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اسم المقرر - رقمه
الساعات والدرجات

اساتذة المقرر

المعيدين

المعمل
اسم المقرر - رقمه
6 ساعات 100 درجة4 ساعاتمناقشة - 100 درجة3 ساعةدرجة 100 3ساعاتمناقشة100 درجة4 ساعات  مناقشه درجة 100 3 ساعاتمناقشة 100 درجة3ساعاتالساعات والدرجات

اساتذة المقرر

المعيدين
المعمل

دراسات وعلوم بيئية - HUM005نقد وتذوق فني - BAS013تصميم سكنياسم المقرر - رقمه

 100 درجة4 ساعاتدرجة 100 4 ساعاتمناقشة - 100 درجة4 ساعة  2 ساعة - 100 درجة2 ساعة - 100 درجةدرجة 3100 ساعةمناقشة - 100 درجة7 ساعاتالساعات والدرجات

اساتذة المقرر
  م.د/ حمدي جوهر  -
    م.د/ سارة فوزي

مادة عامةمادة عامة  م/ اسماء مدحتالمعيدين

ع.فالمعمل

تذوق فني - 4604علم نفس - 4705تاريخ فن- BAS010اسم المقرر - رقمه

2 ساعة - 50 درجة2 ساعة - 50 درجةدرجة 100 3ساعاتمناقشة - 100 درجة5 ساعاتمناقشة 100 درجةساعات 1003 درجة ساعة 3درجة 100 3ساعات2 ساعة - 100 درجةالساعات والدرجات

اساتذة المقرر

مادة عامةمادة عامةمادة عامةالمعيدين

المعمل

اسم المقرر - رقمه

 100 درجة4 ساعات 100 درجة4ساعاتدرجة 100 3ساعاتدرجة 100 3ساعات6ساعاتمناقشة 100 درجة3 ساعات6ساعاتالساعات والدرجات

اساتذة المقرر

المعيدين

المعمل

اسم المقرر - رقمه

6 ساعاتدرجة 2100ساعاتمناقشة - 100 درجة3  ساعات100 درجة3 ساعاتمناقشة - 100 درجة5 ساعات 100 درجة3 ساعاتدرجة 100 3ساعاتالساعات والدرجات

اساتذة المقرر

المعيدين

المعمل
مدرج

الجمالون

أ.م.د / محمود حسن

BAS 016 - طبيعه حيه

م/ أسماء مدحت
البدروم 3

م.م/ ياسمين نور 

أ.د/ مها الحلبي - أ.د / دعاء عبد الرحمن

م/ ندى شهابم.م/ ياسمين نور - م/ نسة سيد

INT045 - #معايير التصميم الداخلي

بدروم 3

حاسب آلي - 4047

INT044 - #تاريخ التصميم.د.ث األوروبي

درجة 100 

الجمالون

أ.د/ عال سمير

د سة س م/ 

ــــي األول ــل الــــدراسـ ــ ـــام 2019 / 2020 م - الفصـ ــ واألثـــــاث - للعـــام الجـ م الداخــ ــــس مقــــررات قســـم التصمـــ جـــدول تدر

الجمالونبدروم 2قاعة عبد العزيز فهيم

  م.م/ االء مجدي

بدروم 2

أ.م.د / ابتسام خميس

أ.د / عال سمير

  م.م/ االء مجدي

أ.م.د / ضياء طنطاوي

 INT 030 - منظور هندسي تصميم داخلي#

بدروم 2

 INT 032 - أرجنوميكس#

 COM 002 - (1) كمبيوتر جرافيك

اليوم
الفرقة األو (المستوى الثالث) - الئحة الساعات المعتمدة

 INT 001 -أساسيات تصميم داخلي

درجة 100 

أ.م.د / أحمد سمير

األحـــد

م.م/ ياسمين عادل

اإلثن 

3 ساعة - 100 درجة

أ.م.د / محمود حسن

ت الس

قاعة عبد العزيز فهيم

ة المحا

عة الفرقة الرا

تصميم منشآت سياحية - 4105  INT 031 - #أساليب عرض واخراج

الفرقة الثالثة (المستوى السابع)- الئحة الساعات المعتمدة

  م.م/ االء مجدي

أ.د/ نبيل عبد العظيم - أ.د / دعاء عبد الرحمن - 
أ.م.د / أحمد سمير- أ.م.د / دينا فكري    -م.د/ 

