
 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 التعليم والطالبإدارة شئون 

 0202/0200انثاَٗ   انفشقت األٔنٗ خًيغ انشؼب نهفظم انخطبيقٗخذٔل االيخحاَاث 
 ) ساعات معتمذة( 

 إػالو حكُٕنٕخيا يٕسيقٗ اقخظاد فٌُٕ انخاسيخ انيٕو

 12/4 السبت

 (0اسس انخظًيى ) 

)متطلب 

 سابق(

 (2اسس انخظًيى )

انخيٕط ٔانخشاكيب 

 انُسيديت

 (0انت ثاَيت أ غُاء)
 سابق()متطلب 

 (2انت ثاَيت أ غُاء)

يقذيت فٗ 

 انخظًيى انخؼهيًٗ
******* 

 ******** ******* (2ايقاع حشكٗ ) ******* ***** 11/4 االحد

 ******** ********** (2اشغال فُيت ) 12/4 االثنين

حكُٕنٕخيا 

  انخظٕيش انشقًٗ

 

انخشخًت 

 االػالييت 

 ييكشٔبيٕنٕخٗ ********** 13/4 الثالثاء

اساسيت بيإَ  انت

(0) 
 )متطلب سابق(

انت اساسيت بيإَ 

(2) 

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

 14/4 االربعاء
طباػت 

 (2انًُسٕخاث)
********** ********* 

يذخم انٗ 

 حكُٕنٕخيا انخؼهيى 
) متطلب 

 سابق

********** 

 ********** ********** ********** فسيٕنٕخي اَساٌ ********** 15/4 الخميس

 ********** (2انُسدياث ) 12/4 السبت

اختيارى 

 (2تخصص)

قيادة فشقت ـــ 

 اَاشيذ

انبشيدت انًخطٕسة 

(2) 
) متطلب 

 سابق(

 يقذيت فٗ انبشيدت 

 

********* 

 ********** 23/4 االثنين

) اختيارى من 

 التخصص(

طباػت انًالبس 

 ٔانًفشٔشاث 

 ـــــ

فٍ حدًيم االطؼًت  

 ٔحقذيًٓا 

اختيارى 

حاسب انٗ  (3تخصص)

 فٗ انخخظض

) اختيارى 

  من التخصص(

حظًيى حطبيقاث 

 انًحًٕل انخؼهيًاث 

 

) اختيارى 

 من التخصص(

يششٔع يسشحٗ 

 بانؼاييت 

 

 ******** ********* 22/4 الثالثاء

قٕاػذ انًٕسيقٗ 

 (0انؼشبيت )
) متطلب 

 سابق(

قٕاػذ انًٕسيقٗ 

 (2انؼشبيت )

 

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

 (2ياكيُاث انحياكت ) ********** 2/5 االربعاء

 (0حذسيب انسًغ )
 )متطلب سابق(

 (2حذسيب سًغ )

يظادس انخؼهى 

 انسًؼيت انشقًيت
) متطلب 

 سابق(

اخٓزة انؼشع 

 انشقًيت 

 

********** 

 . تبدأ االمتحانات التطبيقية   الساعة  التاسعة والنصف       صباحا 
 

                                           وكيــل الكليــة              شئون التعليم                مدير اإلدارة           

 عميـــــد الكليــــة

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

 



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 التعليم والطالبإدارة شئون 

 

 

 0202/0200  انثاَٗ انفشقت األٔنٗ خًيغ انشؼب نهفظم انخطبيقٗخذٔل االيخحاَاث 
 

 (باقي لإلعادة + تخلفات) 

 
 اػالو حكُٕنٕخيا يٕسيقٗ اقخظاد فٌُٕ انخاسيخ انيٕو

 ث62+ فيزياء ******** 12/4 السبت
 اراػت ٔحسديالث ث9انّ ثاَيّ +

 ث2+
********* 

 ****** **** 11/4 االحد
ايقاع حشكٗ 

 ث0+
******* ******* 

 ********** ث3+ فُيت اشغال 12/4 االثنين
حذسيب سًغ 

 ث22+
 و2حشخًت اػالييت + *********

 ث5+حظًيى 13/4 الثالثاء
ييكشٔبيٕنٕخٗ 

 ث0+
 ث5بيإَ +

طباػّ َٔسخ 

 ث0+ٔحدهيذ 
********* 

 14/4 االربعاء
 طباػت يُسٕخاث

 و0ث+6
 ********* ********* ػهى طٕث  **********

 ث0فسيٕنٕخٗ + ********* 15/4 الخميس

حذسيب طٕث 

 ث0+

 يقذيّ فٗ انبشيدّ 

 ث0+
********* 

 ********* ********* ****** ********* ث8َسدياث + 12/4 السبت

 ****** ***** 12/4 االحد
طٕنفيح ٔغُاء 

 ػشبٗ 
******* ********* 

 *********** 23/4 االثنين

اسس ًَارج 

ٔحُفيز يالبس 

 ث2+

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

 ********** سسى 22/4 الثالثاء 
انًظغشاث انفيهًيّ  ********

 ث6+
********* 

 ******** ******* 2/5 االربعاء
 ث2انّ حشبٕيّ +

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

 سياضت ٔاحظاء ث4َحج+ 1/5 الخميس
أساسياث انخظٕيش  ********

 ث2+
********* 

 

