
 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/    6/  1الموافق           الثالثاءاليوم  .

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة  

 144 ت 2رسم + االولى / فنون 
 مبنى االفتصاد 8قاعة        2م              1 م                3قاعة              ج  3م         ب 3أ   م  3م  األماكن                 

ــ ــــــــ   ،  ــــــ           مبني تك     ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــــــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــ , ــــــــــــــ

 20         24              24                    22               16            24       16عدد الطالب            

 178 فيزياء  االولى / اقتصاد 

 2امام مدرج         ج 2م             ب2م                 أ 2م              ج  1م          ب 1م           أ 1م                      

ــ ـــ    مبني جديد  ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ ــ   ــ  ـــــــ ــ ـ -ـــ     , ،   ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   ،     ـ،  ـــــــــــــــ  ــــــــــ

                    23              30            22               23                    30               22                17 
 نار يمممر سي

ــ  ــ -ـ  ــــــــــــــــــ
 صم  10     

 ( المبنى الجديد  4مدرج )           شــــــــــــــــفوي   178 اذاعة وتسجيالت  االولى / تكنولوجيا

 (     مبنى الموسيقى  11) قاعة          شــــــــــــــــفوي   76 تدريب سمع  الثانية / موسيقى 

 150 ت 1تصميم+ الثالثة/ فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــ  ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 
 1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,  ــــــــــــــــــــ-ـ  ــــــــــــــــــ
     16                   16                23 
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 2021/   6/   1تابع اليوم  الثالثاء     الموافق      

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة      

 119 ت  1طهى تجريبى +    الثالثة / اقتصاد

 ب  3أ      ممر  3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــ  ــ  ـــــــ  ـــــــ  ،   ـــــــــــــــــ , ــــــــــــــــ

                     24             18            12                12                  14                12             12 
 كافتيريا  المبنى الجديد 

ــ  ــ -ـ  ــــــــــــــــــ
       15 

 (     مبنى الموسيقى 12) قاعة   شــــــــــــــــفوي   89 دة فرقة الموسيقية قيا الثالثة / موسيقى 

 المعامل       المبنى الجديد   شــــــــــــــــفوي   74 الحاسب فى المكتبات الثالثة/ حاسب

 59 نصوص وترجمة اعالمية  الثالثة / صحافة 
                  مسجد                    ج  3م          ب 3م           أ 3م                      

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ  ,     ـــــــــــــــــــــــ    ــ  ـــــــــــ  ، ـــ

                  لجنة خاصة 1               15            28              16                     

 (     مبنى الموسيقى  13) قاعة          شــــــــــــــــفوي   113 الة ثانية   قى الرابعة/ موسي

 (     المبنى الجديد 6) قاعة          شــــــــــــــــفوي   57 المشروع الفنى  الرابعة / حاسب 

 نى الجديد(     المب 5) قاعة          شــــــــــــــــفوي   72 المشروع الفنى  الرابعة/ صحافة 
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 2021/  6   / 2الموافق        األربعاء .اليوم     

 

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 (     مبنى الموسيقى  11) قاعة     شــــــــــــــــفوي     87 الة ثانية +    ت  االولى / موسيقى 

 166 ت 1خزف+ ثانية/ فنون ال

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــ  ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 
 2ورشة            1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,  ــــــــــــــــــــ-ـ ــ ,    ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
     16                   16                   20                19 

 ى الموسيقى (     مبن  12) قاعة        شــــــــــــــــفوي   76 صولفيج وغناء عربى +ت  الثانية/ موسيقى 

 (     المبنى الجديد 2) مدرج            شــــــــــــــــفوي   128 الرأي العام وطرق قياسه  الثانية / اعالم

 مبنى الفنون         شــــــــــــــــفوي   150 تربية ميدانية  الثالثة / فنون 

 (     مبنى الموسيقى  13) قاعة                 شــــــــــــــــفوي   89 الة ثانية +   ت  الثالثة / موسيقى 

