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ف العيسوياألستاذ الدكتور /     أشر
   للدراسات العليا و البحوثوكيل الكلية                                                                         

  
 تحية طيبة وبعد ،،، 

 
بية الفنية بالدراسات العليا الموضوع : تقرير اسبوعي عن سير العملية التعليمية  ي األسبوع )بقسم الير

 
 م(  . 2020/ ابريل /  9:  ابريل/  4ف

 

 م
اسم القائم 
 بالتدريس 

 الفرقة  اسم المقرر الدرجة العلمية 
نوعية المحاضرات المقدمة  

 للطالب 

طريقة  
تدريس 
 المقرر 

موعد المحاضرة  
او اللقاء 
االسبوعي 

 بالطالب 

او ما تم   عنوان المحاضرة النظرية ،
 متابعته مع الطالب في الجانب العملي 

التطبيق او الوسيلة التعليمية 
المستخدمة للتواصل مع  

 الطالب عن بعد 
 تحميل صورة من الشاشات الخاصة بالتفاعل مع الطالب  الروابط ) رابط مجموعة الوتس اب او اي تطبيق آخر (

1 
أماني إبراهيم  
 إبراهيم فرغل  

 أستاذ مساعد

دراسات في 
الرسم 

والتصوير 
 الفرقه الثانية  

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم الثالثاء  
متابعه الجانب العملي والنظري وارسال 

التوجيهات واالرشادات واالجابه علي  
 االستفسارات 

Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/DYyXUK3 
GRJd6rQuzAxwPF5 

https://drive.google.com/open?id=1E
_VU8B01WS1NFw7g4RHevbnvorU0_
9qi, 
https://drive.google.com/open?id=12
KX3T86XJs5q9WEbC1Q63WG4DmGJ
LM6h, 
https://drive.google.com/open?id=1z
e727BC98ICGlTokbz1XS1lS3l99WwB
5, 
https://drive.google.com/open?id=1ls
An0HpudRfjeVHI8lld2vZDHtBwWG6x 

2 
إيناس مصطفي 

 محمد شحاته 
 الدبلوم  مناهج بحث  أستاذ

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
 ورد  الخ ... -دي اف 

 Watsapp com/GQIlEqOfH3uBhoupPCUdgx المنهج الوصفي  االربعاء  نظري
https://drive.google.com/open?id=1z
L1O1SrejY9KtSBum7XpFYOk5sbYqx
fo 

 مدرس  امل محروس  3
دراسات فى 

الرسم 
 والتصوير 

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم االربعاء 
دراسات فى الحضارات القديمة ..مرحله  

 الثانيه 
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/I3mNGK5
BEVLCsLIk1uVMo1 

https://drive.google.com/open?id=18
olgSt8y6_7UBoeW8dsO6rzFFN_MzF
dA 

4 
هشام محمد أمين 

 السرسي
 أستاذ مساعد

التصميم )مقرر 
 عربي( 

 الدكتوراه 

تسجيل فيدية شرح بصوت 
استاذ المقرر, متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي عن طريق  

 الوتس اب

نظري + 
 عملي 

 االثنين 
  -الحركات الفنية التصميميمة الحديثة 

 تعديالت المشروع 
Watsapp, Email, 

 أخري
hatsapp.com/J1galJiXVhttps://chat.w

PV1xcPuWn6gzd 

https://drive.google.com/open?id=1k
-dTRAOAUc13u7FH2OnRUA49Eq

31jj1w 

5 
هشام محمد أمين 

 السرسي
 أستاذ مساعد

التصميم )مقرر 
 اجنبي( 

 الدكتوراه 

تسجيل فيدية شرح بصوت 
استاذ المقرر, ارسال ملفات 

 -بي دي اف  -بوربوينت 
ورد  الخ ..., متابعة الجانب 

العملي و التطبيقي عن طريق  
 الوتس اب

 مصطلحات تصميمية  االثنين  نظري
Watsapp, Email, 

 أخري
  

 أستاذ مساعد بيسة عبدهللا رحمة  6
 دراسات عليا .
اشغال خشب 

 ومعادن 
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 يو الثالثاء 
مناقشة الجانب النظري.. وايضاح 

 الجانب العملي 
Watsapp  

https://drive.google.com/open?id=1t
4RxBNu0EQLWBWnrsBvY8W_r7KIYl
1uF 

 أستاذ مساعد بيسة رحمة 7
درتسات عليا .. 
تاريخ ونظريات 

 التربية الفنية 
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
عن طريق الوتس  التطبيقي

