
 ة طنطا عجام
 كلية التربية النوعية      
  إدارة شئون التعليم ولطالب    

 

 و0202/0202جذول االيححاَات انحخهفات ويىاد انًقاصة ) َظزي ( انفزقة األونً جًيع انشعب نهفصم انثاًَ 

  تبدأ االمتحانات التخلفات الساعة    التاسعة والنصف    صباحا 
وكيــل الكليــة                                                      مدير اإلدارة                          شئون التعليم                                    

 عميـــــد الكليــــة

  حمدى إسماعيل شعبانأ.د/              نجالء فاروق الحلبى       أ.د/                                                               

       

 

 

 

 

 

 إعالو جكُىنىجيا يىسيقً اقحصاد فُىٌ انحاريخ انيىو

 02/2 انسبث
انحزبية انصحية      

 و3ت +0
************ 

ت  2انحزبية انصحية  

 و 23+

 انحزبية انصحية  

 و 22
 ت2جذريب انسًع  

 ************ ت2حقىق إَساٌ  02/2 األحذ

 ت0حقىق إَساٌ  

************ 
 

جحهيم يىسيقً 

 ت 2عزبية  

 02/2 االثُيٍ
 يذخم جكُىنىجيا

 ت0

************ 
 

************ 
 

 و 2يذخم جكُىنىجيا  

 عزوض يىسيقً

 ت2

 02/2 انثالثاء
انًُظىر وانزسى 

 ت0انهُذسي  

ييكزوبيىنىجً 

وفسيىنىجً  

 ت02

 

يذخم انً انعهىو  

 ت 2انُفسية  

************ 

 

جاريخ انعانى انحذيث 

 ت2

صىنفيج وغُاء 

 ت2عزبي  

ًىسيقً انقىاعذ 

 ت2عزبية  ان



 ة طنطا عجام
 كلية التربية النوعية      
  إدارة شئون التعليم ولطالب    

 

 و0202/0202انثاًَ جًيع انشعب نهفصم انثاَية انفزقة  انحخهفات ويىاد انًقاصة ) َظزي (االيححاَات  جذول
 

 اعالم تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون التاريخ اليوم

 02/2 انسبث
تاريخ وتذوق 

 ت4(الفن 3)
************* ***************** ************* ************ 

 02/2 األحذ
علم نفس تعليمي 

 ت 1
***************** ***************** 

علم نفس تعليمي    
 ت 1

 

***************** 

 02/2 االثُيٍ

 التربية تاريخ
ونظام التعليم فى 

 ت 1   مصر

***************** ***************** 

 تاريخ التربية
ونظام التعليم فى 

ت +  1   مصر
 م 1

***************** 

 ***************** ***************** ت 2هارمونى  ***************** ***************** 02/2 انثالثاء

  صباحالفات الساعة   التاسعة والنصف   التختبدأ االمتحانات 

 
     شئون التعليم                  مدير اإلدارة                              وكيــل الكليــة                                                               

 عميـــــد الكليــــة

 

 حمدى إسماعيل شعبانأ.د/              نجالء فاروق الحلبى       أ.د/                                                               
  



 ة طنطا عجام
 كلية التربية النوعية      
  إدارة شئون التعليم ولطالب    

 

 و 0202/0202انثاًَ جًيع انشعب نهفصم انثانثة  انفزقة  انحخهفات ويىاد انًقاصة ) َظزي (االيححاَات  جذول
 

 موسيقى اقتصاد فنون التاريخ اليوم
 اعالم تكنولوجيا

 مسرح صحافة حاسب عام

 ************ 02/2 انسبث
طهى تجريبى 

 ت1
********** ********** ********** ******** 

القياس 
والتقويم  

 ت1

 ********** ********* ********* 02/2 األحذ
اختيار وسائل 
تعليمية    

 ت1
******** 

نظريات 
 ت 1اإلعالم 

********** 

 ******** ******** ********** ********** *********** ********** 02/2 االثُيٍ
ورشة إنتاج 

مسرحى 
 ت1

 ************ ********* ********** ********** *********** ********** 02/2 انثالثاء

نصوص 
مسرحية 

وترجمة      
 ت1

 

 صباحالفات الساعة   التاسعة والنصف   تبدأ االمتحانات التخ 

 
     شئون التعليم                  مدير اإلدارة                              وكيــل الكليــة                                                               

 عميـــــد الكليــــة

 

 حمدى إسماعيل شعبانأ.د/              الحلبى       نجالء فاروق أ.د/                                                               
 
 
 
 

 
 
 

 و0202/0202جذول االيححاَات انحخهفات ) َظزي ( انفزقة األونً وانثاَية جزبية فحية نهفصم االول  
 ( }فيزوس كىروَا  {) جأجيم االيححاٌ انفصم انذراسً االول نظزوف 



 ة طنطا عجام
 كلية التربية النوعية      
  إدارة شئون التعليم ولطالب    

 

 
 

 

  تبدأ االمتحانات التخلفات الساعة    التاسعة والنصف    صباحا 
     شئون التعليم                  مدير اإلدارة                              وكيــل الكليــة                                                               

 عميـــــد الكليــــة

 حمدى إسماعيل شعبانأ.د/              نجالء فاروق الحلبى       أ.د/                                                               

       

 

 انفزقة انثاَية انفزقة األونً انحاريخ انيىو

 عهى َفس انًُى ********* 03/2 االربعاء

 مناهج وطرق تدريس مدخل الى العلوم التربوية 02/2 انخًيس 

 فنون أطفال وبالغين انحشزيح فً انفٍ 02/2 انسبث

 (0جاريخ وجذوق انفٍ ) انهغة انعزبية وآدابها 02/2 األحذ

 قزاءات بانهغة االجُبية جاريخ انحزبية انفُية 02/2 االثُيٍ

 انحزبية االسزية 02/2 انثالثاء
 اساسيات انحاسب االنً

 جطبيقً  + َظزي


