
 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 ((  ركُى نىعُب انًالثس وانًىضّقسى  -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف   نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

  الثالثاءيوم 
2/3/2222 

  (2تصميم أزياء االطفال )

  (2رسم موديل )

  أساسيات تصميم المالبس

 
  



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انغسل وانُسُظ وانزرَكى ((  -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف   نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

  الثالثاءيوم 
2/3/2222 

  (2تصميم )

  ( ) متطلب (2تصميم )

  ()متطلب (2رسم من الطبيعه )

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 وانزغهُس (( وانصجبغخقسى طجبعخ انًُسىعبد  -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  اساسيات التصميم

  تصميم القطعه الواحده للطفل

  (2تصميم طباعة المنسوجات )

  (2اساليب طباعة المنسوجات )

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انذاخهٍ واالصبس ((  -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

 (2تصميم أثاث )
 

 (2نظريات اللون وتطبيقاته )
 

  (2) الداخليةاساسيات التصميم والعمارة 

  (2تصميم منشؤت سكنيه )



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انصُبعٍ (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف   نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

  
 
 

 

 

 

 
 

 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  اساسيات التصميم الصناعي

  (2تصميم النماذج )

  (2تصميم اساليب عرض واخراج التصميم )

  (2تصميم المنتج الصناعي )



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انًُزغبد انًعذَُّ وانحهٍ (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

  انعبشرِ صجبحب  رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  تحليل وبناء الشكل

  تصميم ادوات منزليه وفندقيه

  اساسيات تصميم



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انُحذ وانزشكُم انًعًبرٌ (( -يعزًذح  سبعبد انًسزىي انضبٍَ )) 

 2020/2021 فصم انخرَف       نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انزبسعّرجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

 )متطلب((2تصميم النحت البارز ) (2تصميم النحت البارز )

 )متطلب( (2تصميم النحت المجسم ) (2النحت المجسم ) تصميم

 )متطلب( (2نحت طبيعه حيه ) (2نحت طبيعه حيه )

  ()متطلب (2رسم من الطبيعه )

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى االعالٌ وانطجبعّ وانُشر (( -سبعبد يعزًذح  انضبٍَانًسزىي )) 

 2020/2021 فصم انخرَفنكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ  

 صجبحب  انزبسعّرجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  اساسيات تصميم

  (2تصميم )عالمات تجاريه( )

  اساسيات تصميم الكتابات االعالنيه

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 

 قسى انغسل وانُسُظ وانزرَكى ((  -يعزًذح  سبعبد انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ

 رجذأ االيزحبَبد انسبعخ انعبشرح صجبحب

 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 األربعـــاء
3/3/2222 

 ( ) متطلب (4تصميم ) (3تصميم )

  ( ) متطلب ( 2رسم من الطبيعه )

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى طجبعخ انًُسىعبد وانصجبغّ وانزغهُس (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 األربعـــاء      
3/3/2222 

 (3طباعة المنسوجات ) تصميم
 

 (3اساليب طباعة المنسوجات)
 

اتجاهات الموضه ألقمشة السيدات 
 المطبوعه

 

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 ((وانًىضخقسى ركُىنىعُب انًالثس  -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَفنكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 األربعـــاء     
3/3/2222 

  (2تصميم ازياء السيدات )

 تصميم المالبس الوظيفيه

 

 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انذاخهٍ واالصبس (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَفنكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 األربعـــاء      
3/3/2222 

  (2تصميم منشؤت تجاريه )

  (2تصميم أثاث )

  العمارة الداخليه

  



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انًُزغبد انًعذَُّ وانحهٍ (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 
 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 الثالثاء 
2 /3/2222  

 (2تصميم الحلي والمجوهرات )
  

 األربعـــاء
3/3/2222 

 CAD( 2تصميم الحلي بالحاسب )
 

 (2اساليب عرض التصميم )
 

 