 اب
 يوم االربعاء  نظري

تطور تاريخ التربية الفنية عبر العصور  
 الفنية 

Watsapp  
https://drive.google.com/open?id=14
cQbQw8RbS02ILnQMNauNmDwqHZ
Bh0fp 

8 
هند جمال _محمد 

 هارون 
 مدرس 

دراسات في 
 النحت والخزف 

 الدبلوم 

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
...,  ورد  الخ -دي اف 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

  واتس اب Watsapp بحث في انواع الخزف  االثنين 

9 
امل متولي ابراهيم 

 ابو قمر 
 أستاذ مساعد

ثانية دبلومة  
 تصميم

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 األحد 
متابعة و استكمال تنفيذ المشروع ) 

 الجانب التطبيقي( 
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/Jmq368Y
hGVyIaZEW4BCU94 

https://drive.google.com/open?id=1f
qF7JIgfQTOkFIKo0v6Oa3K4zrPQZTo
L 

10 
عالء الدين نظمي  

 مصطفي الطيار  
 مدرس 

نحت و خزف  
 باللغة العربية  

 الماجستير 

ملفات بور بوينت شرح  
متابعة  بصوت استاذ المقرر,

الجانب العملي و التطبيقي  
 عن طريق الوتس اب 

نظري + 
 عملي 

 االثنين 
عملي_تنفيذ التصميم بالطين في حجم ال 

سم _نظري )تقنيات الخزف  10يزيد عن 
 الحديث( 

Facebook, Watsapp, 
Email, أخري 

https://chat.whatsapp.com/JUQVFcG
EhOb5TEa5kOe3zh 

https://drive.google.com/open?id=1k
8HOI5N8qHWKlJf6KCzKCLIyqbENM0
0H, 
https://drive.google.com/open?id=1O
YUUXBWJ_OABGY1cuPpMj1efO6aH
4MAH 

11 
الدين نظمي  عالء 

 مصطفي الطيار  
 مدرس 

نحت و خزف  
 باللغة اإلنجليزية 

 الماجستير 
تسجيل فيدية شرح بصوت 
استاذ المقرر, ملفات بور  

 األربعاء   نظري
عشر جمل باللغة االنجليزية عن البريق  

 المعدني  
Facebook, Watsapp, 

Email, أخري 
https://chat.whatsapp.com/JUQVFcG
EhOb5TEa5kOe3zh 

https://drive.google.com/open?id=12
MGOxpqFTMdjIuJLFB-
OFgd05sWENBmh, 



بوينت شرح بصوت استاذ 
 المقرر 

https://drive.google.com/open?id=1K
cVokwR3VIWHf4ilx_abWMlU9Czhv07
7 

12 
هبه محمد صالح 

 تجريده  
 مدرس 

تانيه دبلوم  
طباعه  

 منسوجات يدويه  
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

االربع او طول  
 االسبوع 

متابعه تجارب الطالب وتعديلها للوصول  
 للمطلوب 

Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/Lneb5Ior
MT72IczxNZAcPg 

 

13 
محمود حامد عبد  

 المعطي عيد 
 مدرس 

مقرر ) الخزف  
 والنحت (

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

 Watsapp تطبيق عملي للطالءات الزحاجية  األربعاء  عملي 
ال يوجد رابط لمجموغة لكونها طالبة واحدة )التواصل  
 على الخاص( 

https://drive.google.com/open?id=17
Pg51ClyEXXhp-iyEtMoL1WcUbepe-
k4, 
https://drive.google.com/open?id=1l
EfOh1-
2DZzcQGGfjSOM_GQgiPhHggk6, 
https://drive.google.com/open?id=17
pLo4Sz4P7MdWjXooknPVICP1sUnY
SGW 

14 
مصطفى سيد عبد 

 الخالق 
 مدرس 

تصميم أولى 
 دبلوم 

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 متابعه اسبوعيه 
إعداد ورقه بحثية في التخصص.  كيفيه

 وكيفية بناء العمل الفني 
Watsapp 

https://Chat.whatsapp.com/10rMtoyf
gDI6Nt2Jgppanb 

https://drive.google.com/open?id=1
mxhbKHsXiYOdiedXRSJo5OXHXSRy
tq0l, 
https://drive.google.com/open?id=1x
O7yAYx4pRXGwiS72PegZfETOXHYw
b-M, 
https://drive.google.com/open?id=1B
xzSYrDOJ3UN4E6pY5oGbkJ8L9VFq0
AD 