 77 الحاسب فى التعليم  الثالثة/ عام 
                           ج  1م          ب 1م          أ1م                      

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ    ــ  ـــــــــــ  ، ـــ

                     24             30            23                
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 2021/   6/    2الموافق       األربعاء تابع .اليوم     

 
 
 

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 192 معادن الرابعة /فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
            3كنترول     2كنترولموسيقي             1كنترول   

ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,        ــــــــــــــــــــ-ـــ      ــــــــــــــــــ
     12                        12                                     

 86 تربية غذائية  الرابعة / اقتصاد 
 أ        3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــ    ــ  ـــــــ

                      24             18            12                12                  10                10               

 الجديد 4 جمدر شــــــــــــــــفوي   113 اداء جماعى قى الرابعة/ موسي

 (     المبنى الجدبد 6،5) قاعة         شــــــــــــــــفوي   71 انتاج لوحات تعليمية  الرابعة /عام

 (     المبنى الجدبد 4،   3) قاعة        شــــــــــــــــفوي 65 المسرح الشامل  الرابعة / مسرح 
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 2021/  6/    3الموافق        الخميسليوم    .ا      
                                      

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 163 ت 19اشغال فنية + االولى / فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3ة خيم      2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 
 2ورشة            1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ ــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,  ــــــــــــــــــــ-ـ ــ ,    ــ  ـــــــــــــــــــ
     16                   16                   20                

 (     مبنى الموسيقى  11) قاعة         شــــــــــــــــفوي   87 بيانو  االولى / موسيقى 

 155 ترجمة اعالمية  االولى / اعالم 
 6امام ق          5امام ق           6ق                 3امام م              ج  3م          ب 3م           أ 3م                      

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ -،  ــــــــــــــــــ  ،      ــــــــــــــــــ  ،   ــــــــــــــــ ,    ـــ ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــــ

                     23              30            22               20                    24              20                16 

 135 تخطيط واعداد وجبات الثانية / اقتصاد 
         2 اعةق                   م سيمنارممر اما           2امام م              ج  2م          ب 2م           أ 2م                      

ــ    جديد    مبنى  ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ ــ ـــــــــ،  ــــــــــــــــــ  ،      ـــــــــ    ــ ـــــــ ــ ـــــــــ  ،   ــ  ــــــــــــ  ـــــــــــ

                 صم 10                                                  20                22            30            23                       

 (     مبنى الموسيقى  12) قاعة                   شــــــــــــــــفوي   +ت 76 الة ثانية +ت  الثانية / موسيقى 

 72 حلقة بحث اعالمى  الرابعة / صحافة  
 ) قاعة المسرح (     المبنى الجديد               فوي  شــــــــــــــــ
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 2021/  6/    3الموافق         الخميستابع اليوم   
                                      

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 ت 1+151 ت 1نسجيات + ن الثالثة / فنو

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــ  ــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
              المبنى الجديد  المسجد    

   ــــــــــــــــــــ-ـــ  
           9                                                      

 119 اجهزه وادوات منزلية  الثالثة/ اقتصاد

 ممر  أ       ممر ب              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــ  ، ــــــــــــــــ ـــ   ،  ـــــــ ــ   ــ  ـــــــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــ , ــــــــــــــــــ

                      24             18            12                12                  14                12             12 

 كافتيريا المبنى الجديد            

   ــــــــــــــــــــ-ـــ  
           15         

 جديد  4مدرج  شــــــــــــــــفوي   89 اداء جماعى الثالثة / موسيقى  

 74 احصاء تطبيقى  الثالثة / حاسب 
             ج  1م          ب 1م           أ 1م                      

ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ــــــــــــــ    جديد     مبني        ــ ـــــــ

                       23            30            21                 

 +ت 64 نصوص مسرحية وترجمة +ت الثالثة/ مسرح 
             4،3ممر امام ق            4قاعة          3قاعة                      

ــ ــــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ــــــــــــــ    مبني جديد           ــ ــــــــــــــــــــ

