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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 /    2/ مارس :  28ف

 

 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 متابعته مع  عنوان المحاضرة النظرية ،
 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 
امل محروس عبد 

 الغنى 
 مدرس 

 دراسات فى 
الرسم 

 والتصوير
 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم االربعاء 
دراسات فى الحضارات القديمة .. تم متابعة 

 مراحل التكوين 
Watsapp, أخري 

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

https://drive.google.com/open?id=14
a52dMC55xm11CgAW5LgMeknar7RD

,Jr4 
 
https://drive.google.com/open?id=1G

-iThFJPHLqNVZWg1DNwdNk6W1FS
, _l0r 

.google.com/open?id=1whttps://drive
1er5AVeDkcryufpskA3CvmgTVUQz3
5I 

 

2 
عالء الدين نظمي  

 مصطفي الطيار  
 مدرس 

نحت و 
خزف 

 ماجستير
 الماجستير 

تسجيل فيدية شرح 
بصوت استاذ 

المقرر, متابعة  
الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق 
 الوتس اب

نظري + 
 عملي 

 االثنين 
)نظري(_تصميم لشكل دراسة شخصية خزاف 

 خزفي)عملي( 
Facebook, Watsapp, 

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

 

3 
امل متولي ابراهيم 

 ابو قمر 
 أستاذ مساعد

ثانية 
دبلومة  
 تصميم

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 االحد 
استكمال تلوين وتنفيذ المشروع ومتابعة الجزء 

 النظري عن خصائص اللون
Watsapp 

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

https://drive.google.com/open?id=1Y
2v4ax64ZF2LQurAR2zMHFI2dFFC5n

, OZ 
https://drive.google.com/open?id=1T

nqI7y0N7hHI3HOu9nvEnT3A-R0u1Xq 

 

4 
عالء الدين نظمي  

 مصطفي الطيار  
 مدرس 

نحت و 
خزف 

ماجستي 
باللغة 

 االنجليزية 

 الماجستير 

تسجيل فيدية شرح 
بصوت استاذ 

المقرر, متابعة  
الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق 
 الوتس اب

 االثنين  نظري
عشر مصطلحات باللغة االنجليزية في التخصص 

 _ عشر جمل لدراسة خزاف  
Facebook, Watsapp, 

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

 

5 
أماني 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 اعمال  الطالب و ارسال التوجيهات و 
االرشادات لهم من خالل عرض صور في 

الجروبات الخاصه بالسكاشن   • ارسال رسائل 
صوتيه علي المجموعات   • إرسال بعض الصور 

 العمال تم تنفيذها من قبل للتغذيه البصريه   

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

https://drive.google.com/open?id=1c
8b76_RaIUx1HkX9ElKvR6IS90V_hB4

, k 
https://drive.google.com/open?id=1B
w_jqD3VH9BqDd08tHFw5SNqsi525ai 
,  
https://drive.google.com/open?id=1k

5sNg5Ewba0DD57Fjhd1qcsU2ep4AZ
Zc 

 

6 
د. كريمان مصطفي 

 بيومي 
 مدرس 

اسلوب 
طباعه  

المنسوجات 
 بالترخيم  

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 أخري ,Watsapp طرق الترخيم بألوان البيجمنت  إالربعاء  
https://chat.whatsapp.com/CthNCW3
LH0cHYHhqe02523 

https://drive.google.com/open?id=1t
G8duueQaEDouqylMDPWJYXDLAHn

,1rO_ 
https://drive.google.com/open?id=1E
jUXaL2Dh0yygGNPgkPm_KqURBtDE

,wix 
https://drive.google.com/open?id=19

-hVNhNXTLaNiJ2crAY37sd03K
, Kvk8Ai 

/open?id=1fhttps://drive.google.com
a5gNbpn4mIxE_rHbqWSFxD2kPSCb

,ej 



https://drive.google.com/open?id=1G
7sR7ODoTD7bSS_9iOQQSq6ZNAI26

OfJ8 

 

7 
عبير عبد هللا 

 شعبان
 الماجستير  حلقة البحث  أستاذ

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

 االربعاء -االحد نظري
نموذج مقترح لخطة بحث في التخصص 

 "اساسيات"
Watsapp 

https://chat.whatsapp.com/LnpT6Uvl
deSKifUZTUH1gV 

 

