
    و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً    كلية التربية النوعية 

 0202\5\ 02انسثد   ٌٕو                                                       التعليم والطالب شئون 
   
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفزقح اسى املقزر انشعثح
رقى 
 يكاٌ ٔيقار انهجاٌ انهجُح

عدد 
انطال
 ب

 املالحظ انرٕقٍع

انرتتٍح 
 انفٍُح 

اشغال فٍُح   
(2) 

 االٔىل

  06  (73اندور االرضي مدرج )  1
 

  06 (73اندور االرضي مدرج )  2

  06   (  471اندور االول مدرج ) 3

  58 (471اندور االول مدرج ) 4

انرتتٍح 
 املٕسٍقٍح

انح ذزتٌّٕ 
 اكسٍهفٌٕ

  23  اندور انثانث  7

  23 اندور انثانث   8

اقرصاد 
 يُزيل 

يقزر اخرٍاري 
 ختصص

 )ذزتٍح غذائٍح(  
  

 االٔىل

( 746اندور انثانث قاعة )   1

 يمين 
41 

 

  41 يمين763اندور انتانت قاعه  2

  41  741اندور انتانت قاعه  3

  41 761اندور انتانت قاعه  4

  41 يمينطزقه جانبيه  انثانثاندور  5

انرتتٍح 
 انفٍُح

 (2خزف )

 انثاٍَح

  43  (1اندور األرضي امام مدرج) 6

7 
 يمين( 1قاعه ) االرضياندور 

03  
 يمين( 0قاعه ) االرضىاندور 

8 

 يمين( 3قاعه ) االرضىاندور 

03  
 يمين( 1قاعه ) االرضىاندور 

( 41قاعه ) االرضىاندور 

   76  يمين

  31 انمعزض انمكشوف 9

انرتتٍح 
 املٕسٍقٍح

اداء مجاعً  
صٕنفٍج ٔغُاء 

 عزتً 

13 
 اندور انثانث

 74  

23  14 
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    و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً    كلية التربية النوعية

 5/0202\02  انسثد  ٌٕو                                                      التعليم والطالب شئون 

رقى  انفزقح اسى املقزر انشعثح
 يكاٌ ٔيقار انهجاٌ انهجُح

عدد 
 انطالب

 انرٕقٍع

انرتتٍح 
 0ذصٌٕز   انفٍُح 

 انثانثح

  70   4اندور انثاني  طزقة رئيسية   1
 

  70       1اندور  انثاني  طزقة رئيسية   2

   70       7اندور انثاني  طزقة رئيسية   3

   18   اندور  انثاني طزقة جانبية شمال     4

  81 اندور  انثاني طزقة جانبية يمين     5

   28    شمال 111اندور انثاني  قاعة  6

  28   شمال 111اندور  انثاني قاعة  

  23   شمال  171اندور انثاني قاعه  

انرتتٍح 
 املٕسٍقٍح

-جٍرار  

 اندور انثانث  7 ْاريًَٕ
10   

32  

    

طًٓ  اقرصاد يُزيل
 انثانثح جتزٌثً

  33 (4معمم انتغذيه) 7

  38 (1معمم انتغذيه) 8

انرتتٍح 
 املٕسٍقٍح

اداء 
مجاعً 
+يشزٔع 

 فًُ
 انزاتعح

  21 اندور انثانث 47

 ْزيًَٕ
  21 اندور انثانث 41
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    و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً    كلية التربية النوعية

 02/5/0202االحد ٌٕو                                                       التعليم والطالب شئون 

رقى  انفزقح اسى املقزر انشعثح
 يكاٌ ٔيقار انهجاٌ انهجُح

عدد 
 انرٕقٍع انطالب

تٍح انرت
 املٕسٍقٍح

فٍج صٕن  
ٔغُاء 
 2عزتً 

االٔيل    

 