                       25            21             

 (     مبنى الموسيقى  13) قاعة           شــــــــــــــــفوي   113 ارتجال الرابعة / موسيقى  

 المبنى الجديد             (   ناقشات) قاعة الم        شــــــــــــــــفوي   57 ية ميدانية ترب الرابعة/ حاسب 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/   6/  5الموافق          السبت.اليوم   
                                      

 ــــــانأمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــ عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

   200 ت  22  ميكروبيولوجى+ االولى / اقتصاد 

 2امام م             ج 2م             ب2م             أ 2م             ج  1م         ب 1م            أ 1م                     

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ -ـــــــــ  ،  ــــــــــــــــــ  ،   ــــــــــــــــ ,    ـــ،ـــــــــ ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ــــــــــــــــ

                    23              30            22               23              30               22                25 
 2قاعة       ممر امام سيمينار   

ــ  ــ -ـ  ,     ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

             التخلفات                  صم 10

 (     مبنى الموسيقى  11) قاعة       شــــــــــــــــفوي   76 ايقاع حركى االولى / موسيقى  

 188 طباعة ونسخ وتجليد  االولى / تكنولوجيا

 6ق             5امام ق            5ق            4امام م            ج  4م         ب 4م            أ 4م                     

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ -،ــــــــــــــــــ  ،  ــــــــــــــــــ  ،   ــــــــــــــــ ,    ـــ ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ــــــــــــــــ

                    23              30            22               20              29               25                24 
 قاعة  6امام ق 

 ــــــــــــــــــــــ   

      15 

 ت 2+167 ت 2معادن + الثانية / فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
 اقتصاد             8ق    

   ــــــــــــــــــــ-ـــ  
           25                                                      

 (     مبنى الموسيقى  12) قاعة        شــــــــــــــــفوي   +   ت 76 قيادة كورال مدرسى +   ت  الثانية / موسيقى 

 (     مبنى الموسيقى  13) قاعة         شــــــــــــــــفوي   +   ت 89 بيانو +ت  الثالثة / موسيقى  

 المبنى الجديد )  المعامل  (                شــــــــــــــــفوي    ت 3+ 77 ت 3الحاسب فى المكتبات + الثالثة / عام

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/   5تابع اليوم   السبت    الموافق     
                                      

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 59 الحاسب فى الصحافة الثالثة / صحافة  
             ج  3م         ب 3م            أ 3 م                    

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ    ــ  ـــــــــــ  ، ـــ

                    16              28            15                

 192 خزف  الرابعة/ فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

 كافتيريا المبنى الجديد          2ورشة            1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ ــ  ,   ـــــــــــــــــــــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــــــــ

     16                   16                   25                   25                       

 الثالث ( مبنى الموسيقى) الدور  شــــــــــــــــفوي   113 صولفيج وغناء عربى  الرابعة / موسيقى  

 65 النقد المسرحى الرابعة/ مسرح 

             4,  3ممر امام      4امام ق           3ق                     

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ، ـــ    ــ  ــــــــــــــــــــــ

                     24              24                  17                

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/  6الموافق         االحد.اليوم  

                                      
 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 االولى / فنون 
+    ت4طباعة منسوجات +

 مقاصة   3
191 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ــ  ـــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

             1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ   ,    ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ ,   ــــــــــــــــــــ-ـ

     16                   16                   20 

 (     مبنى الموسيقى  11) قاعة     شــــــــــــــــفوي   87 علم الصوت  االولى / موسيقى 

 135 نمو الطفل ورعايتة  الثانية / اقتصاد 
 3ممر امام سيمينار              قاعة      2امام  م           ج  2م         ب 2م            أ 2م                     

ــ ـــ   ،  ــــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ -،ــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــ  ,     ـــ ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ــــــــــــــــــ
 صم  10                        30                 20            22            30             23                      

 177 انتاج رسومات  الثانية / تكنولوجيا 
 2م ق ممر اما 1ممر امام ق     2ق              1ق        3امام  م         ج  3م         ب 3م         أ 3م                     

