
         

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس 
 الفرقة األولى  –م 2021/ 2020للعام الجامعي   الثانى الفصل الدراسي 

  ( 27   (، عدد السكشن )   80(، عدد الطالب في المجموعة )  161   إجمالي عدد الطالب ) 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

د  
ح
أل
ا

 

A 

A1 
 تشريح فى مجال الفن منتدب 

مدرج طب اسنان  
 A1/2/3(فردى201)

لغه اجنبية د/ لبنى مدرج طب  
 /3A1/2(فردى201اسنان )

 A1( 312دراسات تراثية في الفن الشعبي )
 + االء هللا احمد د/ هبة فؤاد  A1( 503دراسات طبيعية ) م/ زينب عبد الحكيم+أ.د/ آمال حمدي عرفات

A2 
 ( 201فنون الحضارات القديمة  مدرج طب اسنان )

  زوجى  A1/2/3ا.د/عصام 

 A2( 306)  الشعبي الفن في  تراثية دراسات  د/ رباب محمد+م/ نهى A2( 310النسيج )
 عزيز+ م/والء عبد الناصر هيبي / د 

A3 ( 305مدخل الطباعة اليدوية )A3   
 + م/امنه ربيعأ.م.د/ إيمان فرغلى

   A3( 102دراسات خزفية من الطبيعة )
 د/ أحمد عبدهللا 

B 

B1 ( 402النظم البنائية في الطبيعة  )B1 ( 102دراسات خزفية من الطبيعة ) هند مجدى +م/سعد  أ.م.د/ هندB1   
 عبدهللا أحمد  /د

+  محمد فوزى د/   B1(  305مدخل الطباعة اليدوية )
 م/امنه ربيع

B2 ( 102دراسات خزفية من الطبيعة )B2   
 عبدهللا د/ أحمد 

 دراسات تراثية من الفن الشعبي  
(306 )B2 (  103دراسات نحتية من الطبيعة ) +والء عزيز د/ هيبيB2  أ.م.د/ محمد كامل 

B3 
 

   B3(  103دراسات نحتية من الطبيعة )
   B3(  402النظم البنائية في الطبيعة ) + االء هللا احمد  د/ هبة فؤاد  B3( 503دراسات طبيعية ) أ.م.د/ محمد كامل 

 هند مجدى +م/سعد  أ.م.د/ هند

اء 
الث

لث
ا

 

A 

A1 ( 310النسيج اليدوي )A1 
   A1( 305مدخل الطباعة اليدوية )  + م/نجيبه محمد د/ رباب محمد 

 + م/اسماء السيد فرغلى  أ.م.د/ إيمان
   A1( 102دراسات خزفية من الطبيعة )

 عبدهللا د/ أحمد 

A2 ( 101دراسات نحتية من الطبيعة  )A2  ( 402النظم البنائة في الطبيعة ) أ.م.د/ محمد كاملA2 م م/حسناء عبد  سعد أ.م.د/ هند +
   الغنى

A3 ( 503دراسات طبيعية )A3  ( 306دراسات تراثية من الفن الشعبي ) حنان عمر اسماعيل +  د/ هبة فؤادA3 
 + م/زينب عبد الحكيمعزيز د/ هيبي 

 
 نهى + م/ حسينمحمد د/  A3( 310النسيج اليدوي )

 

B 

B1 ( 312دراسات تراثية في الفن الشعبي )B1 
 أ.م.د/ محمد كامل  B1(  101دراسات نحتية من الطبيعة ) + م/نهى  د/ رباب محمد B1( 310النسيج اليدوي ) + م/زينب د/ هيبي عزيز

B2 ( 402النظم البنائية في الطبيعة  )B2 م م/حسناء عبد  سعد  أ.م.د/ هند +
   + فاطمة ماهر  د/ هبة فؤاد  B2( 512دراسات طبيعية ) الغنى

B3 ( 102دراسات خزفية من الطبيعة )B3   
 + م/ايثارد/ محمد مصطفى B3( 309النسيج اليدوي )  عبدهللا د/ أحمد 