4 
 اندور انثانث

 71  

1 
 اندور انثانث

23  

انرتتٍح 
 انفٍُح

اشغال  
  2خشة 

 23  4اندور انثاني طزقه رئيسية  3
 

 23  1اندور  انثاني طزقة رئيسية  4

  23   7اندور  انثاني طزقة رئيسية  5
 

 23 طزقة جانبية  يميناندور انثاني  6

  23 شمال  111انثاني قاعة   اندور 7
 

 23  شمال   111انثاني قاعة  اندور  8

 23 شمال  171اندور انثاني قاعة  9
 

 31    اندور انثاني طزقة جانبية  شمال  11

انرتتٍّ 
 يٕسٍقٍّ 

 ارجتال 

 انثاٍَح

  21  اندور انثانث  11

صٕنفٍج 
غزتً 
ذدرٌة 
 مسع  

  21  اندور انثانث  12

االقرصاد 
 املُزىل

اجٓزج  
ٔادٔاخ 
 يُزنٍح 

 انثانثح

   82 يمين  761انثانث قاعة  اندور  13

  88 يمين  746انثانث قاعة  اندور  14

   82  يمين741اندور انثانث قاعة   15

 0انُحد   ذزتٍح فٍُح  

  23  (1مدرج) اندور األرضي امام 16

 يمين( 1قاعه ) االرضياندور  17

22  
 يمين( 0قاعه ) االرضىاندور  18

 يمين( 3قاعه ) االرضىاندور  19

22  
 يمين( 1قاعه ) االرضىاندور  21

 يمين( 41قاعه ) االرضىاندور  21
 16   

  30 انمعزض انمكشوف 22
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    و0202-0202أياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً االٔل    كلية التربية النوعية

 0202\5\ 02 الحد إٌو                                                       التعليم والطالب شئون 

 انفزقح اسى املقزر انشعثح
رقى 
 يكاٌ ٔيقار انهجاٌ انهجُح

عدد 
 انرٕقٍع انطالب

 انثاٍَح (0)ذصًٍى   ذزتٍح فٍُح  

   36  1اندور االرضي مدرج  23
  01 1اندور االرضي مدرج  24

  01 73اندور االرضي مدرج  25

  65 73اندور االرضي مدرج  26

ذزتٍّ 
 يٕسٍقٍّ 

فٍج  نارجتال +صٕ
غزتً ذدرٌة 

 مسع 

 انزاتعح 
  21 اندور انثانث 13

  21 اندور انثانث 11

 يٕسٍقٍّذزتٍّ 

قٍادج انفزقّ 
 انثانثّ املٕسٍقٍّ 

  30 اندور انثانث 29

صٕنفٍج ٔغُاء 
  32 اندور انثانث 31 عزتً 

  
 ذزتٍّ فٍُّ

 انزاتعح 4ذصًٍى 
  32 471اندور االول مدرج  33

  34 471اندور االول مدرج  34
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    و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً    كلية التربية النوعية

 02/5/0202 االثُني ٌٕو                                                      التعليم والطالب شئون 

رقى  انفزقح اسى املقزر انشعثح
 يكاٌ ٔيقار انهجاٌ انهجُح

عدد 
 انرٕقٍع انطالب

االقرصاد 
 املُزىل

ادارج يٕارد 
 االسزِ

 االٔيل

 

  41 ( يمين 746اندور انثانث قاعة )   4

  41 يمين763اندور انتانت قاعه  1

  41 يمين 741اندور انتانت قاعه  7

ياكٍُاخ 
 حٍاكّ

  41 يمين 761اندور انتانت قاعه  1

  41 يمينطزقه جانبيه  انثانثاندور  1

انرتتٍّ 
 انرشزٌح يف انفٍ انفٍُّ

  33   471اندور االول مدرج  6

  33 471اندور االول مدرج  7

 471اندور االول امام مدرج  8
21  

ذزتٍّ 
 اٌقاع حزكً يٕسٍقٍّ

  28 اندور انثانث 9

  28 اندور انثانث 11

انُزتٍّ 
 2يعادٌ اشغال  انفٍُّ

 انثاٍَح

  33 1اندور االرضي مدرج  11

  33 1اندور االرضي مدرج  12

  11 1اندور االرضي امام مدرج  13

ذزتٍّ 
 يٕسٍقٍّ

  23 اندور انثانث 14 قٍادج كٕرال  

  28 اندور انثانث 15 انّ ذاٍَّ أ غُاء

 انثانثّ 0اشغال فٍُّ  ذزتٍّ فٍُّ 
  52 73االرضي مدرج اندور  16

  52 73اندور االرضي مدرج  17

  10 73اندور االرضي امام مدرج  18

 انزاتعّ 0انرصٌٕز  ذزتٍّ فٍُّ 

  33 4اندور انثاتي طزقه رئيسيه  19

  33 1اندور انثاني طزقه رئيسيه  21

  34 7اندور انثاني طزقه رئيسيه  21

  84 اندور انثاني طزقه جانبيه شمال  22

  81 111اندور انثاني قاعه  23

  33 شمال  111اندور انثاني قاعه  24

  33 شمال  113اندور انثاني قاعه  25

  33 شمال  171اندور انثاني قاعه  26

  33 اندور انثاني طزقه جانبيه يمين 27

ذزتٍّ 
 يٕسٍقٍّ 

 اٌقاع حزكً 
 انزاتعّ

  21 اندور انثانث  28

  21 اندور انثانث  29 انّ ثاٍَّ أ غُاء
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ذزتٍّ 
 يٕسٍقٍّ

