
جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة   

 االحتفــــــال بعٌـــد االم 
2016مارس  23االربعاء   





..... سامٌة حامد. د. أ  
والسينما والتلفزيىنالفىتىغرافيا قسم                     



..... أسماء أبو طالب. د. أ  
قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلفزٌون                    



..... منى ابو طبل. د. أ  
قسم الطباعة والنشر والتغلٌف                    

 



..... حنان السروي . د. أ  
قسم الطباعة والنشر والتغلٌف                    



..... منى العجوز. د. أ  
قسم الطباعة والنشر والتغلٌف                    

 



..... عطٌات الجابري. د. أ  
قسم االعالن                    



..... نجوى العدوي. د. أ  
قسم االعالن                    



..... سمٌة محمود . د. أ  
قسم التصمٌم الداخلً واالثاث                    



..... سلوى الغرٌب . د. أ  
قسم التصمٌم الصناعً                    



..... مفٌدة صادق. د. أ  
قسم التصمٌم الصناعً                    



..... حسن سلوى محمد عبد النبً . د. أ  
قسم المنتجات المعدنٌة والحلً                    



..... عاٌدة الرٌفً . د. أ  
 قسم المنتجات المعدنٌة والحلً



..... زٌنب سالم . د. أ  
قسم الخزف                    



..... تهانً العادلً . د. أ  
قسم الخزف                    



..... فتحٌة معتوق . د. أ  
قسم الخزف                    



..... زٌنات عبد الجواد. د. أ  
قسم الخزف                    



..... سهٌر الشامً. د. أ  
قسم الخزف                    



..... فاطمة الشناوي . د. أ  
 قسم الزجاج 



..... نازك حمدي أبو جبل . د. أ  
قسم الزخرفة                    



..... فلاير عبد المنعم . د. أ  
قسم الزخرفة                    



.....حمدٌة سلمان . د. أ  
 قسم النحت والتشكٌل المعماري والترمٌم

 



..... جمٌلة المغربً . د. أ  
قسم الغزل والنسٌج والترٌكو                    

 



..... منى السمنودي. د. أ  
قسم الغزل والنسٌج والترٌكو                    



..... عبلة كمال . د. أ  
قسم الغزل والنسٌج والترٌكو      

 



..... هدى عبد الرحمن . د. أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... وفاء عبد الخالق . د. أ  

المنسىجات والصباغة والتجهيز طباعة قسم   

 



..... أودٌت أمٌن عوض  . د. أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... أهداف كمال . د. أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



.....عائشة نصر. د. أ  

 قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز



..... سهٌر عثمان . د.أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... سمٌة توفٌق  . د. أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... هدى صدقً . د. أ  
قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... ماٌسة فكري . د. أ  

قسم طباعة المنسىجات والصباغة والتجهيز   



..... سمٌحة الباشا . د. أ  

  قسم المالبس الجاهزة


