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 الوقت
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( أساسيات الحاسب اآللي 1سكشن)
(32السميع معمل حاسب )أ/عبد   

 أ/ االء حمدي  
 

 السبت 35قاعة    شيماء(  علوم أطعمة  أ/   1سكشن )

(4قاعة )  كامليا( علوم اطعمة أ/2سكشن )  
  

 33قاعة        ابتسام(ا لنسيج والعناية بة  أ/ 2سكشن)

 3قاعة        حنان(  ميكروبيولوجي أ/  3سكشن )
اآللي  ( أساسيات الحاسب 3سكشن) 

(1أ/عبد السميع معمل حاسب )     43( تركو وكروشيه د/ عال  قاعة 4سكشن ) 

2قاعة  هاني (  ميكروبيولوجي أ/  0سكشن )  ( ( أساسيات الحاسب 0شن)سك  
 غادة ربيعاآللي أ/

 (1معمل حاسب )

 35قاعة      ندى/ (  ميكروبيولوجي أ1سكشن )

 مبادئ تدريس
 د/ اسالم الوشاحي  

 (135مدرج) 

 أساسيات الحاسب اآللي
 د/عبد القادر صالح مدرج )الحضارة

 موسيقى( –)اقتصاد 

( ( أساسيات الحاسب 6سكشن)
معمل حاسب  أبانوب عزتاآللي أ/

(1) 

 األحد
 
 

 ( أساسيات الحاسب اآللي 2سكشن)
 (1معمل حاسب )أبانوب عزت أ/

 4قاعة  إلهام زنون ( علوم أطعمة أ/  3سكشن )
 2قاعة          اسراء/   (  ميكروبيولوجي أ4سكشن )
 36( علوم أطعمة أ/أالء    قاعة 5سكشن )
 ب 43قاعة    يارا عبد الله( النسج والعناية به أ/ 6سكشن )

( ( أساسيات الحاسب اآللي 7سكشن)
 (1معمل حاسب ) أبانوب عزتأ/

 

 ( 10منال   قاعة ) نسج والعناية به أ/ ( ال3سكشن )
 

 13قاعة   مبروكة( تركو وكروشيه أ/ 0سكشن )



 
 قاعة   إيمان( تركو وكروشيه أ/ 13سكشن )

 

(41( النسج والعناية به أ/ منال   قاعة )7سكشن ) ( أساسيات الحاسب اآللي    5سكشن)   
(1أ/عبد السميع معمل حاسب )       

 ب 43أ/ منال   قاعة ( النسج والعناية به 5سكشن )
 

 االثنين

 

 

 

 

ب 43قاعة   عال/ د( تركو وكروشيه 6سكشن ) (   
 36( علوم أطعمة أ/أالء    قاعة 6سكشن )

( ( أساسيات الحاسب اآللي 13سكشن)
(3معمل حاسب ) أبانوب عزت أ/  

2قاعة     اية رشدي (  ميكروبيولوجي أ/13سكشن )  2قاعة   حنان(  ميكروبيولوجي أ/  7سكشن ) 

( أساسيات الحاسب اآللي3سكشن)      
2 أ/غادة  معمل حاسب     

   4 قاعة   إلهام زنون ( علوم أطعمة أ/ 3سكشن )

( أساسيات الحاسب اآللي    4سكشن)  
 (5أ/غادة  معمل حاسب)     

 تريكو و كروشية
 أ3د حنان حسني ، د3 ياسمين بازيد

 مدرج الحضارة

 ميكروبيولوجي أغذية
 علي رصاص ، أ3د يحيى عبد المنعمأ3د 

 113مدرج  

 علوم اطعمة 
 د/ علي رصاص ، د/ سعيد مناع

113مدرج )  ) 

 النسيج و العناية به
 مدرج الحضارة

 د/ حنان المصري 

 الثالثاء

 ب 43قاعة  اسراء( تركو وكروشيه أ/ 1سكشن )

 نشاط

 
 

غذية إنسانت  
 أ3م3د منى ابراهيم
 (مدرج الحضارة

 
 

 علم نفس النمو 
 أ3د اماني عبد المقصود

 135مدرج

 األربعاء
 3قاعة  هنادي (  ميكروبيولوجي أ/  2سكشن )
 43قاعة   يارا( النسج والعناية به أ/  3سكشن )
 (37( النسج والعناية به أ/ منال   قاعة )4سكشن )

 41قاعة   مبروكةأ/  تريكو وكروشيه( 5سكشن )
 33قاعة   فوزية( تركو وكروشيه أ/ 7سكشن )
 2قاعة   صفاء(  ميكروبيولوجي أ/  3سكشن )

