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 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة المادة
 إلي من

 12 9 15/5/2022 االحد
 ريكورد

 )تطبيقي (
  6ق 23

 - 9 23/5/2022 األثنين
 1( مج2( ، )1عزف الة اوركسترالية )

 )تطبيقي (

+ 30+1م16

 2م2
غرف 

 األوركسترالي
 

 - 9 24/5/2022 الثالثاء
 2( مج2( ، )1عزف الة اوركسترالية )

 )تطبيقي (
27 

غرف 

 األوركسترالي
 

 25/5/2022 االربعاء

9 11 

 

 (1صولفيج غربي )

+  1م12 )تحريري(

 2م1
  6ق

2 - 

 ( 1صولفيج غربي )

 )تطبيقي (

 26/5/2022 الخميس 

11 2 
 1( مج 2صولفيج غربي )

 )تحريري(+)تطبيقي (
 2م30+5

  5ق

2 5 
 2( مج 2صولفيج غربي )

 )تحريري( + )تطبيقي (
30 

 - 9 28/5/2022 السبت 
 1( مج2بيانو )

 )تطبيقي (
  غرف البيانو 35

 - 9 29/5/2022 االحد 
 2( مج2بيانو )

 )تطبيقي (
  غرف البيانو 2م19+15

 30/5/2022 األثنين
 (1إيقاع حركي ) 11 9

 )تطبيقي (

35 
  5ق

 2م35+2 1 11

 2/6/2022 الخميس 

9 11 
 (1صولفيج وتدوين عربي )

 )تحريري(
 7ق 70

13238 - 13333 

11 1 
 (1) صولفيج وتدوين عربي

 )تطبيقي (
70 

غرف الموسيقى 

 العربية

13238 - 13333 

 - 9 5/6/2022 االحد 
 (1بيانو)

 )تطبيقي (
  غرف البيانو 2م19+8
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 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 

 

 

 

 اليوم

 

 

 التا ريخ

 الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة المادة
 الي من

 علم الصوت  - 9 7/6/2022 الثالثاء 

 )تطبيقي(

  5ق 2م35+1
13238 - 13285 

 6ق 36
13286 - 13333 

 11 9 9/6/2022 الخميس
 االبداع والتربية الموسيقية 

 )تحريري(

 13285 - 13238 5ق 26

 6ق 26
13286 - 13333 

 11 9 12/6/2022 االحد
 تصميم االنشطة الموسيقي 

 )تحريري(

  5ق 23
13238 - 13285 

 6ق 24
13286 - 13333 

 11 9 14/6/2022 الثالثاء 
 عروض شعري 

 )تحريري(

  5ق 35
13238 - 13285 

 13333 - 13286 6ق 35

 11 9 16/6/2022 الخميس 
 اللياقة البدنية 

 )تحريري(

35 
  5ق

13238 - 13285 

35 
 6ق

13286 - 13333 

 11 9 19/6/2022 االحد
 مدخل الي العلوم التربوية

 )تحريري(

35 
 5ق  

13238 - 13285 

35 
 6ق

13286 - 13333 

 11 9 21/6/2022 الثالثاء
 مبادى تدريس 

 )تحريري(

 13285 - 13238 5ق 35

 13333 - 13286 6ق 35
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 اليوم

 

 

 التا ريخ

 الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة المادة
 الي من

 17/5/2022 الثالثاء 

9 11 
 (3صولفيج غربي )

 (تحريري )

  5ق 1م9+1

2 - 

 (3صولفيج غربي )

 ( تطبيقي) 

 - 9 18/5/2022 االربعاء
 1مج (2( و)1عزف اله عربية )

 ) تطبيقي(
50 

غرف الموسيقى 
 العربية

23054 -23143 

 - 9 19/5/2022 الخميس
 2مج (2( و)1عزف اله عربية )

