
1االولي9.45:9

2الثانية10.35:9.50

3الثالثة11.25:10.40
4الرابعه12.15:11.30
5الخامسة 1.05:12.20
6السادسة1.55:1.10
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مناقشات  التخصص- د/ 

وسام عز الدين
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                  عميد الكليه                            

     أ.د/ عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي

م األثاث- ات تصم أساس
ف أبو السعادات- أ.م.د/ 

م/......-م/......

ظهار- د/  ب عرض و أسال
د - م/......-م/...... حنان عب

ة - أ.م.د/ م  السالمة المهن
ن

ل الزخر لآلثاث-  شك ال
د الجواد - د/ امينة ع

م/....-م/......

حاسب آ نظم CAD-أ.م.د/ 
محمود الجزار -م/....-م/.....

ة  ا -د/أمن م األثاث ال تصم
مجدي-م/....-م/.....

ة -د/ نجالء  ا مجتمع قضا
احمد شاه 

االربعاء

ل للفك  م اآلثاث القا تصم
ف  ب-أ.م.د/  ك وال
حس م/.....-م/.....

ذي(1) -أ.م.د/  تخصص تنف
ة  ف حس - د/أمن
مجدي -م/......-م/.....

الخميس

شئون التعليم والطالب        منسق البرنامجمسجل البرامجالخطة والجداول

الثالثاء

م األثاث المستو من  تصم
مة -  ة القد الحضارة الم

د الجواد د/أمينة ع

االثنين

د  ة  -أ.د/ ع دراسات متحف
م ا إبراه المؤمن شمس م/ دن

االحد

الحاسب -  رسم هند 
ا  د/محمود الجزار  م/دن

م إبراه

اري -د/  التفك االبت
ماجدول حسن   م/

الرابعه
المحاضرة

السبت

ة-أ.م.د/محمود  ق اء تطب ف
نافع

سام ة- د/أ لغة انجل

ة- أ.م.د/  ق ا تطب ان م
أسامة ندا

جامعة بنها -كلية الفنون التطبيقية- برنامج علوم تصميم وإنتاج األثاث -الفصل الدراسي الثاني(فصل الربيع )    للعام 
الجامعي 2022-2021م

االيام
الفرقة

الثالثهالثانيةاالوليإعدادي

د  ة-أ.د/ ع عه ح طب
ا  المؤمن شمس م/ دن

م إبراه

ات الخطوط  جمال
ة عز الدين -م/ ..... د/امن

ينات انتاج األثاث - د/  ما
د  - م/ احمد  حنان عب

ل إسماع

ادئ  خواص األخشاب وم
اتها-سكشن م/ أحمد  تقن

ل أسماع

ادئ  خواص األخشاب وم
ة مجدي اتها-د/أمن تقن

ة  كس-أ.م.د/ أم االرجونوم
فؤاد-م/.....-م/.....


