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 السبت

 تكنولوجيا الصناعات واملواد العضوية)عملي(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 أ/ حساو

 (ضوية)نظريتكنولوجيا الصناعات واملواد الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 د/ حمنود أبو الفتوح
 

 األحـــد

 تاريخ وآثار مصر القدمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 د/ ميال ٍاروٌ
 

 تاريخ الفن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 العال د/ عالء عبد
  

 االثنني

 مدخل إىل علم الرتميم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 أ.د/ حمند عوض

 تاريخ وآثار مصر القدمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 د/ ميال ٍاروٌ
 

 مدخل إىل علم اآلثار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 أ.د/ محسة بدر

 الثالثاء

 لغة أوربية حديجة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ

 د/ ميى أبو احلسً
     

 األربعاء
 ـــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ/   مدخل إىل علم الرتميم

       أ.د/ حمند عوض

 اخلميس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ024فـــــــــــ/         لغة عربية

      د/ حمنود دياب

 رئيس القسم
 حممد عبد اهلل معروفأ.د/ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 أ.د/ عبد الناصر ياسني
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 السبت

 تقنيات التصوير الزييت واملائي والباستيل
 معمل آداب الجديدة )عممي(

 أ/ حمنود أبو املعارف &أ/ أمساء

 تقنيات التصوير الزييت واملائي والباستيل
 ديدة )نظري(معمل آداب الج

 أ/ حمنود أبو املعارف &أ/ أمساء
  

 األحـــد
 تقنيات حفر وتطعيم وتشكيل األخشاب

 أ/ حساو      معمل التعميم الصناعي
 الكيمياء غري العضوية والفيزياء العامة)نظري(

 كمية العموم
 الكيمياء غري العضوية والفيزياء العامة

 كمية العموم          )عملي(

 االثنني

 ولوجيا الفخار والزجاج والفشيفشاء والقاشانيتكن
 )نظري( 014معمل آثار   

 د/ىريمني عبد الباقي
 )عممي(014معمل آثار 

 أ/ ريَاو

   الثالثاء
 تقنيات حفر وتطعيم وتشكيل األخشاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ024فــــــــــــــــ
 د/ حمنود أبو الفتوح

 لصباغات الطبيعيةتكنولوجيا األلوان وا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ024فــــــــــــــــ

 أ.د/ حمند معروف
  

 األربعاء
 تكنولوجيا األلوان والصباغات الطبيعية

 أ/ أمرية مازٌ   معمل آداب الجديد )عممي(
 فنون مصرية قدمية

   الصوييع د د/ عنا        ـــــــــــــــــــــــــــــــ024فــــــــــــــــ

  اخلميس
 مهارات الرسم الزخريف

 )عممي( 014معمل آثار 
 أ/ ريَاو

 مهارات الرسم الزخريف
 )نظري( 014معمل آثار 

 د/ رشواٌ عبد الرحيه
   

 رئيس القسم
 أ.د/ حممد عبد اهلل معروف

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 اصر ياسنيأ.د/ عبد الن

 