 اداء مجاعً 
 انثانثّ

  30 4اندور انثانث طزقه رئيسيه  31

  32 1اندور انثانث طزقه رئيسيه  31 انّ ثاٍَّ أ غُاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً       التربية النوعيةكلية 

 2/6/0202 انثالثاء ٌٕو                                                      التعليم والطالب شئون 
عدد  مقر اللجان الفرقه المقرراسم  الشعبه

 الطالب
 التوقيع

 تدريب صوت ةموسيقية التربيال

 االولي

  13 الدور الثالث

  13 الدور الثالث

 اقتصاد منزلي
 

 طهي تجريبي
  14 (1)معمل التغذيه  االرضىالدور 

  16 (2)معمل التغذيه  االولالدور 

 الثانيه (1التصوير ) تربيه فنيه

  33 (1الدور الثاني طرقه رئيسيه )

  33 (2)الدور الثاني طرقه رئيسيه 

  33 (3الدور الثاني طرقه رئيسيه )

  33 الدور الثاني طرقه جانبيه شمال

  23 شمال224الدور الثاني قاعه 

  23 شمال22٢الدور الثاني قاعه 

  23 شمال 22٢الدور الثاني قاعه 

  23 شمال235الدور الثاني قاعه 

  2٢ الدور الثاني طرقه جانبيه يمين

  23 يمين 23٢الدور الثاني قاعه 

  23 يمين 213الدور الثاني قاعه

 الثانيه بيانو تربيه موسيقيه
  33 الدور الثالث

  31 الدور الثالث

 اقتصاد منزلي
 نمو الطفل ورعايته

 الثانيه
  15 334الدور الثالث قاعه 

  13 314الدور الثالث قاعه  تصميم وتطريز

 الثالثه (2النسجيات ) فنيهتربيه 

  5٢ 3٣الدور االرضي مدرج 

  5٢ 3٣الدور االرضي مدرج 

  5٢ 134الدور االول مدرج 

  5٢ 134الدور االول مدرج 

 يهتربيه موسيق

الحاسب االلي في 
 الثالثه التخصص

 

  51 الدور الرابع

 االيقاع الحركى
  26 الدور الثالث

  25 الدور الثالث

 تربيه فنيه
 

 (2الخزف)
 الرابعه
 

  23 (4الدور األرضي امام مدرج)

 ( يمين5قاعه ) االرضيالدور 
43  

 ( يمين6قاعه ) االرضىالدور 

 ( يمين٣قاعه ) االرضىالدور 
43  

 ( يمين٢قاعه ) االرضىالدور 

  23 ( يمين12قاعه ) االرضىالدور 

  6٣ المعرض المكشوف

 تربيه موسيقيه
صولوفيج وغناء  

 عربي
 الرابعه
 

  3٢ الدور الثالث

  3٢ الدور الثالث ماندولين
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   و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً   كلية التربية النوعية

 0/6/0202 االرتعاء ٌٕو                                           التعليم والطالب شئون

عدد  مقر اللجان الفرقه المقرراسم  الشعبه
 الطالب

 التوقيع

 تربيه فنيه
 

 االولى (1الخزف )

  33 (4الدور األرضي امام مدرج)

 ( يمين5قاعه ) االرضيالدور 
53 

 

  ( يمين6قاعه ) االرضىالدور 

 ( يمين٣قاعه ) االرضىالدور 
53 

 

  ( يمين٢قاعه ) االرضىالدور 

  23 ( يمين12قاعه ) االرضىالدور 

  ٢٢ المعرض المكشوف

 (1اشغال خشب )
 

 الثانيه
 

  6٣ 4الدور االرضي مدرج  

  6٣ 4الدور االرضي مدرج  

  6٣ 134الدور االول مدرج 

  6٣ 134الدور االول مدرج 

 تربيه موسيقيه
 الثانيه اكوردين

 
  31 الدور الثالث

  33 الدور الثالث اناشيد مدرسيه

 اقتصاد منزلي
 

تخطيط واعداد 
 وجبات

 الثانيه
 

  15 334الدور الثالث قاعه 

  13 314الدور الثالث قاعه 

 فنيه تربيه
طباعة منسوجات 

(2) 
 

 ثالثهلا
 

 33 (1الدور الثاني طرقه رئيسيه )
 

 33 (2الدور الثاني طرقه رئيسيه )

 33 (3الدور الثاني طرقه رئيسيه )
 

