
 
 طباعة المنسوجات سم ق  -ة الفنون التطبيقية كلي  -جامعة بنها 

  2022 -2021لفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى  لالجدول الدراسى  

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولى الى( –)من  الفترة اليوم

ت
سب

ال
 

  500حسبو  قاعة د/ احمد  2تك طباعة   9:00 – 9:50 1

2 10.00-50.10  (1تكنولوجيا الصباغة ) 502كيمياء  د/ احمد حسبو   قاعة  

 406 د/ ايمان عبدالعزيز     قاعة

 هندسة ماكينات الطباعة

 500 د/ محمد مسعد    قاعة

 

3 11.00-50.11  
 502 اعةتخصص   ق (1تصميم بالحاسب)

 فحص ومراقبة جودة المصانع د/ مها عصمت  

 1،2سكشن  12.00-12.50 4  506 د/ سالى رؤوف    قاعة

 حاسب

 م/ ايه ايمن

 408قاعة 

 3،4سكشن 

 حاسب

 سارة جبلم/ 

  408قاعة 

 5،6سكشن 

 تك تريكو

 م/ 
 2 ورشة غزل 

 7،8سكشن 

 تك تريكو

 م/ 
       2ورشة غزل 

 502قاعة    4اساليب طباعة المنسوجات

 د/ محمد مسعد

 500قاعة    6اساليب طباعة المنسوجات  

   ا.د/ حنان عثمان

5 1.50-1.00 
 502قاعة  1معالجات حيوية لألقمشة

 د/ سالى  رؤوف

 507قاعة     التصميم والتراث فى التخصص  

 ا.م.د/ هبه عكاشة        
 1،2سكشن 

 تجهيز

 م/ منه طارقم.

 معمل الفيزياء   

  5،6سكشن  

 تك صباغة

 ايه صديق م/

   409قاعة 

 

 1،2سكشن  2.50-2.00 6

 تك تريكو

 م/ 
 2ورشة غزل

 3،4سكشن 

 تك تريكو

 م/ 
      2ورشة غزل 

 5،6سكشن 

 حاسب

 م/ ايه ايمن

 408قاعة 

  

 1،2سكشن 

 اساليب

م/ ساره جبل 
 ورشة الخامس  

 3،4سكشن 

 اساليب
م/ احمد م.

 ربيع

ورشة   

 الخامس  

 5،6سكشن 

 اساليب

 جب م/ منه ر

 ورشة الخامس  

  7سكشن 

 غةتك صبا
م/ مى 

 عبدالعاطى

 513قاعة 

 506قاعة  تكنولوجيا النانو     

      سالى رؤؤفد/ 

 اساليب 1،2سكشن  3.50-3.00 7

 م/ مى بكرم.

 508قاعة 
  

 1،2سكشن 

 دراسات وعلوم

 م/ احمد ربيعم.
 507قاعة   

 3،4سكشن 

 تجهيز

 م/ منه طارقم.

 معمل الخامس   

 
   7سكشن 

 تك صباغة

 ايه صديق /م

 4.00-4.50 8 409اعة  ق 
     

 
   

 1،2سكشن 

 تك طباعة

م/ ساره جبل 

 506قاعة   

 

 5،6سكشن 

 تك صباغة
م/ مى 

 عبدالعاطى

   513قاعة 

 7سكشن 

 اساليب

 م/ منه رجب 

 ورشة الخامس  

 

 اساليب 3،4سكشن    5.50-5.00 9

 م/ مى بكرم.

 508قاعة 

   
 3،4سكشن 

 دراسات وعلوم

 م/ احمد ربيعم.
 507قاعة   

 7سكشن   

 جهيزت

 م/ منه طارقم.
  6.00-6.50 10 معمل الفيزياء    

  
   

 
  

11 7.50-7.00          

حد
ال
ا

 

 506(    قاعة 1لغات فى التخصص ) 9:00 – 9:50 1

 د/ مى مصطفى

 504مهارات االتصال           مدرج  

 د/ أيمن عبدالخالق

 

2 10.00-0.501    

3 11.00-50.11  (1التجهيز النهائى لألقمشة )  506قاعة  تراكيب وتحليل منسوجات  ا.م.د/ عادل  

 504د/ ايمان عبدالعزيز      مدرج 

 

    506تك انتاج التريكو  د/ مروة  ياسين  قاعة  12.50-12.00 4

5 1.50-1.00 
 1،2سكشن 

 تحضيرات

م/ منه م.

 طارق
   معمل الفزياء

 3،4سكشن 

 تراكيب

 نهالم/ 
     1ورشة غزل 

  

 7،8سكشن 

 تراكيب

ايمان م/ 

 صالح
     1ورشة غزل 

 سكشن  

 تصميم تراث

 م/ هالة مصطفى

 قاعة 

 اساليب 5،6سكشن 

 م/ مى بكرم.

