
  
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات    قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس القسم العلمي             أمين الكلية        رئيس القسم          مسئول الخطة                شئون الطالب    

 

 عبد املؤمن مشس الدين د/0أ                    د/ حنان على عثمان 0أ                                                                                                                    

 

 جدول المناقشات التطبيقية

 (( االعالن والطباعه والنشرقسم  -)) الفرقة األولى ساعات معتمدة 

 2018/2019يناير دور  لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 االحد
16/12/2018 

  اساسيات تصميم

 االثنين
17/12/2018 

  اساسيات تصميم الكتابات االعالنيه

 الخميس
20/12/2018 

  (1تصميم )عالمات تجاريه( )

 
 



  
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات    قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس القسم العلمي             أمين الكلية        رئيس القسم          مسئول الخطة                شئون الطالب    

 

 عبد املؤمن مشس الدين د/0أ                    د/ حنان على عثمان 0أ                                                                                                                    

 

 جدول المناقشات التطبيقية

 (( االعالن والطباعه والنشرقسم  -ساعات معتمدة  الثانيه)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور  لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 السبت
15/12/2018 

 تصميم وتنسيق الكتاب
 

 االحد
16/12/2018 

 تصميم التغليف
 

 االثنين
17/12/2018 

 (1برامج حاسب )
  

 االربعاء
19/12/2018 

 تصميم العالمات االرشاديه
 

 



  
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات    قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس القسم العلمي             أمين الكلية        رئيس القسم          مسئول الخطة                شئون الطالب    

 

 عبد املؤمن مشس الدين د/0أ                    د/ حنان على عثمان 0أ                                                                                                                    

 جدول المناقشات التطبيقية

 ((االعالن والطباعة والنشر  قسم –ساعات معتمدة  الثالثة)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور  لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

 السبت
15/12/2018 

  2تصميم عالمات تجارية 

 االحد
16/12/2018 

  2صحف( -اعالنات-تصميم ) ملصقات

 االثنين
17/12/2018 

  رسم من الطبيعة الحية

 االربعاء
19/12/2018 

  1تصميم نظم التوجية واالرشاد 

 الخميس
20/12/2018 

  تصميم انماط الخطوط والكتابات

 السبت
22/12/2018 

  1تصميم االعالن بالرسوم المتحركه 

       



  
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات    قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس القسم العلمي             أمين الكلية        رئيس القسم          مسئول الخطة                شئون الطالب    

 

 عبد املؤمن مشس الدين د/0أ                    د/ حنان على عثمان 0أ                                                                                                                    

 
 

 جدول المناقشات التطبيقية
 (( لكلية الفنون التطبيقية االعالن والطباعه والنشرقسم  – ساعات معتمده   الفرقة الرابعة)) 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد 2018/2019دور يناير 
 

 

 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 السبت

15/12/2018 
  2تصميم نظم التوجيه واالرشاد

 االحد

16/12/2018 
  2المعالجات الجرافيكيه 

 االثنين

17/12/2018 
  2تصميم االعالن بالرسوم المتحركه 

 

 