8 
عبير عبد هللا 

 شعبان
 أستاذ

دراسات 
النحت 

والخزف  
دبلوم 
 مناهج 

 الدبلوم 

ارسال ملفات 
بي دي  -بوربوينت 

ورد  الخ ...,  -اف 
متابعة الجانب  

العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

 Watsapp, Email قراءة لدراسات الفنون وتوظيفها للفئات الخاصة   الثالثاء  نظري
https://chat.whatsapp.com/GKkMxqQ
ZSW0CxKfLU6oGa6 

 

9 
محمود حامد عبد  

 المعطي غيد 
 مدرس 

مقرر النحت  
والخزف ) 

طالبة واحدة  
) 

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 تواصل ع الخاص لكونها طالبة واحدة  Watsapp (الزجاجية الطالءات ) األربعاء 

1_https://drive.google.com/open?id=
Jk1laMzoL0bjuEHUbuYOx_kD9Jr1tP

, B 
https://drive.google.com/open?id=1e
qFEw7qKE_H5c0B7SbnhIttBzXsCZH
5Z 

 

10 
أ.م.د/حامد عباس 

 محمود 
 أستاذ مساعد

دراسات في 
االشغال 
الخشبية 
)الفرقة 
الثانية 
 دبلومة( 

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 أخري ,Watsapp استلهام مشغوالت خشبية من التراث  األحد 
https://chat.whatsapp.com/FM1r32u7
FP06anpDZHTFiE 

https://drive.google.com/open?id=14i
zvp4kmeVxnE6rFqTmt5HJmRersIED

, B 
https://drive.google.com/open?id=1M
iNO9s7VWdHV3feM1i93qczqvnB1RV

, 79 
.google.com/open?id=1lhttps://drive

K-w5jhhA8IdGOceDt-QIX8YJkfxX8Vo 

 

11 
هشام محمد امين 

 السرسي
 أستاذ مساعد

التصميم 
)مقرر 
 عربي( 

 الدكتوراه 

ارسال ملفات 
بي دي  -بوربوينت 

...,  ورد  الخ -اف 
متابعة الجانب  

العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 دراسة بعض الحركات الفنية المعاصرة  االثنين 
Facebook, Watsapp, 

Email, أخري 
https://chat.whatsapp.com/J1galJiXV
PV1xcPuWn6gzd 

https://drive.google.com/open?id=1o
5zXYJfkjEctGVtIJYXygylLSuex7fb0 
 

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

jrzeASLYVlU6nvzkbkZV 

 

12 
أ.م.د/ حامد عباس 

 محمود 
 أستاذ مساعد

تمهيدي 
ماجستير 

أشغال 
 خشب 

 الماجستير 

ملفات بور بوينت  
شرح بصوت استاذ 

المقرر, متابعة  
الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق 
 الوتس اب

نظري + 
 عملي 

 األربعاء  
تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و  
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات  
 الفنية الحديثة واساليب التشكيل المستحدثة .

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

https://drive.google.com/open?id=1P
HSWCqmF_8M8SPlj2LNtjMcUzdrdgv

, Qh 
https://drive.google.com/open?id=1j

, iIlI-Y9KcUkcOF5cd7kk4orFk4U_d0Y 
https://drive.google.com/open?id=1k
A03MkSMTFTDo2n_Ij1AM6LHsXE2D

, KBD 
m/open?id=1Yhttps://drive.google.co

SxtrqJ4nMw__cRFuGPINAw3xbnE9X
, XY 

https://drive.google.com/open?id=1G
YM4pzlouWDtkcz8ws5jm9-5xskBtS8 

 

13 
هشام محمد امين 

 السرسي
 أستاذ مساعد

التصميم 
)مقرر 
 اجنبي( 

 الدكتوراه 

ملفات بور بوينت  
شرح بصوت استاذ 

المقرر, متابعة  
الجانب العملي و  

التطبيقي عن طريق 
 الوتس اب

 المدارس الفنية الحديثة  االثنين  نظري
Facebook, Watsapp, 

Email, أخري 
s://chat.whatsapp.com/J1galJiXVhttp

PV1xcPuWn6gzd 

https://drive.google.com/open?id=1K
sgYxgFTPNH_SA6dcYhWy9TwhwRp

, qu11 
https://drive.google.com/open?id=1N

-MoAGRgVYxDtIUapJSCKRJZxM_0
3HPs 

 

