
 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الفنية)

 الدور القاعة عدد الطالب الشعبة الفرتة التاريخ اليوم اسم املقرر رمز املقرر
 االرضي 8ب 1 1 67377 10:00-9:00 ه1442-8-4 االربعاء النقد الفين ونظرياته  ترف 324

 الثاين 3مرسم  5 62684 2:30-1:300 هـ1442-7-27 اخلميس مقدمة يف الرتبية الفنية ترف  123 
 الثاين 3مرسم  1 62682 2:30-1:300 هـ1442-7-26 األربعاء التذوق الفين ونظرياته ترف  149 
 الثاين 3مرسم  1 50821 4:30-3:300 هـ1442-7-25 الثالثاء اشغال اخلشب  ترف 306 
 الثاين 3مرسم  2 66900 2:30-1:300 هـ1442-7-24 االثنني التوليف باخلامات الصناعية  ترف 338 
 الثاين 3مرسم  1 66895 10:00-9:00 ه1442-8-5 اخلميس التصوير التشكيلي  ترف  330  

 األرضي 8ب1 2 3085 9:00-8:00 ه1442-8-9 االثنني فلسفة الفنية ترف 403 
 األرضي 8ب1 3 50815 9:00-8:00 ه1442-8-11 األربعاء أصول الرتبية الفنية ترف  301 
 األرضي 8ب1 1 66898 1:30-12:30 ه1442-8-11 األربعاء متاحف ومعارض ترف 317 
 األول 14ب  1 1 62675 4:30-3:300 هـ1442-7-24 االثنني أشغال اخلز ف  ترف   116  
 االرضي 8ب  1 1 64357 1:30-12:30 ه1442-8-5 اخلميس تاريخ فنون شبه اجلزيرة العربية ترف   226 
 األول 5ب  2 1 64375 1:30-12:30 هـ1442-7-23 االحد أصول الرتبية الفنية ونظرياهتا   ترف   234  
 األول 5ب  2 2 49545 1:30-12:30 ه1442-8-3 الثالثاء فنون عصر النهضة والفنون احلديثة  ترف  308 
 االرضي 8ب  1 3 71687 9:00-8:00 هـ1442-7-27 اخلميس الفنون االسالمية  ترف   420  
 األول 6ب  1 5 71689 9:00-8:00 ه1442-8-4 االربعاء تقنيات الطباعة املعاصرة  ترف   426 
 األول 12ب  1 3 71695 1:30-12:30 هـ1442-7-26 االربعاء التصميم الداخلي  ترف   435  

 االرضي 8ا ب  3 67383 9:00-8:00 ه1442-8-1 االحد البحث العلمي والتقومي يف الرتبية الفنية ترف 344
 األول 14ب  1 4 2827 5:30-4:30 ه1442-8-8 االحد الطالءات الزجاجية والزخارف اخلزفية ترف 205



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الفنية)

 الدور القاعة عدد الطالب الشعبة الفرتة التاريخ اليوم اسم املقرر رمز املقرر
 األرضي 8ا ب  4 46351 1:30-12:30 ه1442-8-9 االثنني املدخل اىل الرتبية الفنية ترف 109
 األرضي 8ا ب  3 71691 5:30-4:30 ه1442-8-2 االثنني نظريات واجتاهات يف الفن املعاصر ترف 430
 األرضي 71أ أ  6 71688 9:00-8:00 ه1442-8-3 الثالثاء الرتبية الفنية للفئات اخلاصة ترف 424
 األول 14ا ب  1 2980 1:30-12:30 ه1442-8-10 الثالثاء افران احلريق وصب القوالب ترف 315
 األول 7ا ب  1 50823 1:30-12:30 ه1442-8-11 اخلميس اشغال املعادن ترف 307
 األول 5ب 2 2 67380 2:30-1:300 هـ1442-7-24 االثنني رسوم احلاسب اآليل ترف 326
 األول 5ب 2 4 67375 5:30-4:30 هـ1442-7-25 الثالثاء التجريب يف التصوير التشكيلي ترف 329
 األول 5ب 2 4 67384 12:00-11:00 هـ1442-7-26 األربعاء الرتبية الفنية يف التعليم االبتدائي ترف 335
 األول 5ب 2 4 67378 2:30-1:300 هـ1442-7-26 األربعاء الطالءات الزجاجية اخلزفية ترف 340
 األول 12ب  1 1 50810 2:30-1:300 هـ1442-7-26 األربعاء دراسات يف اللون ترف 208
 االرضي 18ب  1 1 3014 2:30-1:300 هـ1442-7-23 االحد تطبيقات يف التصميم اإليضاحي ترف 401
 األول 5ب  2 2 50806 10:00-9:00 هـ1442-7-27 اخلميس اشغال الطباعة ترف 318
 األول 6ا ب  1 64365 11:00-10:00 هـ1442-7-23 االحد نظريات اللون املعاصرة ترف 232
 األول 5ب  2 1 64372 2:30-1:300 هـ1442-7-27 اخلميس التصوير الضوئي والرقمي ترف 230
 األرضي 18ب  1 4 71692 2:30-1:300 هـ1442-7-24 االثنني اجملسمالتشكيل  ترف 433
 االرضي 8ب  1 1 50825 11:00-10:00 ه1442-8-8 االحد النسيج والسجاد ترف 216
 االرضي 8ب  1 7 49381 7:30-6:30 ه1442-8-8 االحد اشغال الصياغة واملينا ترف 406
 االرضي 71أ أ  1 68138 9:00-8:00 هـ1442-7-27 اخلميس التذوق الفين ونظرياته ترف 249



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الفنية)

 الدور القاعة عدد الطالب الشعبة الفرتة التاريخ اليوم اسم املقرر رمز املقرر
 االول 5ب  2 1 64360 9:00-8:00 ه1442-8-2 االثنني فنون االطفال ونظرياهتا 
 االرضي 8ب  1 1 73631 12:00-11:00 ه1442-8-10 الثالثاء الرتبية املتحفية واملعارض ترف 518
 االرضي 8ب  1 3 69395 9:00-8:00 هـ1442-7-25 الثالثاء تاريخ الفن املعاصر ترف 508
 االرضي 8ب 1 3 69394 2:30-1:300 هـ1442-7-16 االحد العملية االبتكارية  ترف 507

 االول 5ب  2 1 73628 9:00-8:00 ه1442-8-1 االحد الرتبية الفنية للفئات اخلاصة 
 االول 6م 1 73627 2:30-1:300 ه1442-8-2 االثنني التشكيل اجملسم 

 األرضي 8ب1 3 58342 11:00-10:00 ه1442-8-8 األحد القياس والتقومي ترف   509 
 األرضي 8ب1 1 73629 2:30-1:300 ه1442-8-8 األحد النقد والتذوق ترف   516 

 األرضي 3معمل  8 58343 11:00-10:00 ه1442-8-9 اإلثنني .  التصميم واإلعالن ترف 510
 


