
 

 2022/ 2021الساعات المعتمدة الترم الصيفي نظام االمتحانات النظرية ب جدول

      تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا       المستوى االول        الفرقة االعدادى

 زمن االمتحان  م المادة ــــــــــــــأس زمن االمتحان  م المادة ــــــــــــــأس اليوم 

 الســـــــــــبت 
17/9/2022 

 ساعتان  مهارات الحاسب  ساعتان  الرسم الهندسى

 األحـــــــــــــــد 
18/9/2022 

   ساعتان  علم نفس وسيكولوجية التصميم 

 اإلثنــــــــــين 
19/9/2022 

 ساعتان  التطبيقية لغات فى مجاالت الفنون  ساعتان  الفيزياء 

 الثالثــــــــــــاء 
20/9/2021 

   ساعتان  ( 1رياضة)

 األربعــــــــــاء 
21/9/2022 

 ساعتان  تلوث بيئى  ساعتان  الهندسة الوصفية 

 الخميـــــــــس 
22/9/2022 

   ساعتان  كيمياء )عام( 

 

 يعتمد ،،،                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 



 2021/2022الساعات المعتمدة الترم الصيفي نظام  االمتحانات النظرية ب  جدول

 تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا       الثانى المستوى           الفرقة االولى            

 الغزل والنسيج  اليوم  القسم
زمن  
 االمتحان 

طباعة  
 المنسوجات 

زمن  
 مالبس  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

منتجات  
 معدنية 

زمن  
 االمتحان 

تصميم  
 داخلى 

زمن  
 تصميم صناعى  االمتحان 

زمن  
 االعالن  االمتحان 

زمن  
 النحت  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

 الســـــــــــبت 
17/9/2022 

 2 خامات النسيج 

 2 تاريخ تخصص 

هندسة النماذج  
المسطحة  
لمالبس  
 االطفال 

3 
خواص  
ومقاومة  
 مواد 

2   
تاريخ  
 تخصص 

2   
تاريخ  
 تخصص 

2 
تحليل منسوجات  

(1 ) 
2 

 2 احصاء تطبيقى 

 األحـــــــــــد 
18/9/2022 

نظريات اللون  
 وتطبيقاته 

2 
لغات فى التخصص  

(1 ) 
2 

لغات فى  
 ( 1التخصص )

2     
لغات فى  
التخصص  

(1 ) 
2     

لغات فى التخصص  
(1 ) 

2 

 اإلثنــين 
19/9/2022 

     2 تحضيرات النسيج 
تاريخ  
 التصميم 

2   
رسم  
 ميكانيكى 

2     

 الثالثــــــــــــاء 
20/9/2022 

 2 منظور هندسى  2 منظور هندسى  2 منظور هندسى 
منظور  
 هندسى 

2   
تكنولوجيا  
 خامات 

2   
منظور  
 هندسى 

2 
 2 كيمياء  2 منسوجات  تسويق

تراكيب  
 المنسوجات 

2 

 األربعــــــــــاء 
21/9/2022 

 2 االقتصاد 
  

تكنولوجيا  
 انتاج التريكو 

2 
مواد  
 وفلزات 

2       
تحليل وبناء  
الشكل  
 النحتى 

تراكيب منسوجات   2
(1 ) 

2 

 الخميـــــــــس 
22/9/2022 

 2 كيمياء الياف 
طبيعة وكيمياء  

 الياف 
 2 رياضة النسيج             3

 2 تاريخ تخصص 

 يعتمد ،،،                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 



 2022 /2021الساعات المعتمدة الترم الصيفي نظام  االمتحانات النظرية ب جدول

 تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا         لثالثالمستوى ا     ثانيةالفرقة ال              

 الغزل والنسيج  اليوم  القسم
زمن  
 االمتحان 

طباعة  
 المنسوجات 

زمن  
 مالبس  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

منتجات  
 معدنية 

زمن  
 االمتحان 

تصميم  
 داخلى 

         
تصميم  
 صناعى 

زمن  
 االمتحان 

 االعالن 
زمن  
 النحت  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

 الســـــــــــبت 
17/9/2022 

 3 ( 1تك انتاج االت )

تحضيرات االقمشة  
(2 ) 

2   
وصل  

وتجميع  

 المنتجات 
2   

ادارة  
مشروعات  ال

 صناعية 
2 

  

  

طبيعة مواد   2 ( 2دوائر كهربية  )
 التصميم 

2 

 األحـــــــــــد 
18/9/2022 

 

تك طباعة  
 المنسوجات 

2 

لغات فى التخصص  
(2 ) 

