
 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

  19/12/2020والعاشر   28/11والسابع    7/11والرابع   17/10األسبوع األول  –الفرقة األولى 

 
 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ محمد زيدان                                                           أ.د/ ميالد ابراهيم                                                       أ.م.د/ محمد هارون                                
 أ.م.د/ أماني فرغل                

 د/ محمود حامد               
 د/ هند جمال               
 ىد/ إيمان فتح              

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

1 

 
اللغة 
 العربية
 

أ.د/ 
هيثم 
 زينهم
 
 
 مدرج
105 

 
 

 

 تشريح
 

أ.د/ 
مختار 
 النادى
 
 مدرج
100 

          

مبادئ 
 التربية
 

أ.د/ 
إيمان 
 عمار
 
 مدرج
105 

تاريخ فن 
 حضارات
د/أمل 
 حماد
 مدرج
100 

 الجودة
 

أ.د/ 
حنان 
 يشار
 
 
 مدرج
105 

تاريخ  
التربية 
 الفنية
أ.د/ 
جمعه 
 حسين
أ.د/بي
 سه

مدرج 
الموسي

 قى

دراسات 
 بيئية
 

أ.د/ 
عادل 
 مبارك
 

أ.د/ 
هيام 
 مصطفى

 
 مدرج
105 

      

2            
 22ق  –رسم 

 أ.د/ميالد)إاشراف(

 أ/نورا–د/منى جمعه
    

3              
 22ق  –رسم 

   أ/نورا–د/منى جمعه

4                
 22ق  –رسم 

 أ/نورا–د/منى جمعه
 23ق  –رسم             5

 أ/أمانى ل–د/منى جمعه
    

المجموعة 
 ةالثاني

 ب24ق –أشغال فنية  6

 أ/مروة-د/أشرف
 26ق–نسيج 
 أ/ندى –د/إيمان 

 31ق  -نحت             
   أ/هاجر ن-د/هارون 

 26ق–نسيج  7
             أ/ندى –د/إيمان 

 31ق  -نحت 
     أ/هاجر ن -د/هارون 

 26ق–نسيج      8
 أ/ندى –د/إيمان 

        
 30ق  -نحت 
     الء هأ/و  -د/هارون 

9   
 25ق–نسيج 

               أ/أمانى لطفى–د/إيمان
 31ق  -نحت 
 أ/هاجر ن -د/هارون 

 25ق–نسيج  10
 أ/أمانى لطفى–د/إيمان

 ب24ق–أشغال فنية

 30ق  -نحت                أ/مروة-د/أشرف
 أ/ والء -د/هارون 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

 26/12/2020 والحادى عشر 5/12والثامن  14/11والخامس  24/10األسبوع الثاني  –الفرقة األولى

 
 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       جدول لجنة إعداد ال

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة لثالثةا الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة لسابعةا السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 28ق  -نحت  1
 أ/هاجر ن-د/هارون 

 ب24ق –أشغال فنية      

 أ/ مروة-د/أشرف
 22ق -تصميم

 أ/نورا –د/مصطفى 

 21ق  –م رس
 أ.د/ميالد)اشراف(

 والء -د/أمل حماد
دراسات 
 متحفية
أ.د/ 

أشرف 
العيسو 

 ي
 مدرج
110 

 26ق –نسيج  
 أ/ ندى –د/إيمان 

      

2   
 28ق  -نحت 
 ب24ق –أشغال فنية        أ/إسراء راضى-د/هارون 

 أ مروة-د/أشرف
 22ق -تصميم

 أ/نورا –د/مصطفى 
 

 22ق  –رسم
 أ.د/ميالد)إاشراف(

 أ/نورا–نى د/م
 26ق –نسيج 
 أ/ ندى –د/إيمان

    

 28ق  -نحت      3
 24ق –أشغال فنية      أ/هاجر نصار-د/هارون 

 أ/هاجر ر–د/أشرف
 23ق -تصميم

 أ/هبة –د/مصطفى 
 26ق –نسيج      

   أ/ ندى –د/إيمان

 28ق  -نحت        4
 أ/هاجر ن-د/هارون 

 24ق –أشغال فنية 

 أ/هاجر ر –د/أشرف
 23ق -متصمي

 أ/هبة –د/مصطفى 
 25ق –نسيج    

       أ/أمانى ل –د/إيمان

 31ق  -نحت  5
 22ق -تصميم       أ/إسراء ر-د/هارون 

 أ/هبة –د/مصطفى 
 ب24ق –أشغال فنية   

 25ق –نسيج    أ مروة-د/أشرف
     أ/أمانى ل –د/إيمان 

المجموعة 
 الثانية

 تشريح  6
 

أ.د/ 
مختار 
 النادى
 
 مدرج
100 

 21ق  –رسم         
تاريخ   أ/ياسمين هشام–د/هند

فن 
 حضارات
د/أمل 
 حماد
 مدرج
100 

تاريخ   
التربية 
 الفنية
أ.د/ 
جمعه 
 حسين

 أ.د/بيسه
مدرج 
الموسيق

 ى

 20ق –تصميم 
 أ/الزهراء –د/بسيمة 

 28ق  -نحت 
    أ/هاجر ن -د/هارون 

 ب24ق–أشغال فنية  7

 22ق  –رسم           أ/مروة-د/أشرف
 أ/ياسمين ه–د/هند جمال

 28ق  -نحت 
 أ/هاجر ن -د/هارون 

 20ق –تصميم 
 أ/الزهراء –د/بسيمة 

   