+  فرغلى أ.م.د/ إيمان B3(  305مدخل الطباعة اليدوية )
 م/نجيبة

س 
مي

خ
ال

 

A 

A1 ( 103دراسات نحتية من الطبيعة  )A1  ( 402النظم البنائية في الطبيعة ) أ.م.د/ محمد كاملA1 ياسمين محمد +م/سعد  أ.م.د/ هند 

دراسات  
(  503طبيعية )
A1   

+    د/ هبة فؤاد
 االء هللا احمد 

 

A2 ( 503دراسات طبيعية )A2  ( 305مدخل الطباعة اليدوية ) + االء هللا احمد  د/ هبة فؤادA2  /بدوى  غادة د  +
 م/امنه ربيع

   A2( 102دراسات خزفية من الطبيعة )
 عبدهللا د/ أحمد 

A3 ( 402النظم البنائة في الطبيعة )A3 (  103دراسات نحتية من الطبيعة ) ياسمين محمد +م/سعد أ.م.د/ هندA3  أ.م.د/ محمد كامل   

B 

B1 
 تشريح فى مجال الفن منتدب 

مدرج طب اسنان  
 B1/2/3(فردى201)

اجنبية د/ لبنى مدرج طب   لغه
   د/ هبة فؤاد + االء هللا احمد  B1( 503دراسات طبيعية ) /3B1/2(فردى201اسنان )

B2 

 ( 201فنون الحضارات القديمة  مدرج طب اسنان )
  زوجى   B1/2/3ا.د/عصام 

 B2( 310النسيج اليدوي )
 + م/نجيبة محمد  د/ رباب

د/ غادة بدوى     B2(  305مدخل الطباعة اليدوية )
 م/امنه ربيع

B3 ( 312دراسات تراثية من الفن الشعبي )B3   
  عزيز+  آية  هيبيد/ 

دراسات نحتية  
من الطبيعة  

(103 )B3  
أ.م.د/ محمد  

 كامل

النظم البنائية في  
(  402الطبيعة )
B3   
سعد    أ.م.د/ هند

 + هند مجدى 

 
  الفردية للمقررات النظرية األسابيع 

 األسابيع الزوجية للمقررات النظرية

 20/6 6/6 23/5 9/5 25/4 11/4 28/3 األحد  13/6 30/5 16/5 2/5 18/4 4/4 21/3 األحد 
 24/6 10/6 27/5 13/5 29/4 15/4 1/4 الخميس  17/6 3/6 20/5 6/5 22/4 8/4 25/3 الخميس 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  عميد الكلية  الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل  رئيس لجنة الجداول 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات  ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد  أ.م.د/ نجوى على محمد  أ.م.د/ محمد مصطفى عبد السالم على 

  



 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس
 الثانية الفرقة  –م 2020/2021للعام الجامعي  الثانىالفصل الدراسي 

  ( 33(، عدد السكشن )99، عدد الطالب في المجموعة )(197عدد الطالب )إجمالي 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

ت  
سب

ال
 

A 

1A ( 503دراسات تراثية ومتحفية )A1 ( 101دراسات نحتية من التراث ) + فاطمة ماهر  حسن ا.د سعادA1  م/  يحيىد/ ياسر +
    احسان رمضان محمود 

2A ( 402النظم الزخرفية في التراث )A2  ( 102دراسات خزفية من التراث ) حسناء عبد الغنى م/  م+   د/ سارةA2   د/ قاسم 
 +م / نعمه عبدللا 

   A2( 101دراسات نحتية من التراث )
 احسان محمود رمضان+ م/ يحيى  د/ ياسر

A3 ( 101دراسات نحتية من التراث )A3   
 احسان رمضان + م/ يحيى  د/ ياسر

النظم الزخرفية في  
   A3( 402التراث )