 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 انزطجُقُخعذول انًُبقشبد 

 قسى انُحذ وانزشكُم انًعًبرٌ وانزريُى  (( -سبعبد يعزًذح   انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَف        نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 األربعـــاء
3/3/2222 

  (3تصميم النحت البارز )

  (3النحت المجسم ) تصميم

  (3نحت طبيعه حيه  )

 تصغير وتكبير النماذج
 

 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى االعالٌ وانطجبعّ وانُشر (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 اليوم
 مالحظات المادةاسم 

 األربعـــاء
3/3/2222 

 (2برامج حاسب )
 

  تصميم وتنسيق الكتاب

   تصميم التغليف

 تصميم العالمات االرشاديه
 

 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انصُبعً (( -سبعبد يعزًذح  انًسزىي انضبنش)) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 األربعـــاء
3/3/2222 

 (3تصميم النماذج )
 

 (3تصميم اساليب عرض واخراج التصميم )
 

  (2ارجونوميكس )

  (3تصميم المنتج الصناعى )

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 ((وانزرَكى  قسى انغسل وانُسُظ  –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 الخميس
25/2/2222 

 رسم من الطبيعة الحية
 

 5تصميم 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 ((وانصجبغّ وانزغهُس قسى طجبعخ انًُسىعبد –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحبانعبشرِ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 مالحظات اسم المادة اليوم

 الخميس
4/3/2222 

 (5 )تصميم طباعة المنسوجات
 

 رسم من الطبيعة الحية
 

 5اساليب طباعة المنسوجات 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 (( وانًىضخقسى ركُىنىعُب انًالثس  –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع)) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

 الخميس      
4/3/2222 

 رسم من الطبيعة الحية
 

  ازياء الرجالتصميم 

  تصميم مالبس السينما والمسرح

 2التشكيل على المانيكان 
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انذاخهً واالصبس (( –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

 الخميس     
4/3/2222 

 3تصميم االثاث 
  

 2عماره 
 

 2تصميم منشآت ادارية 
 

 رسم من الطبيعة الحية
 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انًُزغبد انًعذَُخ وانحهً (( –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع )) 

   2021 /2020فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 
 مالحظات اسم المادة اليوم

 االربعاء 
3/3/2222 

 تصميم عمله ميدالية
  

 رسم من الطبيعه الحية
 

 ) متطلب (  2تصميم اضاءه 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 (( وانزريُى  قسى انُحذ وانزشكُم انًعًبري –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع )) 

 2020/2021 فصم انخرَف       نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انزبسعّ رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 اليوم
 مالحظات اسم المادة

 الخميس
4/3/2222 

  5تصميم النحت البارز 

  5تصميم النحت المجسم 

  رسم من الطبيعه الحية

  5حية الطبيعة النحت 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 انزطجُقُخعذول انًُبقشبد 

 قسى االعالٌ وانطجبعخ وانُشر (( –سبعبد يعزًذح  انًسزىي انراثع)) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 الخميس
4/3/2222 

  2صحف( -اعالنات-تصميم ) ملصقات

  2تصميم عالمات تجارية 

  2تصميم االعالن بالرسوم المتحركه 

  2تصميم نظم التوجية واالرشاد 

  تصميم انماط الخطوط والكتابات

  رسم من الطبيعة الحية

       



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 قسى انزصًُى انصُبعٍ  (( –سبعبد يعزًذح  -انًسزىي انراثع )) 

 2020/2021 فصم انخرَف  نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

   انعبشرِ صجبحب رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 
 

 
 اليوم

 مالحظات اسم المادة

 الخميس
4/3/2222 

  2تصميم النظم الصناعيه 

  رسم من الطبيعة الحية

  2سيمو طيقا المنتج الصناعي 

  2تصميم العينه االولى

 
  

  



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ

 نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ ثُظبو انسبعبد انًعزًذح ((  -االول () انًسزىي  عذادٌإلا انفرقخ))

