
( 2020 - 2019 )العام الجامعي - الفصل الدراسي األول - جدول محاضرات قسم الديكور 

عدد الطلبة:عدد الطلبة:عدد الطلبة:عدد الطلبة:عدد الطلبة:عدد الطلبة:عدد الطلبة

سقاعةالمادةسقاعةالمادةسقاعةالمادةسقاعةالمادةسقاعةالمادةسقاعةالمقررسقاعةالمقرر

2قاعة 1قاعة 8:30-10:101

5قاعة 4 _ 10:30-12:0023

12:30-2:103
قاعة 

3
طرز معمارية

قاعة 
7

5قاعة 2
دراسة مشروع 

(1-2-3-6-8)
22قاعة 

تاريخ 

مسرح

قاعة 
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قاعة 
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قاعة 
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تصوير 
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2
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تاريخ 
مسرح

2

12:30-2:103
قاعة 

3
-8قاعة 

9
72قاعة تاريخ فن

دراسة 
مشروع

92قاعة 

5قاعة 2:30-4:1044

تشريح4:30-6:105
قاعة 

7
2

دراسة  
(10)مشروع 

2قاعة 

6:30-8:106
تاريخ فن 
تشكيلى

قاعة 
7

2

8:30-10:101
قاعة 

3

10:30-12:0024-5

3قاعة 12:30-2:103
قاع

2ة 

ليلى .م.م -         (4)حسين عزب / د.ا
(4)السيد 

2:30-4:104
تاريخ حضارة 

االسكندرية
قاعة 

7
دراسة مشروع24-5

قاعة 
9

2

4:30-6:105

6:30-8:106

6قاعة 3قاعة 8:30-10:101

10:30-12:0024-5
قاعات 
تعبيرية

12:30-2:103
قاعة 

3
6قاعة 72قاعة   نظريات ديكور

دراسة  
(9-5)مشروع 

92قاعة دراسة مشروع2قاعة 

2قاعة 2:30-4:1044

72قاعة فيزياء4:30-6:105

6:30-8:106

1قاعة  8:30-10:101

10:30-12:002

12:30-2:1034 5
مادة 

اختيارية
قاعة 

9
3

2:30-4:104
كميات 

ومواصفات
2قاعة 73قاعة 

6قاعة 4:30-6:105

6:30-8:106

8:30-10:101
قاعة 

3
5قاعة 

6قاعة 10:30-12:0024

12:30-2:103
دراسة  
(7)مشروع 

2قاعة 

2:30-4:104

4:30-6:105

6:30-8:106 

حسن الفداوى/ د.ا: المشرف سعد متولى/ د.ا: المشرف محمود المالح/ د.ا: المشرف محمد رجب/ د.عبد الحميد عبد المالك ، ا/ د.ا: المشرف 

(7)فاطمة مصطفى .م

فايزة الدالل / د.م.ا - (5)محمد رجب / د.ا
(9)

رنا صالح . م - (5)عاليا سامح . م.م
(9)

 - (2)سعد متولى /د.ا - (1)محمد رجب /د.ا
(6)دينا نبيل .د - (5)عالء كرام /د.ا

 - (1)عاليا سامح ، بهيرة معتز . م.م
 - (2)أميرة بندارى .فاطمة حسين ، م.م
 (5)لينا أحمد .سميرة إسماعيل ، م.م.م

إيمان المصرى .أسماء صابر ، م.م.م- 
(6)

 - (4)محمد كمال .د - (3)عبير نور الدين /د
(7)باكينام عوض .د

نهى عبد المنعم .ريهام سامى ، م.م.م
شروق على .رنا صالح ، م.م - (3)
(7)مريم أسامة .آالء السيد ، م.م (4)

(7)عصام العزازى /د.ا

ريهام .د-فايزة عباس  . د.أ- معتـز شاهيــن . د.أ
بسمة خليل. د- هالل  

قاعة 

الدراسات
4

عاليا . م.م - (3)لقى سالمة .م.م
 - (7)فاطمة مصطفى .م - (5)سامح 

(9)رنا صالح .م

(8)ميادة محمد .م - (4)ليلى السيد . م.م - (2)مروة الرملى . م.م - (1)بهيرة معتز . م