 ) تطبيقي(
50 

غرف الموسيقى 
 العربية

23144 -23237 

 - 9 23/5/2022 االثنين
 1( مج2( و )1عزف اله اوركسترالية )
 ) تطبيقي(

30+ 
 1م16+  2

  غرف البيانو

 - 9 24/5/2022 الثالثاء 
 تدريب صوت 

 ) تطبيقيي(
 1م 99+1

  23113 - 23054 4ق

 23173 - 23114 5ق

 23237- 23174 6ق

 11 9 25/5/2022 االربعاء
 عزف وغناء االناشيد المدرسية 

 ) تحريري(
  غرف الصولفيج 24

 - 9 26/5/2022 الخميس
 1عزف اله اوركسترالية او عربية اوغناء 

 )تطبيقي (
  6ق 51

 - 9 28/5/2022 السبت 
 تطبيقات في التخصص

 ) تحريري(
  5ق 87

 - 9 29/5/2022 االحد
 (3بيانو )

 )تطبيقي(
  غرف البيانو 1م31+1

 30/5/2022 األثنين 

9 - 
 علم نفس تعليمي نظريات تعلم 

 )تطبيقي(
106 

  23113 - 23054 4ق

 23173 - 23114 5ق

 23237- 23174 6ق

9 

 

- 

 

 (1)جيتار عزف الة  تربوية  
 ) تطبيقيي(

  8ق 7

 12 9 31/5/2022 الثالثاء
 1( مج4صولفيج غربي )

 ) نظري+تطبيقي( 
 

30 
 
 23143- 23054 5ق
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  الورقة الثانية                     الثانيالمستوي :                 التربية الموسيقية:  قسم

12 3 
 2( مج4صولفيج غربي )

 ) نظري+تطبيقي( 
30 

 5ق
23144 -23237 

 

 

 اليوم

 

 

 التا ريخ

 الزمن

 عدد الطلبة المادة
 مقر اللجنة

 ارقام الجلوس

 الي من

 1/6/2022 االربعاء 
9 12 

 3( مج4صولفيج غربي )
 ) نظري+تطبيقي( 

30 
 
 23237- 23054 5ق

 
12 3 

 4( مج4صولفيج غربي )
 ) نظري+تطبيقي( 

23 

 - 9 4/6/2022 السبت
 1مج 1هارموني 

 )تطبيقي(

55 

 23143- 23054 5ق 3م2+  

 - 9 5/6/2022 األحد
  2مج 1هارموني 

 )تطبيقي(
 5ق 55

23144 -23237 

 - 9 6/6/2022 االثنين
  1( مج4بيانو )

 )تطبيقي(
 غرف البيانو 50

23054 -23143 

 - 9 7/6/2022 الثالثاء
  2( مج4بيانو )

 )تطبيقي(
 

 غرف البيانو 3م48+2
23144 -23237 

 11 9 8/6/2022 األربعاء
 اآللي في الموسيقىاستخدام الحاسب 

 ) تحريري ( 
  5ق 1م1+12

 11 9 11/6/2022 السبت
 تاريخ وتحقيق المخطوطات

 )تحريري(
69 

  4ق
23054 -23143 

 5ق
23144 -23237 

 11 9 13/6/2022 االثنين 
 النقد الفني الموسيقي 

 )تحريري(
80 

 23143- 23054  4ق

 23237- 23144 5ق

 - 9 15/6/2022 االربعاء
 وسائل تعليمية 

 )تطبيقي (
 1م1+  102

  4ق

 
23054 - 23113  

 23173 - 23114 5ق

 23237- 23174 6ق

 طرق تدريس في التخصص ) تحريري ( 11 9 18/6/2022 السبت
+3م105+1

 1م1

  4ق
23054 - 23113  

 5ق
23114 - 23173 

 6ق
23174 -23237 

 

 األحد
 51 صحة نفسية ) تحريري ( 2 12 19/6/2022

 23143- 23054  4ق

 23237- 23144 5ق
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              لورقة الثالثةا                                     المستوي الثاني                   قسم التربية الموسيقيه

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ  اليوم 
 الزمن 

 عدد الطلبة  المادة
 ارقام الجلوس مقر اللجنه 

 الي من

 
 