 مدرس  ايمان احمد خليف  14
االشغال 

 الفنية 
 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

 Watsapp استكمال متابعة تنفيذ األعمال الفنية  الثالثاء  عملي 
https://chat.whatsapp.com/CFO55bej
qI78KCvMrIqkAR 

 

15 
إيناس مصطفي 

 محمد شحاته 
 الدبلوم  مناهج بحث  أستاذ

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 

 Watsapp المنهج التجريبي  االربعاء  نظري
https://chat.whatsapp.com/GQIlEqOf
H3uBhoupPCUdgx 

https://drive.google.com/open?id=1o
,Wf8X7lPYzsdWrUlNx9Dej97ei6_1mP 



عن طريق الوتس 
 اب

 
https://drive.google.com/open?id=1f
qrF0arST7849MfVc7qt_YZlFgXRVxsG 

 

 مدرس  ريهام محمد خليل   16
دراسات 

 عليا 
 الدبلوم 

محاضرات افتراضية  
متابعة   اونالين,

الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق 

 الوتس اب

نظري + 
 عملي 

 األربعاء  
عمل تصميمات مستفيده من فكره التراكب بين  

العناصر التشكيليهوتنفيذها بخامه النحاس 
 بهيئاته الشريحه والسلك 

Watsapp الواتس اب  

 مدرس  ريهام محمد خليل  17
دراسات 

 عليا 
 الدبلوم 

محاضرات افتراضية  
اونالين, متابعة  

الجانب العملي و  
التطبيقي عن طريق 

 الوتس اب

نظري + 
 عملي 

 االربعاء  
من فكره التراكب كرؤيه  عمل تصميمات مستفيده

فنية لصياغه مشغولة معدنية منفذة بخامة  
 النحاس بهيئاته المسطحه والسلك .

Watsapp الواتس اب 
https://drive.google.com/open?id=1d

-Rmgjs8seufmQkYULI6
lG34bDqyF5XV 

18 
بسيمة السيد  

 اسماعيل بركات 
 مدرس 

النحت 
 والخزف 

 الماجستير 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 

الوتس عن طريق 
 اب

نظري + 
 عملي 

   Watsapp مدارس النحت المعاصر  االربعاء 

 أستاذ مساعد بيسة عبدهللا رحمة  19

أشغال 
خشب 

ومعادن  
 تانية دبلوم  

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

  Watsapp مناقشة االبحاث الحديثة بالتخصص يوم السبت 
https://drive.google.com/open?id=1U

-AaQlkUGAfk_SHme1YA
3ur5oFlFgiT2 

20 
امل محمود حسن 

 حماد 
 مدرس 

تاريخ فن  
مصري قديم 

 ومعاصر
 الدبلوم 

ارسال ملفات 
بي دي  -بوربوينت 

 ورد  الخ ... -اف 
 االحد  نظري

تتم متابعة الطالب في إعداد بحث في نظري عن 
الفن المصري المعاصر مدى تأثر الفنانيين 

 المعاصرين بالفنون القديمة  
Watsapp 

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

https://drive.google.com/open?id=1k
qZ4mumvei-45TviLqoy3zU-pm_e_tUk 

 أستاذ مساعد بيسة عبدهللا رحمة  21

تا ريخ 
ونظريات  

التربية 
 الفنية 

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 يوم االحد 
الفترة   عمل بوربوينت للفصل االول و شرح

 االولي والثانية من فترات التربية الفنية 
Watsapp  

https://drive.google.com/open?id=1K
dh9lE0IH88_HLFSmYG9H4ygSFsLO
Avd 

22 
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 اعمال المشروع التاني في التصوير و  

 مناقشة االبحاث النظري  
Watsapp  

https://drive.google.com/open?id=1O
agEvGzT4jAU49QrevhB0buMKNq9jP

,CH 
 

m/open?id=19https://drive.google.co
-z8O6BqFutAmPdJby2Tz2Ne

,KSY7Kbu3 
 
https://drive.google.com/open?id=1k

,46eYjX6BOZ3Rak_xs_EDK5CI_zi8I9f 
 
https://drive.google.com/open?id=1c
Y0bMcFc70kYmV3MJKXd0mkcBj7J5
YKS 

 