هند  + ا.م.د/ نجوى  
 مجدى

 A3( 305دراسات تجريبية في الطباعة )
 م/امنه ربيع  + محمد  أ.م.د/ هالة

   A3( 102درسات خزفية من التراث )
 +م / نعمه عبدللا محمد ربيع  د/ قاسم

B 

B1 ( 305دراسات تجريبية في الطباعة )B1 
 دعاء   م/ أ.م.د/ هالة محمد+ 

 203علم نفس نمو 
مدرج طب اسنان   

B1/2/3    /ا.م.د
  زوجى الشيماء محمود
       

عبادة + حنان عمر   ا. م.د/ لياليB1 ( 512دراسات تراثية ومتحفية )
 اسماعيل 

 مدخل لتدريس التربية الفنية 
 ا.د/ امل محمد ابو زيد 

B1/2/3   زوجى 
 203مدرج طب اسنان 

B2 

دراسات تراثية  
( 512)ومتحفية 

B2 ليالى   /ا.م.د
 عبادة + حنان  

حسناء  م/  م+ ربيع  د/ سارة  B2( 402النظم الزخرفية في التراث )  
 عبد الغنى 

B3 ( 102دراسات خزفية في التراث )B3  
 ا. د/ سعاد حسن + فاطمة ماهرB3 ( 503دراسات تراثية ومتحفية ) د/ قاسم محمدربيع+م / نعمه عبدللا 

ن 
ني
إلث

ا
 

A 

A1 ( 402النظم الزخرفية في التراث )A1 
 هبة خيرى + م/ ربيع  د/ سارة

  A1( 102دراسات خزفية من التراث )
 +م / نعمه عبدللا محمد ربيع  د/ قاسم

 A1( 305دراسات تجريبية في الطباعة )
 االء م/  + يسرى أ.م.د/ اميرة

A2 ( 509دراسات تراثية ومتحفية ) A2 ( 305دراسات تجريبية في الطباعة ) +االء للا احمد   عبادة أ.م.د/ لياليA2 
  ياسمين م/  + يسرى أ.م.د/ أميرة

A3 ( 503دراسات تراثية ومتحفية ) A3 ( 309)  التراكيب النسجيةدراسات تجريبية في  + فاطمة ماهر  حسن ا.د/ سعادA3 
    نجيبة م/   + ريهام م.د/ أ.

B 
 
 
 
 

B1 
د/   B1( 101دراسات نحتية من التراث )

 ياسريحيى 
 +م/احسان رمضان 

دراسات التراكيب  
  B1( 310) النسجية

 +ايثار أ.م.د/ محمد  

 هبة خيرى م/  + د/ سارة ربيع   B1( 402النظم الزخرفية في التراث )
 

  دراسات تجريبية في التراكيب النسجية
(310 )B1  م/ ايثار أ.م.د/ محمد مصطفى + 

B2 ( 102دراسات خزفية من التراث )B2  د/ قاسم 
 B2( 306دراسات تجريبية في الطباعة )  +م / نعمه عبدللا 

 ايثار م/ + أ.م.د/ هالة 
   B2( 101دراسات نحتية من التراث )

 +م/احسان رمضان يحيىد/ ياسر

B3 ( 309دراسات تجريبية في التراكيب النسجية  )
B3  /( 103دراسات نحتية من التراث )  نجيبة   م/ + ريهام عادلأ.م.دB3   

 B3( 402النظم الزخرفية في التراث )  د/ ياسريحيى+م/احسان رمضان 
 به خيرى + م/ هربيع  د/ سارة

اء 
بع

ألر
ا

 