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــ

                      23           30           22            20             29           24            15 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/  6تابع اليوم  االحد    الموافق    

                                      
 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 161 ت 11تصوير + الثالثة / فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3م           أ  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ــ  ـــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
             2ورشة        

   ــــــــــــــــــــ-ـــ  
       19                                                     

 (     مبنى الموسيقى  12) قاعة           شــــــــــــــــفوي   89 هارمونى  الثالثة / موسيقى  

 ) المعامل (   المبنى الجديد          شــــــــــــــــفوي   74 لغة الباسكال  الثالثة / حاسب

 ( المبنى الجديد 4،3) قاعة          شــــــــــــــــفوي   59 تربية ميدانية  الثالثة/ صحافة  

 ( المبنى الجديد  5،6) قاعة         شــــــــــــــــفوي   64 فن ديكور المسرح  الثالثة/ مسرح 

 86 تأثيث مسكن  الرابعة / اقتصاد 
 أ         3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــ    ــ  ـــــــ

                      24             18            12                12                  10                10               

 ) قاعة المناقشات ( المبنى الجديد  شــــــــــــــــفوي   71 صيانة اجهزة عرض  الرابعة / عام

    



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/ 6 / 7الموافق         االثنيناليوم     

                                 
 ــــــجـــــــــــانأمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــ عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 +  ت 178 فسيولوجى +    ت األولى / اقتصاد 

 ممر امام السمينار    2م ج   امام   2ب        م  2م  أ       2م            ج  1م         ب 1م         أ  1م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــ

 صم  10       20            22           30             23            22           30           23                      
 2قاعة   

ــ   ــــــــــــــــــــــ

 خلفات الت    

 موسيقى مبنى ال (     11) قاعة         شــــــــــــــــفوي   87 تدريب صوت  االولى / موسيقى  

 171 ت 6اشغال فنية + الثانية / فنون 

 1 قاعة           2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                     

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
 7اقتصاد           ق   8ق        

ــ    ــــــــــــــــــــ-ـــ    , ـــــــــــــــــــ

       20 

 موسيقىمبنى ال(     12) قاعة   شــــــــــــــــفوي   +   ت 76 هارمونى +   ت  الثانية / موسيقى 

 ) الدور الثالث (  مبنى الموسيفى   شــــــــــــــــفوي   89 بوية الة تر الثالثة / موسيقى  

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/ 6/   7تابع اليوم    االثنين   الموافق     

            
 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 ) قاعة  المناقشات ( المبنى الجديد ـــــــــــــــفوي  شـ 74 تربية ميدانية  الثالثة / حاسب

 192 تصميم  الرابعة / فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                    

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ــ  ،  ــ   ــ  ــــــــــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

    كافتيريا المبنى الجديد         2ورشة            1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ــــــــــــــــــــــ ,  ـــــــــــــــــــــــــ

     16                   16                    25                   25                  

 موسيقى( مبنى ال  13) قاعة   شــــــــــــــــفوي   113 بيانو  الرابعة / موسيقى  

 

 ( المبنى الجديد6، 5) قاعة   شــــــــــــــــفوي   72 تربية ميدانية  الرابعة / صحافة 

 65 نصوص مسرحية وترجمة  الرابعة / مسرح 
          4’  3امام ق     4ق           3ق                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ  ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      24           24           17              

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

                                    2021/   6/  8الموافق          الثالثاءاليوم   

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 151 ت 7نحت + االولى / فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة         1خيمة                

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

   1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ـــــــــــــــ

   16                   16                                       

 ( مبنى الموسيقى  11) قاعة   شــــــــــــــــفوي   87 صولفيج وغناء عربى    االولى / موسيقى

 188 مقدمة فى البرمجة  االولى / تكنولوجيا
 6امام ق            6ق      5امام ق          5ق        4م  امما           ج4م         ب 4م         أ  4م                        