 24ق –أشغال فنية   8

 26ق  –رسم           أ/يمنى-د/أشرف
 21ق –تصميم    أ/ والء – د/أمل حماد

 أ/هبة بسيونى–د/بسيمة
 29ق  -نحت 
  أ/والء ه -د/هارون 

 24ق –أشغال فنية     9
 23ق  –رسم    أ/أمانى لطفى -د/أشرف

 21ق –تصميم       أ/نورا–د/هند جمال
 28ق  –نحت    أ/هبة بسيونى–د/بسيمة

  أ/هاجر ن -د/هارون 

 26ق  –رسم           10
 29ق  -نحت       أ/والء–د/أمل حماد

 أ/ والء –د/هارون 
 20ق –تصميم 
 أ/الزهراء –د/بسيمة 

 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

 2/1/2021والثانى عشر  12/20 والتاسع 21/11والسادس  31/10األسبوع الثالث  –الفرقة األولى

 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      ن                أ.م.د/ محمد هارو                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 28ق  -نحت  1
 ب24ق –أشغال فنية       أ/هاجر نصار-د/هارون 

 أ مروة-د/أشرف
 22ق -تصميم

   أ/ نورا –د/مصطفى 
 21ق  –رسم 

 أ.د/ميالد)اشراف(
 أ/والء – د/أمل حماد

 26ق –نسيج 
       أ/ ندى –د/إيمان

 28ق  -نحت    2
 ب24ق-أشغال فنية       أ/إسراء راضى-د/هارون 

 أ مروة-د/أشرف
 22ق -تصميم

 26ق –نسيج      أ/ نورا –د/مصطفى 
     أ/ ندى –ند/إيما

 31ق  -نحت      3
 24ق –أشغال فنية     أ/هاجر نصار-د/هارون 

 أ/هاجر –-د/أشرف
 23ق -تصميم

 24ق  –رسم    أ/هبة –د/مصطفى 
 26ق –نسيج    أ/نورا–د/منى جمعه

   أ/ ندى –د/إيمان

 31ق  -نحت        4
 أ/هاجر نصار-د/هارون 

 24ق –أشغال فنية 

 أ/هاجر –-د/أشرف
 23ق -متصمي

 أ/هبة –د/مصطفى 
 25ق –نسيج     

 أ/أمانى ل–د/إيمان
 24ق  –رسم 

     أ/نورا–د/منى جمعه

 31ق  -نحت  5
 22ق -تصميم       أ/إسراء راضى-د/هارون 

 ب24ق –أشغال فنية    أ/ هبة –د/مصطفى 

 25ق –نسيج      أ/مروة-د/أشرف
 أ/أمانى ل –د/إيمان 

 23ق  –رسم 
   انى لأ/أم –د/منى جمعه 

المجموعة 
 الثانية

 ب24ق–أشغال فنية   6
 أ/مروة-د/أشرف

 26ق–نسيج 
 21ق  –رسم      أ/ندى –د/إيمان فتحى 

 أ/ياسمين هشام–د/هند
دراسات   

 متحفية
أ.د/ 

أشرف 
العيسو 

 ي
 مدرج
110 

 20ق –تصميم  
       أ/الزهراء –د/بسيمة 

 ب 24ق –أشغال فنية 7

 أ/مروة-د/أشرف
 26ق–نسيج 

 21ق  –رسم          أ/ندى –إيمان فتحى د/
 20ق –تصميم     أ/ياسمين ه – د/هند جمال

 أ/الزهراء –د/بسيمة 
    

 21ق–نسيج  8
 أ/ندى –د/إيمان فتحى 

 24ق–أشغال فنية

 26ق  –رسم          أ/يمنى-د/أشرف
 أ/ والء – د/أمل حماد

 21ق –تصميم    
 أ/هبة بسيونى–د/بسيمة

    

 24ق –فنية أشغال 9

 23ق–نسيج    أ/أمانى لطفى -د/أشرف
 23ق  –رسم    أ/أمانى لطفى –د/إيمان فتحى 

 21ق –تصميم       أ/نورا–د/هند جمال
       أ/هبة بسيونى–د/بسيمة

 23ق–نسيج    10
 أ/أماني –د/إيمان فتحى 

 24ق –أشغال فنية 

 26ق  –رسم      أ/مروة-د/أشرف
 20ق –تصميم         أ/والء–د/أمل حماد

   أ/الزهراء –د/بسيمة 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       
 

 19/12/2020والعاشر   28/11 والسابع   7/11والرابع   17/10األسبوع األول  –الفرقة الثانية 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  د زيدان                                أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محم                                      أ.م.د/ محمد هارون                                
 أ.م.د/ أماني فرغل                