 األثنين
 

20/6/2022 9 11 
 علم نفس تعليمي ) نظريات تعلم(

 )تحريري(
 1م106+1

  4ق

 
23054 - 23113  

 5ق
23114 - 23173 

 6ق
23174 -23237 

 اإلبتكار وريادة األعمال 2 12 21/6/2022 الثالثاء
 )تحريري( 

52 

 23143- 23054 4ق

 23237- 23144 5ق

 وسائل تعليمية  - 9 22/6/2022 االربعاء
 )تطبيقي (

 1م1+ 102

  4ق

 
23054 - 23113  

 5ق
23114 - 23173 

 6ق
23174 -23237 

 11 9 25/6/2022 السبت
 1هارموني 

 )تحريري( 

107 

 3م2+  

  4ق

 
23054 - 23113  

 23173 - 23114 5ق

 23237- 23174 6ق

 11 9 27/6/2022 األثنين 
 (2( ،)1عروض موسيقي )

 )تحريري(
 3م2+1م105+8+1

  4ق

 
23054 - 23113  

 5ق
23114 - 23173 

 6ق
23174 -23237 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )أبيس( مايو ورد 2022للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  النهائيجدول االمتحانات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الورقة األولى                     الثالثالمستوي :                             قسم : التربية الموسيقية

 

 

 

 

 

 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة لمادةا
 إلي من

 - 9 18/5/2022 االربعاء 
 (6بيانو )

 )تطبيقي (
 33053 - 33001 غرف البيانو 43

 11 9 22/5/2022 االحد 
 (5بيانو )

 )تطبيقي (
 33053 - 33001 البيانوغرف  8

 9 23/5/2022 االثنين 
 ( 2هارموني ) -

 (تطبيقي) 
 33053 - 33001 5ق 51

 26/5/2022 الخميس

9 11 
 ( 5صولفيج غربي )

 )تحريري (
 33053 - 33001 5ق 29

2 - 
 ( 5صولفيج غربي )

 )تطبيقي (

 28/5/2022 السبت 
9 - 

عزف الة اوركسترالية او عربية او غناء 

(2) 

 )تطبيقي (

53  
غرف 

 األوركسترالي
33001 - 33053 

 29/5/2022 االحد 

9 11 

 ( 6صولفيج غربي )

 (حريري )ت

 33053 - 33001 5ق 52 

11 - 
 (6صولفيج غربي )

 ( تطبيقي) 

 - 9 30/5/2022 االثنين 
 (1جيتار )عزف الة تربوية  

 ( تطبيقي) 
 2م51+7

غرف 
 الصولفيج

33001 - 33053 

 2 12 4/6/2022 السبت 
 ( 2هارموني )

 (تحريري)
51 

 5ق
33001- 33026 

 6ق
33027 - 33053 

 - 12 9/6/2022 الخميس 
 علم نفس تعليمي ) قدرات عقلية(

 )تطبيقي( 
 2م52+6

 33026 -33001  5ق

 33053 - 33027 6ق

 2 12 12/6/2022 األحد 
  قيادة كورال مدرسي

 )تحريري (
 33053 - 33001 5ق 49
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الثانية الورقة                      الثالثالمستوي :                             قسم : التربية الموسيقية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ  اليوم 

 الزمن 

  مقرر اللجنة  عدد الطلبة  المادة

 الي من

 2 12 14/6/2022 الثالثاء
 (1تاريخ وتحليل الموسيقي العربية )

 )تحريري(
53 

  5ق

 
33001- 33026 

 33053 - 33027 6ق

 2 12 16/6/2022 الخميس
علم نفس تعليمي )قدرات عقلية( 

 )تحريري(
52 

 33026 -33001  5ق

 33053 - 33027 6ق

 2 12 19/6/2022 االحد 
 صحة نفسية 

 )تحريري(
52 

  5ق
 33001- 33026 

 6ق
33027 - 33053 

 2 12 21/6/2022 الثالثاء
 االبتكار وريادة االعمال 

 )تحريري(
52 

 33026 -33001 5ق

 6ق
33027 - 33053 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )أبيس( مايو ورد 2022للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  النهائيجدول االمتحانات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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              الفرقة: الرابعة                                       الورقة االولي                     قسم : التربية الموسيقية

 

 

 