2   
لغات فى  
التخصص  

(2 ) 
2   

لغات فى  
التخصص  

(2  ) 
2   

لغات فى  
التخصص  

(2  ) 
2 

تك الصباغة  
 ( 1والتجهيز ) 

2 

لغات فى التخصص  
(2 ) 

2 

 اإلثنــين 
19/9/2022 

              
  

 الثالثــــــــــــاء 
20/9/2022 

تكنولوجيا التريكو  
(1 ) 

 2 كيمياء الصبغات  2

            
تكنولوجيا انتاج  
 الياف صناعية 

2 
تكنولوجيا الصباغة  

(1 ) 
2 

 األربعــــــــــاء 
21/9/2022 

                

 الخميـــــــــس 
22/9/2022 

تحليل منسوجات   
(2 ) 

2 

   3 ( 1تك الطباعة  ) 
تكنولوجيا  
التغطية  
 والترسيب 

2         
تراكيب 
 ( 2منسوجات )

2 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 



 

  2022 /2021الساعات المعتمدة الترم الصيفي نظام  االمتحانات النظرية ب جدول

 تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا             رابعالمستوى ال       ثالثةلفرقة الا                                 

 الغزل والنسيج  اليوم  القسم 
زمن  
زمن   طباعة المنسوجات  االمتحان 

 مالبس  االمتحان 
زمن  
 االعالن االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

منتجات  
 معدنية 

زمن 
 االمتحان 

 تصميم 
 صناعى  

زمن 
 االمتحان 

 تصميم 
 داخلى  

زمن  
 االمتحان 

 نحت
زمن  
 االمتحان 

 الســـــــــــبت 
17/9/2022 

تك انتاج االت  
(2 ) 

2 
القياسات  
 ( 1واالختبارات )

2 
هندسة النماذج  
المسطحة  

 لمالبس الرجال 
2 

تكنولوجيا  
انتاج 
االعالن  
 المتحرك

       2 موضة  2
انتاج خيوط  
 زخرفية 

2 

 األحـــــــــــد 
18/9/2022 

 تراكيب
 ( 3منسوجات )

2 
التجهيز النهائى  

 (1لالقمشة )
3 

تك انتاج 
 ( 2المالبس)

2         

  

 اإلثنــين
19/9/2022 

              
  

 ــــــــــــاءالثالث
20/9/2022 

تكنولوجيا التريكو 
(2 ) 

2 
    

الفيلم  
االعالنى  
 المتحرك 

2 
     2 ارجنوميكس

  

اقتصاديات 
 التصميم

2 
برامج  
 ( 3حاسب )

2 

 األربعــــــــــاء 
21/9/2022 

              
  

 الخميـــــــــس 
22/9/2022 

 تحليل 
 ( 3منسوجات )

2 

            

  

حاسب الى  
 تخصص 

2 

 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 الكلية ورئيس عام االمتحانات عميد                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 



 

          2021/2022الساعات المعتمدة الترم الصيفي نظام  االمتحانات النظرية ب جدول

 تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا              خامسالمستوى ال     لرابعةالفرقة ا              

 الغزل والنسيج  اليوم  القسم 
زمن  
 االمتحان 

طباعة  
 المنسوجات 

زمن  
 مالبس  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

تصميم  
 صناعى 

زمن  
 االمتحان 

تصميم  
 داخلى 

زمن  
 االمتحان 

منتجات  
 معدنية 

زمن  
 االعالن  االمتحان 

زمن  
 االمتحان 

 الســـــــــــبت 
17/9/2022 

              

 األحـــــــــــد 
18/9/2022 

              

 اإلثنــين
19/9/2022 

تكنولوجيا انتاج  
 (3االت )

2 
  

تك انتاج 
 ( 3المالبس)

2 
البحوث 
والتطوير  
 للمنتج 

2   
تكنولوجيا  

 مينا
2   

تصميمات اقمشة  
 التريكو 

2 

 الثالثــــــــــــاء
20/9/2022 

تراكيب 
 ( 4منسوجات)

2 
   2 نقد وتذوق فنى     

تقنيات  
متقدمة فى 
 التصنيع 

2 
  

دراسات وعلوم  
 بيئية

2 
اساليب 
 تقييم 

2 

 األربعــــــــــاء 
21/9/2022 

              

 الخميـــــــــس 
22/9/2022 

تحليل  
 ( 4منسوجات)

2 
التجهيز النهائى  

 ( 2لالقمشة)
2   

النظم 
الميكانيكية 
 والهيدروليكية

2 
حاسب الى  
 ( 3تخصص)

2 
تكنولوجيا  
 ( 2سباكة )

2   

 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 



 

