
 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         رئيس القسم  لخطة والجداولا         
 

 نا.د/ عبدالمؤمن شمس الدي                   ا.د/ حنان على عثمان                                                             

 

 
 المنتجات المعدنية والحلى قسم   -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
 

 504تصال           مدرج مهارات اال   9:00 – 9:50 1

 د/ أيمن عبدالخالق

 

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     

حد
ال
ا

 

 400 قاعة (1أساليب عرض التصميم ) 9:00 – 9:50 1

 ا.م.د/ أميرة فؤاد ، م/

   

2 10.00-10.50     

3 11.00-11.50  500(    قاعة 1لغات فى التخصص ) 

 د/ ساره رضوان

 407 قاعة CADتصميم منتجات معدنية  

 ا.م.د/ أميرة فؤاد ، م/

 

4 12.50-12.00    

 401 قاعة      تاريخ التصميم 1.50-1.00 5

 د/ مروة عبدالرحمن

  ورشة    سكشن تصميم منتجات معدنية  م/  

6 2.50-2.00     

 504(          مدرج 2تاريخ الفن )  ورشة   (  م/1سكشن  أساليب عرض التصميم ) 3.50-3.00 7

 ا.د/ إيناس عبدالعدل

 

 404(   قاعة 1رسم من الطبيعة ) 4.50-4.00 8

 د/ سحر موسى

 م/ 

  

9 5.50-5.00    

10 6.50-6.00    

ن
ني
الث

ا
 

 402تصميم منتجات     قاعة  9:00 – 9:50 1

 ا.د/ منير حسن  ، م/

 405 التشكيل بالترسيب     قاعة

 ا.د/ محمد العوامى  ، م/

 410 تقنيات متقدمة فى التصنيع   قاعة 

10.50-10.00 2 ا.د/ السيد الملقى  ، م/   

3 11.00-11.50  ( 2تصميم الحلى والمجوهرات ) ورشة    م/    تصميم منتجات سكشن  

 404 قاعة 

 ا.د/ منير حسن  ، م/

 504نقد وتذوق فنى       مدرج  

 402رسم تنفيذى     قاعة  12.00-12.50 4 د/ 

 ا.د/ محمد العوامى  ، م/

 

 406 اساليب التقييم     قاعة   1.50-1.00 5

 502تخطيط وادارة انتاج    مدرج  402قاعة     م/   رسم تنفيذى  سكشن 2.00-2.50 6 د/ مروة عبدالرحمن  ، م/

 د/ أشرف كمال

  

 504قضايا مجتمعية       مدرج    3.50-3.00 7

(  2سكشن  تصميم الحلى والمجوهرات )  4.00-4.50 8 د/ نجالء احمد شاهين

  ورشة المعادن م/         

 

 ورشة    ة  م/ سكشن  تقنيات متقدم    5.50-5.00 9

 ورشة    سكشن   اساليب التقييم   م/  ورشة    م/    التشكيل بالترسيب سكشن   6.50-6.00 10

اء
الث

لث
ا

 

 500 خواص ومقاومة مواد     قاعة 9:00 – 9:50 1

 ا.د/ محمد العوامى  

 404قاعة      تسويق  

 د/ مروة عبدالرحمن
  (     1تكنولوجيا سباكة )

  ت المعدنيةورشة المنتجا

 .د/ السيد الملقى  ، م/ا

 تصميم مكمالت اثاث   قاعة

10.50-10.00 2 ا.د/ منير حسن  ، م/  

3 11.00-11.50  500 مواد وفلزات     قاعة 

 ا.د/ محمد العوامى  

 CAD(2)تصميم الحلى بالحاسب 

 407  د/ نهلة حسن ،م/  قاعة

 م/    تصميم مكمالت اثاث سكشن 

 401 األحجار والمجوهرات   قاعة   12.50-12.00 4

 ا.د/ منير حسن  
 المشروع

 ورشة المنتجات المعدنية

 ا.د/ منير حسن

 ا.د/ السيد الملقى

 م/

 500 أساليب وطرق تصميم     قاعة 1.50-1.00 5

 ا.د/ محمد العوامى  ، م/

 م/ تصميم الحلى بالحاسب سكشن 

 ( 1سباكة )تكنولوجيا  سكشن    2.50-2.00 6

 500انتاج المستنسخات   قاعة   سكشن  أساليب وطرق تصميم     م/ 3.00-3.50 7 م/ورشة المنتجات المعدنية   

   4.00-4.50 8  د/ مروة عبدالرحمن  ، م/

  م/انتاج المستنسخات     سكشن   5.50-5.00 9

10 6.50-6.00    

اء
بع

الر
ا

 

 401 طية والترسيب الكهربى  قاعةتك التغ  9:00 – 9:50 1
 ا.د/ محمد العوامى  ، م/

 402 قاعة    النظم سابقة التجهيز 

 ا.د/ السيد الملقى  

 407قاعة    CAM( 2التصنيع بالحاسب)

10.50-10.00 2   د/ نهلة حسن ،م/     

3 11.00-11.50  401 انتاج النموذج األول السريع  قاعة  

 م/ا.م.د/ أميرة فؤاد ، 
 402 قاعة   (  1تصميم إضاءة )

 ا.د/ منير حسن  ، م/

 407قاعة    سكشن التصنيع بالحاسب م/

 405 دراسات وعلوم بيئية قاعة   12.50-12.00 4

 402 قاعة    موضة     ورشة  م/ النموذج األول السريع   سكشن   1.00-1.50 5    د/ مروة عبدالرحمن  ، م/ 

     م/ دراسات وعلوم بيئيةسكشن  ورشة    م/ التغطية والترسيب  سكشن   2.00-2.50 6 ا.م.د/ أميرة فؤاد 

 401 (   قاعة 2رسم من الطبيعة )  3.50-3.00 7

 د/ سحر موسى

 م/ 

 المشروع 402قاعة    م/    تصميم إضاءة سكشن

 ورشة تصميم المنتجات المعدنية

 ا.د/ منير حسن

 ا.د/ السيد الملقى

 م/

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 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     