 د/ محمود حامد               
 د/ هند جمال               
 ىد/ إيمان فتح              

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 ولىاأل 

1    

أساس
يات 
 حاسب
 

أ.د/ 
عبدال
قادر 
 صالح
 
 
 مدرج
105 

 
تاريخ 
فن 

مصري 
 قديم

د/محمد 
 هارون 
 مدرج
100 

  
 حاسب 

 (1معمل)
 أ/حكمت

علم 
نفس 
 نمو
 

أ.د/ 
منى 
 سعيد
 
 مدرج
105 

 20 –تصميم 
 أ/زهراء–د/أمل أبو قمر

 28ق –خزف 
    أ/يمنى –د/محمود 

اللغة 
 اإلنجليزية

 
أ.د/ 

أسامة 
 مدنى
 

 درجم
 الحضارة

 الورشة-أشغال خشب
     أ/ أميرة–د/عبدالمنعم

2        
 حاسب 

 (1معمل)
 أ/حكمت

 21 –تصميم  
 الورشة-أشغال خشب      هأ/ياسمين –د/أمل أبو قم

   أ/ محمد –د/عبدالمنعم 

 معادن       3
 د/منى

 27ق 
أ/هاجر 
 رفاعى

 حاسب 
 (1معمل)

 أ/صافى
 20 –تصميم 

          أ/الزهراء–قمر د/أمل أبو

 27ق  –معادن          4
 20 –تصميم   أ/هاجر رفاعى–د/منى

 أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر
 حاسب 

 (1معمل)
       أ/حكمت

 21 –تصميم         5
 أ/ياسمين ه–د/أمل أبو قم

     
 حاسب 

 (1معمل)
      أ/حكمت

المجموعة 
 الثانية

 29ق  –خزف     6
 أ/يمنى –عبير  أ.د/

 30ق  –نحت 
          أ/لبنى –د/ياسر 

 حاسب 
 (1معمل)

 أ/أحمد 
    

 30ق  –نحت  7
 23 –تصميم   أ/لبنى –د/ياسر 

 26ق  –طباعة     أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر
 27ق  –معادن       أ/ياسمين ز–د/ هبه

 أ/لبنى –د/ريهام 
 حاسب 

 (1معمل)
    أ/حكمت

 29ق  –خزف  8
أ/يمنى –أ.د/ عبير   30ق  –نحت   

 25ق  –طباعة     أ/لبنى –د/ياسر 
         أ/اسراء طا –د/ هبه 

 حاسب 
 (1معمل)

   أ/ريهام

 28ق –خزف  9
 22 –تصميم   أ/ياسمين ه –د/عبير

 25ق  –طباعة       د/أمل أبو قمرأ/ياسمين ه
 21ق –تصوير       أ/اسراء طاهر –د/ هبه 

 أ/ والء-روسد/أمل مح
 حاسب 

 (1معمل)
  أ/سمر

 31ق  –نحت     10
 أ/والء هويدى –د/ياسر

 29ق –خزف 
 21ق –تصوير          أ/يمنى –أ.د/ عبير 

    أ/إسراء ر-د/أمل محروس
 حاسب 

 (1معمل)
 أ/ريهام



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

والحادى عشر   5/12والثامن  14/11والخامس   24/10األسبوع الثاني  –الفرقة الثانية 

26/12/2020 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                                                أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                        أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 الثامنة بعةالسا السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة دسةالسا الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

1 

مبادئ 
التدري
 س
 

أ.د/ 
إسالم 
الوشا
 حى
 
 مدرج
الحضا

 رة

 20ق –تصوير  
 أ/والء -د/أمل محروس

 25ق  –طباعة 
 أ/ياسمين زهران–د/ هبه تجريدة

 حاسب 
 (1معمل)

 27ق  –معادن     أ/حكمت
 أ/لبنى –د/منى 

 20 –تصميم 
 30ق  – نحت     أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 أ/يمنى–د/ياسر
 الورشة-أشغال خشب
   أ/ أميرة –د/عبدالمنعم 

 21ق –تصوير   2
 جر نأ/هاد/أمل محروس 

 25ق  –طباعة   
 أ/ياسمين ز –د/ هبه 

 27ق  –معادن 
 أ/لبنى –د/منى 

 28ق –خزف 
 أ/يمنى –د/محمود 

 26 –تصميم 
  هأ/ياسمين –د/أمل أبو قمر

 حاسب 
 (1معمل)

 30ق  –حت ن     أ/حكمت
 أ/يمنى–د/ياسر

 الورشة-أشغال خشب
 أ/ محمد –د/عبدالمنعم 

 25ق  –طباعة   3
 أ/ياسمين ز –د/ هبه

 20ق –تصوير 
  أ/والء–د/أمل محروس 

 حاسب 
 (2معمل)

 أ/صافى
 20 –تصميم 

 28ق –خزف    أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر
 الورشة-أشغال خشب   أ/يمنى –د/محمود 

 31ق  –نحت    ميرةأ/ أ –د/عبدالمنعم 
   أ/محمد س –د/ياسر 

4 
 حاسب 

 (2معمل)
 21ق –تصوير    أ/حكمت

 أ/إسراء راضى-د/أمل محروس
 26ق  –طباعة 
 أ/اسراء طاهر –د/ هبه 

 29ق –خزف 
 أ/والء –د/محمود 

 20 –تصميم 
 30ق  –نحت      أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 أ/هاجر رفاعى–د/ياسر
 الورشة-أشغال خشب

     أ/ أميرة –دالمنعم د/عب

 26ق –طباعة  5
 21ق –تصوير     أ/اسراء ط –د/ هبه 

 أ/إسراء راضى-د/أمل محروس
 21 –تصميم 
 أ/ياسمين ه –د/أمل أبو قم

 29ق –خزف 
 أ/إسراء طاهر–د/محمود

 27ق  –معادن 
 ب24ق -أشغال خشب   أ/ لبنى –د/منى 

 أ/ محمد –د/عبدالمنعم
 31ق  –نحت 
 حمد س أ/م –د/ياسر

 حاسب 
 (1معمل)