ــ  ،  ـــ ــــــــ ـــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــ

                      23           30           22               20           29           25            24                  

 ( مبنى الموسيقى  12) قاعة    شــــــــــــــــفوي   76 ارتجال +ت  الثانية / موسيقى 

 177 الحاسب االلى )بيزك ولوجو( الثانية / تكنولوجيا 
 2ممر امام ق     1ممر امام ق    2ق        1ق           3امام م        ج  3م         ب 3م         أ  3م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ -ـــــ   ــــــــــــــــــــ ، ـــــــــ،ـ ــ  ـــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــ ــ     ــــــــــــــــ,  ــ ــــ, ــ  ــــــــــ

                      23           30           22            20              29        24           25 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

                                      2021/  6/   8اليوم   الثالثاء    الموافق      تابع 

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 176 ت  26اشغال فنية + الثالثة / فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــ  ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
 المسجد المبنى الجديد              2ورشة        

 ـــــــ ، ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ-ـــ  
       25                                                     

 119 تنفيذ مالبس  الثالثة / اقتصاد

 ب  3أ       ممر  3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ـــ   ــــــ ــ ــ  ، ــــــــــــــ،  ـ ــ   ــ  ـــــــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــ , ــــــــــــــــــ

                      24             18            12                12                  14                12             12 

              كافتيريا المبنى الجديد     

   ــــــــــــــــــــ-ـــ  

             

 ( مبنى الموسيقى 13) قاعة      شــــــــــــــــفوي   89 ايقاع حركى الثالثة / موسيقى 

 64 الحاسب فى المسرح  الثالثة / مسرح 
          ج  1م         ب 1م         أ 1م                      

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ    ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      18           28           18 

 86 تنفيذ مالبس  الرابعة / اقتصاد 
 2امام م          ج  2م         ب 2م         أ 2م                     

ــ  ،  ـ ـــــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ ــ   ـــ  ـــــــــــ , ــــــــــــــــ

                      23           30           22            11 

 )الدور الثالث ( مبنى الموسيقى   شــــــــــــــــفوي   113 ايقاع حركى الرابعة / موسيقى 

ــ  71 تربية ميدانية  الرابعة / عام   ) قاعة المناقشات ( المبنى الجديد   ــــــفوي  شــــــــ

 57 صيانة اجهزة الحاسبات الرابعة / حاسب 
          2امام م        4 3           3ق                      

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ    ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      20           20           17 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6  / 9الموافق          األربعاءاليوم   

                                    
 الفرقة / الشعبة

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة

 ( مبنى الموسيقى 11) قاعة     شــــــــــــــــفوي   87 الة تربوية  االولى / موسيقى  

 168 ت 3تصميم + الثانية / فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                     

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ،  ــــــ  ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                16 
 7اقتصاد           ق   8ق        

ــ    ــــــــــــــــــــ -ـــ    , ـــــــــــــــــــ

         20 

 135 تنفيذ مالبس  الثانية / اقتصاد 
 2قاعة       امام السيمنار         2امام م           ج  2م         ب 2م         أ  2م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ  ــ  ـــــــــــ   ـــ    ـــــــــــــــــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــ  ’  ـ

 صم              10                      30              20               22           30           23                      

ــ  76 الة تربوية +   ت الثانية / موسيقى   ( مبنى الموسيقى  12) قاعة    ــــــــــفوي  شــــ

 ( المبنى الجديد 2،1) قاعة  شــــــــــــــــفوي   128 الخبر الصحفى الثانية / اعالم

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/  9تابع اليوم   األربعاء    الموافق          

                                    
 الفرقة / الشعبة

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان بعدد الطال املادة

 ( مبنى الموسيقى  13) قاعة    شــــــــــــــــفوي   89 صولفيج وغناء عربى  الثالثة/ موسيقى 

 ( المبنى الجديد 4، 3) قاعة    شــــــــــــــــفوي   77 تربية ميدانية  الثالثة / عام