 - (6)رانيا محمود .إيمان منير ، م.م.م - (3)لقى سالمة . م.م - (2)مروة الرملى . م.م - (1)بهيرة معتز . م
(8)ميادة محمد.م

4

4

4

عال محمد.د- دينا مندور /د.ا- ممدوح عبده /د.ا- عبد الحميد عبد المالك /د.ا

2قاعة 

4(3)هبة السيد أحمد .هبة عبد النبى ، م.م - (2)نورهان حمدى .ريهام سامى ، م.م - (1)رنا صالح .ميادة محمد ، م.م

- سدن مكى .م- علياء العزازى .م- جيالن يسرى .م.م- لقى سالمة .م.م- مروة الرملى . م.م- مى عبد النبى . م.م
سعاد عبد الواحد.م

(7)عصام العزازى /د.ا(7)تصميمات  (4-2-1)رسم 

باكينام .د - (2)ايمن الروينى .د - (1)دينا وجيه .د-ابراهيم موسى /د.ا
(3)عوض 

مادة اختيارية 
(1-2-3)

4

دينا .د-        سلمى ابو طالب .د- نرمين سعد /د.م.ا- نجوان شحاتة /د.ا
إيمان العقبى.د- وجيه 

شروق على.م- فاطمة مصطفى .م- إيمان المصرى .م- مروة حسوبة .م.م

مواد نهو و 
تشطيب

4سدن مكى.م- جيالن يسرى . م.م- لقى سالمة . م.م- مى عبد النبى .م.معبد الحميد عبد المالك/د.ا1قاعة 

-3)مناظر خلوية 
4-7)

(2)هبة السيد فكرى/د - (4)عصام السيد .د - (1)يسرى قطقط .د - (3)فايزة الدالل /د.م.أ

-1)مناظر خلوية 
2-5-6)

قاعات تعبيرية
دينا محمد منـدور/ د.     أ

4

دينا مندور/د.أ- عبدالحميد عبد المالك /د. ا

4

(2)(1)دينا ابوشال .د- عالء كرام  /د. ا

(5)ايمن الروينى .د - (4)(3)عبير نور الدين . د (5-4-3)رسم 
-3)تصميمات 
5-7-9)

 - (6)رانيا محمود.إيمان منير،م. م.م
سعاد عبد .م - (8)ميادة محمد .م

(10)الواحد 

هبة عبد النبى .جيالن يسرى ، م. م
(3)(4)

2قاعة 

تشكيل فني

أميرة الحداد / د.م.ا - (6)هبة منصور/د.ا
(10)نرمين سعد / د.م.ا -(8)

-6)تصميمات 
8-10)

(9)(7)دينا نبيل . د - (5)نيفين عبد اللطيف . د
-5-4)تصميمات
7)

5قاعة (10-6-1 )رسم 

(4)(3)سعد متولى /د.ا( 4-3)رسم  مريم أسامة.م- شروق على .م- إيمان المصرى .مايات فواز.د- اميرة الحداد / د.م.ا

(5)سهام أسامة .م.م - (4)(3)هبة أحمد . سعاد عبد الواحد ، م.مروة حسوبة ، م.م.م

(2-1)رسم 
لوال . د - (1)سعد متولى /د.معتز شاهين ، ا/د.ا

(2)جابر 
4

قاعة 
5

قاعة 
6

(3)فاطمة حسين .م - (2)م سهر الحوفى .م - (1)م هبة صادق .م

محمد شاكر/ د.ا

هبة عبد النبى.م

آالء السيد .مروة حسوبة ، م. م.م - (1)شروق على .فاطمة مصطفى ، م.م
نهى عبد .عبد هللا خالد ، م.م - (3)مريم أسامة .سوزان عالء ، م.م  - (2)

(4)المنعم 

رسم      
مجموعة 

(1-2-3)

سهر .م - (3)إيمان المصرى .م - (2)ميادة محمد .م - (1)م أسماء صابر .م
(6)نورهان حمدى .م - (5)بهيرة معتز .م - (4)الحوفى 

