
 عميد الكلية                                كلية لشئون التعليم والطالبوكيل ال                        رئيس القسم  طة والجداولالخ         
 

  ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين                ا.د/ حنان على عثمان                                                             

 
 وطباعة ونشرإعالن قسم   - ة الفنون التطبيقيةكلي  -جامعة بنها 

  2022 -2021لفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى  لالجدول الدراسى  

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولى الى( –)من  الفترة اليوم

ت
سب

ال
 

 504مدرج         مهارات االتصال      9:00 – 9:50 1

 د/ أيمن عبدالخالق

 1سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 

 2سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 
2 10.00-10.50    

3 11.00-11.50    
 (1تصميم إعالنات متحركة بوسائط متعددة )

 402 د/ نيفين محمد حسن    قاعة

 (2تصميم إعالنات متحركة بوسائط متعددة )

 401 د/ ريهام الجندى    قاعةا.م.

4 12.50-12.00   
 1سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 2سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 3سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 

 4سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 
5 1.50-1.00   

6 2.50-2.00   
 3سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 4سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 5سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 

 6سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 401 قاعة 
7 3.50-3.00   

8 4.50-4.00   
 5سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 6سكشن 

 تصميم اعالنات

 م/ 

 402 قاعة 

 

9 5.50-5.00    

حد
ال
ا

 

1 9:50 – 9:00 
 502 مدرج(    1ت فى التخصص )لغا

 د/ غادة الصادق

   

2 10.00-10.50   
 تصميم االعالن للوسائل المرئية

 403مدرج ا.م.د/ شيماء صالح   
 4سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

 402 قاعة

 5سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

 402 قاعة

 6سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

11.50-11.00 3 402 قاعة  
 الطباعة وطرق اختبارها خواص مواد

 502مدرج د/ مروة كمال    

 
 403مدرج    (1تصميم نوافذ العرض )

 ا.م.د/ منى ابراهيم ،  ا.م.د/ شيماء  صالح

 400 تاريخ االعالن      قاعة 12.50-12.00 4

 ا.م.د/ منى ابراهيم 

 
 402قاعة    (3المعالجات الجرافيكية )

 ا.م.د/ هاجر ،  ا.م.د/ شيماء  ا.م.د/ منى ، 

 504(          مدرج 2تاريخ الفن ) 502مدرج ا.م.د/ هاجر   2نظم طباعية 1.50-1.00 5

 ا.د/ إيناس عبدالعدل

 1سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

 402 قاعة

 2سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

 402 قاعة

 3سكشن 

 المعالجات الجرافيكية

 م/ 

 2.00-2.50 6 402 قاعة
 1سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

  502مدرج 

 2سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

 502مدرج 

 3سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

 502مدرج 

  تصميم الوسائل التعليمية المطبوعة

 400 د/ مروة كمال    قاعة

 1سكشن  3.50-3.00 7

تصميم وسائل 

 تعليمية مطبوعة

 م/ 

 400 قاعة 

 2سكشن 

تصميم وسائل 

 ليمية مطبوعةتع

 م/ 

 400 قاعة 

 3سكشن 

تصميم وسائل 

 تعليمية مطبوعة

 م/ 

 400 قاعة 

 3،2،1سكشن 

 نوافذ عرض

 م/

 401  قاعة

تصميم  4،5،6سكشن 

 االعالن للوسائل مرئية

 م/

 401 قاعة

 1سكشن 

 دراسات وعلوم بيئية 

 د/ امنيه عزالدين

 م/ 

 402 قاعة

 2سكشن 

 دراسات وعلوم بيئية

   ديند/ امنيه عزال

 م/ 

 402 قاعة

 3سكشن 

 دراسات وعلوم بيئية 

 د/ امنيه عزالدين

 م/ 

 402 قاعة

8 4.50-4.00 
 4سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

 502مدرج 

 5سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

 502مدرج 

 6سكشن 

 نظم طباعية

 م/ 

 5.00-5.50 9 502مدرج 
 4سكشن 

تصميم وسائل 

 تعليمية مطبوعة

 م/ 

 400 قاعة 

 5سكشن 

تصميم وسائل 

 تعليمية مطبوعة

 م/ 

 400 قاعة 

 6سكشن 

تصميم وسائل 

 تعليمية مطبوعة

 م/ 

 400 قاعة 

تصميم  3،2،1سكشن 

 االعالن للوسائل مرئية

 م/

 401 قاعة

  4،5،6سكشن 

 نوافذ عرض

 م/

 401 قاعة

 

