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جدول الدراسة للعام الجامعى
  2019 - 2018

الفصل الدراسى 
األول

الفرقـــــة األولى
الئحة الساعات المعتمدة

املقررات امل�ساراليها باللون الأخ�سر )مقررات م�ساندة اإختيارية( يختار الطالب منها مقررين اأثنني فقط )مب�ساعدة املر�سد الأكادميي(.               طبقا لأولوية الت�سجيل مع مراعاة احلد الأق�سى امل�سموح به للت�سجيل لكل مقرر.

المجموعة 3 المجموعة 2المجموعة 1 المجموعة 3 المجموعة 2المجموعة 1 المجموعة 3 المجموعة 2المجموعة 1 المجموعة 3 المجموعة 2المجموعة 1 المحاضرة

حد
األ

1)BAS015( طبيعه صامتة
أ.م.د/ مي ندا

م.م/ اميرة مختار  ق)311(

)BAS015( طبيعه صامتة
أ.م.د/ سمر هاني  

م / نورهان ماجد  ق)311(           

)BAS015( طبيعه صامتة
أ.م.د/ دينا عبود

م.م / مروة سمير  ق)311(

معـــالجات جـــرافيكية لنظـــم التوجيـة االرشــاد )3116(
م.د/ داليا محسن  م./ إسراء محمد  ق)310(

تصـمـيـم العـــالمـات ونظــم 
ارشـاد )3105(

أ.د/ مجدى عبد العزيز
م./سهى محمود  ق)304(

تصـمـيـم العـــالمـات ونظــم 
ارشـاد )3105(
م.د/ لينا عاطف

م/انتصار حسين  ق)303(

تصـمـيـم العـــالمـات ونظــم 
ارشـاد )3105(

أ.د/ ايناس محمود 
م.م/هبة فتحى  ق)306( 2

تصميم اإلعالن المطبوع3
)ADV007(

أ.د/ عبير حسن عبده
م./ إسراء محمد

تصميم اإلعالن المطبوع
)ADV007(
أ.م.د/ مي ندا 

م.م / مروة سمير

تصميم اإلعالن المطبوع
)ADV007(

 م.د/ داليا محسن
م / نورهان ماجد

تصـمـيـم العـــالمـات ونظــم 
ارشـاد )3105(

أ.د/ مجدي عبد العزيز
م.م/هبة فتحى ق)304(

تصـمـيـم العـــالمـات ونظــم ارشـاد 
)3105(

أ.د/ ايناس محمود 
م./سهى محمود  ق)306(

تصـمـيـم العـالمـات ونظـم ارشـاد 
)3105(

م.د/ لينا عاطف
م/انتصار حسين  ق)303(

نظــم الحمــالت اإلعــــالنيــة )4111(     أ.م.د/ سمر هاني   م.م/ اميرة مختار  ق)310(

4

تصميم ملصقات إعالنيه5
)4102(

م.د/ مي ندا
م/انتصار حسين  ق)304( 6

ين
ألثن

ا

سلـوك المسـتهـلك  )ADV061(    م.د/ مي ندا    م. سهى محمود  ق)310(1
)ADV051(  السيناريو التنفيذي

أ.م.د/ محمد شريف يوسف
م.م / هبة نظمي  ق)304(

    )ADV051(  السيناريو التنفيذي
م.د/ ماريت 

م.م / سمر عادل  ق)306(

    )ADV051(  السيناريو التنفيذي
م.د/نيفين عزت

 م / نورهان ماجد  ق)303(
نـــــــقـــــــــــــــــد فــــنـــــــــــــــــــى )3604(   )مدرج حسن حسني(

تصميم نوافذ العرض   )4104(    م.د/ لينا عاطف   م.م رامي قناوي  ق)304(

دراســـــــــات وعلــــــــوم بيئيــــــــة )3703(   )مدرج حسن حسني(تصميم اإلقـنــاع  )ADV058(     أ.م.د/ دينا عبود  م. سهى محمود  ق)310(2

نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط3

4)ADV003(التفكيـر البصـرى
أ.م.د/ دينا عبود

م.م رامي قناوي  ق)304(

)ADV003(التفكيـر البصـرى
    أ.م.د/ نسرين عزت

م.م/ هبة نظمي  ق)303(

كمبيوتر جرافيك 
)COM002(
م.د/نيفين عزت

م. سهى محمود  ق)306(

تصميم المكاتبات والتقويمات 
)ADV008(
م.د/ لينا عاطف

م.م / مروة سمير

هــــــنــــدســـــــة كـهــــربـــــيـــــــة )3406(   )مدرج حسن حسني(
طبيعه حية )4307(

أ.م.د/ محمد قردش    أ.م.د/ مي ندا
م.م/هبة فتحى           م / نورهان ماجد    ق)311( 5

6

اء
الث

الث

تـــاريــخ فــــــــن  )BAS010(   )مدرج حسن حسني(1
)COM003(  2 كمبيوتر جرافيك

م.د/نيفين عزت             د/ ماريت يوسف  
م.م/ هبة نظمي   م.م / سمر عادل   ق)311(            