سارة فوزي

 INT 002 - (1) تصميم داخلي سكني

 INT 003 - (1) رسم معماري

 أ.م.د / نرمين صبري

 INT 037 - #نُظم اضاءة داخلية

أ.د / حسن عبده  -  أ.د / علي شمس  - ا.د/ 
ثروت خليل  - أ.م.د / أحمد سمير -

INT 009 - تاريخ ت. د. و األثاث اسالمي

أ.د / أماني خضر -  ا.د/سلوى يوسف

 م/ ندى شهاب

ة (المستوي الخامس) - الئحة الساعات المعتمدة الفرقة الثان

 BAS 015 - طبيعة صامتة INT 008 - 1 تصميم أثاث

أ.د / سميه محمود -  أ.د / رانيه مسعد

م/ ندى شهاب - م/ أسماء مدحت

INT014 -  (2) تصميم أثاث

 أ.د / اسماعيل عواد - أ.د/ رانية مسعد

  م.م / ايه االشرف -  م/ سمر حسام

قاعة عبد العزيز فهيم بدروم 3

الجمالون

أ.م.د/ نرمين صبري

م/ اسماء مدحت

قاعة عبد العزيز فهيم

م/ اسماء مدحت

م.م / سارة جمال

البدروم 3

INT013 - (1) تصميم داخلي اداري

اسم عادل ا عزت   -   م.د/ سارة فوزي    - م.م /  لجنة جداول القسم العل :   أ.م.د / دال

 INT 038 - #تكنولوجيا القياس والمعايرة

قاعة علوم األثاث

INT015 - (1)  عمارة

م/ دينا أشرف - م/ ندى شهاب

قاعة عبد العزيز فهيم

بدروم 3

 بدروم 3

م.م/ ياسمين نور - م/ نسة سيد

بدروم 2

س الخم

عاء  أ.م.د / ابتسام خميس - م.د /ساره فوزي األر

أ.د / سعيد حسن  - أ.د / عال سمير -ا.د/سلوى 
يوسف- أ.م.د / ضياء طنطاوي-أ.د.م/اسماء حامد

أ.د/ أمل عواد - أ.د/ دعاء عبد الرحمن - م.د / أحمد عبد 
المعطي - أ.م .د / دينا فكري - م.د / داليا عزت -  م.د / 

حمدي جوهر
م.م/ياسمين نور - م/ سمر حسام

 INT 033 - نماذج مصغرة#

أ.د / أمل عواد - أ.د / دعاء عبد الرحمن

 COM 003 - (2) كمبيوتر جرافيك

م.م/ ياسمين عادل- م./ دينا أشرف

قاعة 2 - علوم األثاث

الثالثاء

بدروم 2

م/ سمر حسام

 م./ دينا أشرف

البدروم 3

م/ دينا أشرف

قاعة عبد العزيز فهيم

INT 039 -  #تصميم المناظر التلفزيونية

قاعة عبد العزيز فهيم

أ.د / أماني خضر

عمارة - 4118

 أ.م.د / أسماء حامد

البدروم 3

 أ.د / أماني خضر -أ.م.د/اسماء حامد

INT047 -#الدراسات األنسانيه

HUM005 -  دراسات وعلوم بيئية

أ.د / عبد الرحمن بكر  - أ.م.د / نرمين صبري

INT046 - #أنظمة التهوية والتكييف

مناقشة - 150 درجة

م/ سمر حسام

قاعة عبد العزيز فهيم

 جمالون

طبيعة حية - 4307-15

 أ.د/ رانية مسعد -أ.م.د/ياسر بدوي

 بدروم 3

ديكور سنيما  - 4207

جمالون

تاريخ التصميم الداخلي - 4112

أ.د / أشرف حسين - ا.م.د / داليا عزت

 أ.م .د / دينا فكري
أ.د / عبد الرحمن بكر  -   أ.د / اشرف حسين   - 

ا.م.د/ داليا عزت

  م.م / ايه االشرف

ً  على سير العملية التعليمية ............ السادة أعضاء هيئة التدريس المحترمين ...........  هذه النسخة  النهائية بإذن هللا تعالى من جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي الحالي 2019 - 2020 م مع توزيع الهيئة المعاونة ونهيب بسعادتكم عدم تغيير الجدول حفاظا

مدرج

  بدروم 3

قاعة عبد العزيز فهيم

م.م/ ياسمين عادل - م/ سمر حسام

مناقشة - 150 درجة

أ.د/حسين النبوي - أ.د/ ابراهيم بكر  - أ.د / عال هاشم -  أ.د/علي السنوسي- 
أ.د/ أشرف حسين - أ.م.د / ابتسام خميس

م.م/ ياسمين عادل - م.م / سارة جمال -  م/ ندى شهاب

 أ.م.د / ياسر بدوي

قاعة عبد العزيز فهيم

م/ نسة سيد

م.م / سارة جمال 

جمالون

ادارة عمليات التصميم  - 4116

م/ياسمين نور - م/ نسة سيد

س القسم العل : أ.د/ مها الحل  رئ

م/ دينا أشرف-   م/ اسماء مدحت

بدروم3الجمالون

أ.م.د / محمود حسن

م.م/ ياسمين عادل 

اماكن عامة بالكلية

ا.د/ مها الحلبي  -  أ.م.د / ياسر بدوي  -  م.د/ حمدي جوهر

INT 007 - (1) تصميم داخلي تجاري