    أ/حكمت

المجموعة 
 الثانية

 22 –تصميم  6
 د/أمل أبو قمرأ/ياسمين ه

 30ق  –نحت 
 أ/لبنى –د/ياسر 

تاريخ 
فن 

مصري 
 قديم

د/محمد 
 هارون 
 مدرج
100 

 حاسب 
 (2معمل)

 الورشة-أشغال خشب  أ/أحمد
 أ/أميرة –د/عبدالمنعم 

 25ق  –طباعة 
 22ق –ير تصو        أ/ياسمين ز–د/ هبه

 أ/ والء-د/أمل محروس
 27ق  –معادن 

   أ/لبنى –د/ريهام 

 30ق  –نحت  7
 أ/لبنى –د/ياسر 

 29ق  –خزف 
 الورشة-أشغال خشب     أ/ياسمين ه –د/عبير

        أ/أميرة –د/عبدالمنعم 
 حاسب 

 (1معمل)
 أ/حكمت

 22ق –تصوير 
   أ/إسراء ر-د/أمل محروس

8  
 حاسب 

 (2معمل)
 امأ/ريه

 22 –تصميم 
 أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 30ق  –نحت 
 أ/ لبنى –د/ياسر 

 26ق  –طباعة 
 الورشة-أشغال خشب   أ/إسراء ط –د/ هبه

 27ق  –معادن    أ/أميرة –د/عبدالمنعم 
 أ/لبنى –د/ريهام 

 23ق –تصوير 
     أ/إسراء ر-د/أمل محروس

 31ق  –نحت    9
 25ق  –طباعة        أ/اسراء طاهر –د/ياسر 

 أ/إسراء طاهر –د/ هبه 
 الورشة-أشغال خشب
 27ق  –معادن    أ/محمد –د/عبدالمنعم 

  أ/لبنى –د/ريهام 
 حاسب 

 (2معمل)
 أ/سمر

  

 23 –تصميم  10
 أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 حاسب 
 (2معمل)

 31ق  –نحت   أ/ريهام
 31ق-أشغال خشب   أ/والء –د/ياسر 

 25ق  –طباعة    أ/محمد –د/عبدالمنعم
   /إسراء طأ-د/ هبه

 ب24ق  –معادن 
     أ/هاجر ر –د/ريهام 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

والثانى عشر  12/12/2020والتاسع  21/11والسادس  13/10األسبوع الثالث  –الفرقة الثانية 
2/1/2021 

 عميد الكلية                            الطالب    وكيل الكلية لشئون التعليم و                                      رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول  

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 

 الثامنة سابعةال السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 الخميس األربعاء الثالثاء 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة يةالثان األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 20ق –تصوير  1
 أ/والء-د/أمل محروس

 25ق  –طباعة 
  أ/ياسمين ز–د/ هبه

 28ق –خزف     
 أ/يمنى –د/محمود 

 27ق  –معادن 
 30ق  –نحت        أ/لبنى –د/منى 

     أ/يمنى –د/ياسر

2   
 21ق –تصوير 

 أ/هاجر ن-د/أمل محروس

 25ق  –طباعة 
 27ق  –معادن    أ/ياسمين زهران –د/ هبه

 أ/لبنى –د/منى 
 28ق –خزف 

 30ق  –نحت          أ/يمنى –د/محمود 
   أ/يمنى –د/ياسر

 25ق  –طباعة  3
 20ق –تصوير    أ/ياسمين ز –د/ هبه 

 28ق –خزف        أ/والء–أمل محروس د/
 أ/يمنى –د/محمود 

 27ق  –معادن 
 الورشة-أشغال خشب   أ/هاجر ر –د/منى 

 أ/ أميرة –د/عبدالمنعم 
 31ق  –نحت 

   أ/محمد –د/ياسر 

 26ق  –طباعة  4
 21ق –تصوير    أ/اسراء طاهر –د/ هبه 

 29ق –خزف    أ/إسراء راضى-د/أمل محروس
 27ق  –معادن    ءأ/وال –د/محمود 

 30ق  –نحت    أ/هاجر رفاعى –د/منى 
 الورشة-أشغال خشب    أ/هاجر رفاعى–د/ياسر

   أ/ أميرة –د/عبدالمنعم 

 20ق –طباعة    5
 21ق –تصوير    أ/اسراء طاهر –د/ هبه 

 أ/إسراء راضى-د/أمل محروس
 

 29ق –خزف 
 أ/إسراء طاهر–د/محمود

 24ق  –معادن 
 الورشة-أشغال خشب   أ/ لبنى –د/منى 

 أ/ محمد –د/عبدالمنعم 
 31ق  –نحت 

     أ/محمد  –د/ياسر 

المجموعة 
 الثانية

 22 –تصميم  6
 أ/ياسمين ه–د/أمل أبو قمر

 29ق –خزف   
 الورشة-أشغال خشب   أ/يمنى –أ.د/ عبير 

 أ/  أميرة –د/عبدالمنعم 
 25ق  –طباعة 

 22ق –تصوير        أ/ياسمين ز–د/هبه
 أ/والء–ل محروس د/أم

 27ق  –معادن 
   أ/ لبنى –د/ريهام 

 22 –تصميم    7
 أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 28ق –خزف 
 25ق  –طباعة    أ/ياسمين هشام –د/عبير