A 

A1 
الوسائل التعليمة في التربية الفنية  

 A1-A2-A3( طب اسنان 201)
 زكىفردي د/ ايمان 

( طب  201فنون األطفال والبالغين )
 فردي   A1-A2-A3أسنان 

 ا.د/ امل محمد محمود 

أ.م.د/   A1( 310دراسات تجريبية في التراكيب النسجية )
 ايثارم/ محمد مصطفى+ 

 مدخل لتدريس التربية الفنية 
 ا.د/ امل محمد ابو زيد 

A1/2/3   فردى 
 203مدرج طب اسنان 

علم نفس  
 203نمو 

مدرج طب  
اسنان  

A1/2/3  
ا.م.د/  

      الشيماء
 فردى
 

A2 

مدرج   203الرسم الهندسى منتدب 
 زوجى  A1/2/3طب اسنان 

مدرج طب   203علم نفس نمو 
.م.د/الشيماء محمود  /A 1/2  اسنان  

 زوجى       محمد

أ.م.د/   A2( 309دراسات تجريبية في التراكيب النسجية )
 نهى/ م/  ريهام عادل+ 

A3 ( 402النظم الزخرفية في التراث )A3 ربيع + هبة  د/ سارة 

B 

B1 
مدرج طب اسنان    203علم نفس نمو 

B1/2/3  ا.م.د/الشيماء محمود محمد 
 فردى     

مدرج   203الرسم الهندسى منتدب 
  د/ قاسم  B1( 102دراسات خزفية من التراث ) فردى  B1 2/3/طب اسنان 

B2   الوسائل التعليمية في التربية الفنية

 B1-B2-B3( طب اسنان 201)

 زوجى  د/ ايمان زكى

( طب  201فنون األطفال والبالغين )

 زوجى  .B1-B2-B3اسنان 

 ا.د/ امل محمد محمود 

حنان  ا.م.د/ ليالى +  B2( 512دراسات تراثية ومتحفية )
 عمر اسماعيل

 B2( 309دراسات تجريبية في التراكيب النسجية )

 ايثار م/ أ.م.د/ محمد مصطفى+ 

B3 
 B3( 305دراسات تجريبية في الطباعة )

  امنة م/  يسرى+  اميرةأ.م.د/ 
د/   B3( 402النظم الزخرفية في التراث )

 به خيرى + م/ هسارة ربيع

 األسابيع الفردية للمقررات النظرية 
 

 األسابيع الزوجية للمقررات النظرية
 19/6 5/6 22/5 8/5 24/4 10/4 27/3 السبت  12/6 29/5 15/5 1/5 17/4 3/4 20/3 السبت 
 23/6 9/6 26/5 12/5 28/4 14/4 31/3 األربعاء  16/6 2/6 19/5 5/5 21/4 7/4 24/3 األربعاء 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس لجنة الجداول 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات  ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد  أ.م.د/ نجوى على محمد  أ.م.د/ محمد مصطفى عبد السالم على 

/ 



 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس  
 الثالثةالفرقة   –م 2021/ 2020للعام الجامعي  الثاني الفصل الدراسي 

( 28، عدد السكشن ) (28، تثقيفي ) (28) تروي (، عدد الطالب في المجموعة 56إجمالي عدد الطالب )   
 

 

 شعبة التربوي 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 السبت 

A 

A1 
الفن والبيئة د/ رباب على وهبة مدرج طب اسنان  

(203 )A1  فردى 

 413الكمبيوتر فى التصميم معمل
هبة   + احمد محمد عزمى د/

 خيرى 

  هند مجدي + م/ نجوى على محمدا.م.د/  A1( 410أسس التصميم )

       

    البراء احمد صالح+  أ.د/ محمد عبد الاله A1( 512دراسات بيئية ) A1 اإلثنين 

 A1 األربعاء 
   A1( 104دراسات تجريبية في الخزف )

 + م/نعمه عبدللا  عبد للا احمد د/ 

   A1 ( ورشة الخشب) ممارسات في أشغال الخشب 

 أسماء السيد يحيىم/+د/ محمد حسين

 ا.م.د/ محمد كامل  A1( 103النحت الغائر والبارز )

 عبد الرحمن ربيع محمد + م/ 

 شعبة التثقيفي 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 السبت 

B 

B1 

 (201وسائل االتصال الجماهيري د/ رباب وهبة)
اعداد برامج الفنون د/ فاطمة   مدرج طب اسنان زوجى 

 (  203رمضان )
 مدرج طب اسنان د/ (203مدخل علم الجمال )

 فردى    ---رباب وهبة 
 

 

 

 هند مجدى + م/  نجوى على محمدا.م.د/  B1( 409أسس التصميم ) B1 اإلثنين 
   B1ات في اشغال الخشب )ورشة الخشب( سممار

