
 
 
 

 الفرل الدراسي الثاني –مرحلة البكالهريهس  امتحانات التطبيقي جدول
  5/0200/ 21 بدأ من   0200-0202 الجامعي للعام 

 المالحظين       استاذ المقرر  التهقيت الزمن القاعة الفرقة المقرر اليهم م
 الدبت 2

21-5  
 المعاونة الهيئة وجدى أ.م.د/ ايمان 20الي 9 3  5قاعة  الثانية (  0اشغال خذب )
  أ.م.د/ ايمان وجدى 3الي 9 6 أمام المعمل  الرابعة (  5اشغال خذب )

  االحد 0
25-5 

 الهيئة المعاونة أ.م.د/رانيا احمد رضا 3الي 9 6  5قاعة الرابعة (1ترميم )
  د/ منى فتحى    3الى 9 6 المعملطرقة  الثالثة (3نحت )

  د/منى فتحى 3الى9 6 طرقة معمل الثانية ( نظام قديم2خزف )

  د/ منى فتحى 20الى9 3 طرقة المعمل  االولى (2خزف )
 االثنين 3

26-5 
 المعاونة الهيئة أ.م.د/ ايمان وجدى 20الي 9 3 معمل فنية االولي (  2أشغال فنية)

  د/ منى فتحى 3إلى 9 6 طرقة معمل الرابعة (0خزف )
  د/ايمان الجمال 3الي 9 6 5قاعة الثالثة (0ترهير)
  د/منى فتحى 20الى9 3 طرقة معمل  الثانية (0خزف )
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 الثالثاء
27-5 

 المعاونة الهيئة د/ايمان الجمال 20الى9 3 6قاعة االولى التذريح في الفن
  د/ايمان الجمال  20إلى9 3 5قاعة الثانية (2ترهير)

  د /ايمان الجمال 3الى9 6 5طرقة قاعة  الثانية نظام قديم (2ترهير)
  د/سالى الحريرى  3الى9 6 معمل فنية وطرقة  الرابعة (0طباعة مندهجات)

 الهيئة المعاونة أ.م.د/ ايمان وجدى 3الي 9 6  الفناء  الثالثة  (0)نديج يدوى   
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 االربعاء
28-5 

 المعاونة الهيئة الحريرى د/سالى  20الى9 3 6قاعة الثانية (0ترميم فنهن االعالن)

  د/سالى الحريرى  22الي 9 0 5طرقة قاعة االولى مهارات التدريس المرغر

  د / منى فتحى 3إلى9 6 طرقة معمل الثانية ( نظام قديم0نحت )
  أ.م.د/ ايمان وجدى 3الى9 6 5قاعة  الثالثة 0اشغال فنية 
  أ.م.د/ ايمان وجدى 3الى9 6 معمل فنية الرابعة (0اشغال معادن)

 الخميس 6
29-5 

 المعاونة الهيئة د/ايمان الجمال 20الى9 3 5قاعة  الثانية (2مدرح طفل)
  أ.م.د/رانيا احمد رضا 20الى9 3 طرقة المعمل  االولى (2اشغال خذب)

  أ.م.د/رانيا احمد رضا 3الى 9 6 5طرقة قاعة الثانية ( نظام قديم0ترميم)
  د/ايمان الجمال 3إلى9 6 معمل فنيه الرابعة (3ترهير)
  أ.م.د/رانيا احمد رضا 3الى9 6 6قاعة الثالثة (3ترميم)
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 الدبت
02-5 

 المعاونة الهيئة د/سالى الحريرى  3الى9 6 طرقة معمل فنية الرابعة (1نحت )
( نظام 2طباعة مندهجات )

 قديم
  د/سالى الحريرى  3الى9 6 معمل فنية الثانية