 33 الدور الثاني طرقه جانبيه شمال

 23 شمال224الدور الثاني قاعه 
 

 1٣ شمال22٢الدور الثاني قاعه 

 1٢ شمال 22٢الدور الثاني قاعه 
 

 23 شمال235الدور الثاني قاعه 

 2٢ الدور الثاني طرقه جانبيه يمين

 
 15 يمين 23٢الدور الثاني قاعه 

 15 يمين 213الدور الثاني قاعه

 15 يمين 234الدور الثاني قاعه

 الثالثه بيانو تربيه موسيقيه
  26 الدور الثالث

  25 الدور الثالث

 اقتصاد منزلي
 

 استخدام الحاسب
 في التخصص

 الثالثه
 

  41 الدور الرابع

 تربيه فنيه
 

 
 (2معادن )اشغال 

 الرابعه

  ٣3 (3٣الدور االرضي مدرج )

  ٣3 (3٣الدور االرضي مدرج )

  4٣ (3٣الدور االرضي امام مدرج )

 تربيه موسيقيه
 بيانو
 

 الرابعه
 

  3٢ الدور الثالث

  3٢ الدور الثالث

 اعالم )مسرح(

رشة انتاج و
 مسرحي

 
 الثالثه
 

 الدور االول قاعة السيمينار
4٢ 

 
 

استخدام الحاسب 
 فى المسرح

 الدور الرابع
 

4٢  
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   و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً   كلية التربية النوعية

 0/6/0202 اخلًٍس ٌٕو                                       التعليم والطالب شئون

عدد  مقر اللجان الفرقه المقرراسم  الشعبه
 الطالب

 التوقيع

 الثانيه (2اشغال فنيه) تربيه فنيه

  33 (1الدور الثاني طرقه رئيسيه )

  33 (2الدور الثاني طرقه رئيسيه )

  33 (3الدور الثاني طرقه رئيسيه )

  33 الدور الثاني طرقه جانبيه شمال

  23 شمال224الدور الثاني قاعه 

  1٢ شمال22٢الدور الثاني قاعه 

  1٢ شمال 22٢الدور الثاني قاعه 

  23 شمال235الدور الثاني قاعه 

  23 الدور الثاني طرقه جانبيه يمين

  1٢ يمين 23٢الدور الثاني قاعه 

  15 يمين 213الدور الثاني قاعه

  15 يمين 234الدور الثاني قاعه

 تربيه موسيقيه

 هارموني
 الثانية 

 

  33 الدور الثالث

 ايقاع حركي
 

  31 الدور الثالث

 الثالثة (3تصميم ) تربيه فنيه

  5٢ (3٣الدور االرضي مدرج )

  5٢ (3٣الدور االرضي مدرج )

  5٢ (134الدور االول مدرج)

  5٢ (134الدور االول مدرج)

 تربيه موسيقيه
  فيج غربيلصو

 (تدريب سمع)
 الثالثه
 

  26 الثالثالدور 

  25 الدور الثالث ارتجال

 الرابعه (2اشغال خشب ) تربيه فنيه

 1٣ طرقه جانبيه يمين الرابعالدور 

 25 (1طرقه رئيسيه ) الرابعالدور  

 25 (2طرقه رئيسيه ) الرابعالدور 

 25 (3طرقه رئيسيه ) الرابعالدور 
 

 1٣ طرقه جانبيه شمال الرابعالدور 

 16 شمال 42٢قاعه  الربعالدور 
 

 1٢ شمال424قاعه  الرابعالدور 

 23 وسط  41٢قاعه  الرابعالدور 

 12 وسط442قاعه  الرابعالدور  

 12 وسط 441قاعه  الرابعالدور 

 اقتصاد منزلي

 مسكن ثيثتا
 

 الرابعه

  1٣ 334الدور الثالث قاعه 

 تربيه غذائيه
 

  1٣ 314الثالث قاعه الدور 
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   و0202-0202 انثاَىأياكٍ ٔيقار االيرحاَاخ انرطثٍقٍح انفصم اندراسً           كلية التربية النوعية

 5/6/0202 انسثد ٌٕو                                          التعليم والطالب شئون

عدد  مقر اللجان الفرقه المقرراسم  الشعبه
 الطالب

 التوقيع

 رابعهلا (3تنفيذ مالبس ) اقتصاد منزلي

  11 يمين234الدور الثاني قاعه 

  11 يمين23٢الدور الثاني قاعه 

  12 يمين213الدور الثاني قاعه

 اعالم)مسرح(
 

 المسرح الشامل
 

 الرابعه
 

  4٢ (134الدور االول مدرج )

ورشة انتاج 
 مسرحي

 
  4٢ (134)الدور االول مدرج 
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