 م/اسماء +د/ محمد حسين

النحت الغائر  
والبارز  

(103 )B1   

ا.م.د/ محمود  
 فرج 

  

 فاطمه ماهر محمد +    أ.د/ محمد عبد الاله B1( 512دراسات بيئية ) B1 األربعاء 
   B1( 104دراسات تجريبية في الخزف )

 + م/نعمه عبدللا  عبد للا د/ احمد 

   B1( 103النحت الغائر والبارز )

 احسان رمضانا.م.د/ محمود فرج+ م/ 

 

 األسابيع الفردية للمقررات النظرية 
 

 األسابيع الزوجية للمقررات النظرية

 19/6 5/6 22/5 8/5 24/4 10/4 27/3 السبت  12/6 29/5 15/5 1/5 17/4 3/4 20/3 السبت 
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس لجنة الجداول 
 

 أ.م.د/ محمد مصطفى عبد السالم على 
 

 أ.م.د/ نجوى على محمد 
 

 ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد 
 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات 
 



 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس 
 الفرقة الرابعة  –م 2020/2021للعام الجامعي   الثانىالفصل الدراسي 

 ( 31تثقيفي ) (36)تربوي ، عدد السكشن (61تثقيفي ) (72)تربوي (، عدد الطالب في المجموعة 133إجمالي عدد الطالب )
 

 شعبة التربوي

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 السبت  

A 

A1 
 حسين  أ.م.د/ ماهر A1( 105خزف )

 +م/ احالم احمد 

   A1 تطعيم وحفر الخشب )ورشة الخشب(

 صالح محمود  ياسمينم/+محمد فوزىد/ 

 د/ أحمد عزمي A1( 409التوظيف الجمالي للكتابات )

 حنان عونى + م/ 

A2 ( 309أشغال المعادن اليدوية )A2 ( 503دراسات في تكوين الصور )    آالء م/ +ثروت د/ وائلA2 البراء احمد   زكى د/ وليد + 

 اإلثنين

A1 

فاطمة  علم نفس التربية الفنية د/ 
( مدرج طب اسنان فردى  201)

A1/A2 

  فاطمةد/  التربويتطور الفكر 

النهضة د/ رباب وهبة  فنون عصر  A1/A2( طب اسنان فردى 201)
( مدرج طب اسنان  201)

 A1/A2فردى

 د/ وليد زكى + البراء احمد  A1( 510دراسات في تكوين الصور )

A2  الميدانية   الفنيةالتربيةA2-A1   زوجي 
 ا.م.د/ محمد كامل+ ا/مصطفى محمد A2( 104النحت بخامات مختلفة )

 السعيد 

 األربعاء 

A1 
  م/+ثروت د/ وائل A1( 309أشغال المعادن اليدوية )

 لمياء 
 

محمد  مصطفى /ا+ ياسر يحيى د/  A1( 101النحت بخامات مختلفة )

 د السعي
  

A2 
 د/ أحمد عزمي A2( 409التوظيف الجمالي للكتابات )

 مروة ربيع + م/ 

   A2(  ورشة المعادنتطعيم وحفر الخشب )

 ياسمينم/+بدوى  د/ غادة

 حسين  أ.م.د/ ماهر A2( 105خزف )

 +م/ احالم احمد 

 شعبة التثقيفي

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 السبت  

B 

B1 
   B1تطعيم وحفر الخشب )ورشة الخشب(  

 ياسمين م/+د/ محمد فوزي
 أ.م.د/ ماهر+م/ احالم احمد  B1( 105خزف )

( مدرج طب  203وهبة )فنون عصر النهضة د/ رباب 

 B1/B2اسنان فردى 
 

B2 ( 509دراسات في تكوين الصور )B2  ( 203تطبيقات ميدانية للتثقيف بالفن )   د/ وليد زكي + البراء احمدB1-B2   زوجي 

 اإلثنين

B1 
ا.م.د/ محمد كامل + ا/مصطفى محمد   B1( 101النحت بخامات مختلفة )

 السعيد 
    الء م/ا+د/ وائل B1( 312أشغال المعادن اليدوية )