 (1)مريم سالمة .م إيمان منير ، م.م سميرة إسماعيل ، م.م عاليا سامح ، م.م
ليلى .م.م إسراء عبد الفتاح ، م.م - (2)إسراء سعيد .بهيرة معتز ، م.م- 

(3)السيد 

القصر

سفلي

5قاعة 

7قاعة 4قاعة 

 4 )تصميمات 
(مجموعات 

4

قاعات تعبيرية

14قاعة 
علياء العزازى .م - (1)لينا أحمد .م

(4)هبة عبد النبى .م - (2)

 5)تصميمات 
(مجموعات

4

4

4

سلمى ابو .د -(3)ايمان العقبى . د
هبة السيد فكرى .د - (5)طالب 
(7)أمانى طه .د - (6)

تفاصيل 
ورسومات 

تنفيذية
مريم أسامة.م- يمنى السيد .م- فاطمة مصطفى .م- رنا صالح .م- ميادة محمد .م- إيمان المصرى .م- مروة حسوبة .م.م

6قاعة 
لوال .د -         (2)ايمن الروينى .د - (1)سعد متولى /د.ا

(3)جابر 

-5-3)تصميمات
6-7)

 - (3)إيمان منير . م.م
ليلى .م.م - (5)إسراء سعيد .م

(7)سمر حافظ .م - (6)السيد 

-1 )تصميمات 
2-3-6)

4هبة السيد أحمد.م- نورهان حمدى .م- م محمد التونسى .م

منظور هندسي 
(1-2-4)

مريم أسامة.م- يمنى السيد .م- سدن مكى .م رحاب غنيم/د.م.أ-اميرة الحداد /د.م.ا

4

3قاعة 

1قاعة 

4

الفراغ المظلل

رئيـس مجلس القسمعلوي

-2-1)تصميمات
4)

1

1قاعة 
ايات .د - (3)باكينام عوض .د

هبة السيد فكرى .د -  (5)فواز 
(7)عبير نور الدين .د - (6)

اميرة /د.م.ا- محمود المالح / د.ا
رحاب صالح /د.م.ا - (1)الحداد 

(4)يسرى قطقط .د - (2)

مروة .م.م - (3)سوزان عالء .م
 - (6)يمنى السيد .م - (5)حسوبة 
(7)أسماء صابر .م.م

4
 - (1)فاطمة حسين .م

 - (2)إسراء عبد الفتاح .م.م
(4)جيالن يسرى .م.م

2قاعة 
-2-1)تصميمات 

4-5-6-9-10)
(7-6-5-3)رسم 

(2)هبة السيد أحمد .م - (1)أميرة بندارى .نهى عبد المنعم ، م.م

هبة السيد أحمد. م

(5-4)رسم 

قاعة 
9

تصميمات

6قاعة 

االتوبيس

9قاعة 

 عميد الكلية 

تصميمات تنفيذ

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

3 (2)م ليلى السيد .م - (4)فاطمة حسين .م - (1)أسماء صابر .م.م - (3)رنا صالح .م

ريهام .د- فايزة عباس . د.أ- معتـز شاهيــن . د. أ
هالل

8قاعة 

3ريهام سامى.م.م- هبة صادق .م.م

2قاعة 

نجوان محمد شحاتة/ د.أهبــة سامى منصــور/ د.أ

1قاعة 

مادة 
اختيارية

8قاعة 

آالء السيد .مروة حسوبة ، م. م.م - (1)شروق على .فاطمة مصطفى ، م.م
نهى عبد .عبد هللا خالد ، م.م - (3)مريم أسامة .سوزان عالء ، م.م  - (2)

(4)المنعم 

8قاعة 

-3-2-1)اختيارية 
4)

عصام .د - (1)يسرى قطقط .د
نيفين عبد اللطيف .د - (2)السيد 

(4)

2قاعة 

4

(7)فاطمة مصطفى .م

(3)تصميمات 

اسقاط 
هندسى

 -(1)ايه كمال .د- رحاب غنيم /د.م.ا- مروة محفوظ /د.م.ا
دينا وجيه .د -        (2)ايمان العقبى .د-سلمى ابو طالب .د