 ( المبنى الجديد6، 5) قاعة      شــــــــــــــــفوي   59 اج الصحفىاالخر الثالثة/ صحافة 

 192 تصوير  الرابعة / فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــــــ   ،  ـ ــ ـ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

 كافتيريا المبنى الجديد       2ورشة       1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ـــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــــ , ــــــــــــــــــــــ

   16                   16                   25             25                   

 )  الدور الثالث (  مبنى الموسيقى     شــــــــــــــــفوي   113 تربية ميدانية  الرابعة/ موسيقى 

 ) قاعة  المناقشات ( المبنى الجديد      شــــــــــــــــفوي   65 تربية ميدانية  الرابعة / مسرح 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/ 6/   10ق      المواف     الخميساليوم  
                                     

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

   152 ت 8تصميم + االولى / فنون 
 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24                  

 178 اسس نماذج وتنفيذ مالبس  االولى / اقتصاد 

  ممر امام السمينار    2ج   امام م   2ب        م  2أ       م  2م            ج  1م         ب 1م         أ  1م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــــــ

 صم 10          20            22           30             23            22           30           23                      

     

 (   مبنى الموسيقى 11) قاعة    شــــــــــــــــفوي   76 اناشيد الثانية / موسيقى 

 150 طباعة منسوجات  الثالثة/ فنون 

 6خيمة           5يمة خ             4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

       1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ـــــــــــــــ

   16                   16                                 

 119 الحاسب فى االقتصاد الثة / اقتصادالث

 ب   3أ       ممر  3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ 2ممر       7قاعة         8قاعة                      

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ ــ ،  ـــــــــــــــــــ      ــ  ـــــــ  ،    ــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــ , ــــــــــــــــــ

                      24             18            12                12                  14                12             12 

              كافتيريا المبنى الجديد     

ــ -ـــ      ــــــــــــــــــ

             

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/ 6/  10تابع اليوم  الخميس     الموافق     
                                     

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 ) المعامل ( المبنى الجديد  ـفوي  شـــــــــــــــ 89 الحاسب فى الموسيقى  الثالثة/ موسيقى 

 74 الوسائط المتعددة الثالثة / حاسب 
          ج  4م         ب 4م         أ 4م                      

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ    ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      23           30           21 

 +   ت 64 ورشة انتاج مسرحى +   ت  لثة / مسرح الثا
          ج  3م         ب 3م         أ 3م                      

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ    ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      18           28           19 

 )  مبنى الفنون (    شــــــــــــــــفوي   192 تربية ميدانية  الرابعة / فنون 

 ( المبنى الجديد   6،  5) قاعة    شــــــــــــــــفوي   86 تربية ميدانية  الرابعة/ اقتصاد  

 ( مبنى الموسيقى 12) قاعة  شــــــــــــــــفوي   113 الة تربوية مندولين  الرابعة/ موسيقى 

 ( المبنى الجديد   2،  1) قاعة    ــــــــــــــفوي  شــ 71 المشروع الفنى  الرابعة / عام

 

 72 نصوص وترجمة اعالمية  الرابعة / صحافة  
          4,  3امام ق       4ق            3ق                       

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ ــ   ـــ    ــ  ــــــــــــــ

                      29            24           19 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

                                     2021/  6/   12الموافق         السبتاليوم   

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 (  مبنى الموسيقى  11) قاعة  فوي  شــــــــــــــــ 87 تدريب سمع  االولى / موسيقى 

 188 المصغرات الفيلمية  االولى / تكنولوجيا
 6امام ق            6ق      5امام ق          5ق        4امام م            ج4م         ب 4م         أ  4م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــ

                      23           30           22               20           29           25            24                15 

   169 ت   4تصوير + الثانية / فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،    ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

 2ورشة       1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـ ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ،ـــــــــــــــــــ

  16                        16                20 

 ( المبنى الجديد 4) مدرج     شــــــــــــــــفوي   +  ت      76 اداء جماعى +  ت الثانية / موسيقى 