 صباحا .   التاسعة والنصف     بيقية   الساعة تبدأ االمتحانات التط 
 

                                           وكيــل الكليــة              شئون التعليم                مدير اإلدارة           
 عميـــــد الكليــــة

 

 أ.د/نجالء فاروق الحلبى                   أ.د/ حمدى اسماعيل شعبان                                                   
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 0202/0200 انثاَٗخًيغ انشؼب نهفظم  انثاَيت انفشقت انخطبيقٗ خذٔل االيخحاَاث
 

 إعالم تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون انخاسيخ انيٕو

 ******** ****** ****** ****** ث2+ خزف 22/4 االربعاء 

 ********* ****** ******* ****** ث5+ يؼادٌ 22/4 الخميس

 ******* ******** ********* ****** ********* 12/4 السبت

 ******* ث5انّ ثاَيت + ******* ث2اشغال خشب + 11/4 االحد
انؼاو ٔطشق  انشأٖ

 قياسّ

 ******* 12/4 االثنين
حخطيط ٔاػذاد 

 ث0+ ٔخباث

قيادِ كٕسال 

 يذسسٗ
***** ****** 

 ******* ******** حذسيب سًغ ******** ******* 13/4 الثالثاء

 ********** اَخاج سسٕياث  ث0اسحدال +  ًَٕانطفم ٔسػايخت *********** 14/4 االربعاء

 **********  *********** ث0ْاسيَٕٗ + ****** ث3اشغال فُيّ +  15/4 الخميس

 ث2أَاشيذ + ********* ******** 12/4 السبت
 انحاسب االنٗ

 ) بيزك ٔنٕخٕ( 

******** 

حظًيى  ********** 12/4 االحد

 ث2+ٔحطشيز
 ******** اداء خًاػٗ

 انخبش انظحفٗ 

 *********  َظى انخظُيف ايقاع حشكٗ ****** ث0+  حظًيى 23/4 االثنين

 ********* ******** 22/4 الثالثاء 
انّ حشبٕيّ 

 ث3+
*********** 

********** 

 ********* ث7+ حظٕيش 2/5 االربعاء
طٕنفيح ٔغُاء 

 ث8ػشبٗ  +
******* ********* 

 ********** ********** ث9بيإَ + حُفيز يالبس ******** 1/5 الخميس

  صباحا .  التاسعة والنصف    بيقية   الساعة  التطتبدأ االمتحانات 
 

                                                 وكيــل الكليــة              شئون التعليم                مدير اإلدارة           
 عميـــــد الكليــــة

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0200 انثاَٗخًيغ انشؼب نهفظم  انثانثت انفشقت انخطبيقٗااليخحاَاث خذٔل 
 