10 6.50-6.00   

ن
ني
الث

ا
 

1 9:50 – 9:00 
 1سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 2سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 3سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 رسم من الطبيعة   المرسم

    6،5،4،3،2،1سكشن 

 د/ دينا البسومى

 /م/  ،م/  ،م

الفيلم  1سكشن 

 االعالنى المتحرك

 م/ 

 400قاعة  

الفيلم  2سكشن 

 االعالنى المتحرك

 م/ 

 400قاعة  

الفيلم  3سكشن 

 المتحركاالعالنى 

 م/ 

 400قاعة  

 504نقد وتذوق فنى       مدرج 

10.50-10.00 2 د/   

3 11.00-11.50  
 400الفيلم االعالنى المتحرك       قاعة 

 410المشروع    قاعة  د/ نفين محمد حسن

 12.00-12.50 4 ا.د/ شوقى الدسوقى
 502تخطيط وادارة انتاج    مدرج 

 د/ أشرف كمال

الفيلم  4سكشن 

 االعالنى المتحرك

 م/ 

 400قاعة 

الفيلم  5سكشن 

 االعالنى المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

الفيلم  6سكشن 

 االعالنى المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 
5 1.50-1.00 

  401قاعة  تصميم ملصقات اعالنات   

 504قضايا مجتمعية       مدرج  ا.م.د/ ريهام الجندى 

 2.00-2.50 6 د/ نجالء احمد شاهين
 4سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 5سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 6سكشن 

تصميم 

 ملصقات

 م/ 

 401قاعة 

 410 تصميم تقويمات ومطويات   قاعة

 ا.د/ شوقى الدسوقى

 400 تك انتاج االعالن المتحرك      قاعة

  د/ دينا البسومى

7 3.50-3.00 
تصميم  1سكشن 

 مات ومطوياتتقوي

 م/ 

 410 قاعة 

تصميم  2سكشن 

 تقويمات ومطويات

 م/ 

 410 قاعة 

تصميم 3سكشن 

 تقويمات ومطويات

 م/ 

 410 قاعة 

تك انتاج  1سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  2سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  3سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

 402 قاعة   (2تصميم نوافذ العرض )

 د/ هايدى يوسف

 تصميم نوافذ عرض   6،5،4،3،2،1سكشن  4.50-4.00 8

 5.00-5.50 9 402 م/  ، م/   ،م/  قاعة
تصميم  4سكشن 

 تقويمات ومطويات

 م/ 

 410 قاعة 

تصميم  5سكشن 

 تقويمات ومطويات

 م/ 

 410 قاعة 

تصميم  6سكشن 

 طوياتتقويمات وم

 م/ 

 410 قاعة 

تك انتاج  4سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  5سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  6سكشن 

 االعالن المتحرك

 م/ 

 400قاعة 
10 6.50-6.00   

اء
الث

لث
ا

 

1 9:50 – 9:00 
 1سكشن 

 تك التصوير

 م/ 

 400قاعة  

 2سكشن 

 تك التصوير

  /م

 400قاعة  

 3سكشن 

 تك التصوير

 م/ 

 400قاعة  

 1سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 2سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 3سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 1سكشن 

 معالجات جرافيكية

 م/ 

 402قاعة  

 2سكشن 

 معالجات جرافيكية

 م/ 

 402قاعة  

 

2 10.00-10.50    

3 11.00-.5011  
 400 قاعة تك التصوير 

 ا.م.د/ شيماء صالح  

  401 قاعة (2برامج حاسب )