 36( علوم أطعمة أ/أالء    قاعة 0سكشن )
 35قاعة     شيماء( علوم أطعمة أ/ 13سكشن )

 قراءات باللغة االجنبية  
 د/ امل غنيم 

( 135مدرج )  

 

(37منال   قاعة )( النسج والعناية به أ/ 1سكشن )  الخميس 
30قاعة   يارا( تركو وكروشيه أ/ 2سكشن )  
33قاعة   فوزية( تركو وكروشيه أ/3سكشن )  
3قاعة    فتحية(  ميكروبيولوجي أ/ 5سكشن )  
2قاعة       هنادي(  ميكروبيولوجي أ/ 6سكشن )  
ب 43قاعة   فاطمة/ د كو وكروشيهي( تر 3سكشن )  
أ43قاعة    إبتسام( النسج والعناية به أ/ 0سكشن )  



41قاعة    إلهام( النسج والعناية به أ/ 13سكشن )  
4قاعة       إلهام زنون ( علوم أطعمة أ/ 4سكشن )   

35قاعة  اسراء( علوم أطعمة أ/ 7سكشن )  
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تربية مقارنه ( ( علم نفس تعليمي 3سكشن ) ب 43( أشغال فنية   أ/ إيمان قاعة 1سكشن )   
عمارأ3م3د/ايمان   

 مدرج الحضارة

 السبت
 

 
 / شيماء( حفظ أغذية أ 2سكشن )

 4قاعة 
 / الهام زنون ( حفظ أغذية أ 3سكشن )

 36قاعة 
 أ / مبروكة ( أشغال فنية   2سكشن )

 25قاعة 
 رشا \( تحليل أغذية  د 4سكشن )

 35قاعة 

      د/ الهام( حفظ أغذية 1سكشن )  
  4قاعة 

 
التعليمىعلم النفس   

 د/ منى سعيد 
 مدرج الحضارة 

 األحد

( حفظ أغذية د/ 3سكشن )
 35قاعة  الهام

 36أالء  قاعة  \( تغذية عالجية  أ2سكشن ) 
 37منال      قاعة   \( أشغال فنية   أ 3سكشن ) 

 33قاعة     مبروكة( أشغال فنية   أ /4سكشن )  

 
 30قاعة أالء   \(  تغذية عالجية  أ 4سكشن )

 
 ( علم نفس التعليميي 1سكشن )

 تاريخ و تطور االزياء 
 د/حنان المصري 

 (113مدرج )

 االثنين

 

 تربية ميدانية
 الثالثاء



  

 طرق تدريس  
 أ3م3د هيام مصطفى

 (133مدرج ) 

 تغذية عالجية  نشاط
 أ3د/ منال عبد الرحمن أ3م3د سعيد مناع 

 (113مدرج )

 تحليل اغذية
 أ3د/منال عبد الرحمن أ3م3د/ منى ابراهيم 

 (113مدرج )

 األربعاء

36أالء  قاعة  \( تغذية عالجية  أ1سكشن )  حفظ االطعمة 
أ3د / عادل مبارك د/ شيماء محسن   

113مدرج   

عال \( تحليل أغذية  د 2سكشن )   
2قاعة  

عال  \( تحليل أغذية  د 1سكشن )  
35قاعة   

 
 الخميس

نفس التعليميي( علم 4سكشن )  
  

( علم نفس التعليميي2سكشن )  

( حفظ 2سكشن )
      أغذية د/ الهام

4قاعة   

( تحليل أغذية 3سكشن )  
35رشا  قاعة  \د    

36أالء  قاعة  \( تغذية عالجية  أ3سكشن )  

الهام   /د( حفظ أغذية  4سكشن )     
4قاعة    
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 37قاعة   حنان \( فسيولوجي   أ1سكشن )

 

 
 
 

 األصول االجتماعية للتربية
 د/ ياسر ميمون 
 مدرج الحضارة

 
 
 

 ( ادارة مؤسسات  أ/ روضة 3سكشن )
 37قاعة 

 
 
 

 تغذية فئات حساسة
 الرحمنأ3د منال عبد  –أ3د علي رصاص 

 113مدرج 

 السبت

 ( تكنولوجيا التعليم3سكشن )
 عفاف \أ

 3قمعمل األجهزة 

 ( تكنولوجيا التعليم2سكشن )
 عفاف \أ

 3ق معمل األجهزة 
( ادارة مؤسسات 4سكشن )

 وضهر  \الطفولة  أ
 33قاعة 

 

 
 ( تقييم أغذية5سكشن )

 35رشا  قاعة \د

 
( ادارة مؤسسات 5سكشن )

