
 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 شئون التعليم والطالبإدارة 
 

 

ساعات ) 0202/0200األول  انفشقت األونً خًُع انشعب نهفصم  انخطبُقًخذول االيخسبَبث 

 (معتمذة

 

 تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون التاريخ اليوم

 (2اسس انخصًُى) 05/20 انسبج 
يقذيت فً عهى 

 انُسُح

انت ثبَُت او غُبء 

(2) 

 يقذيت فً انبشيدت

 َتكًُُبء عضى (2انُسج ) 02/20 االثٍُُ
قىاعذ انًىسُقً 

 (2انعشبُت )

يذخم انً حكُىنىخُب 

 انخعهُى

 اَخبج انشسىيبث انخعهًُُت (2حذسَب سًع) ======= (2انشسى) 02/20 االسبعبء

 انخششَر فً انفٍ 2/2 انسبج
 يكًالث انًالبس

 ) اخخُبسي(

 اخهضة انعشض انشقًُت حذسَب انصىث

 يقذيت زبسببث (2ُبَى)انت اسبسُت ب ======== (2انخضف) 3/2 االثٍُُ

 5/2 االسبعبء
 يكًالث انضي وانضَُت

 ) اخخُبسي(
======== 

 اكسُهفىٌ

) اخخُبسي( ، عهى  

 انصىث )اخخُبسي(

حصًُى انًعهىيبث 

 انبصشَت ) اخخُبسي(

 

 

 . 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 والطالبإدارة 
 

 

 0202/0200 األول نهفصم  انفشقت األونً خًُع انشعب انخطبُقًخذول االيخسبَبث 
 (+ تخلفات باقي لإلعادة) 

 

 تكنولوجيا اقتصاد التاريخ اليوم

   ث2+   سَبضت انسبسببث   يقذيت فً عهى انُسُح 05/20 انسبج 

 ========= ث4+ عضىٌكًُُبء  02/20 االثٍُُ

 ث2+   إَخبج انشسىيبث ث4+ عضىٌكًُُبء غُش  02/20 االسبعبء

 انفهشست انىصفُت  =========== 2/2 انسبج

 ث0+ االنُت    يقذيت فٍ انسبسببث يببدئ انخغزَت   3/2 االثٍُُ

 يخبزف ويعبسض أسس حصًُى 5/2 االسبعبء

 

 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 والطالبإدارة 
 

 0202/0200 األولخًُع انشعب نهفصم  انثبَُت انفشقت انخطبُقً خذول االيخسبَبث

 

 إعالم تكنولوجيا موسيقى اقتصاد فنون سَخانخب انُىو

 ======= 06/20 االزذ
  كًُُبء زُىي

 
======= 

 اخهضة عشض

   ث0+
====== 

 ======= 02/20 انثالثبء

 

حشَكى 

 ث2+وكشوشُت

 

 

====== 
اَخبج انصىس 

 انضىئُت
======= 

 32/20 انخًُس
 أسبسُبث انسبسب

 ث5+

 

 أسبسُبث انسبسب
 

أسبسُبث 

  انسبسب

 ث2+

====== 

أسبسُبث 

 انسبسب

 ث0+

 ======== 0/2 االزذ
انخُىط 

 ث2+وانخشاكُب

حذسَب 

 انصىث
======= 

انخشخًت 

 االعاليُت

 ث2+

 ====== 3/2 االثٍُُ
اداسة يىاسد 

    االسشة
===== 

زبسب انً 

 ث2+َىافز
===== 

 ==== ======== ====== ث2+ يبكُُبث ======= 4/2 انثالثبء

 ======= 6/2 انخًُس

  طعًتالاد اإعذ

 ث4+

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

  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 والطالبإدارة 
 

 0202/0200األول خًُع انشعب نهفصم  انثبنثت انفشقت انخطبُقًااليخسبَبث خذول 
 

 يىسُقً اقخصبد فُىٌ انخبسَخ انُىو
 إعالو حكُىنىخُب

 يسشذ صسبفت زبسب عبو

 ==== === =====  زفظ اطعًت ===== 05/20 انسبج 
انخسشَش 

 انصسفً
==== 

 ===== ====== إعذاد االطعًت ======= 02/20 االثٍُُ
قىاعذ 

 بُبَبث
==== 

انخسهُم 

 انًسشزً

 ث6+

 ===== 02/20 االسبعبء
 حصًُى اصَبء

 ث 2+
====== ===== ==== 

انخصىَش 

 االعاليً

فٍ 

خببت انك

 نهًسشذ

 ==== (2) يبكُُبث ====== 2/2 انسبج
اَخبج بشايح 

 فُذَى
 ==== اكسم

َظشَبث 

 االخشاج

 َظى حشغُم ==== ===== ===== ==== 3/2 االثٍُُ

ازصبء 

وزبسب 

 انً

==== 

 5/2 االسبعبء

حكُىنىخُب 

 انخعهُى 

 

حكُىنىخُب 

 انخعهُى

حكُىنىخُب 

  انخعهُى
==== ===== 

حكُىنىخُب 

 انخعهُى

حكُىنىخُب 

 انخعهُى

 

  صباحا .   التاسعة والنصف      الساعة  التطبيقيةتبدأ االمتحانات 
 

                                         وكيــل الكليــة                     مدير اإلدارةالمختص      المراجع               

 عميـــــد الكليــــة

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

        

 

 0202/0200 األولخًُع انشعب نهفصم  انشابعت انفشقت انخطبُقًخذول االيخسبَبث 



 جامعة طنطا             
 كلية التربية النوعية   

 شئون التعليم والطالبإدارة 
 

 

 

 اقتصاد التاريخ اليوم

 إعالم تكنولوجيا

 مسرح صحافة حاسب عام

 ======= ====== ====== ====== 06/20 االزذ

انًسشذ 

 انخعهًًُ

 ====== 02/20 انثالثبء

انبشيدت ببنبشايح 

 اندبهضة

يُظىيت 

 انسبسب االنً

انصسبفت واالراعت 

 انًذسسُت

====== 

 ====== ====== ======= ======= حقٍُُ غزائً 32/20 انخًُس

 ====== 0/2 االزذ

حصًُى انًىاقف 

 انخعهًُُت

انسبسب فً 

 انخعهُى

 Rt.vايب فً انذس

انًسشذ 

 انشعشي

 4/2 انثالثبء
حغزَت فئبث 

 زسبست

 صىحُبث وانقبء صىحُبث وانقبء ======= ======

 

  صباحا .  التاسعة والنصف       الساعةتبدأ االمتحانات التطبيقية 
 

 
                                             وكيــل الكليــة                     مدير اإلدارةالمراجع               المختص      

 عميـــــد الكليــــة
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 