 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة المادة
 إلي من

 - 9 14/5/2022 السبت
 جيتارتربوية  عزف آلة 

 )تطبيقي(
 8ق 120

4301- 4420 

 - 9 21/5/2022 السبت
 هارموني 

 )تطبيقي(
 غرف البيانو 60

  4301- 4420  

 - 9 22/5/2022 األحد
 هارموني 

 )تطبيقي(
 غرف البيانو 60

  4301- 4420  

 30/5/2022 االثنين
9 - 

عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو 

 غناء 

 عود + قانون + غناء عربي

 )تطبيقي(
120 

 

 6ق

  4301- 4420  

عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو 

 غناء 

 كمان + فلوت + غناء عالمي

 )تطبيقي(

غرف 

 األوركسترالي

  4301- 4420  

 - 9 31/5/2022 الثالثاء
 1بيانو مج

 )تطبيقي(
 غرف البيانو 40

  4301- 4420  

 - 9 1/6/2022 االربعاء
  2بيانو مج

 )تطبيقي( 
 غرف البيانو 40

  4301- 4420  

 - 9 2/6/2022 الخميس
  3بيانو مج

 )تطبيقي(
 غرف البيانو 40

  4301- 4420  

 4/6/2022 السبت

 صولفيج وتدريب سمع   11 9

 )تحريري(

40 

 6ق

  4301- 4420  

11 1 40 

1 3 40 

 - 9 5/6/2022 االحد

 صولفيج وتدريب سمع  

 (تطبيقي)
 6ق 120

  4301- 4420  

 2 12 6/6/2022 االثنين
 أدآء جماعي آلي 

 (تطبيقي)
 8ق 120

  4301- 4420  



 

 
 

 30/7/2018 –(  180كلية معتمدة بقرار رقم ) 
FACULTY OF SPECIFIC Education              كلية التربية النوعية                                             

 Vice Dean For Education and Student Affairs                        مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )أبيس( مايو ورد 2022للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  النهائيجدول االمتحانات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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    الفرقة: الرابعة                                  :الثانيةالورقة              قسم : التربية الموسيقية

 

 

 

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 

 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 الماده
 ارقام الجلوس مقر اللجنة  عدد الطلبة

 الي من

 2 12 8/6/2022 االربعاء
 كونتربوينت

 ) تحريري (
120 

 4340 - 4301 4ق

 4380 - 4341 5ق

 4420 -4381 6ق

 2 12 13/6/2022 األثنين
 هارموني 

 )تحريري(

 4340 - 4301 4ق 120

 4380 - 4341 5ق

 4420 -4381 6ق

 2 12 15/6/2022 االربعاء
  تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية

 

 4340 - 4301 4ق 120

 4380 - 4341 5ق

 4420 -4381 6ق

 2 12 18/6/2022 السبت 
 ة التربية المقارنة واالداره التعليمي

 )تحريري(

 4340 - 4301 4ق 120

 4380 - 4341 5ق

 4420 -4381 6ق

 2 12 20/6/2022 االثنين
 علم نفس اجتماعي 

 )تحريري(

 4340 - 4301 4ق 120

 4380 - 4341 5ق

 4420 -4381 6ق

 2 12 22/6/2022 االربعاء 
 المناهج 

 )تحريري(

 4ق 120

 
4301 - 4340 

 4380 - 4341 5ق

 6ق
4381- 4420 

 8ق 120 مشروع التخرج 2 12  28/6/2022 االثنين

 



 

 
 

 30/7/2018 –(  180كلية معتمدة بقرار رقم ) 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )أبيس( مايو ورد 2022للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  النهائيجدول االمتحانات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ) فصل دراسي (     الثالثةالفرقة:                         الورقة االولي                   قسم : التربية الموسيقية
 ج

