
 جامعة طنطا              
 كلية التربية النوعية    

 شئون التعليم والطالب إدارة 
 

 

 ( ساعات معتمدة) 2021/2022األول  الفرقة األولى جميع الشعب للفصل  التطبيقىجدول االمتحانات 

 

 تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون التاريخ اليوم

 ( 1اسس التصميم) 12/ 25 السبت 
مقدمة فى علم 

 النسيج

 مقدمة فى البرمجة  ( 1الة ثانية او غناء )

 ية كيمياء عضو  ( 1النحت ) 12/ 27 االثنين 
قواعد الموسيقى  

 ( 1العربية ) 

مدخل الى تكنولوجيا  

 التعليم

 انتاج الرسومات التعليمية  ( 1تدريب سمع)  =======  ( 1الرسم) 12/ 29 االربعاء 

 التشريح فى الفن 1/ 1 السبت
 مكمالت المالبس 

 ) اختيارى(

 اجهزة العرض الرقمية  تدريب الصوت 

 مقدمة حاسبات  ( 1يانو) الة اساسية ب ========  ( 1الخزف) 1/ 3 االثنين 

 1/ 5 االربعاء 
 مكمالت الزى والزينة 

 ) اختيارى(
 ======== 

 اكسيلفون

) اختيارى( ، علم  

 الصوت )اختيارى(

تصميم المعلومات  

 البصرية ) اختيارى( 

 

 

 تبدأ االمتحانات التطبيقية الساعة     التاسعة والنصف   صباحا .  ▪

 
عميـــــد                       وكيــل الكليــة                       ر اإلدارةمديالمختص      المراجع               

 الكليــــة
 

         حمدى اسماعيل شعبان    /أ.د             نجالء فاروق الحلبى  أ. د/                                                   



 جامعة طنطا              
 كلية التربية النوعية    

 شئون التعليم والطالب إدارة 
 

 

 2021/2022 األول للفصل  الفرقة األولى جميع الشعب التطبيقىجدول االمتحانات 
 ( + تخلفات باقي لإلعادة) 

 

 تكنولوجيا اقتصاد  التاريخ اليوم

    ت9+   رياضة الحاسبات   مقدمة فى علم النسيج 12/ 25 السبت 

 =========  ت 4+  عضويكيمياء  12/ 27 االثنين 

 ت 1+    إنتاج الرسومات ت 4+  عضويكيمياء غير  12/ 29 االربعاء 

 الفهرسة الوصفية  ==== ======= 1/ 1 السبت

 ت 2+ االلية    مقدمة في الحاسبات مبادئ التغذية   1/ 3 االثنين 

 متاحف ومعارض  أسس تصميم  1/ 5 االربعاء 

 

 . صباحا    التاسعة والنصف      الساعة  تبدأ االمتحانات التطبيقية  ▪

 
عميـــــد                       يــل الكليــةوك                       مدير اإلدارةالمختص      المراجع               

 الكليــــة
 

         حمدى اسماعيل شعبان    /أ.د             نجالء فاروق الحلبى  أ. د/                                                   



 جامعة طنطا              
 كلية التربية النوعية    

 شئون التعليم والطالب إدارة 
 

 2021/2022 األولجميع الشعب للفصل  الثانية الفرقة التطبيقى جدول االمتحانات

 

 إعالم تكنولوجيا  موسيقى  اقتصاد فنون  ريخالتا اليوم

 =======  12/ 26 االحد
  كيمياء حيوى

 
 ======= 

  اجهزة عرض

    ت2+
 ====== 

 =======  12/ 28 الثالثاء

 

تريكو  

 ت 1+وكروشية 

 

 

 ====== 
انتاج الصور  

 الضوئية 
 ======= 

 12/ 30 الخميس
 أساسيات الحاسب

 ت 5+

 

 أساسيات الحاسب

 