 أ/ياسمين ز–د/هبه
 الورشة-أشغال خشب
 22ق –تصوير          أ/ أميرة –د/عبدالمنعم 

 أ/إسراء ر-د/أمل محروس 
 27ق  –معادن 
 أ/ لبنى –م د/ريها

 29ق –خزف  8
 22 –تصميم    أ/يمنى –أ.د/ عبير 

 الورشة-أشغال خشب       أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر
 27ق  –معادن    أ/أميرة –د/عبدالمنعم 

 أ/لبنى –د/ريهام 
 23ق –تصوير 

     أ/إسراء ر -د/أمل محروس

 29ق –خزف    9
 أ/ياسمين ه –د/عبير

 30ق  –نحت 
 سراء طأ/إ –د/ياسر 

 22 –تصميم 
 الورشة-أشغال خشب       أ/ياسمين ه–د/أمل أبو قمر

 أ/ محمد –د/عبدالمنعم 
 22ق –تصوير 

 أ/ والء-د/أمل محروس
 27ق  –معادن 

     أ/لبنى –د/ريهام 

 23 –تصميم  10
 29ق –خزف      أ/الزهراء–د/أمل أبو قمر

 أ/يمنى –أ.د/ عبير 
 26ق  –طباعة 

 /إسراء طاهرأ-د/ هبه
 31ق -أشغال خشب

 23ق –تصوير      أ/محمد –د/عبدالمنعم
 أ/إسراء ر-د/أمل محروس

 ب24ق  –معادن 
     أ/هاجر ر –د/ريهام 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

 19/12/2020والعاشر  28/11والسابع  7/11والرابع   17/10سبوع األول األ –الفرقة الثالثة  

 

 عميد الكلية                            كلية لشئون التعليم والطالب    وكيل ال                                      رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                              أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                          أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 اإلثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى نةالثام السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

1 

علم نفس 
 اجتماعي

  
.د/ أمانى أ

عبد 
 المقصود

 
 مدرج
105 

 ب24ق –أشغال فنية

          أ/مروة-د/محمود

طرق 
 تدريس
 

أ.د/  
نوال 
 شرف
 
 مدرج

 الحضارة

تاريخ 
فن 

 اسالمي
د/ امل 
 حماد
 مدرج
100 

 26ق -تصوير  
   أ/هاجر ن –د/أماني

 
األصول 
االجتما
 عية
  

أ.د/ 
ياسر 
 ميمون 

 
 مدرج
105 

 23ق -تصميم
  نورا –د/هشام

 ب24ق –أشغال فنية   2

 20ق -تصميم          أ/مروة-د/محمود
 ياسمين هأ/ –د/هشام

 ب24ق -تصوير
 نورا –د/أماني

   

 ب24ق –أشغال فنية     3
 21ق -تصميم          أ/مروة-د/محمود

 ياسمين هأ/ –د/هشام
 21ق -تصوير

  أ/ هاجر نصار –د/أماني 

 21ق -تصميم              4
 أ/هبة بسيونى–د/هشام

 23ق -تصوير
 أ/ هاجر ن–د/أماني

 31ق  –نحت 
  أ/هبة بسيونى –د/ريهام 

 24ق -تصوير              5
 أ/نورا –د/أماني

 31ق  –نحت 
 أ/هبة ب –مد/ريها

 20ق -تصميم
  أ/ ياسمين هشام –د/هشام 

المجموعة 
 الثانية

 30ق  –نحت  6
 أ/إسراء ر–د/بسيمة

 20ق -تصميم     
 أ/ نورا –د/هشام 

 24ق -تصوير
           ن أ/ هاجر –د/أماني

 30ق  –نحت    7
 24ق -تصوير    أ/إسراء راضي–د/بسيمة

 ن أ/ هاجر –د/أماني
 20ق -تصميم
           أ/ نورا –د/هشام 

 31ق  –نحت      8
 21ق -تصميم  أ/محمد س–د/بسيمة

 أ/ ياسمين ه–د/هشام
 ب24ق -تصوير
 ب24ق–أشغال ف    أ/إسراء طاهر–د/أماني

 أ/مروة-د/أميالد
 26ق –نسيج 
    أ/أمانى ل –د/أيمن

 30ق  –نحت       9
 26ق -تصوير  أ/ والء هويدى –د/بسيمة 

 24ق –أشغال ف          أ/إسراء ط–مانيد/أ

    أ/مروة-د/أميالد

 31ق  –نحت  10
 26ق–نسيج                  أ/محمد س–د/بسيمة

  أ/ندى –د/أيمن العربي



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       
 

والحادى عشر  5/12لثامن وا 14/11والخامس  24/10األسبوع الثاني  –الفرقة الثالثة 

26/12/2020 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                                                       أ.د/ محمد زيدان                                     أ.د/ ميالد ابراهيم                                                   أ.م.د/ محمد هارون                       
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 ود حامدد/ محم                  
 د/ هند جمال                  

 ىد/ إيمان فتح                  
 
 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 وقتال

 اإلثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 ب24ق –أشغال فنية 1
    أ/مروه -د/محمود