 روضة \الطفولة  أ
 33قاعة 

م ( تكنولوجيا التعلي 6سكشن ) 
محمود البربري  \أ  

 رسوم 6قاعة 
( تكنولوجيا التعليم  7سكشن )
 محمود البربري  \أ

 رسوم 6قاعة 

ا رش\( تقييم أغذية  د7سكشن )
35قاعة    



 
 37قاعة     / مروة ( فسيولوجي   أ2سكشن )

 تكنولوجيا التعليم في التخصص
 ايمن فوزي أ3م3د 

 مدرج الحضارة

 تقييم اغذية
 أ3د/سعيد مناع،أ3م3 د/منى ابراهيم 

 (113مدرج )

 أدارة مؤسسات طفولة ومسنين
 د3 انجي الطوخي -أ3م3د زينب صالح

 (113مدرج )

 األحد

 ( تكنولوجيا التعليم4سكشن )
 محمود البربري  \أ

 رسوم 6قاعة 

 

 33قاعة              كاميليا \( فسيولوجي   أ7سكشن )

  
 37قاعة           حنان    \( فسيولوجي   أ3سكشن )

 

 ادارة موارد االسرة 
 أ3م3د/علي عثمان د/ نهاد رصاص 

 (113مدرج )

 علم نفس اجتماعي
 د 3منى ابو ناشي 

 مدرج الحضارة 

 االثنين

 33قاعة             كاميليا  \( فسيولوجي   أ5سكشن )

 
إلهام     \( طباعة  أ1) سكشن

43قاعة       

 
 عفاف \( تكنولوجيا التعليم أ1سكشن )

 3معمل األجهزة 
 

 43إلهام      قاعة    \( طباعة  أ2سكشن )
 فتحيه  \(  تغذية فئات حساسة  أ4سكشن )

 35قاعة 
 \م أ( تكنولوجيا التعلي5سكشن )

 عفاف
3معمل األجهزة   

 36عال  قاعة \أغذية  د( تقييم 6سكشن ) 
مني   \( ادارة مؤسسات الطفولة  أ7سكشن )

2قاعه    

 
(  تغذية فئات 1سكشن )
 35قاعة  / فتحية   حساسة  أ

 
 

 
 طباعة المالبس و النسيج

 د/دعاء جعفر
 (113مدرج )

 
 فسيولوجي إنسان

د3 فردوس عبد  –أ3 د/يحيى عبد المنعم 
 (133المنعم مدرج)

 
 35عال  قاعة \تقييم أغذية   د( 1سكشن )

 

 الثالثاء

(  تغذية فئات 2سكشن ) 
 فتحيه  \حساسة  أ
 36قاعة 

 
سسات الطفوله أ/ مني  ؤ (  إدارة م6سكشن  )

 (33قاعه )
( تقييم أغذية   3سكشن ) 

 35عال  قاعة \د
37قاعة              اية رشدي \( فسيولوجي   أ4سكشن )) وسام    \مؤسسات الطفولة  أ( ادارة 2سكشن ) 

 37قاعة 
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 فتحيه   \(  تغذية فئات حساسة  أ3سكشن )

 36قاعة 

(  تغذية فئات 6سكشن) 
 / شيماء وائلحساسة  أ

 36قاعة 

       / مبروكة( طباعة  أ6سكشن )
 ب 43قاعة 

 43إبتسام        قاعة  \( طباعة  أ4سكشن )

 
 ( طباعة7سكشن ))

 43قاعة      مبروكة    \أ

  
      شيماء    \(  تغذية فئات حساسة  أ5سكشن )

 4قاعة 

 
 

 
 

ا رش\( تقييم أغذية  د2سكشن )
4قاعة    نشاط 

 
 طرق تدريس نوعية
 أ3م3د سماح حلمي

(133مدرج )  
 
 

 
شيماء          \(  تغذية فئات حساسة  أ7سكشن )

 36قاعة 

 األربعاء

وسام    \مؤسسات الطفولة  أ( ادارة 1سكشن )
 37قاعة 

ا رش\( تقييم أغذية  د4سكشن )
4قاعة    

 
 43فوزيه      قاعة    \( طباعة  أ3سكشن ))

13معمل تغذية         كامليا  \( فسيولوجي   أ6سكشن )  41قاعة        إلهام  \( طباعة  أ5سكشن )) 

 الخميس تربية ميدانية
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( أسس تصميم أ/ عال    1سكشن )
 41قاعة

 السبت 36الغذاء والتغذية أ  / أميمة     قاعة  ( اسس1سكشن ) 41قاعة  داليا ( أدوات وماكينات أ/2سكشن )

