
 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 إدارة شئون التعليم والطالب
 

 

 

 

 

 2020/2021 األولالفرقة األولى جميع الشعب للفصل  ) نظرى ( التخلفاتجدول االمتحانات  
 

 إعالم  تكنولوجيا  موسيقى  اقتصاد  فنون  التاريخ  اليوم 

 ت2تربية أسرية + 21/3 االحد

مبادئ التغذية  

وعلوم االطعمة 

 ت4+
تاريخ موسيقى  

 ت 8عالمية+  
 تربية أسرية

 ت2+ 

االقتصاد السياسى  

 ت 3+
اسس التصميم 

 ت1+

  22/3 االثنين 

كيمياء عضوى وغير  

عروض   ت 10عضوية+ 

 ت 4شعرى +
 

تاريخ العالم  

مقدمة فى علم   ت 25الحديث +

 ت 1النسيج +

 23/3 الثالثاء
تاريخ التربية الفنية  

 ت 1+

 مبادئ االقتصاد 

 ت 6+ 
 

مقدمة فى الحاسب  

نشأة وسائل   ت 5+

رياضة   ت 1االعالم + 

 ت 9بات+ الحاس 

 24/3 االربعاء
مدخل تربوى 

 ت10+

مدخل تربوى 

مدخل تربوى   ت5+

 ت5+

مدخل تربوى  

 ت5+
مدخل الى علوم  

 ت 3الصحافة +

اللغة العربية  

 ت 1وادابها+

 انتاج رسومات 

 ت 2+ 
اللغة العربية  

 ت 1وادابها +

 

o  ظهرًا       ةنياثال      الساعة التخلفاتتبدأ االمتحانات 

 

 عميـــــد الكليــــة                                     مدير اإلدارة                    وكيــل الكليــةالمراجع                          تص المخ
 
         محدي إمساعيل شعبان    / أ.د  جنالء فاروق احللىب                أ. د/                                            

 
 
 
 

 

 



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 إدارة شئون التعليم والطالب
 

 

 

 

 

 

 2020/2021األولجميع الشعب للفصل الثانية الفرقة  التخلفات ) نظرى (جدول االمتحانات 

 

 اعالم تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون التاريخ  اليوم 

 21/3 االحد
تاريخ وتذوق  

 ت16الفن +

تريكو  

وكروشية 

 ت13+

 
المراجع العامة  

 ت9+
 

 22/3 االثنين 
قراءات باللغة  

 ت 16االجنبية+

قراءات باللغة  

 ت 2االجنبية+

قراءات باللغة  

 ت 3االجنبية +

قراءات باللغة  

 ت28+االجنبية 

قراءات باللغة  

 ت 2االجنبية+

 

 الثالثاء
23/3 

مناهج وطرق  

اعداد اطعمة   ت 5تدريس +

 ت3+

مناهج وطرق  

 ت 2تدريس +

اجهزة  عرض  

 ت 6+
مناهج وطرق  

 ت 3تدريس +
مناهج  وطرق  

 ت 5تدريس +
فنون اطفال  

 ت 5وبالغين +

 24/3 االربعاء 
اساسيات 

 ت 4الحاسب +
   

تاريخ مصر  

 ت 4+الحديث 

اساسيات  

 ت 1الحاسب 

o  ظهرًا       ةنياثال  الساعة  التخلفاتتبدأ االمتحانات 

 

 عميـــــد الكليــــة                                                  مدير اإلدارة                    وكيــل الكليــةالمراجع                          المختص 
 
        محدي إمساعيل شعبان     / أ.د  جنالء فاروق احللىب                أ. د/                                             

 
 
 



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 إدارة شئون التعليم والطالب
 

 

 
 

 

 2020/2021األول  جميع الشعب للفصل الثالثةالفرقة  التخلفات ) نظرى (جدول االمتحانات 

 

 موسيقى اقتصاد  فنون  التاريخ  اليوم 
 إعالم تكنولوجيا 

 صحافة  مسرح  عام 

 االحد

 
21/3 

طرق تدريس  

 ت2+

اعداد اطعمة   

 ت1+

طرق تدريس  

التربية  

الموسيقية+

 ت1

طرق تدريس  

 ت1+

نظريات  

االخراج  

طرق  ت1

1تدريس+

 ت
طرق 

تدريس  

 ت2+

 22/3 االثنين 
تعليم  تكنولوجيا ال

 ت 8تخصص+ 

تصميم ازياء  

 ت1+

تكنولوجيا  

التعليم  

2تخصص+

 ت

منظومة 

الحاسب  

 ت4+

نظم 

سياسية  

وسياسات  

اعالم  

 ت2+

 

 23/3 الثالثاء
علم نفس فنون  

 ت21+

علم نفس قدرات  

 ت1+

علم نفس  

التربية  

الموسيقية+

 ت3

علم نفس  

 ت 1قدرات +

علم نفس  

قدرات  

 ت1+
 

فن الكتابة  

للمسرح  

 ت2+

  24/3 ربعاء اال
حفظ اطعمة 

 ت1+
 

المكتبات  

الشاملة  

 ت4+

  

 

o  ظهرًاة نياثال      الساعة التخلفاتتبدأ االمتحانات 

 
 ـةعميـــــد الكليـــ                                              مدير اإلدارة                    وكيــل الكليــةالمراجع                          المختص 
 
         محدي إمساعيل شعبان    /أ.د  جنالء فاروق احللىب                أ. د/                                              

 