B2 
   B2تطعيم وحفر الخشب )ورشة الخشب(  

 اية م/+د/ غادة بدوى  
 أ.م.د/ ماهر  B2( 105خزف )

 د/ أحمد عزمي B2( 409التوظيف الجمالي للكتابات )

 قناوي علياء  + م/ 

 األربعاء 

B1 ( 503دراسات في تكوين الصور )B1  ( 409التوظيف الجمالي للكتابات ) د/ وليد زكي + البراء احمدB1 مروة ربيع + م/ د/ احمد عزمي 
( 201الفن د/ فاطمه ) لوجية وسيك

 B1/B2فردى

B2 ( 101النحت بخامات مختلفة )B2  ( 312أشغال المعادن اليدوية ) د/ ياسر يحيى + ا/مصطفى محمدB2 لمياء م/+د/ وائل 
( 201سيكولوجية االتصال د/ فاطمه ) 

 زوجي   B1/B2 زوجي

 األسابيع الفردية للمقررات النظرية 

 

 األسابيع الزوجية للمقررات النظرية

 19/6 5/6 22/5 8/5 24/4 10/4 27/3 السبت  12/6 29/5 15/5 1/5 17/4 3/4 20/3 السبت 

 14/6 31/5 17/5 3/5 19/4 5/4 29/3 االثنين  14/6 31/5 17/5 3/5 19/4 5/4 22/3 االثنين 

 23/6 9/6 26/5 12/5 28/4 14/4 31/3 األربعاء  16/6 2/6 19/5 5/5 21/4 7/4 24/3 األربعاء 

 الجامعة لشئون التعليم والطالب نائب رئيس   عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس لجنة الجداول 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات  ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد  أ.م.د/ نجوى على محمد  أ.م.د/ محمد مصطفى عبد السالم على 

 



 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس  
 الفرقة الخامسة  –م 2020/2021للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي 

   (27( تثقيفي )36(، عدد السكشن تربوي )54( تثقيفي )107(، عدد الطالب في المجموعة تربوي)161إجمالي عدد الطالب )
 

 

 شعبة التربوي
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 األحد 

A 
 

A1 ( 101نحت الحدائق )A1 .د/ محمود فرجأ.م 
  A1( 509دراسات تجريبية في التصوير المعاصر ) +م/ احالم احمد على د/ كوثر  A1( 105خزف ) عبد الرحمن ربيع  + م/

 + البراء احمد   أ.د/ ابراهيم عيسى

A2 ( 312أشغال بخامات مختلفة )A2  د/ عمرو محمد عبد
 م/ دعاء +السالم

 A2( ورشه معادنأشغال المينا والطالءات )
  لمياء م/ +  د/ محمد عيسى

 نحت 
/عبد الرحمن   محمود فرج+ م / م.د.أA2( 101الحدائق )

 ربيع 

A3 ( 105خزف )A3  ( 103نحت الحدائق ) د/ كوثر على+م/ احالم احمدA3   +أ.م.د/ محمود فرج 
  عبد الرحمن ربيع م/

 الثالثاء 

A1 
( طب  201( )1فنون تعبيرية )

 د/ رباب وهبة A1/A2/A3اسنان 
 فردى

( مدرج طب  203حقوق االنسان )
  -د/ جمال    A1/A2/A3االسنان 

 فردى

  1التعليمي  والمتحف المعرض إعداد
  A1/A2/A3 اسنان طب( 203)

 امل    /ا.دفردى 

 

A2 ( 510دراسات تجريبية في التصوير المعاصر  ) 
 A2  + (203) العلميالبحث   مبادئ آصال حسن محمودأ.د/ ابراهيم عيسى 

 ا.د/ امل ابو زيد 
A1/2/3   التربية الفنية الميدانية   زوجيA1-A2-A3 زوجي A3 ( 410اللوحة الزخرفية )A3  د/ عمرو أحمد+ م/ علياء قناوى 

 الخميس

A1  ( 312) ةمختلفأشغال بخاماتA1   
 م/ دعاء +د/ عمرو محمد عبد السالم

  A1أشغال المينا والطالءات )ورشة المعادن( 
 د/ عمرو أحمد+ م/ مروة ربيع  A1( 410اللوحة الزخرفية ) االء م/ +د/ محمد عيسى

