
 

 

م7102/  6102جدول المواد النظرية والعملية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى   
 قسم الصناعات الجلدية

 الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة
 اليوم المحاضرة

(1)  (2)  (1)  (2)  (1)  (2)  

 تصميم المصنوعات الجلدية )2(
    م/ منة هللا نبيل 

 
 حـاسب آلى متخصص )2(

 م/ سارة خالد

 
 لغـــــــــــــة إنجليزيـــــــــــة متخصص )1(

 د/ اسماء عبد الخالق
1 

حـــــــ
األ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ـ
ـــــــد
ــــــــــــ
ـــ

 

 تك. مصنوعات جلدية )2(
هالة مدحت م/   

 
2 

 لغـــــــــــــة إنجليزيـــــــــــة متخصص )2(
 تك مالبس جلدية )2(  د/ اسماء عبد الخالق

فاطمة إبراهيمم/   

 3 
  4 

 لغـــــــــــــة إنجليزيـــــــــــة متخصص )3(
 تصميم أحذيـــــة )2(  د/ اسماء عبد الخالق

الفتاحم/ شيماء عبد   
 تك أحذيــــــــة )2( 

سارة خالدم/   

 5 
  6 

    7 
      8 
      9 

 مشروع )2( آلى  
 أ.م.د/ سحر حربى

 حـاسب آلى متخصص )2( 
 م/ منة هللا نبيل

 حــــــــــــاسب آلى متخصص )1(
 أ.د/ إيهاب فاضل

1 

ـــــن
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ثنيــ

 2  األ
 تصميم المصنوعات الجلدية )2( 

وليد شعبان/ أ.د   
 حــــــــــــاسب آلى متخصص )2( 

 د/ نجالء صبحي
 حـــــــــــــــــاسب آلى متخصص )1( ) عملى (

 أ.د/ إيهاب فاضل

3 
4 

 مشـــــــروع )2( آلى
   م/ شيماء عبد الفتاح

 مشـــــــروع )2( آلى
    م/ منة هللا نبيل

 
 تصميم أحذيـــــة )2( 

 م/ سارة خالد  
 تصميم مالبس جلدية )2( 

 أ.د/ إيهاب فاضل
5 

 6 
 تصميم مالبس جلدية )2( ) عملى ( 

 أ.د/ إيهاب فاضل
7 

  8 
      9 

كلية معتمدة –كلية االقتصاد المنزلى   
 مكتب : أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 



 
 تصميم مصنوعات جلدية )2(

م/ فاطمة إبراهيم       
 تصميم أحذيــــــــــــة )2( 

نجالء صبحى د/   
 تك. مالبس جلديـــــــــــــة )2( 

سارة إبراهيمد/   
1 

ـــاء
ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
الثــــــــ

 2  الث
 تك. أحذيـــــــــــة )2(  

نجالء صبحىد/   
 صناعــــــــة يدويـــــة )1( 

 أ.د/ نادية محمود
3 

 تك. مصنوعات جلدية )2(
 أ.د / وليد شعبان

4 

 تك أحذيـــــــــة )2( 
 م/ سارة خالد    

 
 صناعة يدويـــــة )1( 

فاطمة ابراهيم م/  

 5 
   

 تك. مالبس جلدية )2( 
هالة مدحتم/   

6 
   7 
     8 
      9 

 حـاسب آلى متخصص )3(
عبد الفتاحم/ شيماء   

    1 

ـــاء
ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
عـــــــــــ

ألرب
 2     ا

 حــــــــــــاسب آلى متخصص )3( 
 أ.م.د/ سحر حربى

 كيمياء الجلود)2(   
 أ.د/ الشحات حسن

3 
  4 

 تك. مصنوعات جلدية )2(
   م/ هالة مدحت 

 حـاسب آلى متخصص )3(
 م/ منة هللا نبيل

 كيمياء الجلود )2( )عملى(   
 أ.د/ الشحات حسن

5 
   6 

 كيمياء الجلود )2( )عملى(   
 أ.د/ الشحات حسن

 7 
     8 
      9 

 األمن الصناعى  
 أ.د/ سمر على 

 
 رسم ميكانيكى ) كلية فنون تطبيقية(

مجدي عزت د/  
 رسم هندسى
 د/ وسام أنسى

1 

س
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ميـــــــ
الخ

 2 
 رسم ميكانيكى ) كلية فنون تطبيقية( )عملى(  

مجدي عزت د/  
 

 رسم هندسى ) عملى(
 د/ وسام أنسى

3 
   4 

 صيانة ماكينات ) عملى ( ) كلية فنون تطبيقية (
 أ.د/ مجدى عزت 

 أرجنومية ) كلية فنون تطبيقية(
 د/ 

 5 

 رسم هندسى ) عملى(
 د/ وسام أنسى

 صناعة يدويـــــة )1( 
 م/ فاطمة إبراهيم

6 
 صيانة ماكينات ) كلية فنون تطبيقية (

 أ.د/ مجدى عزت 
 أرجنومية ) كلية فنون تطبيقية( ) عملى(

 د/ 
7 

  8 
      9 



 