 تك تعليم
 20ق

  أ/محمود
    

 26ق–نسيج 
 أ/ندى –د/أيمن العربي 

 31ق  –نحت 
 أ/لبنى –د/ريهام

تك 
التعليم 
في 
التخص
 ص
 
 
 

أ.د/أحمد 
 عصر
 
 مدرج

 الحضارة
 
 

          

2 
 تك تعليم

 20ق
 ب24ق –أشغال فنية    أ/أحمد

 31ق  –نحت        أ/ مروة -د/محمود
 أ/هاجر رفاعى–د/ريهام

 26ق–نسيج 
          أ/ندى –د/أيمن العربي 

3  
 تك تعليم

 20ق
 ب24ق –أشغال فنية     أ/محمود

 31ق  –نحت    أ/ مروة -د/محمود
 ب24ق–نسيج    أ/هاجر رفاعى–د/ريهام

          أ/أمانى  –د/أيمن العربي

4  
 تك تعليم

 20ق
 ب24ق –أشغال فنية     شيماء

 أ/محمد س -د/محمود
 26ق–نسيج 

 31ق  –نحت           أ/أمانى –د/أيمن العربي
   أ/هبة بسيونى –د/ريهام 

 24ق –أشغال فنية    5
 أ/محمد س-د/محمود

 تك تعليم
 20ق
 24ق–نسيج       شيماءأ/

 31ق  –نحت        أ/أمانى–د/أيمن العرب
     أ/هبة بسيونى–د/ريهام

المجموعة 
 الثانية

 30ق  –نحت  6
   أ/إسراء راضي – د/بسيمة

 تك تعليم
 21ق

          أ/أسماء

تاريخ فن 
 اسالمي
د/ امل 
 حماد
 مدرج
100 

 26ق–نسيج  
 أ/إسراء ط–د/أيمن 

 24ق –أشغال فنية 
     أ/مروة-د/أميالد

7 
 تك تعليم

 21ق
 30ق  –نحت   أ/أسماء

 24ق –أشغال فنية            أ/إسراء راضي –د/بسيمة
 أ/مروة-د/أميالد

 26ق–نسيج 
     أ/أمانى –د/أيمن العربي

8  
 تك تعليم

 21ق
 31ق  –نحت    أ/أسماء

                 أ/محمد س –د/بسيمة 

 تك تعليم   9
 21ق

 أ/أسماء
 30ق  –نحت  

 20ق -تصميم      أ/ والء هويدى –د/بسيمة 
 26ق–نسيج       أ/ نورا –د/هشام 

   أ/ندى –د/أيمن العربي 

 31ق  –نحت  10
  أ/محمد س –د/بسيمة

 تك تعليم
 21ق

 21ق -تصميم      أ/شيماء
 أ/ ياسمين –د/هشام 

 21ق -تصوير
 ب24ق–أشغال فنية      ن أ/ هاجر –د/أماني 

   أ/أماني -د/أميالد 



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

والثانى عشر 12/12/2020والتاسع 21/11والسادس 13/10األسبوع الثالث  –الفرقة الثالثة 

2/1/2021 

 عميد الكلية                            والطالب    وكيل الكلية لشئون التعليم                                       رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 اإلثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة ادسةالس الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