 508قاعة 

 

6 2.50-2.00     

 1،2سكشن  3.50-3.00 7

 تراكيب

 نهالم/ 
 1ورشة غزل 

 4، 3سكشن 

 كيمياء

 م/ مى بكرم.

 409قاعة  

 5،6سكشن 

 تراكيب

ايمان م/

 صالح
    1ورشة غزل 

 7،8سكشن 

 تحضيرات

منة م/ م.

 طارق

 513قاعة  

 
 504(          مدرج 2تاريخ الفن )

 ا.د/ إيناس عبدالعدل

 

8 4.50-4.00   

9 5.50-5.00   
 

     

10 6.50-6.00       

الث
ا

ن
ني

 

1 9:50 – 9:00   
 506(  تخصص   قاعة 2تصميم بالحاسب )

 د/ هبه عاطف  
 

قاعة    هبة غزال د/ا.م.   4تك الصباغة 

506  

2 10.00-50.10  
 502(     مدرج 1تحضيرات األقمشة )

 ل  ا.م.د/ هبه غزا
 1،2سكشن 

 حاسب

م/ ساره جبل 

 408ة  قاع

 5،6سكشن  

 حاسب
م/ مى 

 عبدالعاطى
 407قاعة  

 7سكشن 

 معالجات

م/ منه رجب 

 409قاعة  

 506قاعة    6تصمم طباعة المنسوجات

   ا.م.د/ نفين فاروق
 

3 11.00-50.11  
 502(   مدرج 2تصمم طباعة المنسوجات )

    ا.د/ منال يوسف 
  1،2سكشن 

 تصميم

  م/ ايه مصطفى

    508قاعة  

  3،4سكشن 

 تصميم

 ايمنه ايم/ 

 508قاعة   

 504نقد وتذوق فنى       مدرج  

 1،2سكشن  12.00-12.50 4 د/ 

 تصميم

هالة م/ 

 مصطفى

 507قاعة 

 5،6سكشن  

 تصميم
م/ هالة 

قاعة   مصطفى

507 

 3،4سكشن   

 حاسب

م/ ساره جبل 

 408قاعة  

 5،6سكشن 

 معالجات

م/ منه رجب 

 409قاعة  

 7سكشن 

 حاسب
م/ مى 

 عبدالعاطى
 407قاعة  

 

5 1.50-1.00      
 5،6سكشن 

 تصميم

 ايه ايمن م/ 

 508قاعة  

  
 5،6سكشن 

 تجهيز

 م/ منه طارقم.

 قاعة   

 

 3،4سكشن   2.50-2.00 6

 تصميم

مى عبد م/ 

 العاطى

 507قاعة  

 7،8سكشن  

 تصميم 
مى عبد م/ 

 العاطى

 507قاعة  

 502تخطيط وادارة انتاج    مدرج 

 د/ أشرف كمال

تك  3،4سكشن  

 طباعة

  م/ منه رجب

 ورشة الخامس  

   

 504قضايا مجتمعية       مدرج      3.50-3.00 7

 د/ نجالء احمد شاهين
8 4.50-4.00 

 
 

  
 

  
    

9 5.50-5.00        

اء
الث

لث
ا

 

1 9:50 – 9:00  
 المرسم   4تصمم طباعة المنسوجات

 د/ هبه عاطف
 1،2سكشن 

 تك طباعة

  م/ منه رجب

 ورشة الخامس  

  3،4سكشن 

 تك النانو

  م/ ايه صديق

 ورشة الخامس 

 5،6سكشن 

 تجهيز

  م/ منه طارقم.

 513قاعة  

 

2 10.00-50.10  1،2سكشن   

 تصميم
م/ هالة 

 مصطفى
 المرسم

  3،4سكشن 

 معالجات
م/ احمد م.

قاعة  ربيع  

409 

سكشن 

 تصميم5،6
م/ مى 

 عبدالعاطى
 المرسم

  

3 11.00-50.11    
 506( تخصص   قاعة 3تصميم بالحاسب)

  د/ مروة محمود جالل 

4 12.50-12.00  
 

 3،4سكشن 

 ميمتص
م/ هالة 

 مصطفى
 المرسم

 
 7سكشن 

 تصميم
م/ مى 

 عبدالعاطى
 المرسم

  1،2سكشن 

 تصميم بالحاسب

  م/ منه رجب

 408قاعة  

   3،4سكشن 

 تجهيز

  م/ منه طارقم.

 513قاعة  

  5،6سكشن 

 تك النانو

  م/ ايه صديق

 ورشة الخامس  

 

5 1.50-1.00    

6 2.50-2.00   
 3,4سكشن 

 تك صباغة
مى  /م

 عبدالعاطى
 409قاعة  

 

 7سكشن 

 تك طباعة 
م/ احمد م.

ربيع  ورشة 

 البدروم  

  1،2سكشن 

 تجهيز

  م/ منه طارقم.