15 
كريمان مصطفي  

 بيومي 
 مدرس 

اسلوب طباعة 
المنسوجات 

 لترخيم با
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 أخري ,Watsapp متابعه  تلخيص لبحث عن الترخيم  االررعاء 
https://chat.whatsapp.com/CthNCW3
LH0cHYHhqe02523 

https://drive.google.com/open?id=1H
RAtz_xAWseUGkDsXxLkdXqKksLbD
fD_, 
https://drive.google.com/open?id=1P
mH6GchaIC2p8cFmixinv_RBlN4iXtW
2, 
https://drive.google.com/open?id=1n
tJclh6_l5OaAK2TScaylUUSGG1Pu1G
f, 
https://drive.google.com/open?id=1x
uTsoI8qEBqTLA8eG6MbXUwE6c1ay
_Ip, 
https://drive.google.com/open?id=1I
btRICT-AcYRA-JlpAjNdxo3w-
WaDd5a 

16 
كريمان مصطفي  

 بيومي 
 مدرس 

طباعه  
 المنسوجات 

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 أخري ,Watsapp متابعه تلخيص لبحث عن الترخيم  األربعاء  
https://chat.whatsapp.com/CthNCW3
LH0cHYHhqe02523 

https://drive.google.com/open?id=1s
u6nMO86uzPPKL018kT0nv4sMLf1OIr
z, 
https://drive.google.com/open?id=1f
dyq1DtTer_mKNLEl4wjTjYzWwjv5xe
g, 
https://drive.google.com/open?id=1z
4JTbuYP7_K8ZYZsq7R66Tf9F9alBdM
V, 
https://drive.google.com/open?id=1n
PRY2jklSECfRUUMoecVLZ3B3s0orRi
E 

17 
محمد عبد الحفيظ  

 هارون 
 أستاذ مساعد

أولى دبلوم 
 النحت والخزف 

 الدبلوم 

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
ورد  الخ ...,  -دي اف 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 مفتوح 
متابعة مشروع الميدالية والبالطة  

 الخزفية واسكتشات للمشروع الجديد 
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/CLz9P15e
2Rs0hm5xv9miD0 

https://drive.google.com/open?id=12
dBX79zaHNpHjtbcyb-ux7xEFc_q5lGq 

18 
منال سعد عزب 

 الشيمي 
 أستاذ مساعد

دراسات في 
الرسم و 
 التصوير 

 الماجستير 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم السبت
متابعة العمال الدارسين في العملي و  

 النظري 
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/FYEsdwr
Epjd2lzEDmftpOR 

 

 مدرس  إيمان خليف  19
دراسات في 

 األشغال الفنية 
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 Watsapp التنفيذ استكمال مرحلة  الثالثاء 
https://chat.whatsapp.com/CFO55bej
qI78KCvMrIqkAR 

https://drive.google.com/open?id=1D
-RVVE4uCZdnFGycJiFOsAqPiYLY

PeNJ 

20 
ياسر السيد 

 إسماعيل الدعوشى 
 أستاذ مساعد

استخدام 
الحاسب اآللي 
 فى التخصص 

 الدبلوم 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

نظري + 
 عملي 

 Watsapp الفوتوشوب متايعة ورقة بحثية عن  األحد 
https://chat.whatsapp.com/CLsDWTjt
6V1Dc1nptnhTbv 

https://drive.google.com/open?id=1H
8AgzFiUV1QarResPOMiUtya7-
HDaW_u, 
https://drive.google.com/open?id=1a



Y-
MXOozfopJ1hwErW4JLFaYtsbwazQ
D 

 مدرس  ريهام محمد خليل   21
دبلومه في  

 أشغال المعادن 
 الدبلوم 

محاضرات افتراضية  
اونالين, متابعة الجانب 

العملي و التطبيقي عن طريق  
 الوتس اب

 األربعاء   عملي 
البدا في صياغة المشغوله بطريقة القطع  
والتفريغ باإلستفاده من التركب كبناء في  

 المشغولة العدنية للحلى  صياغه
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/LT5TljuG
ZsV92t7hrGkoiD 

en?id=1rhttps://drive.google.com/op
-GyLjk9I1lUqRwkSN2mNKXCGVW

4kzqS 

22 
حامد عباس 

 محمود 
 أستاذ مساعد

دراسات في 
االشغال الخشبية 

 ثانية دبلومة 
 الدبلوم 

ملفات بور بوينت شرح  
بصوت استاذ المقرر, متابعة 

الجانب العملي و التطبيقي  
 عن طريق الوتس اب 

نظري + 
 عملي 

 االربعاء 
العدد، واألدوات المستخدمة في أشغال   

الخشب والمعادن وطرق صيانتها 
 وحفظها. 

Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/FM1r32u7
FP06anpDZHTFiE 

https://drive.google.com/open?id=1H
RqlFxbqfU27dmGZKg-SaazOv6-
KvIpu, 
https://drive.google.com/open?id=1y
4ct238X4q2x6OUjsIs_o_FzZRTRg4fJ 

23 
امل محمود حسن 

 حماد 
 مدرس 

رسم بالقلم 
 الرصاص

 األولي 
متابعة الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق الوتس 
 اب

 الثالثاء  -االحد  عملي 
متابعة تنفيذ التكوينات بالقلم الرصاص 

 وتصليح االخطاء للطالب 
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/JcQjk16G
HVgA47m8sAtDX9. 
,https://chat.whatsapp.com/JcQjk16
GHVgA47m8sAtDX9 

https://drive.google.com/open?id=1g
DpfAHAuPCkJ9piU0iiF31g6ilx5023F, 
https://drive.google.com/open?id=1a
vEI-cbLJI6rur7PY0pC6QgFzy3Lc0M3 

24 
امل محمود حسن 

 حماد 
 مدرس 

تاريخ فن  
مصري قديم 

 ومعاصر 
 الدبلوم 

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
 ورد  الخ ... -دي اف 

 االحد  نظري
متابعة إعداد مشروع بحثي عن الفن  

 المصري المعاصر
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/FTeiWCIF
snw9Xd9y1YINIi 

https://drive.google.com/open?id=1c
-pR

69VOjVCkGwW3pEf0MTWt4U4B0SFZ 

 مدرس  هند جمال  25
دراسات في 

 النحت والخزف 
 الدبلوم 

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
ورد  الخ ...,  -دي اف 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 Watsapp باور بوينت في انواع الخزف  االثنين 
https://chat.whatsapp.com/CLz9P15e
2Rs0hm5xv9miD0  

26 
بسيمة السيد 

 اسماعيل بركات 
 الدبلوم  النحت والخزف  مدرس 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 Watsapp المدرسة التجريدية فى فن النحت  االربعاء 
http://chat.whatsapp.com/CebSEOx
WtuGGO5stQpfA4Q 

https://drive.google.com/open?id=1u
amF06DgXtvsxjccMtAXgffS1FmAa6o
h, 
https://drive.google.com/open?id=1_
dC_bxY6c5J1MBUem-Z2blL-
ORWTeYjR, 
https://drive.google.com/open?id=1F
BH0l1wk21jyaX2zFqWwmP8xhQy7zY
pH 

27 
حامد عباس 

 محمود 
 أستاذ مساعد

اشغال خشب 
تمهيدي 

 تيرماجس 
 الماجستير 

بي  -ارسال ملفات بوربوينت 
 ورد  الخ ... -دي اف 

نظري + 
 عملي 

 االربعاء 
الوظائف الجمالية والنفعية   إظهار -

لألعمال الخشبية، والقدرة على وصفها 
 . وتحليلها

Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/HbIPnnaD
FZV2tAQnYR4hMn 

https://drive.google.com/open?id=12I
UZHL-ixP9j9lBVu-ht9-4v6DKhw1mW, 
https://drive.google.com/open?id=1S
UBJRC822DAKkWre-
z790mKZeRIKBn46, 
https://drive.google.com/open?id=1n
h-
UHl4nRwwpvc7SxRY1gfKYjeRhwv21
, 
https://drive.google.com/open?id=1i
CziJ2zRivA5iUCsW71RUjK8zq3ybtc9 

 أستاذ مساعد بيسة عبدهللا رحمة  28
دراسات عليا  

تاريخ ونظريات 
 التربية الفنية 

 الدبلوم 
بي  -ارسال ملفات بوربوينت 

 ورد  الخ ... -دي اف 
 يوم االربعاء  نظري

مراحل تطور تاريخ ونظريات التربية  
 الفنية 

Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/JWrXSV8I
vpJ9GmabioPUJw 

https://drive.google.com/open?id=1
-myTHKH1AUPyLJvg

VUAxFkEFGU3vkjd_ 

 أستاذ مساعد بيسة عبدهللا رحمة  29
دراسات عليا 
تانية اشغال 

 معادن وخشب  
 الدبلوم 

متابعة الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم الثالثاء 
مناقشة االبحاث النظرية ومتابعة الجانب  

 العلمي  
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/BDn9paC
QD8SCBpFyK72IJu 

https://drive.google.com/open?id=1b
ouG8AgLrGB2cG_71RPTMiULvCXDe
pUS 

 