A2 ( 410اللوحة الزخرفية )A2  /( 105خزف ) مروة ربيع رجب د/ عمرو أحمد+ مA2  د/ كوثر على+م/ احالم احمد  

A3  )أشغال المينا والطالءات )ورشة المعادنA3  
 م/ االء +د/ محمد عيسى

 A3( 306أشغال بخامات مختلفة )
 زينب /م+د/ عمرو محمد عبد السالم 

  A3( 509دراسات تجريبية في التصوير المعاصر )
 أ.د/ عصام عبد العزيز على + اصال حسن

 شعبة التثقيفي

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 سكشن  مجموعة  اليوم 

 األحد 

B 

B1 ( 306أشغال المينا والطالءات )B1   
 أ.م.د/ أماني ناجي م/ لمياء  +

   B1( 309أشغال بخامات مختلفة )
 د/ كوثر على+م/ احالم احمد  B1( 105خزف ) م/ دعاء +د/ عمرو محمد عبد السالم 

دراسات تجريبية  
 ( 509)رالتصوي

 أ.د/ عصام  

B2  ( 410اللوحة الزخرفية )B2  أشغال المينا والطالءات )ورشة المعادن(  د/ عمرو أحمد+ م/ حنان عونىB2  
 م/ االء +د/ محمد عيسى

  B2( 105خزف )
د/ كوثر على+م/  

 احالم  

 الثالثاء 
B1 ( مدرج طب  203حقوق االنسان )

 فردى   -د/ جمال     B1/2االسنان  
 د/ عمرو أحمد B1( 410اللوحة الزخرفية )

 B1-B2تطبيقات ميدانية للتثقيف بالفن  + م/ حنان عونى 

B2 ( طب  203( )2فنون تعبيرية )
 زوجي  د/ رباب وهبة B1-B2اسنان 

 B2( 510دراسات تجريبية في التصوير المعاصر )
 أ.د/ ابراهيم عيسى + اصال حسن  

 + زينب  حمديا.د/ امال     b1(312ورشة فنون )
 ا.دعاء احمد عمرو محمد عبد السالم +   /ا.م.د   b2(   306 ورشة فنون )

 الخميس

B1 
 

  طب( 203) 2التعليمي والمتحف المعرض إعداد
 السالم  عبد فاطمة /د  فردى B1-B2 اسنان

  B1( 509دراسات تجريبية في التصوير المعاصر )
 أ.د/ عصام عبد العزيز على + اصال حسن

 
 ( 101نحت الحدائق ) 

B1  /عبد الرحمن ربيع محمد أ.م.د/ محمود فرج + م 

B2 

 (203) العلميالبحث   مبادئ
 ا.د/ امل محمد محمود ابو زيد 

B1/B2  زوجي 
د/ كوثر على   B2( 105خزف )

 +م/ احالم احمد 
أ.م.د/ محمود فرج+ م/ عبد   B2( 101نحت الحدائق )

 الرحمن ربيع محمد 
   B2( 309أشغال بخامات مختلفة )

 م/ زينب  +د/ عمرو محمد عبد السالم

 األسابيع الفردية للمقررات النظرية 
 

 األسابيع الزوجية للمقررات النظرية
 6/22 6/8 25/5 11/5 27/4 13/4 30/3 الثالثاء  15/6 1/6 18/5 4/5 20/4 6/4 23/3 الثالثاء 
 24/6 10/6 27/5 13/5 29/4 15/4 1/4 الخميس  17/6 3/6 20/5 6/5 22/4 8/4 25/3 الخميس 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  لجنة الجداول رئيس 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات  ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد  أ.م.د/ نجوى على محمد  أ.م.د/ محمد مصطفى عبد السالم على 

 



 

 

 

 

 والعملية لمرحلة البكالوريوس جدول توزيع المحاضرات النظرية 

 للعام الجامعي الثانيالفصل الدراسي 

 م  2020/2021 