 

 2022 /2021المناقشات التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة الترم الصيفي  جدول

     ( ظهرا 12)تبدأ االمتحانات الساعة                          الفرقة االعدادى

 مالحظات  أسم المادة  اليوم 

 األحــــــــــــد 
18/9/2021 

  ( 1أسس تصميم )

  ( 2أسس تصميم )

  الخطوط  

  عناصر من الطبيعة واللون 

  دراسات من المتاحف 
 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

      

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى            

 

 



 

 

 

 2021/2022بنظام الساعات المعتمدة الترم الصيفي المناقشات التطبيقية  جدول

 ( ظهرا12)تبدأ االمتحانات الساعة                           ألولىالفرقة ا

 اليوم       القسم
الغزل  
 والنسيج 

طباعة 
 المنسوجات

تصميم  
 صناعى

المنتجات  
 المعدنية

تصميم داخلى  
 وأثاث

 االعالن مالبس
النحت  
والتشكيل  
 المعمارى

 األحــــــــــــد 
18/9/2021 

 ( 2تصميم )

تصميم طباعة  
 المنسوجات

(1 ) 

تصميم اساليب   
عرض واخراج  

 ( 2التصميم ) 

 رسم تنفيذى 
   

تخصص  
 ( 1تنفيذى) 

 
 

 

 تصميم منشآت 
 ( 2سكنية )

 

 

 
طباعة  اساليب 

 المنسوجات
(1 ) 

تصميم المنتج  
 ( 2الصناعى )

تحليل وبناء  
تصميم الديكور   الشكل

 ( 1المسرحى ) 
 

 
 

 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 

 



 

 

 

 2021/2022بنظام الساعات المعتمدة الترم الصيفي المناقشات التطبيقية جدول 

 ( ظهرا12)تبدأ االمتحانات الساعة                           لثانيةالفرقة ا

 الغزل والنسيج  اليوم          القسم 
طباعة  
 المنسوجات

 تصميم صناعى 
النحت والتشكيل  

 المعمارى
 مالبس  االعالن منتجات معدنية 

تصميم داخلى  
 وأثاث

 األحــــــــــــد 
18/9/2021 

اتجاهات الموضة   ( 3تصميم )
ألقمشة السيدات  

 المطبوعة 

تصميم اساليب عرض  
 ( 4واخراج التصميم )

رسم من الطبيعة  
(2 ) 

اساليب عرض  
 ( 2التصميم ) 

 ( 4تصميم )   
المنتج الصناعى  تصميم 

(4 ) 

رسم من  
 ( 2الطبيعة ) 

رسم من الطبيعة  
(2 ) 

 ( 3ارجنووميكس )
رسم من الطبيعة  

(2 ) 
 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 

 

 



 

 

 2021/2022بنظام الساعات المعتمدة الترم الصيفي المناقشات التطبيقية جدول 

 ( ظهرا12)تبدأ االمتحانات الساعة                           لثالثةالفرقة ا

 غزل ونسيج  القسم         اليوم      
طباعة 
 المنسوجات

 االعالن مالبس
المنتجات  
 المعدنية

النحت 
والتشكيل  
 المعمارى

تصميم  
 صناعى

تصميم داخلى  
 وأثاث

 األحــــــــــــد 
18/9/2021 

 ( 6تصميم) 

اساليب طباعة  
 المنسوجات

(6 ) 

تصميم مالبس  
 سينما ومسرح 

تصميم   
االعالن 
بالرسوم  
 ( 1المتحركة )

تصميم  
منتجات  
 معدنية 

 CAD 

 

  

رسم من الطبيعة  
 الحيه

الفيلم االعالنى  
 المتحرك 

رسم من  
 الطبيعة الحيه 

 

 يعتمد ،،،              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 

 

 



 

 

 2021/2021بنظام الساعات المعتمدة الترم الصيفي المناقشات التطبيقية جدول 

 ( ظهرا12)تبدأ االمتحانات الساعة                          الرابعةالفرقة 

 مالبس  القسم         اليوم      
غزل  
 ونسيج 

طباعة  
 المنسوجات

تصميم  
 صناعى

المنتجات  
 المعدنية 

النحت 
والتشكيل  
 المعمارى

 االعالن
تصميم  
داخلى 
 وأثاث

 األحــــــــــــد 
18/9/2021 

تصميم ازياء  
 المناسبات 

       

 

   

 يعتمد ،،،              والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم             أمين الكلية             مسئول الخطة      شئون الطالب      مسئول الفرقة   

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                ا.د/ حنان على عثمان                                      

 

 ا.د/ عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلى                 

 

 

 