23 
ياسر السيد 

 إسماعيل الدعوشى 
 أستاذ مساعد

استخدام 
الحاسب 
اآللى فى 
 التخصص

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

 األحد 
متابعة ماهية البرامج المستخدمة فى الفنون  

 التشكيلية
Watsapp 

https://chat.wahtsapp.com/CLsWTJt6
V1Dc1nptnhTbv 

tps://drive.google.com/open?id=1hht
__TeeGjOgrJKeaNL1bUht90D3K9tow

,J 
 
https://drive.google.com/open?id=1S
RfTmhoTEhCdj2d_uwFtd9qZcbl2XlU

,R 
 
https://drive.google.com/open?id=11i

-CqjXdy9YG5RwGp2X
, oJOMwepLRzpk1 

https://drive.google.com/open?id=1Z
7goN_Dd8_sji2PnzxrmIgU0FcF6TjX4 

 

24 
جمعة حسين 

 عبدالجواد 
 الدبلوم  حلقة بحث  أستاذ

ارسال ملفات 
بي دي  -بوربوينت 

...,  ورد  الخ -اف 
ملفات بور بوينت  

شرح بصوت استاذ 
المقرر, متابعة  

الجانب العملي و  

 Watsapp  الثالثاء   نظري
https://chat.whatsapp.com/LZPJo9ov
rAR5veKi7PNtBR 

https://drive.google.com/open?id=13
Ol-fk8C5wJCOCM1alv2z0baeE2cF-fI 



التطبيقي عن طريق 
 الوتس اب

25 
جمعة حسين 

 عبدالجواد 
 الدكتوراه  حلقة بحث  أستاذ

فات ارسال مل
بي دي  -بوربوينت 

ورد  الخ ...,  -اف 
ملفات بور بوينت  

شرح بصوت استاذ 
 المقرر 

 Watsapp  الثالثاء   نظري
https://chat.whatsapp.com/CgaFCxc
W258AKfwSKu5Imn 

https://drive.google.com/open?id=1h
K1fFGdenYX8vkkYWDO7kXOPGjE1y
9JK 

26 
جمعة حسين 

 عبدالجواد  
 الدبلوم  نسيج أستاذ

ارسال ملفات 
بي دي  -بوربوينت 

ورد  الخ ...,  -اف 
ملفات بور بوينت  

شرح بصوت استاذ 
 المقرر 

نظري + 
 عملي 

  Watsapp 
https://chat.whatsapp.com/DgKzh0C
N9SbF33J7DlePdd 

https://drive.google.com/open?id=1e
hBNd3IH2CIB1mRjNSposn9V3mEpw
Zs1 

 مدرس  هبه تجريده   27
مقرر طباعه  

منسوجات 
 يدويه 

 الدبلوم 

متابعة الجانب  
العملي و التطبيقي 
عن طريق الوتس 

 اب

نظري + 
 عملي 

واالربع   يومى االتنين
 من كل اسبوع

متابعه اعمل وتجارب الطالب وتوضيح مواطن  
القوه والضعف وتعديل التجارب لتكون قريبه من  

 المطلوب 
You Tube,  أخري 

https://chat.whatsapp.com/Ej6OzvY0
EGoHYJQfwXDj0S 
https://chat.whatsapp.com/Lneb5Ior
MT72IczxNZAcPg 

  

 

28 
أماني 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 اعمال  الطالب و ارسال التوجيهات و 
االرشادات لهم من خالل عرض صور في 

الجروبات الخاصه بالسكاشن   • ارسال رسائل 
صوتيه علي المجموعات   • إرسال بعض الصور 

 ا من قبل للتغذيه البصريه   العمال تم تنفيذه

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

https://drive.google.com/open?id=18
X6Q8ayy8dSboeJEVjN7amDaqUKNQ

,TRA 
 

/open?id=1_https://drive.google.com
JH_9ugJRp3Iz8BHDw4xSUYHotwEM

,W2 
 

-https://drive.google.com/open?id=1I
CQk4sB_5sb4TEAi6UfS4tMEdH_N8z

q 

 

 


