
  
 

 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

 (( طباعة المنسوجات والصباغه والتجهيزقسم  -)) الفرقة األولى ساعات معتمدة 

 2018/2019 ينايردور لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

16/12/2018 
 االحد

 متطلب (2اساليب طباعة المنسوجات ) (1اساليب طباعة المنسوجات )

18/12/2018 
 الثالثاء 

 اساسيات التصميم
 

20/12/2018 
 الخميس

 تصميم القطعه الواحده للطفل
 

23/12/2018 
 االحد 

  (1المنسوجات )تصميم طباعة 

 
 



  
 

 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                                                                                                                    

 دول المناقشات التطبيقيةج          

 (( طباعة المنسوجات والصباغه والتجهيزقسم  -ساعات معتمدة  الثانيه)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

17/12/2018 
 االثنين

 (3،4اساليب طباعة المنسوجات)
 

19/12/2018 
 االربعاء 

اتجاهات الموضه ألقمشة السيدات 
 المطبوعه

 

24/12/2018 
 االثنين 

 (3،4تصميم طباعة المنسوجات )
 

 
 



  
 

 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

 ((طباعة المنسوجات  قسم –ساعات معتمدة  الثالثة)) الفرقة 

 2018/2019يناير دور  لكلية الفنون التطبيقية 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 مالحظات المادةاسم  اليوم

17/12/2018  

 رسم من الطبيعة الحية االثنين
 

19/12/2018 

 االربعاء 
 5اساليب طباعة المنسوجات 

 

24/12/2018  
 االثنين 

 5تصميم طباعة المنسوجات 
 

 



  
 

 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                                                                                                                    

 المناقشات التطبيقيةجدول 
 ((طباعة منسوجات وصباغه وتجهيز قسم  – الئحه قديمه الفرقة الرابعة)) 

 2018/2019يناير لكلية الفنون التطبيقية دور 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد
 

 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

18/12/2018 

 الثالثاء
  طبيعه حيه

20/12/2018  

 الخميس 
 المعلقات  النسجيه المطبوعهتصميم 

 

 
  



  
 

 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 طباعة منسوجات وصباغه وتجهيز  قسم  – ساعات معتمده   الفرقة الرابعة)) 

 االمتحانات الساعة العاشرة صباحا أتبد 2018/2019دور يناير 

 
 

 

 اليوم

 مالحظات اسم المادة

20/12/2018 

 الخميس
 7تصميم طباعه المنسوجات 

 

 

 