(3)هبه السيد فكرى .د-

انشاءات 
معمارية

-دينا وجيه .د- سلمى ابو طالب /د- مروة محفوظ /د.م.ا
(3-2-1)هبة السيد فكرى .د- امانى طه .د- ايات فواز .د

6

(5)نهى عبد المنعم .م - (4)م مروة الرملى . م

1قاعة 

6
عال /د-        ممدوح عبده /د.ا- عبد الحميد عبد المالك /د.ا

محمد
رسومات تنفيذية

عبير .د- (1)فايزة الدالل .د.م.ا- أحمد فؤاد /د.ا
محمد كمال .د - (3)آية كمال .د - (2)نور الدين 

(4)

- (4)مروة محفوظ / د.م.ا - (1)هبه منصور /د.ا
عال .د -         (5)دينا وجيه .د - (2)رحاب غنيم /د.م.ا

(3)محمد 

(3)عال محمد .د - (5)أمانى طه .د

4

عمارة داخلية/  الفرقة الثالثة الفرقة الثانية

6قاعة 

الفرقة اإلعدادية

بسمة خليل: منسق الفرقة آية كمال.د: منسق الفرقة 

4

هبة السيد فكرى.د:- منسق الفرقة  دينا وجيه.د:- منسق الفرقة 

نرمين /د.م.ا- نجوان محمد شحاتة / د.ا- حسين عزب /د.ا
بسمة خليل .د - (3)دينا نبيل.د - (2)ايات فواز/د - (1)سعد

(6)دينا ابو شال.د - (5)باكينام عوض.د - (4)

أميرة بندارى.م- يمنى السيد .م- شروق على .م- م محمد التونسى .م نرمين سعد/د.م.ا- حسين عزب / د.ا

 5)تصميمات 
(مجموعات

- (4)مروة محفوظ / د.م.ا - (1)هبه منصور /د.ا
عال .د -         (5)دينا وجيه .د - (2)رحاب غنيم /د.م.ا

(3)محمد 

(2-1)رسم 
 - (1)رحاب غنيم .د.م.ا- عالء كرام /د.ا

ريهام .د - (3)اية كمال .د - (2)عصام السيد .د
(4)هالل 

4

1قاعة 
لينا أحمد .م - (1)سميرة إسماعيل . م.م

(10)(6)أميرة بندارى.، م

األستاذ و الهيئة المعاونة األستاذ و الهيئة المعاونة

رابعة تعبيرية/ الفرقة 

األستاذ و الهيئة المعاونةاألستاذ و الهيئة المعاونة

عبد هللا .م- لميس سليمان .م.م
النور

-2-1)تصميمات 
4-8)

هبة /د.ا - (3)عبدالحميد عبد المالك/د.أ - (2)محمود المالح / د.ا - (1)احمد فؤاد/د.ا
(8)اميرة الحداد/د.م.ا - (6)منصور 

ثالثة تعبيرية/ الفرقة  رابعة عمارة داخلية/ الفرقة 

فايزة الدالل/ د.م.ا:  منسق الفرقة

4
عصام .د-   نيفين عبد اللطيف . د- حسن الفداوي . د.أ

السيد

آالء السيد.م فايزة عباس. د. أ

سدن مكى.م- لقى سالمة .م.م

اميرة /د.م.ا -       (4)حسين عزب /د.ا - (2)محمود المالح / د.ا - (1)احمد فؤاد /د.ا
(8)الحداد 

نيفين عبد اللطيف. د: منسق الفرقة

األستاذ و الهيئة المعاونة

ريهام هالل.د: منسق الفرقة

عبد هللا .م- لميس سليمان .م.م
النور

4
نيفين عبد .د- محمد كمال . د- حسن الفداوي . د.أ

اللطيف

8قاعة تصميمات
ريهام .د- فايزة عباس . د.أ- معتـز شاهيــن . د. أ

هالل
4هبة صادق.م.م- سهام أسامة . م.م

آالء السيد.م

قاعة 
9

فايزة عباس. د. أ

آالء السيد.م- سوزان عالء .م عصام السيد. د- سعد متولي. د.ا

8قاعة 

قاعة 
9

س
مي

خ
ال

قاعة 
9

4

تصميمات 
تنفيذ

قاعة 
9

رسم

 تصميم 
أزياء

ت
سب

ال
ن
ني
الث

ا
ء
ثا
ال
لث
ا

حد
أل
ا

ء
عا
رب

الأ
ا

2قاعة 

تصميمات

محمد شاكر/ د.ا

4

نرمين /د.م.ا- نجوان محمد شحاتة / د.ا- حسين عزب / د.ا
بسمة .د - (3)دينا نبيل.د - (2)ايات فواز/د - (1)سعد