1      
 تك تعليم

 20ق
 أ/محمود

 26ق–نسيج     
 أ/ندى –د/أيمن العربي 

 31ق  –نحت 
 23ق -تصوير   أ/لبنى –د/ريهام

 أ/هاجر ن–د/أماني
 21ق -تصميم
     أ/ نورا –د/هشام 

2 
 تك تعليم

 20ق
 31ق  –نحت           أ/أحمد

 أ/هاجر رفاعى–د/ريهام
 26ق–نسيج 

 20ق -تصميم   أ/ندى –د/أيمن العربي 
 23ق -تصوير   ياسمين هأ/–د/هشام

   أ/نورا  –د/أماني 

3  
 تك تعليم

  20ق
 28ق  –حت ن       أ/محمود

 ب24ق–نسيج    أ/هاجر رفاعى–د/ريهام
 20ق -تصميم      أ/أمانى –د/أيمن العربي 

 ياسمين أ/–د/هشام
 21ق -تصوير

    أ/هاجر نصار –د/أماني

 ب24ق –أشغال فنية 4

 أ/محمد س-د/محمود
 تك تعليم

 20ق
 26ق–نسيج       شيماءأ/

 21ق -تصميم       أ/أمانى –د/أيمن العربي
 أ/هبة بسيونى–د/هشام

 23ق -تصوير
     أ/هاجر نصار –د/أماني

 24ق –أشغال فنية    5
 أ/محمد  -د/محمود

 تك تعليم
 20ق
 28ق–نسيج      شيماءأ/

 ب24ق -تصوير     أ/أمانى–د/أيمن العربي
 20ق -تصميم   أ/نورا –د/أماني

     أ/ياسمين  –د/هشام

المجموعة 
 الثانية

6     
 تك تعليم

 21ق
 20ق -تصميم    اءأ/أسم

 أ/ نورا –د/هشام 
 24ق -تصوير
 26ق–نسيج      ن أ/ هاجر –د/أماني

 أ/إسراء ط–د/أيمن 
 24ق –أشغال فنية 

     أ/مروة-د/أميالد

7 
 تك تعليم

 21ق
 24ق -تصوير        أ/أسماء

 ن أ/ هاجر –د/أماني
 20ق -تصميم
 24ق –أشغال فنية      أ/ نورا –د/هشام 

 روةأ/م-د/أميالد
 26ق–نسيج 

     أ/أمانى –د/أيمن العربي

8  
 تك تعليم

 21ق
 21ق -تصميم       أ/أسماء

 أ/ ياسمين –د/هشام 
 ب24ق -تصوير
 24ق –أشغال فنية          أ/إسراء طاهر–د/أماني

 أ/مروة-د/أميالد
 26ق –نسيج 

 أ/أماني –د/أيمن العربي 

9   
 تك تعليم

 21ق
 ب24ق -تصوير      أسماءأ/

 20ق -تصميم    أ/إسراء طاهر–د/أماني
       أ/ نورا –د/هشام 

 26ق–نسيج 
 أ/ندى –د/أيمن العربي 

 24ق –أشغال فنية 
 أ/مروة-د/أميالد

10    
 تك تعليم

 21ق
 21ق -تصميم       أ/شيماء

 أ/ ياسمين –د/هشام 
 24ق -تصوير
 ب24ق–أشغال فنية       ن أ/ هاجر –د/أماني 

 انيأ/أم -د/أميالد 
 22ق–نسيج 

 أ/ندى –د/أيمن العربي



 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

 19/12/2020والعاشر   28/11والسابع    7/11والرابع   17/10األسبوع األول  –الفرقة الرابعة 

 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  د ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                أ.د/ ميال                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىإيمان فتح د/                  

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 االثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى منةالثا السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 الورشة-أشغال خشب 1
 أ/ أميرة –د/حامد 

 27ق  –معادن 
 25ق  –طباعة      أ/هاجر رفاعى –د/ريهام 

 أ/ياسمين ز–د/ إيناس
 23ق -تصوير

 22ق -تصميم   أ/ اسراء راضي –د/منال
 أ/ هبه –د/مصطفى

 30ق  –نحت 
 28ق –خزف    أ/ندى –د/مختار 

   أ/اسراء طاهر –د/هند 

 27ق  –معادن  2
 أ/هاجر رفاعى –د/ريهام 

 الورشة-أشغال خشب
 أ/ أميرة –د/حامد 

 23ق -تصوير    
 /إسراء راضيأ–د/منال

 22ق -تصميم
 علم نفس    أ/ هبه –د/مصطفى 

 30ق  –نحت    45ق 
 28ق –خزف    أ/ندى –د/مختار 

 أ/اسراء طاهر –د/هند 
 الورشة-أشغال خشب     3

 أ/أميرة –د/حامد 
 27ق  –معادن 

 أ/هاجر رفاعى –د/ريهام
 22ق -تصميم

 أ/ هبه –د/مصطفى 
 25ق  –طباعة 
 أ/ياسمين ز–د/إيناس

 23ق -تصوير
 علم نفس  أ/إسراء راضى –د/منال 

 28ق –خزف     45ق
 أ/ إسراء ط –د/هند 

 30ق  –نحت 
   أ/يمنى –د/مختار 

 22ق -تصوير     4
 أ/إسراء راضي –د/منال 

 الورشة-أشغال خشب
 أ/أميرة –د/حامد 

 30ق  –نحت 
 27ق  –معادن   أ/أميرة –د/مختار 

 25ق  –طباعة    أ/هاجر رفاعى–د/بيسه 
 أ/ياسمين –د/ كاريمان

 29ق –خزف 
 علم نفس    أ/يمنى –د/عالء 

 45ق 

المجموعة 
 الثانية

 22ق -تصوير   5
 27ق  –معادن      أ/والء هويدى–د/منال

 أ/لبنى –د/بيسه 
 الورشة-أشغال خشب

 أ/ محمد –د/حامد 
 30ق  –نحت 

 22ق -تصميم   أميرة -د/مختار
 أ/ زهراء –د/مصطفى

 25ق  –طباعة 
 أ/ياسمين ز–د/كاريمان

 29ق –خزف   
 أ/يمنى –د/عالء 

 22ق -تصوير 6
 31ق  –نحت        أ/والء هويدى–د/منال

 أ/ندا –د/مختار 
 27ق  –معادن 
 أ/لبنى –د/بيسه 

 الورشة -أشغال خشب
 29ق –خزف    أ/محمد –د/حامد 

 أ/يمنى –د/عالء 
 22ق -تصميم

 25ق  –طباعة    أ/ زهراء –د/مصطفى
 أ/ياسمين ز –د/كاريمان

 27ق  –معادن      7
 الورشة -أشغال خشب   أ/هاجر رفاعى –د/ريهام 

 محمدأ/  –د/حامد 
 30ق  –نحت 

 أ/أميرة –د/مختار 
 22ق -تصميم

 28ق –خزف    أ/ هبه –د/مصطفى 
 25ق  –طباعة    أ/أمانى ل –د/هند 

 علم نفس  أ/ياسمين ز –د/ كاريمان 

 45ق 
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 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

والحادى عشر   5/12والثامن  14/11والخامس   24/10األسبوع الثاني  –الفرقة الرابعة 
26/12/2020 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 حنان حسني يشار أ.د/                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 د/ هند جمال                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 االثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة نيةالثا األولى