 التاريخ اليوم
 المادة الزمن

 أرقام الجلوس مقر اللجنة عدد الطلبة المادة
 إلي من

 11 9 19/5/2022 الخميس

عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو 

 غناء 

 عود + قانون + غناء عربي

23 
 6ق

3101 - 3123 

 - 9 21/5/2022 السبت

عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو 

 غناء 

 كمان + فلوت + غناء عالمي

23 

غرف 

 3123 - 3101 األوركسترالي

 9 23/5/2022 األثنين
- 

 (2)هارموني 

 تطبيقي
 3123 - 3101 5ق 23

 23 ماندولين 2 12 25/5/2022 األربعاء

غرف 

 3123 - 3101 الصولفيج

 11 9 28/5/2022 السبت 
 التخصص )  تطبيقي (تطبيقات في 

23 
 5ق

3101 - 3123 

 29/5/2022 األحد
 23 صولفيج وتدريب سمع  )تحريري ( 11 9

 6، ق 5ق
3101 - 3123 

 صولفيج وتدريب سمع  )تطبيقي ( - 11

 إرتجال موسيقي - 9 31/5/2022 الثالثاء

غرف  23

 3123 - 3101 الصولفيج

 بيانو - 11 2/6/2022 الخميس
 البيانوغرف  23

3101 - 3123 

 9 4/6/2022 السبت 
 ( 2هارموني ) 11

 تحريري

23 
 3123 - 3101 6، ق 5ق

 أداء جماعي آلي 2 12 6/6/2022 األثنين
 5ق 23

3101 - 3123 

 2 12 9/6/2022 الخميس 
 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية 

 تحريري()

 6، ق 5ق 23
3101 - 3123 

 2 12 12/6/2022 االحد

تطبيقات في التخصص للفئات 

 الخاصة 

 تحريري()

23 
 6، ق 5ق

3101 - 3123 

 2 12 14/6/2022 الثالثاء
 علم االالت 

 تحريري()

23 
 6، ق 5ق

3101 - 3123 
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 ) فصل دراسي (     الثالثةالفرقة:                  الورقة الثانية                    قسم : التربية الموسيقية

 

 

          
 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 عدد الطلبة المادة
 مقر اللجنة

 ارقام الجلوس

 الي من

 2 12 16/6/2022 الخميس 
 تاريخ التربية و التعليم 

 تحريري()
23 

 6، ق 5ق
3101 - 3123 

 2 12 19/6/2022 االحد
سيكولوجية الفئات  الخاصة 

 تحريري()
23 

 6، ق 5ق
3101 - 3123 

 23 تحريري(اإلبتكار وريادة األعمال  ) 2 12 21/6/2022 الثالثاء
 6، ق 5ق

3101 - 3123 

 2 12 23/6/2022 الخميس
قراءات باللغة األنجليزية  

 تحريري()
23 

 6، ق 5ق
3101 - 3123 
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 ) فصل دراسي (     الثانيةالفرقة:                                     قسم : التربية الموسيقية
 ج

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس مقراللجنة المــادة
 الى من

 11 9 23/5/2022 األثنين
عزف آلة أوركسترالية أو عربية 

 أو غناء
 2004- 2001 غرف البيانو

 2004- 2001 غرف الصولفيج تربوية أكورديونعزف آلة  12 11 25/5/2022 األربعاء

 31/5/2022 الثالثاء

9 11 
 صولفيج وتدريب سمع

 ) تحريري ( 

 2004- 2001 5ق
11 - 

 صولفيج وتدريب سمع

 ) تطبيقي (

 - 9 2/6/2022 الخميس
 بيانو

 ) تطبيقي (
 2004- 2001 غرف البيانو

 2004- 2001 5ق أداء جماعي آلي 11 9 6/6/2022 األثنين

 11 9 14/6/2022 الثالثاء
 استخدام الحاسب في التخصص

 )تحريري و تطبيقي (
 2004- 2001 5ق

 11 9 15/6/2022 االربعاء
 الوسائل التعليمية 

 )تطبيقي (
 2004- 2001 5ق

 11 9 16/6/2022 الخميس 

تاريخ وتحليل الموسيقي 

 العالمية 

 )تحريري(

 2004- 2001 5ق

 11 9 19/6/2022 االحد 
 تاريخ وتحليل الموسيقي العربية 

 )تحريري(
 2004- 2001 5ق

 الوسائل التعليمية  11 9 22/6/2022 االربعاء 

 )تحريري(
 2004- 2001 5ق

 11 9 25/6/2022 السبت 
 التربية ومشكالت المجتمع

 )تحريري(
 2004- 2001 5ق

 11 9 27/6/2022 االثنين
 حضاره االسكندرية 

 )تحريري(
 2004- 2001 5ق

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
 

 أ.د / نجده إبراهيم ماضى

 

 

 

 

 