(6)دينا ابو شال.د - (5)باكينام عوض.د - (4)خليل

(6)ليلى السيد .م.م - (3)إيمان منير .م.م - (2)إسراء عبد الفتاح .م.م - (1)فاطمة حسين .م

8قاعة 

مناظر 
مسرحية

8قاعة 

4

وم
لي
ا

رة
ض
حا
الم

اد 
ميع

رة
ض

حا
لم

ا

عبير .د- (1)فايزة الدالل .د.م.ا- أحمد فؤاد /د.ا
محمد كمال .د - (3)آية كمال .د - (2)نورالدين 

(4)

امانى رضا/ د.ا

عبد الفتاح غنيمة/ د.ا

الفرقة األولى

 4 )تصميمات 
(مجموعات 

4

 )تصميمات 
6 

(مجموعات

م محمد التونسى.م محمد كمال.د

أسس تصميم 
( مجموعات4)

4مريم أسامة.م- لينا أحمد .م- هبة عبد النبى .مدينا ابو شال.دتكنولوجيا

األستاذ و الهيئة المعاونةاألستاذ و الهيئة المعاونة

  (3)سهر الحوفى .م - (2)م سهام أسامة .م - (1)نورهان حمدى .  م
(4)هبة السيد أحمد .م

نهى عبد المنعم.م- يمنى السيد .م

عالء كرام/ د.أحمد فؤاد ، ا/ د.ا: المشرف 

4

إبراهيم موسى/ د.حسين عزب ، ا/ د.ا: المشرف 

 )تصميمات 
6 

(مجموعات

4

قاعة 
3

م إسراء عبد .م- إيمان منير .م.م- م سميرة إسماعيل .م- م محمد التونسى . م
مريم سالمة.م- إسراء سعيد .م- رانيا محمود .م- الفتاح 

هبة السيد أحمد.م- هبة عبد النبى .م

علياء .م- سمر حافظ .م- جيالن يسرى .م.م- لقى سالمة . م.م- مروة الرملى .م.م- م مى عبد النبى .م
سدن مكى.م- العزازى 

