
  
 

 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

 قسم المالبس الجاهزة (( لكلية الفنون التطبيقية -)) الفرقة األولى ساعات معتمدة 

 2018/2019يناير  دور

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

  ساسيات تصميم المالبسأ 20/12/2018

  (1زياء االطفال )أتصميم  22/12/2018

  (1رسم موديل ) 25/12/2018

 
  



  
 

 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

 (( لوجيا المالبس الجاهزهتكنوقسم  -ساعات معتمدة  الثانيه)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

18/12/2018 
 الثالثاء

  (1تصميم ازياء السيدات )

23/12/2018 
 االحد 

 تصميم المالبس الوظيفيه

 

 
 

 



  
 

 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

 (( تكنولوجيا المالبس والموضه قسم –ساعات معتمدة  الثالثة)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور  لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

20/12/2018 
 الخميس

 رسم من الطبيعة الحية
 

22/12/2018 
 السبت

 1التشكيل على المانيكان 
 

23/12/2018 
 االحد

 تصميم ازياء الرجال
 

25/12/2018 
 الثالثاء 

 مالبس السينما والمسرح تصميم
 

 
 



  
 

 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 التطبيقيةالمالبس الجاهزهقسم  –الئحه قديمهالفرقة الرابعة )) 

 2018/2019يناير دور 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

20/12/2018 

 الخميس 
 طبيعه حيه

 

25/12/2018  

 الثالثاء
 تصميم مالبس

 

  



  
 

 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 تكنو لوجيا المالبس والموضهقسم  – ساعات معتمده   الفرقة الرابعة)) 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد 2018/2019دور يناير 
 

 

 اليوم

 مالحظات اسم المادة

25/12/2018 

 الثالثاء 
 تصميم ازياء المناسبات 

 

  