أساسيات 

  الحاسب

 ت 1+

 == ==== 
أساسيات 

 ت2+ الحاسب

 ========  1/ 2 االحد
الخيوط 

 ت 1+ والتراكيب

تدريب  

 الصوت
 ======= 

الترجمة  

  االعالمية

 ت 1+

 ======  1/ 3 االثنين 
ادارة موارد  

    االسرة
 ===== 

حاسب الى 

 ت 1+ نوافذ
 ===== 

 ====  ========  ======  ت 7+  ماكينات =======  1/ 4 الثالثاء

 =======  1/ 6 الخميس

  طعمةالاد اإعد

 ت 4+

 ======   ======  ====== 

 صباحا .  التاسعة والنصف           تبدأ االمتحانات التطبيقية الساعة  ▪
 

                                             وكيــل الكليــة                     مدير اإلدارةالمختص      المراجع               

 عميـــــد الكليــــة
 

         حمدى اسماعيل شعبان    /أ.د           نجالء فاروق الحلبى     أ. د/                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا              
 كلية التربية النوعية    

 شئون التعليم والطالب إدارة 
 

 2021/2022األول جميع الشعب للفصل  الثالثة الفرقة التطبيقىاالمتحانات جدول 
 

 موسيقى  اقتصاد فنون  التاريخ اليوم
 إعالم تكنولوجيا 

 مسرح  صحافة  حاسب عام

 ====  ===  =====   حفظ اطعمة =====  12/ 25 السبت 
التحرير  

 الصحفى
 ==== 

 =====  ======  إعداد االطعمة =======  12/ 27 االثنين 
قواعد 

 بيانات 
 ==== 

التحليل 

  المسرحى

 ت 6+

 =====  12/ 29 االربعاء 
 تصميم ازياء

 ت  1+
 ======  =====  ==== 

التصوير  

 االعالمى 

فن 

تابة الك

 للمسرح 

 ====  ( 2) ماكينات ======  1/ 1 السبت
انتاج برامج 

 فيديو
 ====  اكسل

نظريات  

 االخراج 

 نظم تشغيل  ====  =====  =====  ====  1/ 3 االثنين 

احصاء 

وحاسب 

 الى

 ==== 

 1/ 5 االربعاء 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 

تكنولوجيا  

 التعليم

تكنولوجيا  

  التعليم
 ====  ===== 

تكنولوجيا  

 التعليم

تكنولوجيا 

 التعليم

 

 صباحا .    التاسعة والنصف      الساعة  التطبيقية تبدأ االمتحانات  ▪
 

                                         وكيــل الكليــة                     مدير اإلدارةالمختص      المراجع               

 عميـــــد الكليــــة

 حمدى اسماعيل شعبان    /أ.د           نجالء فاروق الحلبى     أ. د/                                                      

         

 

 2022/ 2021 األولجميع الشعب للفصل  الرابعة الفرقة التطبيقىجدول االمتحانات 



 جامعة طنطا              
 كلية التربية النوعية    

 شئون التعليم والطالب إدارة 
 

 

 

 اقتصاد التاريخ اليوم

 إعالم تكنولوجيا 

 مسرح  صحافة  حاسب عام

 =======  ======  === === ======  12/ 26 االحد

المسرح 

 التعليمى

 ======  12/ 28 الثالثاء

البرمجة بالبرامج 

 الجاهزة

منظومة 

 الحاسب االلى

الصحافة واالذاعة 

 المدرسية

 ====== 

 ======  ======  =======  =======  تقنين غذائى 12/ 30 الخميس

 ======  1/ 2 االحد

تصميم المواقف 

 التعليمية

الحاسب فى 

 التعليم

 Rt.vاما فى الدر

المسرح 

 الشعرى

 1/ 4 الثالثاء
تغذية فئات 

 حساسة

 صوتيات والقاء صوتيات والقاء =======  ====== 

 

 صباحا .    التاسعة والنصف       الساعة تبدأ االمتحانات التطبيقية  ▪
 

 
                                             وكيــل الكليــة                     مدير اإلدارةالمراجع               المختص      

 عميـــــد الكليــــة
 

         حمدى اسماعيل شعبان    /أ.د           نجالء فاروق الحلبى     أ. د/                                                      

 
 

 
 

 

 

 

 


