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األحد

خزف
أ.د /سعيد عبد
عن بعد

األثنين

األصول الفلسفية للتربية
د /راضي اسماعيل
( عن بعد)

الصحه النفسية واالرشاد النفسي
د /فاطمة الزهراء
(عن بعد )

تصميم أ.م.د/
ايمان ريحان
(عن بعد)

طرق تدريس التربية الفنية
د /داليا المداح
(عن بعد)

معادن ()1
أ.م.د /ايمان
ريحان
د /روضه
العمروسي
(عن بعد)

تصوير د/
شادي عصام
(عن بعد)

الثالثاء

تصوير د /شادي عصام مج ()G032()2،0

تصوير د /شادي عصام مج ()G032()3،3

تصوير د /شادي عصام مج ()G032() 2،5

تصميم أ.م.د /ايمان ريحان م.م /اسماء هالل
()G003()3،4

تصميم أ.م.د /ايمان ريحان م.م /اسماء هالل
()G003()0،1

تصميم أ.م.د /ايمان ريحان م.م /اسماء هالل
()G003()7،8
خشب م /اسماء بسيوني (
)G20()8،7

خشب أ.د /لمياء كرم م /اسماء بسيوني( )G20()2،5

األربعاء

تربية ميدانية
أ.م.د /هناء حليم  -د /ايمان السنور --د /روضه العمروسي
 د /داليا المداح  -د /مي السيد عبده  ،د /رشا عاطف،د /شادي عصام

المشروع الفني د /شادي عصام

تصوير د /شادي عصام مج ()G032()8،7

معادن أ.م.د /ايمان ريحان م.م /اسماء بسيوني
()G32()5،6
معادن  0د /روضه العمروسي ()G02()2،0

الخميس

خزف أ.د/سعيد عبد الغفار مج ()G25()2،0

خشب أ.د /لمياء كرم ،م /اسماء بسيوني( )G20()2،0

خزف م.م /هدير الدسوقي ()G22()8،7

خزف أ.د/سعيد عبد الغفار مج ()G25()2،5

تصميم أ.م.د /ايمان ريحان ()G007()5،6

خزف م.م /هدير الدسوقي ()G22()3،3

شئون الطالب

خشب أ.د/
لمياء كرم
(عن بعد)

معادن  0د /روضه العمروسي م.م /اسماء
بسيوني()G32()3،3

المشروع الفني
أ.د /اماني محمد شاكر ا.د /السيد عبدة سليم-د /محمد عبد الحميد –
د/فادي بطرسد /داليا المداح

خشب م/اسماء
بسيوني ((8،7
()G20

رئيس قسم التربية الفنية

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

(أ.د /أماني محمد شاكر)

(أ.م.د /نجالء حسني األشرف)

(ا.د /أماني محمد شاكر)
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خشب أ.د /لمياء كرم م /اسماء بسيوني( )G20()3،3
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اشغال معادن  1أـ.م.د /ايمان ريحان ()G32()7،8

الفرقة الرابعة -الئحه قديمة

شئون الطالب

رئيس قسم التربية الفنية

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

(أ.د /أماني محمد شاكر)

(أ.م.د /نجالء حسني األشرف)

(ا.د /أماني محمد شاكر)

