
 عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        رئيس القسم  الخطة والجداول              
 

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

 
 صناعىقسم تصميم   -ة الفنون التطبيقية كلي  -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
 

 (    2تصميم )تصميم أساليب عرض وإخرج ال 9:00 – 9:50 1
 د/ أحمد زايد  ، م/ شروق شريف

 400قاعة 

 (   قاعة3أرجنوميكس )

 ا.م.د/ اسامه ندا

 م/ اسماء الجز  ،  م/ نغم سعيد

 504مهارات االتصال           مدرج 

 د/ أيمن عبدالخالق

 مشروع التخرج

 ا.م.د/ محمود نافع

 م/ محمود المدابغى

 م/ دعاء جميل

 ورشة التصميم الصناعى

2 10.00-10.50  

3 11.00-11.50   

4 12.50-12.00 

 (2تصميم النماذج )

 ا.م.د/ اسامه ندا

 م/ نغم سعيد

 508قاعة 

 (    4تصميم أساليب عرض وإخرج التصميم )

 د/ أحمد زايد  ، م/ اسماء الجز

 م/ شروق شريف
 400  قاعة

 404(  قاعة 2تصميم العينة األولى )

 ا.م.د/ محمود الجزار

 م/ محمد مبروك

5 1.50-1.00 

6 2.50-2.00 

 الجمال الصناعى ومظهر المنتج   قاعة  3.50-3.00 7

  4.00-4.50 8 400د/ احمد زايد 

 (  2سكشن  تصميم العينة األولى )   5.50-5.00 9

 ورشة التصميم الصناعى

 م/ محمد مبروك

 400الهندسة العكسية      قاعة 

   6.00-6.50 10 حمد زايدد/ ا

حد
ال
ا

 

 ( 4تصميم المنتج الصناعى )   9:00 – 9:50 1

 401قاعة   

 ا.م.د/ اسامه ندا

 م/ دعاء جميل  ،  م/ محمد مبروك

 

  

2 10.00-10.50      

3 11.00-11.50  508(    قاعة 1لغات فى التخصص ) 

 د/ أنسام عبدالعزيز

  

4 12.50-12.00   

 504(          مدرج 2تاريخ الفن )  1.50-1.00 5

 ا.د/ إيناس عبدالعدل

 

 508(       قاعة 1أرجنوميكس ) 2.50-2.00 6

 ا.م.د/ اسامه ندا

 م/ دعاء جميل  ،  م/ محمد مبروك

  

7 3.50-3.00  
 507(  قاعة 2تصميم النظم الصناعية )

 ا.م.د/ محمود الجزار

 م/ اسماء الجز

 بغىم/ محمود المدا

 

8 4.50-4.00   

9 5.50-5.00    

10 6.50-6.00    

11 7.50-7.00    

ن
ني
الث

ا
 

 504نقد وتذوق فنى       مدرج     9:00 – 9:50 1

10.50-10.00 2 د/      

3 11.00-11.50  500قاعة ( 2تصميم المنتج الصناعى ) 

 د/ مجدولين حسانين 
 م/ محمود المدابغى

 502طوير المنتج     قاعة البحوث وت  

 502تخطيط وادارة انتاج    مدرج  12.00-12.50 4 ا.م.د/ محمود الجزار

 د/ أشرف كمال

  

 504قضايا مجتمعية       مدرج   1.50-1.00 5

 (2سكشن  تصميم المنتج الصناعى ) 2.00-2.50 6 د/ نجالء احمد شاهين

 ورشة تصميم صناعى

 م/ اسماء احمد ، م/ نغم سعيد

 500(   قاعة 4تصميم النماذج )

 د/ مجدولين حسانين 

 م/ محمود المدابغى 

 م/ اسماء احمد ، م/ نغم سعيد

 

 

7 3.50-3.00   

8 4.50-4.00    

9 5.50-5.00    

10 6.50-6.00    

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 401مستنادات التصميم    قاعة  9:00 – 9:50 1

 جدولين حسانيند/ م

  405قاعة تكنولوجيا القياس والمعاير  

 ا.م.د/ محمود نافع

  

2 10.00-10.50    

3 11.00-11.50  405طبيعة مواد التصميم    قاعة   

 ا.م.د/ محمود نافع

   

4 12.50-12.00 
 508قاعة   (1رسم من الطبيعة )

 د/ اسماء عصام   

 م/ اسماء الجز 

 506قاعة     دراسات وعلو بيئية 

 د/ مجدولين حسانين 

 م/
 405علم الطاقة فى التصميم      قاعة   1.50-1.00 5

 ا.م.د/ محمود نافع
 404 خبرة المستخدم فى التصميم    قاعة  2.50-2.00 6

 404تحليل بنائي لشكل المنتج  قاعة  3.00-3.50 7 د/ مجدولين حسانين 

 د/ مينا    

 م/ شروق شريف 

 (    المرسم2من الطبيعة ) رسم

 د/ اسماء عصام   

 م/ اسماء الجز 

  

 406االبتكارية فى التصميم    قاعة  4.50-4.00 8

 د/ مجدولين حسانين 

 م/ اسماء احمد ، م/ نغم سعيد

 402النظم الميكانيكية والهيدروليكية  قاعة 

 5.00-5.50 9 ا.م.د/ محمود نافع 

 كشن دراسات وعلوم بيئية م/ س   6.50-6.00 10

اء
بع

الر
ا

 

1 9:50 – 9:00     

2 10.00-10.50      

3 11.00-11.50      

4 12.50-12.00     

5 1.50-1.00     

6 2.50-2.00     

7 3.50-3.00     

8 4.50-4.00     

9 5.50-5.00     

10 6.50-6.00     

س
مي

خ
ال

 

1 9:50 – 9:00     

2 .0010-10.50      

3 11.00-11.50      

4 12.50-12.00     

5 1.50-1.00     

6 2.50-2.00     

7 3.50-3.00     

8 4.50-4.00     