( أسس تصميم أ/  إيمان  2سكشن )
 43 قاعة

 41قاعة     يارا عبد الله ( أدوات وماكينات أ/3سكشن ) 2فتحية قاعة  ( كيمياء عضوية أ/5سكشن )

 ( 3سكشن ) 36الغذاء والتغذية أ/  أميمة  قاعة  ( اسس4سكشن )
 10أسس تصميم قاعة 
 أ / يارا عبد الله 

( أسس تصميم أ/ إيمان 5سكشن)  
 43قاعة 

 

   43أ/أسماء قاعة(  أدوات وماكينات 7سكشن )
 ب 43( أدوات وماكينات  أ/أسماء  قاعة 6سكشن)

 2(  كيمياء عضوية   أ/فتحية  قاعة 3سكشن )   

 ( أسس تصميم  أ/عال0سكشن )    
 25قاعة 

 أماني عبدالله( أسس الغذاء والتغذية أ/13سكشن )   
 4قاعة 
 

   43( أدوات وماكينات أ/ خليل   قاعة 1سكشن )
 

 
( أسس تصميم أ/منال 3سكشن )

 41قاعة
 

 األحد

 



  2( كيمياء عضوية أ/فتحية قاعة 4سكشن ) 3( كيمياء عضوية أ/فتحية قاعة 7سكشن ) 

 

 

 

 

 أ43قاعة  داليا( أدوات وماكينات أ/5سكشن )  ب43( أدوات وماكينات أ/خليل   قاعة 1سكشن )

( أسس تصميم أ/ خليل   قاعة 4سكشن )  
 ب 43

 3قاعة   ندى( كيمياء عضوية أ/  6سكشن )

 35قاعة    أماني عبداللهالغذاء والتغذية  أ/   ( اسس3سكشن ) 43قاعة  داليا(  أدوات وماكينات أ/3سكشن ) 

 4قاعة    إلهام زنون الغذاء والتغذية  أ/   ( اسس0سكشن )
 

 ب43( أدوات وماكينات أ/خليل   قاعة 13سكشن )

  2قاعة   صفاء كيمياء عضوية أ/ (1سكشن )
 مبادئ فن وتصميم

 د/ رشا مبارك
 مدرج الحضارة

 
 3قاعة   ندى( كيمياء عضوية   أ/ 2سكشن )

 االثنين

 41الغذاء والتغذية  أ/  أميمة       قاعة  ( اسس5سكشن ) 36قاعة   مروهالغذاء والتغذية  أ/ ( اسس2سكشن )

 35قاعة  إلهام زنون الغذاء والتغذية أ/  ( اسس7سكشن ) 35أميمة   قاعة   الغذاء والتغذية أ/ ( اسس3سكشن )
 43(  أدوات وماكينات أ/عال   قاعة 0سكشن ) 3قاعة    ندى( كيمياء عضوية أ/ 0سكشن )

  
 

 قراءات باللغة العربية
 د/   هيثم

 (135)  مدرج 

 
 

 مبادئ التربية
 د/ياسر ميمون 

 ) مدرج الحضاره((

 
 

( أسس تصميم 13)سكشن 
 أ/إبتسام

 41قاعة 
 

 
 

 كيمياء عضوي 
أ/د يحيى عبد المنعم ، د/ فردوس 

 عبد المنعم
 113مدرج 

 الثالثاء

 
 

 
 
 
 
 

 
 الجودة

 أ3د/حنان حسني
 نشاط مدرج الحضارة

 

 
 ادوات و ماكينات
 د/ منال الشاعر

 (135مدرج )
 

 
 

 
 (  أسس تصميم أ/ منال6سكشن )

 41قاعة 
 
 
 

 االربعاء



 هنادي ( كيمياء عضوية  أ/3) سكشن
 2قاعة  

 
 

 مدخل الى علم االقتصادالمنزلي
د/نهاد رصاص، ،د/ياسمن بازيد، د/ 

 فردوس عبد المنعم
 مدرج الحضارة

 
 

 أسس الغذاء و التغذية 
 أ3د عادل مبارك ،د/ شيماء عطا

 مدرج الحضارة  

 
 دراسات بيئيية

أ3د/ عادل مبارك ، أ3د يحيى عبد 
  المنعم

الحضارةمدرج   

 الخميس

 ( أدوات وماكينات4سكشن )
 فوزية أ/

  43قاعة 
 مروة ( أسس الغذاء والتغذية  أ/5سكشن )

 35قاعة 
 3قاعة صفاء  ( كيمياء عضوية  أ/13سكشن )

 
 يارا ( أسس تصميم أ/7سكشن )

 41قاعة 
 

 
 يارا  ( أسس تصميم أ/0سكشن )

 41قاعة 
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