 (  مبنى الموسيقى   12) قاعة     شــــــــــــــــفوي   89 ة تربية ميداني  الثالثة / موسيقى  

 ( المبنى الجديد  1) مدرج  شــــــــــــــــفوي   77 التحليل الموضوعى  الثالثة / عام

 ( المبنى الجديد  2) مدرج   شــــــــــــــــفوي   64 تكنولوجيا اضاءه المسرح  الثالثة / مسرح 

 192 خشب الرابعة / فنون 

 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                     

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،     ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24 
 2كنترول        2كنترول      1مبنى الموسيقى            كنترول   

ــ ــ    ، ــــــــــــــــــــ                              ــ ــــــــــ ، ـــــــــــــ  ــــ

                                   12               12 

 (  مبنى الموسيقى  13) قاعة         شــــــــــــــــفوي   113 هارمونى  الرابعة / موسيقى  

 57 شبكات الحاسب  الرابعة / حاسب 
                   2،1امام ق             2ق          1ق                       

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ ــ   ـــ    ــ  ــــــــــــــ

                      20            20                

 65 ورشة انتاج مسرحى  الرابعة / مسرح 
                   2،1مام ق ا            2ق          1ق                       

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ ــ   ـــ    ــ  ــــــــــــــ

                      24         24                



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/  13الموافق         االحداليوم    
                                      

 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

   148 ت 4نسجيات + االولى / فنون 
 1قاعة            2م                  1م                  3قاعة             ج  3م        ب 3أ           م  3م                     

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               24            16              22                    24                 24 

 (  مبنى الموسيقى   11) قاعة          شــــــــــــــــفوي   76 ايقاع حركى +   ت لثانية / موسيقى ا

 177 نظم التصنيف  الثانية / تكنولوجيا 
 2ممر امام ق     1ممر امام ق    2ق        1ق           3امام م        ج  3م         ب 3م         أ  3م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   ي جديد    مبن ــ ــــــــــ ــ -،ــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــ ــ     ــــــــــــــــ,   , ــــــــــــــــــ

                      23           30           22            20              29        24           15 

   153 ت 3نحت + الثالثة/ فنون 

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ   ،  ـــــــــــــــــــ    ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ،    ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

       1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ـــــــــــــــ

   16                   16                    

 (  مبنى االقتصاد   8) قاعة  شــــــــــــــــفوي   119 تربية ميدانية  الثالثة / اقتصاد 

 (  مبنى الموسيقى   12) قاعة       ـــــــــفوي  شـــــــ +  ت  89 ارتجال +   ت  الثالثة / موسيقى 

 (  المبنى الجديد  2) مدرج شــــــــــــــــفوي   64 تربية ميدانية  الثالثة / مسرح  

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/ 6/   13الموافق        االحدتابع .اليوم    
                                      

 مــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــانأ عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 (  مبنى االقتصاد   9) قاعة  شــــــــــــــــفوي   86 المشروع الفنى  الرابعة/ اقتصاد 

 (  مبنى الموسيقى  13) قاعة  شــــــــــــــــفوي   113 تدريب سمع  الرابعة/ موسيقى 

 71 فيديو  الرابعة / عام
         ج            1ب          م  1أ        م  1م                       

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ ــ   ـــ    ــ  ــــــــــــــ

                      22            28              21 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

 2021/  6/ 14الموافق       االثنين.اليوم      

                                      
 أمــــــــــاكـــــــــــــــن اللـــــــــــجـــــــــــان عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 178 رياضة وإحصاء  األولى / اقتصاد 

 2امام م   ج     2 ب        م 2أ       م  2م            ج  1م         ب 1م         أ  1م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ  ,      , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ

                      23           30           22            23             30           22              
 ممر امام السمينار  

 ـــــــــــــــــــــ   

 صم  10  

 188 أساسيات التصوير األولى / تكنولوجيا 
 6امام ق            6ق      5امام ق          5ق        4امام م            ج4م         ب 4م         أ  4م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ     , ــــــــــــــــ ـــــــــ-،ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ  , ــــــــــــــ

