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 كلية الفنون التطبيقية   -جامعة بنها 

 2022 -2021للعام الجامعى    الصيفىلفصل الدراسى لالجدول الدراسى  
 الغزل والنسيج والتريكوقسم 

 

 المواد المسجلة فى الفصل الدراسى الصيفى الى(  –)من  الفترة  اليوم 

ت
سب

ال
 

تكنولوجيا الصباغة    9:00 – 9:50 1
(1والتجهيز )  

رؤوف د/ سالى   
411قاعة   

 االقتصاد 
 ا.د/ محمد سعيد 

410قاعة   

 رسم من الطبيعة الحية 
 د/ صبحى حسين 

500قاعة   

 

2 10.00-10.50    

3 11.00-11.50     

حد 
ال
ا

 

1 9:50 – 9:00 
 كيمياء الياف 

 ا.د/ حنان عثمان 
506قاعة   

 منظور هندسى 
 د/ وسام ممدوح 

403مدرج   

 (1لغات فى التخصص )
 فى أ/ مى مصط

 500قاعة 

 (6تصميم )
 ا.م.د/ عادل عبدالمنعم

 م/ الهام 
 411قاعة 

(4تحليل منسوجات )  
 د/ مروة ياسين

 م/ نهال   
500قاعة   

2 10.00-10.50  

3 11.00-11.50   

 تسويق منسوجات  12.50-12.00 4
ا.م.د/ عادل ،م/محمود  

 ،م/ايمان عبدالرازق 
 411قاعة 

 (2تحليل منسوجات)
 هبا شلبى ا.د/ 

 م/ اسراء صابر 
410قاعة   

(2دوائر كهربية )  
 ا.م.د/ مصطفى الطوخى 

502مدرج   

 (2لغات فى التخصص )
 أ/ مى مصطفى 

 500قاعة 

(4تراكيب منسوجات )  
 د/ مروة ياسين
 م/ ايمان صالح 

500قاعة     
 

5 1.50-1.00 

6 2.50-2.00  

 تحضيرات النسيج  3.50-3.00 7
 ا.م.د/ عادل 

 411قاعة 

 رياضة نسيج 
 ا.د/ هبا شلبى 

 م/ ايمان صالح ،م/نهال 
410قاعة   

 احصاء تطبيقى
 ا.م.د/ مصطفى الطوخى 

502مدرج   

(2تكنولوجيا التريكو )   
 د/ مروة ياسين

 م/ االء 
500قاعة   

8 4.50-4.00  

9 5.50-5.00   

ن
ني
الث

ا
 

نظريات اللون   9:00 – 9:50 1
 وتطبيقاته 

فى د/نشوى مصط  
411قاعة   
 

    

2 10.00-10.50      

3 11.00-11.50      

4 12.50-12.00 
 تاريخ تخصص 

 د/نشوى م.م/ رحاب 
411قاعة   

    

5 1.50-1.00     

6 2.50-2.00     

 خامات النسيج  3.50-3.00 7
 د/نشوى  

 م.م/ شيماء 
 قاعة 411

    

8 4.50-4.00     

9 5.50-5.00     

ال
لث
ا

اء
ث

 

 تصميمات اقمشة التريكو    9:00 – 9:50 1
 د/ مروة ياسين

 م/ االء 
 500قاعة 

 تك طباعة المنسوجات 
 د/ محمد مسعد 

 508قاعة  

 (3تك انتاج آالت)
 د/ احمد مسعد  

 م/محمود ،م/ايمان عبدالرازق 
 411قاعة 

2 10.00-10.50    

3 11.00-11.50    

اء
بع

الر
ا

 

تك انتاج الياف   9:00 – 9:50 1
 صناعية 

 د/ اميرة فرغلى 
 410قاعة 

(3تصميم )  
 د/ مروة باسين
 م/ ايمان صالح  

500قاعة   

 (1تك انتاج آالت)
 د/ احمد مسعد  

 م/محمود ،م/ايمان عبدالرازق 

 406قاعة 

 ( 1حاسب الى تخصص )
 ا.م.د/ عادل عبدالمنعم

 408قاعة 

 ( 1منسوجات) تراكيب
 ا.د/ هبا شلبى 
 م/ اسراء صابر 

404قاعة   

2 10.00-10.50  

3 11.00-11.50  

(2تصميم ) 12.50-12.00 4  
 د/نشوى  

 م.م/ شيماء 
 قاعة 411

 انتاج خيوط زخرفية 
 د/ اميرة فرغلى 

 410قاعة 

(2تراكيب منسوجات )  
 ا.م.د/ عادل عبدالمنعم

 م/ الهام 
500قاعة     

 (2تك انتاج آالت)
 د/ احمد مسعد  

م/محمود ،م/ايمان  
 عبدالرازق 

 411قاعة 

 (1تحليل منسوجات)
 ا.د/ هبا شلبى 
 م/ اسراء صابر 

404قاعة   

5 1.50-1.00 

6 2.50-2.00 

س 
مي

خ
ال

 

 (1تكنولوجيا التريكو) 9:00 – 9:50 1
 د/ مروة ياسين

 م/ االء عبدالحميد 
 410قاعة 

 اقتصاديات التصميم 
 ا.د/ هبا شلبى 

411قاعة   

   

2 10.00-10.50     

3 11.00-11.50     

(4تصميم )   12.50-12.00 4  
 ا.د/ هبا شلبى ، د/ مروة 
 م/ ايمان صالح ،م/نهال 

411قاعة   

(3تحليل منسوجات )  
 د/ مروة ياسين
 م/ ايمان صالح 

500قاعة   

 

5 1.50-1.00    

6 2.50-2.00    

(3تراكيب منسوجات )    3.50-3.00 7  
 د/ مروة ياسين

هال احمد م/ ن  
500قاعة   

 دراسات وعلوم بيئية
 ا.د/ هبا شلبى 

411قاعة   
8 4.50-4.00    

9 5.50-5.00    


