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 رئيس القسم

 المعيد المكان المادة الزمن السكشن

6 
 الخميس

4/5 
9-6 

 
 (6مالبس جلدية) تك

 -( المالبس الجلدية4معمل )
 –مبني الدراسات العليا 

 الدور األول
 م/فاطمة إبراهيم

0 
 األحد

2/5 
 (6مالبس جلدية) تك 9-6

 -( المالبس الجلدية4معمل )
 –مبني الدراسات العليا 

 الدور األول
 م/ هالة مدحت

0 
 االثنين

8/5 
 

9-6 

مالبس تصميم 
 (6جلدية)
 

حاسب آلي متخصص 
(0) 

( الصناعات 0معمل )
مبني المعامل  –اليدوية 

 الدور الثالث –والمدرجات 
 

 –( الحاسب اآللي 2معمل )
 –مبني الدراسات العليا 

 الدور األول

 إيهاب فاضل/ د
ياسمين م / 

 صالح
6 

 الثالثاء 0
9/5 

 (0صناعة يدوية ) 9-6
 مبنى المسجد 

حجرة رقم  –الدور الثالث 
(0-6) 

 م/ فاطمة إبراهيم
م/ ياسمين 

 6 صالح

0 
 الخميس 

00/5 
9-6 

 رسم هندسى
 

مبنى المكتبة والصناعات 
 الجلدية

حجرة رقم  -الدور األول 
(4) 

 د/ وسام أنسى
6 

 االربعاء 0
02/5 

 (6كيمياء الجلود ) 9-6
مبنى المكتبة والصناعات 

 -الدور األرضى الجلدية 
 (  4حجرة رقم )

   د/ الشحات
 حسن

6 



 

 

 

 حلوانجامعة 

 كلية االقتصاد المنزلي

 قسم الصناعات الجلدية

 

-1026الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الثةجدول االمتحانات العملي للفرقة الث

 م1027

 

 المعيد المكان المادة الزمن السكشن

0 
 الثالثاء

6/5 
9-6 

 
 (6تصميم أحذية )

( معمل 6حجرة )
مبني  –التصميم اليدوي 

 –المعامل والمدرجات 
 الدور الثالث

 م/شيماء عبد الفتاح
 سارة خالدم / 

6 

 األحد 0
2/5 

 (6حاسب آلي متخصص ) 9-6
( الحاسب اآللي 2معمل )

مبني الدراسات العليا  –
 الدور األول –

 م/ منة نبيل
 6 سارة خالدم / 

0 
 االثنين

8/5 
 (6أحذية )نولوجيا تك ص9-06

( خياطة األحذية 4معمل)
لدور  –مبني العميد  –

 األرضي
 م/ سارة خالد

6 
 الثالثاء

9/5 
 (6أحذية )نولوجيا تك ص9-06

( خياطة األحذية 4معمل)
لدور  –مبني العميد  –

 األرضي
 م/ سارة خالد

 الخميس 0
4/5 

9- 06 
06-3 

 األرجونومية -
 رسم ميكانيكى -

 كلية الفنون التطبيقية
 معمل األرجونومية   -

 معمل الرسم الميكانيكى  -

 د/ سما أحمد
 6 د/ مجدى عزت

 

 رئيس القسم
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 المعيد المكان المادة الزمن السكشن

0 
 األثنين

8/5 
9-6 

تصميم المصنوعات 
 (6الجلدية )

( التصميم 6, 0معمل )
مبني المعامل  –اليدوي 

الدور  –و المدرجات 
 الثالث

 م/منة نبيل
 فاطمة إبراهيمم / 

6 

0 
 الثالثاء

9/5 
9-6 

المصنوعات الجلدية  تك
(6) 

( 03معمل )
 –المصنوعات الجلدية 

 –العليا مبني الدراسات 
 الدو األول

 م/ هالة مدحت

0 
 االربعاء

01/5 
 (3حاسب آلي متخصص ) 9-6

( الحاسب 2معمل )
مبني الدراسات  –اآللي 

 الدور األول –العليا 

 م/ منة نبيل
 م/شيماء عبد الفتاح

 الخميس 0
00/5 

 د/ مجدى عزت كلية الفنون التطبيقية صيانة ماكينات 06 -9
6 

6 
 األحد

04/5 
9-6 

المصنوعات الجلدية  تك
(6) 

( 03معمل )
 –المصنوعات الجلدية 
 –مبني الدراسات العليا 

 الدو األول

 م/ هالة مدحت

 رئيس القسم

 

 

 