قاعات مظاوم

(4-3)رسم 

. ............د

Uالـ 

قاعة 
6

دينا .د - (3)أيمن الروينى .د- عالء كرام / د.ا
(4)نبيل 

4(4)أسماء صابر . م.م - (3)فاطمة حسين . م

4

سلمى ابو .د -          (4)أيه كمال .د- إبراهيم موسى / د.ا
(5)طالب 

عبد هللا .م- لميس سليمان .م.م
النور

4
عصام .د- نيفين عبد اللطيف . د- حسن الفداوي . د.أ

السيد

4 هبة صادق.م.م- سهام أسامة .م.م

4

سهر الحوفى.م معتــز شاهيــن. د.أ

هبة .م.م- لميس سليمان .م.م
آالء السيد.م- صادق 

- دينا نبيل .د- نيفين عبد اللطيف . د- أماني رضا . د. أ
عصام السيد.د

عبد هللا .م- لميس سليمان .م.م
النور

عبير .د- امانى رضا . د.أ-حسن الفداوي  . د. أ
نورالدين

هندسة 

مناظر 

مسرحية

4آالء السيد.م- ريهام سامى .م.م

- ريهام سامى .م.م- سهام أسامة . م.م
سهر الحوفى.م

6

6هبة صادق.م.م- سهام أسامة .م.مريهام هالل.د-محـمد كمال . د- معتـز شاهيــن . د.أ

حسن الفداوى/ د.أ
سهر .م- لميس سليمان .م.م

الحوفى

2قاعة 

(7)أمانى طه .د - (5)سلمى ابو طالب .د - (4)يسرى قطقط .د

تصميمات

6

4

بسمة خليل.د- أماني رضا . د.أ

إيمان .د -       (2)دينا أبوشال .د - (1)عصام العزازى/د.ا
(4)العقبى 

بسمة خليل. د- أماني رضا . د.أ

عبير نور الدين. د- أماني رضا . د.أ

(7)سمر حافظ .م - (5)إسراء سعيد .م - (4)جيالن يسرى .م.م

4

ريهام سامى.م.مفايزة عباس. د.أ- سعد متولي . د. ا

(4)إيمان المصرى .م - (2)نورهان حمدى .م - (1)علياء العزازى .م

2قاعة 

(10)سعاد عبد الواحد .م

 (5)محمد رجب /د.ا - (4)حسين عزب /د.ا - (2)محمود المالح / د.ا - (1)احمد فؤاد /د.ا
(10)نرمين سعد /د.م.ا - (9)فايزة الدالل /د.م.ا - (6)هبة منصور / د.ا- 

إيمان منير ، .م.م - (5)عاليا سامح .م.م - (4)ليلى السيد . م.م - (2)مروة الرملى . م.م - (1)بهيرة معتز . م
(10)سعاد عبد الواحد .م - (9)رنا صالح .م - (6)رانيا محمود .م

رسم

2قاعة 

(10)نرمين سعد / د.م.ا
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6

(8)(2)ايمن الروينى .د

(3)سمر حافظ .م - (5)م محمد التونسى . م

 - (4)سميرة إسماعيل  .م عاليا سامح ، م.م (1)إسراء سعيد .رانيا محمود ، م.محمد التونسى ، م.م.م
سمر حافظ .م -  (5)سدن مكى .علياء العزازى ، م.م - (2)إسراء عبد الفتاح .م.مى عبد النبى ، م.م.م

(3)سعاد عبد الواحد .، م

1قاعة 

2قاعة 

محمد /د.أ - (3)عبدالحميد عبد المالك/د. أ
 - (7)عصام العزازى/د.ا -(5)رجب 

(9)فايزة الدالل /د.م.ا

 - (2)رحاب صالح /د.م.ا - (1)اميرة الحداد /د.م.ا- محمود المالح /د.ا
(6)هبة السيد فكرى .د - (3)ايمان العقبى .د

7قاعة نظريات معمارية

سهر .م - (3)إيمان المصرى .م - (2)ميادة محمد .م - (1)م أسماء صابر .م
(6)نورهان حمدى .م - (5)بهيرة معتز .م - (4)الحوفى 

 -         (2)بسمة خليل .د - (1)حسن الفداوى /د.ا
(3)ايمان العقبى .د

4

منظور هندسى 
(5-3)

3

قاعة 
7

4
لميس . م.م- ريهام سامى .م. م

سوزان عالء.م- سليمان 
8قاعة  4

نورهان حمدى .فاطمة حسين ، م.م
(2)(8)

 - (4)سميرة إسماعيل .م عاليا سامح ، م.م (1)إسراء سعيد .رانيا محمود ، م.محمد التونسى ، م.م.م
سمر حافظ .م -  (5)سدن مكى .علياء العزازى ، م.م - (2)إسراء عبد الفتاح .م.مى عبد النبى ، م.م.م

(3)سعاد عبد الواحد .، م

(2)(1)نهى عبد المنعم .سوزان عالء ، م.عبد هللا النور ، م.م

مريم سالمة ، .م (5)أسماء صابر .م.م
(9)(7)يمنى السيد .م

(9-7-5)رسم 

مى عبد النبى. م.م

( 8-2 )رسم  2قاعة 

عبد الحميد عبد / د.ا
     - (3)المالك 

(3)لقى سالمة .م.م

دراسة مشروع

 - (2)يسرى قطقط .د - (1)عصام العزازى /د.ا- محمود المالح / د.ا
(5)باكينام عوض /د - (4)دينا ابوشال .د - (3)امانى طه .د

(10)(6)يسرى قطقط .د - (1)ايه كمال/ د