 د/ أمنيه عز الدين  

 402 قاعة    (1المعالجات الجرافيكية )

 ا.م.د/ منى ، ا.م.د/ هاجر ،  ا.م.د/ شيماء  
 404 دراسات وعلوم بيئية   د/ ساره ابراهيم   قاعه

 4سكشن  12.50-12.00 4

 تك التصوير

 م/ 

 400قاعة  

 5سكشن 

 تك التصوير

 م/ 

 400قاعة  

 6سكشن 

 تك التصوير

 م/ 

 400قاعة  

 4سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 5سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 6سكشن 

 برامج حاسب

 م/ 

 414قاعة  

 3سكشن 

 معالجات جرافيكية

 م/ 

 402قاعة  

 4سكشن 

 معالجات جرافيكية

 402م/  

 قاعة 

سات وعلوم درا 4سكشن 

 بيئية 

 د/ ساره ابراهيم

 م/ 

 404 قاعة 

دراسات وعلوم  5سكشن 

 بيئية 

 د/ ساره ابراهيم

 م/ 

 404قاعة  

دراسات وعلوم  6سكشن 

 بيئية 

 د/ ساره ابراهيم

 م/ 

 404قاعة  
5 1.50-1.00 

6 2.50-2.00 
 400(     قاعة 1) رسم من الطبيعة

  د/ دينا البسومى  

 401قاعة    صحفى  اخراج

 د/ امنيه ، د/ ساره 

 معالجات جرافيكية 5سكشن 

 ا.م.د/ شيماء  

 م/ 

 402قاعة  

 معالجات جرافيكية 6سكشن 

 ا.م.د/ شيماء  

 م/ 

 402قاعة  

 

7 3.50-3.00 
 1سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 2سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 3سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 1سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

 2سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

 3سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

 

8 4.50-4.00   

9 5.50-5.00 
 4سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 5سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 6سكشن 

 1رسم من الطبيعة

 م/ 

 400قاعة  

 4سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

 5سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

 6سكشن 

 اخراج صحفى

 م/ 

 401قاعة  

  

10 6.50-6.00   

اء
بع

الر
ا

 

1 9:50 – 9:00  
 1سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400قاعة 

 2سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400 قاعة 

 3سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400 قاعة 

  

2 10.00-10.50     

3 11.00-11.50   
 400 قاعة  تجهيز أسطح  

 د/ ساره ابراهيم
  

4 12.50-12.00  
 4سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400 قاعة 

 5سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400 قاعة 

 6سكشن 

 تجهيز أسطح

 م/ 

 400 قاعة 

  

5 1.50-1.00    

6 2.50-2.00  
 400 قاعة   تك انتاج اعالنات الطرق  

 د/ هايدى يوسف
  

7 3.50-3.00  
تك انتاج  1سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  2سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  3سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400قاعة 

  

8 4.50-4.00    

9 5.50-5.00  
تك انتاج  4سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400 قاعة 

تاج تك ان 5سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400 قاعة 

تك انتاج  6سكشن 

 اعالنات الطرق

 م/ 

 400 قاعة 

  

10 6.50-6.00    

س
مي

خ
ال

 

 OnLine نظريات االتصال المرئى      9:00 – 9:50 1

 د/ نيفين محمد حسن   

 OnLine     نظم الحمالت االعالنية 

 د/ هايدى يوسف

 OnLine     تذوق موسيقى

10.50-10.00 2 شحتة ا.د/ هانى   

3 11.00-11.50  OnLine أرجنومية االعالن      

 د/ أمنية عزالدين   

 OnLine المشروع       

 ا.م.د/ منى ابراهيم 

 ا.م.د/ ريهام الجندى

 ا.م.د/ هاجر فهمى

 ا.م.د/ شيماء  صالح 

4 12.50-12.00   

 OnLineتكنولوجيا عرض االعالن     1.50-1.00 5

 د/ ساره ابراهيم    

  

6 2.50-2.00   

7 3.50-3.00    