 513قاعة  

  3،4سكشن 

 تصميم بالحاسب

  م/ ايه ايمن

 408قاعة  

 5،6سكشن 

 تك طباعة

  م/ منه رجب

  ورشة الخامس  

 

7 3.50-3.00    

8 4.50-4.00    

 

  5،6سكشن   

 تصميم بالحاسب

  م/ ايه ايمن

 408قاعة  

 

9 5.50-5.00      

اء
بع

الر
ا

 

1 9:50 – 9:00 
 (    المرسم  1رسم من الطبيعة  )

 (1تكنولوجيا الطباعة ) ا.م.د/ انجى صابر 

 506 ا.د/ حنان عثمان     قاعة

    507هبه عكاشة قاعة   /دراسات وعلوم بيئية   ا.م.د 

2 10.00-50.10  
 1،2سكشن 

 رسم الطبيعة

 م/ اسراء 
   المرسم  

 3،4سكشن 

 تحضيرات

 ايه صديقم/ 

  409قاعة  

 5،6سكشن 

 رسم الطبيعة
  م/ هالة مصطفى
   المرسم  

 7،8سكشن 

 كيمياء

 مى بكرم/ م.

 هيز هندسة ماكينات الصباغة والتج 

50.11-11.00 3 506  د/ محمد مسعد    قاعة  (2كيمياء المواد المساعدة ) 

 506د/ سالى رؤوف     قاعة 

 

 1،2سكشن  12.50-12.00 4

 كيمياء

 م/ مى بكرم.

  409قاعة  

 3،4سكشن 

 رسم الطبيعة

م/ اسراء  

   المرسم  

 5،6سكشن 

 تحضيرات

 م/ ايه صديق

 513قاعة  

 7،8سكشن 

 لطبيعةرسم ا
  م/ هالة مصطفى
    المرسم 

 507المشروع   ا.د/ حنان ، ا.د/ منال  قاعة  

5 1.50-1.00 
 506تصميم القطعة الواحدة للسيدات     قاعة 

 د/ مها عصمت 
 

 7،3،1سكشن 

 4ونصف سكشن 

 المشروع

 ا.م.د/ نيفين فاروق

 507قاعة 

 2،6،5سكشن 

 4ونصف سكشن 

 المشروع

 ةا.م.د/ هبه عكاش

 508قاعة 

6 2.50-2.00 
 506(   قاعة 2يب طباعة المنسوجات )اسال

 د/ محمد مسعد

 (      المرسم    2رسم من الطبيعة  )

 ا.م.د/ انجى صابر 
 

  1،2سكشن  3.50-3.00 7

 اساليب

م/ ساره جبل 

 506قاعة  

 

 5،6سكشن 

 كيمياء

 ايه صديقم/ 

 409قاعة  

 7،8سكشن 

 اساليب

 م/ منه رجب
 506 قاعة

 1،2سكشن 

 صباغة
 العاطىم/ مى عبد

 409قاعة  

 3،4سكشن 

 تك طباعة
م/ احمد م.

ربيع  ورشة 

   الخامس

 5،6سكشن 

 رسم الطبيعة
ايه م/ 

 مصطفىا

   المرسم  

 7سكشن 

 رسم الطبيعة

م/ اسراء  

   المرسم  

 

8 4.50-4.00  

 3،4سكشن   5.50-5.00 9

 اساليب

 م/ ساره جبل
 لخامس  ورشة ا

 5،6سكشن 

 اساليب

 نه رجبم/ م
   ورشة الخامس

سكشن 

 حاسب7،8

 م/ ايه ايمن

 408قاعة 

  1،2سكشن 

 رسم الطبيعة

م/ اسراء  

   المرسم  

 3،4سكشن 

 رسم الطبيعة
 مصطفىايه م/ 

   المرسم  

 5،6سكشن 

 تك طباعة
م/ احمد م.

ربيع   ورشة 

    الخامس

سكشن 
 القطعة الواحدة

هالة م/ 

 مصطفى

 405قاعة  

 

10 6.50-6.00   

س
مي

خ
ال

 

1 9:50 – 9:00    
 506قاعة     2التجهيز النهائى لالقمشة

 ا.م.د/ هبه غزال  

2 10.00-50.10     
  1،2سكشن 

 تك صباغة

 م/ ايه صديق

 409قاعة   

 
 5،6سكشن 

 دراسات وعلوم

 م/ احمد ربيعم.
 506قاعة   

 

3 11.00-50.11       

4 12.50-12.00     
  3،4سكشن 

 ةصباغ تك

 م/ ايه صديق

  409قاعة   

 
 7سكشن 

 دراسات وعلوم

 م/ احمد ربيعم.
 506قاعة   

5 1.50-1.00      

6 2.50-2.00     



 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         رئيس القسم  الخطة والجداول         
 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين                   ا.د/ حنان على عثمان                                                             

7 3.50-3.00     