المجموعة 
 األولى

علم    1
نفس 
 تعليمي
 

أ.د/ 
منى 
 سعيد
 
 مدرج
الحضا

 رة

      
طرق 

 يستدر 
 

 نوعية
أ.د/ 
سماح 
 حلمى
 
 مدرج
 الحض

 ارة

تاريخ 
فن 

حديث 
ومعا
 صر
د/ 

محمود 
 حامد
 مدرج
105 

 علم نفس

       45ق 
تربية 
 مقارنة
 

أ.د/ 
إيمان 
 عمار
 
 مدرج
الحضا

 رة

     

 25ق  –طباعة          2
           أ/ياسمين ز–د/ إيناس

 الورشة-أشغال خ 3
                   أ/ أميرة –د/حامد 

 الورشة-أشغال خ   4
 علم نفس           أ/ أميرة –د/حامد 

 45ق 
 21ق -تصميم

    أ/ زهراء –د/مصطفى

المجموعة 
 الثانية

 علم نفس    5

                 45ق 

 علم نفس    6

                 45ق 

 24ق -تصوير    7
 علم نفس          أ/ اسراء راضي –د/منال 

      45ق 
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 30/10/2020                                         )مباشر( م2020/2021للعام الجامعي  التربية الفنيةجدول الفصل الدراسي األول لقسم                       

 

 

والثانى عشر   12/12/2020والتاسع   21/11والسادس   13/10األسبوع الثالث  –الفرقة الرابعة
2/1/2021 

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                       لجنة إعداد الجدول 

 أ.د/ حنان حسني يشار                  أ.د/ ميالد ابراهيم                                            أ.د/ محمد زيدان                                                                      أ.م.د/ محمد هارون                                  
 أ.م.د/ أماني فرغل                  

 د/ محمود حامد                  
 ند جمالد/ ه                  
 ىد/ إيمان فتح                  

 

 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المحاضرة

 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 الوقت

 االثنين األحد السبت 
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية ألولىا الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

المجموعة 
 األولى

 الورشة-أشغال خشب 1
 أ/ أميرة –د/حامد 

 27ق  –معادن 
 25ق  –طباعة      أ/هاجر رفاعى –د/ريهام 

 أ/ياسمين ز–د/ إيناس
 23ق -تصوير
 علم نفس  أ/إسراء ر–د/منال

 45ق
 22ق -تصميم

 أ/ هبه –د/مصطفى
 30ق  –نحت 

 28ق –خزف    أ/ندى –د/مختار 
   أ/اسراء طاهر –د/هند 

 27ق  –معادن  2
 أ/هاجر رفاعى –د/ريهام 

 الورشة-أشغال خشب
 23ق -تصوير     أ/ أميرة –د/حامد 

 أ/إسراء ر–د/منال
 22ق -تصميم

 أ/ هبه –د/مصطفى 
 25ق  –طباعة 
 علم نفس  أ/ياسمين ز – د/ إيناس

 30 ق –نحت    45ق 
 28ق –خزف    أ/ندى –د/مختار 

 أ/اسراء طاهر –د/هند 
3       

 27ق  –معادن 
 أ/هاجر رفاعى –د/ريهام

 22ق -تصميم
 أ/ هبه –د/مصطفى 

 25ق  –طباعة 
 أ/ياسمين ز–د/إيناس

 23ق -تصوير
 علم نفس  أ/إسراء راضى –د/منال 

 28ق –خزف    45ق
 أ/ اسراء ط –د/هند 

 30ق  –نحت 
   أ/يمنى –د/مختار 

 22ق -تصوير     4
   أ/ اسراء راضي –د/منال 

 30ق  –نحت 
 27ق  –معادن    أ/أميرة –د/مختار 

 25ق  –طباعة    أ/هاجر رفاعى–د/بيسه 
 أ/ياسمين ز –د/كاريمان

 29ق –خزف 
 أ/يمنى –د/عالء 

 22ق -تصميم
   أ/ زهراء –د/مصطفى

المجموعة 
 الثانية

 22ق -تصوير   5
 ء هويدىأ/وال–د/منال

 علم نفس

 27ق  –معادن     23ق 
 أ/لبنى –د/بيسه 

 الورشة-أشغال خشب
 أ/ محمد –د/حامد 

 30ق  –نحت 
 22ق -تصميم   أ/أميرة–د/مختار

 أ/ زهراء –د/مصطفى
 25ق  –طباعة 

 29ق –خزف    أ/ياسمين ز–د/ كاريمان
 أ/يمنى –د/عالء 

 22ق -تصوير 6
 أ/ والء هويدى–د/منال

 علم نفس  

 31ق  –نحت     23 ق
 أ/ندا –د/مختار 

 27ق  –معادن 
 أ/لبنى –د/بيسه 

 الورشة -أشغال خشب
 29ق –خزف    أ/محمد –د/حامد 

 أ/يمنى –د/عالء 
 22ق -تصميم

 25ق  –طباعة    أ/ زهراء –د/مصطفى
 أ/ياسمين ز –د/كاريمان

 23ق -تصوير   7
 أ/إسراء راضى–د/منال

 27ق  –معادن 
 الورشة-أشغال خشب   ر رفاعىأ/هاج –د/ريهام 

 أ/ محمد –د/حامد 
 30ق  –نحت 

 أ/أميرة –د/مختار 
 22ق -تصميم

 28ق –خزف    أ/ هبه –د/مصطفى 
 25ق  –طباعة    أ/أمانى ل – –د/هند 

   أ/ياسمين ز –د/ كاريمان 
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