
 / الدراسة الصباحية 0202-0202 نهاية العام الدراسي جدول امتحانات     

 التاريخ اليوم
 قسم الفنون التشكيلية قسم التربية الفنية المسرحيةقسم الفنون 

 االولىالمرحلة  االولىالمرحلة  المرحلة االولى

 لغة انكلٌزٌة 52/7 االحد
 )الكترونً(

 علم النفس
 )الكترونً(

 انكلٌزٌةلغة 
 )الكترونً(

    52/7 االثنٌن

 تارٌخ المسرح 57/7 الثالثاء
 )حضوري(

 مبادئ التربٌة الفنٌة
 )حضوري(

 تارٌخ الفن العرالً المدٌم
 )حضوري(

    52/7 االربعاء

 52/7 الخمٌس
 حموق االنسان

 )الكترونً(
 تارٌخ الفن
 )الكترونً(

 حموق االنسان
 )الكترونً(

    13/2 السبت

 لٌالة مسرحٌة/صوت والماء 3/2 االحد
 )حضوري(  )حضوري(

 الماءصوت و/ تمثٌل
 )حضوري( )حضوري(

 كرافٌن
 )حضوري(

    5/2 االثنٌن

 لغة عربٌة 1/2 الثالثاء
 )الكترونً(

 فنون أطفال
 )الكترونً(

 لغة عربٌة
 )الكترونً(

    4/2 االربعاء

 مبادئ تمثٌلمبادئ تمنٌات/  2/2 الخمٌس
 )حضوري( )حضوري(

 عناصر الفن
 )حضوري(

 عناصر الفن
 )حضوري(

    7/2 السبت

 2/2 االحد
 حاسوب
 ()الكترونً

 حاسوب
 )الكترونً(

 حاسوب
 )الكترونً(

    2/2 االثنٌن

 31/2 الثالثاء
 Eمصطلحات
 )الكترونً(

  

    33/2 االربعاء

 35/2 الخمٌس
 مبادئ االخراج

 )الكترونً(
  

 

     

      

 

 مالحظات هامة:

  االمتحانات في الساعة التاسعة صباحاً.تبدأ 

  نات مع االلتزام بارتداء الكمامةاالمتحااداء ابراز هوية الطالب اثناء . 



 / الدراسة الصباحية 0202-0202 جدول امتحانات نهاية العام الدراسي       

 التاريخ اليوم

 التشكيليةقسم الفنون  قسم التربية الفنية قسم الفنون المسرحية

 المرحلة الثانية المرحلة الثانية المرحلة الثانية

   اخراج تمثيل

     52/7 االحد

 لغة عربٌة 52/7 االثنٌن
 )الكترونً(

 لغة عربٌة
 )الكترونً(

 لغة عربٌة
 )الكترونً(

 لغة عربٌة
 )الكترونً(

     57/7 الثالثاء

 الماكٌاجالماء   /  52/7 االربعاء
 )حضوري(  حضوري()

 الماكٌاج علم الحركة/ 
 )حضوري(   )حضوري(

 خط وزخرفة   تمثٌل/   
 )حضوري(    )حضوري(

 تكنلوجٌا الرسم
 )حضوري(

     52/7 الخمٌس

 لغة انكلٌزٌة 13/7 السبت
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

     3/2 االحد

 5/2 االثنٌن
 حاسوب
 )الكترونً(

 حاسوب
 )الكترونً(

 حاسوب
 )الكترونً(

 حاسوب
 )الكترونً(

     1/2 الثالثاء

 4/2 االربعاء
 تارٌخ المسرح

 ()حضوري
 تارٌخ المسرح

 ()حضوري
 تربٌة جمالٌة

 ()حضوري
 تارٌخ الفن فً الحضارات

 (حضوري)

     2/2 الخمٌس

 تمثٌلال فن 7/2 السبت
 )حضوري(

 التمثٌلاإلخراج /فن 
 )حضوري(

 منظور/اشغال ٌدوٌة
 (حضوري)

 تشرٌح
 )حضوري(

     2/2 االحد

 أصول بحث 2/2 االثنٌن
 )الكترونً(

 أصول بحث
 )الكترونً(

 مفاهٌم ومصطلحات
 )الكترونً(

 

     31/2 الثالثاء

 تارٌخ الحضارة  33/2 االربعاء
 (حضوري)

 مبادئ اخراج
 )الكترونً(

 منظور
 )حضوري(

  35/2 الخمٌس
 

 
  

 

 

 

 

 مالحظات هامة:
 .ًتبدأ االمتحانات في الساعة التاسعة صباحا 
  نات مع االلتزام بارتداء الكمامةاالمتحااداء ابراز هوية الطالب اثناء. 