 يٕسيقٗ اقخظاد فٌُٕ انخاسيخ انيٕو
 إػالو حكُٕنٕخيا

 يسشذ طحافت حاسب ػاو



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 التعليم والطالبإدارة شئون 

 ******* ******* ******* ******* ***** ****** ييذاَيتحشبيت  22/4 االربعاء

 12/4 السبت
اسخخذاو انحاسب 

 ث3فٗ انفٌُٕ +

طٓي 

 حدشيبٗ 

حاسب  فٗ 

 انًٕسيقٗ 
***** 

انحاسب في 

 انًكخباث
****** ******* 

 ****** ******** 11/4 االحد
انّ ثاَيت 

 ث23+

انحاسب فٗ 

 ث2انخؼهيى  +
***** 

َظٕص 

ٔحشخًت 

 اػالييت

****** 

 ******** ث5َحج + 12/4 االثنين
حذسيب سًغ 

 ث0+
******* 

احظاء 

 حطبيقي
****** 

َظٕص 

يسشحيت 

 ٔحشخًت

 *********** 13/4 الثالثاء

أخٓزة 

ٔادٔاث 

يُزنيّ 

 ث2+

انّ حشبٕيّ 

 ث2+

انحاسب فٗ 

 انًكخباث
****** 

انحاسب فٗ 

 انظحافّ 
****** 

 ******* ث6حظٕيش + 14/4 االربعاء
 فشقت قيادِ

 انًٕسيقيت
 نغت انباسكال ********

حشبيّ 

 ييذاَيّ

فٍ ديكٕس 

 ث3انًسشذ+

 ******* اداء خًاػٗ حُفيز يالبس *********** 15/4 الخميس
انٕسائط 

 يخؼذدِ 
****** ****** 

 12/4 السبت
 اشغال فُيت

 ث29+
 ********* ث0+ بيإَ ******

انحاسب 

 ٔايٍ بياَاث
***** 

انحاسب فٗ 

 انًسشذ

 ******* َسدياث  12/4 االحد
ايقاع حشكٗ 

 ******* ث2+
******* 

االخشاج 

 انظحفٗ 
******* 

 ********* 23/4 االثنين
انحاسب فٗ 

 االقخظاد 

طٕنفيح 

 حشبيّ ييذاَيّ ٔغُاء ػشبٗ 
 ***** حشبيّ ييذاَيّ

ٔسشت اَخاج 

 يسشحٗ

 اسحدال ******* طباػت يُسٕخاث 22/4 الثالثاء 
انخحهيم 

 انًٕضٕػٗ 
******** ******* 

حكُٕنٕخيا 

اضاءة 

 انًسشذ

 ث2+

 ****** 2/5 االربعاء
حشبيت 

 ييذاَيت

ْاسيَٕٗ 

 ث0+
 حشبيّ ييذاَيّ ******** ******** *******

 ******* حظًيى 1/5 الخميس
حشبيت 

 ييذاَيت

اخخياس ٔسائم 

 حؼهيًيّ 
******* 

انكخابّ 

 نهشاديٕ
******* 

  صباحا .   التاسعة والنصف    طبيقية   الساعة  االمتحانات التتبدأ 
 

                                           وكيــل الكليــة              شئون التعليم                مدير اإلدارة           
 عميـــــد الكليــــة

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0200 انثاَٗخًيغ انشؼب نهفظم  انشابؼت انفشقت انخطبيقٗخذٔل االيخحاَاث 
 

 موسيقى اقتصاد فنون انخاسيخ انيٕو
 إعالم تكنولوجيا

 مسرح صحافة حاسب عام

 ******* انت ثاَيت ******* ****** 12/4 السبت
انًششٔع 

 انفُٗ 

انًششٔع 

 انفُٗ
********* 



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 التعليم والطالبإدارة شئون 

 يؼادٌ 11/4 االحد
 حُفيز يالبس

 
 ******* ******** ********* حذسيب سًغ 

انًسشذ 

 انشايم

 

 حشبيت ييذاَيت اداء خًاػٗ  ******** ******* 12/4 االثنين
حشبيّ 

 ييذاَيّ

حهقت بحث 

 اػاليٗ 
****** 

 ******* ******* ******  ْاسيَٕٗ ****** خزف 13/4 الثالثاء
انُقذ 

 انًسشحٗ

 ايقاع حشكٗ حأثيث يسكٍ  ****** 14/4 االربعاء
طياَت أخٓزة 

 ػشع  
******* ****** ******* 

 ****** حظٕيش 15/4 الخميس
حشبيّ 

 ييذاَيّ

 

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

حشبيّ 

 ييذاَيّ 

َظٕص 

يسشحيت 

 ٔحشخًت

 ******* 12/4 السبت
انًششٔع 

 انفُٗ

طٕنفيح 

  ٔغُاء ػشبٗ

اَخاج نٕحاث 

 حؼهيًيّ

 

طياَت 

أخٓزة 

 انحاسباث 

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

 حشبيت ييذاَيت ****** ******** ********* اسحدال ****** حظًيى 12/4 االحد

 حشبيت ييذاَيّ  23/4 االثنين
انخشبيت 

 انًيذاَيّ

انّ حشبٕيّ  

 يُذٔنيٍ
انًششٔع 

 انفُٗ
****** 

َظٕص 

ٔحشخًّ 

 اػالييّ

****** 

 ****** ****** ****** خشب 22/4 الثالثاء 
شبكاث 

 انحاسب 
******* 

ٔسشت اَخاج 

 يسشحٗ

 ******* ****** ******** فيذيٕ  بيإَ حشبيّ غزائيّ  ******* 2/5 االربعاء

 1/5 الخميس
انًششٔع 

 انفُٗ
******** 

انًششٔع 

 انفُٗ
****** ****** 

ححشيش 

 طحفٗ  

انًششٔع 

 انفُٗ

 حا صبا    والنصف بيقية   الساعة  التاسعةتبدأ االمتحانات التط 
                                              وكيــل الكليــة              مدير اإلدارة           المختص       المراجع           

 عميـــــد الكليــــة

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

 

 