تصــمـيـم مطـويات ونشـرات 
وأغلفه  )3603(
أ.م.د/نسرين عزت

 م / نورهان ماجد  ق)303(

تصــمـيـم مطـويات ونشـرات 
وأغلفه )3107(

أ.د/ نجوى العدوي
م/ اميرة مختار ق)304(

تصميم مطويات ونشرات واغلفة 
)3107(

 أ.د/ محمد شحاته
م/انتصار حسين ق)306(

تك نظــــــم فوتــــــوغرافـــــيا )تجارى(  )4128(     د/ منال عيسى  ق)310(

نـــــــقــــــــــــــــــــد فــــنــــــــى   )4604(   )مدرج حسن حسني(التصميم الجرافيكي البيئي  )ADV060(   أ.د/ عبير حسن عبده   م./ إسراء محمد  ق)310(2

اللون في اإلتصال البصري  )ADV030(     أ.د/ نجوى العدوي  م / نورهان ماجد   ق)310(3
تطبيقات اللـون للتـوجـيه واإلرشاد )3112(

م.د/نيفين عزت     م.م / سمر عادل   ق)304(

تصميم ملصقات إعالنيه  
)4102(

أ.م.د/ محمد قردش
م.م رامي قناوي ق)303(

تصميم ملصقات إعالنيه
)4102(

أ.د/ عبير حسن عبده 
م./ إسراء محمد ق)306( 4)ADV002( التيبوغرافيا

 أ.م.د/ نسرين عزت 
م./ أميرة مختار ,  م/انتصار حسين , م / نورهان ماجد  ق)311(

المونتــــــــــــــــاج  )ADV043(    م.د/ ماريت يوسف   ق)310(

الفوتوغرافيا  )ADV031(    أ.م.د/ محمد قردش   م.م رامي قناوي  ق)310(5

6

اء
ربع

األ

1
كمبيوتر جرافيك 
)COM002(

م.د/ داليا محسن
م.م / سمر عادل ق)304(

كمبيوتر جرافيك
)COM002(
م.د/مروة عادل

م.م / مروة سمير ق)304(

تصميم المكاتبات والتقويمات 
)ADV008(

أ.د/ ميسون قطب
م. سهى محمود ق)303(

تصميم المكاتبات والتقويمات 
)ADV008(

    أ.د/ عطيات الجابري
 م.م/ هبة نظمي  ق)306(

تصـمـيم اإلعـالن بالرسـوم 
المتحركة )3106(

م.د/نيفين عزت
م/ اميرة مختار ق)311(

تصـمـيـم اإلعـالن بالرسـوم 
المتحركة  )3106(
د/ ماريت يوسف

 م/انتصار حسين ق)311(

تصـمـيـم اإلعـالن بالرسـوم 
المتحركة  )3106(
أ.م.د/ محمد شريف

م.م رامي قناوي ق)310( 2

تصـمـيم الشخصية اإلعالنية 3
)ADV009(
م.د/نيفين عزت

م.م/ هبة فتحي  ق)306(

تصـمـيم الشخصية اإلعالنية 
)ADV009(

د/ ماريت يوسف
م. سهى محمود  ق)304(

تصـمـيم الشخصية اإلعالنية 
)ADV009(

أ.م.د/ محمد شريف
م.م رامي قناوي  ق)311(

سيكولوجـيـة االعــــالن  )3223(  أ.م.د/ سمر هاني   م.م/ اميرة مختار  ق)310(

4    )ADV003(التفكيـر البصـرى
م.د/مروة عادل

م.م / مروة سمير  ق)303(

عــــــلـــم الـجــمــــــــــال )مدرج حسن حسني(

5

6

س
مي

لخ
ا

1
 أساسيات التصميم  

)ADV001(
أ.م.د/ محمد قردش

م.م/ هبة نظمي ق)303(

أساسيات التصميم
)ADV001(

أ.د/تامر عبد اللطيف
م.م /هبة فتحي ق)304(

أساسيات التصميم
)ADV001(

م.د/مروة عادل  
م / نورهان ماجد   ق)304(    

عـلـــــــم نـفـــــــــــــس )مدرج حسن حسني(دراسـات و عـلــــوم بيئـيـــة  )3703(   أ.د/ ايناس محمود  م.م / مروة سمير ق)310(

تصمـيـم مـكاتبات و تـقــويمات 2
)4108(

أ.د/ ايناس محمود
  م./ إسراء محمد  ق)306(

تصمـيـم مـكاتبات و تـقــويمات 
)4108(

م.د/ لينا عاطف
 م.م / سمر عادل  ق)311(

تصمـيـم مـكاتبات و تـقــويمات 
)4108(

    أ.م.د/ سمر هاني
م.م / مروة سمير ق)311( 3

تصميم ملصقات إعالنيه  4
)3102(

م.د/مروة عادل
م.م/ هبة نظمي  ق)306(

تصميم ملصقات إعالنيه 
)3102(

أ.م.د/ نسرين عزت 
م /انتصار حسين ق)311(

تــســويــق و أبــحـاث ســوق )       (     أ.د / تامر عبد اللطيف   م.م/ هبة فتحي ق)310(

تصميم ملصقات إعالنيه  5
)3102(

أ.م.د/ دينا عبود 
م./ إسراء محمد  ق)303(

حاسب آلى  )4403(   م.د/ م.د/ داليا محسن    م / نورهان ماجد    م. سهى محمود  ق)304(
6