 / الدراسة الصباحية 0202- 0202جدول امتحانات نهاية العام الدراسي       

 التاريخ اليوم

 قسم الفنون التشكيلية التربية الفنيةقسم  قسم الفنون المسرحية

 المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة

   اخراج تمثيل

 52/7 االحد
 / أزٌاءاضاءة 
 )حضوري()حضوري(

 / أزٌاءاضاءة 
 )حضوري()حضوري(

 تذوق موسٌمً
 )حضوري( 

 إسالمًتارٌخ 
 )حضوري(

     52/7 االثنٌن

 انكلٌزٌةلغة  57/7 الثالثاء
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

 لغة انكلٌزٌة
 )الكترونً(

     52/7 االربعاء

 تمثٌل صامت 52/7 الخمٌس
 )حضوري(

 فن االخراج
 )حضوري(

 كرافٌن
 )حضوري(

 علم الجمال
 )حضوري(

     13/7 السبت

 علم الجمال 3/2 االحد
 )الكترونً(

 علم الجمال
 )الكترونً(

 أصول بحث
 )الكترونً(

 أصول بحث
 )الكترونً(

     5/2 االثنٌن

 1/2 الثالثاء
 تارٌخ المسرح

 )حضوري(
 تارٌخ المسرح

 )حضوري(
 تارٌخ الفن االسالمً

 )حضوري( 
 

     4/2 االربعاء

 2/2 الخمٌس
 لغة عربٌة
 )الكترونً(

 لغة عربٌة
 )الكترونً(

  

     7/2 السبت

 التمثٌل فن 2/2 االحد
 )حضوري(

 إدارة المسرح
 )حضوري(

 فن الكتابة/اخراج مسرحي
  )حضوري( )حضوري(

     2/2 االثنٌن

 31/2 الثالثاء
 صوت والماء

 )حضوري(
 نمد مسرحً

 (حضوري)
 طرائك تدرٌس

 )حضوري(
 

     33/2 االربعاء

 علم النفس   35/2 الخمٌس
 (حضوري)

 
 

            

 

       

 

 مالحظات هامة:

  الساعة التاسعة صباحاً.تبدأ االمتحانات في 

  نات مع االلتزام بارتداء الكمامةاالمتحااداء ابراز هوية الطالب اثناء. 



 / الدراسة الصباحية 0202- 0202جدول امتحانات نهاية العام الدراسي       

 التاريخ اليوم

 التشكيليةقسم الفنون  قسم التربية الفنية قسم الفنون المسرحية

 المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة

   اخراج تمثيل

     52/7 االحد

 تألٌف مسرحً 52/7 االثنٌن
 )حضوري( 

 تألٌف مسرحً
 )حضوري( 

 مشاهدة وتطبٌك
 )حضوري( 

 النمد الفنً
 ()حضوري

     57/7 الثالثاء

 علم النفس 52/7 االربعاء
 )الكترونً(

 النفسعلم 
 )الكترونً(

 تذوق ونمد فنً
 )الكترونً(

 تارٌخ الرسم المعاصر
 )الكترونً(

     52/7 الخمٌس

 فن التمثٌل 13/2 السبت
 )حضوري(

 فن اإلخراج
 )حضوري(

 تمنٌات مسرحٌة
 )حضوري(

 

     3/2 االحد

 مناظر مسرحٌة 5/2 االثنٌن
 ()حضوري

 مناظر مسرحٌة
 ()حضوري

 تارٌخ الفن
 ()حضوري

 

     1/2 الثالثاء

     4/2 االربعاء

     2/2 الخمٌس

     7/2 السبت

     2/2 االحد

 2/2 االثنٌن
 مسرح عربً

 )حضوري(
 مسرح عربً

 )حضوري(
  

     31/2 الثالثاء

 33/2 االربعاء
 موسٌمى ومؤثرات/

 صوت والماء
 )حضوري(

 موسٌمى ومؤثرات/
 مشاهدة وتحلٌل

 )حضوري(
  

     35/2 الخمٌس

 

 مالحظات هامة:

 .ًتبدأ االمتحانات في الساعة التاسعة صباحا 

  نات مع االلتزام بارتداء الكمامةاالمتحااداء ابراز هوية الطالب اثناء. 