 صجبحب انعبشرِرجذأ االيزحبَبد انسبعخ   2021/ 2020نهعبو انغبيعٍ      فصم انخرَف  

 

 

 يالحظبد رقسُى انهغبٌ نهًُبقشبد انُىو انًىاد انًًزحُّ

 (1،2اسس رصًُى )

 )يُظىر حر(

 )عُبصر يٍ انطجُعّ و انهىٌ(

 انسجذ

22/2/2021 
  11انً  1يٍ نغُّ 

 األحـــــــذ

21/2/2021 
  33انً  11يٍ نغُّ 

 األصٍُُ

1/3/2021 
  33انً  32يٍ نغُّ 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 ((قسى انزصًُى انذاخهٍ واالصبس – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

  2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ  

 صجبحب انعبشرِرجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 اليوم

 يالحظبد اسى انًبدح

 الخميس 
4/3/2222 

  2عًبرِ 

  رصًُى يُشأد يؤقزّ

  رصًُى يُشأد سُبحُّ

  رصًُى اصبس يزعذد االغراض

 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 (( قسى طجبعخ يُسىعبد وصجبغّ ورغهُس   – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

  2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 اليوم

 يالحظبد اسى انًبدح

 األربعـــاء
3/3/2222 

 2رصًُى طجبعّ انًُسىعبد 

 

 

 

  



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 (( وانًىضخقسى ركُى نىعُب انًالثس  – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

  2020/2021 فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب انعبشرح رجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 اليوم
 يالحظبد اسى انًبدح

 االربعاء
3/3/2222 

 رصًُى ازَبء انًُبسجبد 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 (( قسى انًُزغبد انًعذَُّ وانحهٍ  – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

       2020/2021 فصم انخرَف         نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب  انعبشرِرجذأ االيزحبَبد انسبعخ  
 

 

 اليوم
 يالحظبد اسى انًبدح

  الخميس يوم 
4/3/2222 

  2رصًُى اضبءِ 

 رصًُى يكًالد انًالثس
 

 

 

  انخبصّانزصًُى نهفئبد 

  (CAM) 1انزصُُع ثبنحبست

  رصًُى ثُئٍ

 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 (( قسى انُحذ وانزشكُم انًعًبرٌ وانزريُى – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

  2020/2021فصم انخرَف         نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب  انعبشرِرجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 اليوم

 يالحظبد اسى انًبدح

  الثالثاءيوم 
2/3/2222 

 ًَبرط واسزُسبخ 

 

  



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 ((  شعجخ اعالٌ وانُشر وانطجبعخقسى االعالٌ  – سبعبد يعزًذِ   انًسزىي انخبيس )) 

 2020/2021فصم انخرَف نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

 صجبحب  انعبشرِرجذأ االيزحبَبد انسبعخ 

 
 

 

 اليوم

 يالحظبد اسى انًبدح

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  2رصًُى االعالٌ ثبنرسىو انًزحركّ 

  2رصًُى َظى انزىعُّ واالرشبد

 2انًعبنغبد انغرافُكُّ 
 

 



 نهائي

 عًُذ انكهُخ ورئُس عبو االيزحبَبد                وكُم انكهُخ نشئىٌ انطالة                           أيٍُ انكهُخ        رئُس انقسى          يسئىل انخطخ                شئىٌ انطالة                

 

 عجذ انًؤيٍ شًس انذٍَ انقرَفُهٍ د/0أ       د/ حُبٌ عهٍ عضًبٌ        0أ                                                                                                                
 

 

 عذول انًُبقشبد انزطجُقُخ
 (( انزصًُى انصُبعٍ قسى  – سبعبد يعزًذِ انًسزىي انخبيس ))

 2020/2021 فصم انخرَف              نكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ 

   انعبشرِ صجبحب رجذأ االيزحبَبد انسبعخ  
 

 

 اليوم

 يالحظبد اسى انًبدح

 يوم الثالثاء 
2/3/2222 

  رصًُى يشروعبد ثُئُّ 

 