                      23           30           22               20           29           25            24                  

 165 اشغال خشب الثانية / فنون  

 6خيمة           5خيمة              4خيمة              3خيمة           3خيمة       2خيمة          1خيمة                   

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ   ،  ـ ــ ــ ــ    ،  ـــــــــــــــــــ   ،   ــ  ـــــــــــ  ، ـــ  ـــــــــــــــــــــ  ،   ـــــــــــــــــــ , ـــــــــــــــــ

                   16               16            16              16                    16                 16                16 

 2ورشة         1ورشة               8خيمة             7خيمة       

ــ  ــ -ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـــ,   ــــــــــــــــــــ-ـ  ـــــــــــــــــ  ، ــــــــــــــــــــــــــــ

   16                   16                     20 

 135 تصميم وتطريز  الثانية / اقتصاد 

 4ق     4،3ممر امام ق    2ق        3ق           3امام م        ج  3م         ب 3م         أ  3م                        

ــ  ،  ـــ ـــــــــــ   مبني جديد     ــ ــــــــــ ــ -،ــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــــــ   ـــ ــ  ـــــــ ــ     ــــــــــــــــ,   , ــــــــــــــــــ

 صم10               15           24        20              20            22           30           23                      

 (  مبنى الموسيقى  11) قاعة     شــــــــــــــــفوي   +   ت  76 بيانو +   ت  الثانية / موسيقى 

 151 ت 1استخدام الحاسب فى الفنون+ الثالثة / فنون  

 كافتيريا الجديد   1قاعة         2م             1م              3قاعة          ج  3م        ب  3م  أ       3م                    

ــ   مبني تك     ــ ـ ــ  ـــ  ،ـــــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ  ، ـــ ــ   ـــــــــــــــ , ــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــ  ،   ـــــــ،  ـــــ ــ  ـــــــ ــ ، ـــ  ـــــــ

                   16        24            16              22               24               24         16 

 

 



 جامعة طنطا                   

      2020/2021عام ثانى  جدول فرش لجان االمتحانات التطبيقية فصل       كلية التربية النوعية                         
                                                                                                          شئون االمتحانات              

                                 2021/   6/ 14الموافق      االثنين.اليوم       تابع

 ــــــن اللـــــــــــجـــــــــــانأمــــــــــاكـــــــــ عدد الطالب املادة الفرقة / الشعبة

 (  مبنى الموسيقى 12) قاعة    شــــــــــــــــفوي   89 تدريب سمع  الثالثة / موسيقى  

 (  المبنى الجديد   2،1) قاعة     شــــــــــــــــفوي   +    ت 77 اختيار وسائل تعليمية+  ت  الثالثة / عام  

 74 اناتالحاسب وامن بي الثالثة / حاسب 
 أ         3ممر              9ب             قاعة 2ممر         أ  2ممر       7قاعة          8قاعة                     

ــ مبني اقتصاد     ــ ـ ــ ــــــ ــ ــ  ، ـــــــــــــــــ   ،  ـ ــ   ــ  ـــــــ  ـــــــــ ,  ،  ـــــــــــــــــــ   ،    ــــــــــــــــــ  ،   ــــــ

                      20             12            10                10                  10                              

 ) قاعة  المناقشات(  المبنى الجديد  شــــــــــــــــفوي   59 الكتابة للراديو الثالثة/ صحافة 

 مبنى الفنون    شــــــــــــــــفوي   192 المشروع الفنى  الرابعة / فنون 

 (  مبنى الموسيقى 13) قاعة    شــــــــــــــــفوي   113 المشروع الفنى  الرابعة / موسيقى 

 ) قاعة  المسرح (  المبنى الجديد شــــــــــــــــفوي   71 تحرير صحفى  الرابعة / صحافة 

 ) استوديو الصوتيات(  المبنى الجديد ــــــــفوي  شــــــــ 65 المشروع الفنى  الرابعة / مسرح 

    

 


