
 ثانٌة جلسة                                                                المنوفٌة جامعة

 1       -     21                                                             المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 لعام الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (2006)الطالب عدد  عامة شعبة  األولى للفرقة

   ــــــــ  الساعةمن التارٌخ – الٌوم م

 إلً

 بالتدرٌس القائم المادة

 السبت 2

15/5/1029 

21 -  1  

 تربٌة مباديء

  غرٌب نورا/ د

 جالل مها/  د

 األثنٌن 1

17/5/1029 

 

21              - 1 

 اجتماع

 

 

 رأفت أسامة/ د

 نصر سلوى/ د

 األربعاء 3

19/5/1029 

21-             1  

 وتمرٌض عامة صحة

 صالح محمد/د0أ

 

 االحد 4

1/6/1029 

21  - 2  

 انسان حقوق

 (جامعة مطلب)

 حسٌن عبدالمنعم أسالم/د0أ

 السبت 5

8/6/1029 

21              - 1  

 انجلٌزٌة لغة

 عمر اٌمان/  أ

  20/6/1029 األثنٌن 6

21              - 1 

 

 عربٌة لغة

 المظالى تامر/ د

 األربعاء ا 7

21/6/1029 

 

21              - 1 

 عٌد أحمد رشدى/ د.أ والتصمٌم الفن

 الرفاعً نصر نشأت/د.أ

 غازى سامى هدى/ د.أ

 

8 

 السبت

25/6/1029 

21              - 1  

 العضوٌة الكمٌاء

 العامة

 رجب صبري شرٌف/د0أ

 الحسانٌن العزٌز عبد ٌوسف/د0أ

  القسم رئٌس                                          مراجع                                                 ط.ش   

 عبادة أشرف/ أ    غرٌب راوٌه/أ عبٌرفتحى/أ

 

 الكلٌة عمٌد                      والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                 االدارة مدٌر

 {رجب صبري شرٌف/د.ا}              { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                       {   الدٌن صالح اٌهاب./ د}



 لوٌوفية                                                 جلسة اولي     هي     ــــــ   اليجبهعة ا

 11:  03ــــــ    9:  03الوٌزلي                                                          كلية االقتصبد 

 شئوى التعلين

 1318/1319للفصل الدراسي الثبًي للعبم   جدول االهتحبى الٌظزى

 {500شعبة التغذية وعلوم األطعوة عدد الطالة} –للفزقة الثبًية

****************************************** 

 القسم رئٌس                                          مراجع                                        ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                           غرٌب راوٌه/ أ                              عبٌرفتحى/ أ

. 

 

 عمٌدالكلٌة                 والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                 مدٌراالدارة

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}                  {حسٌنم عبدالمنع اسالم/ د.أ}              {الدٌن صالح اٌهاب./ د}
 

 الى ــــــ     من     اولى جلسة                                              المنوفٌة جامعة

 الساعة التارٌخ - الٌوم م

 الى   ــــــ     من

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 2

62/5/6102 

 الشرٌف الزهراء فاطمة/ د.ا { ب}  حٌوٌة كٌمٌاء 22:  30 ـــــ 9:  30

 الحسانٌن العزٌز عبد ٌوسف/ د.أ

 الثالثاء 1

62/5/6102 

 والبان اغذٌة مٌكروبٌولجى 22:  30 ــــــ 9:  30

 

 رجب صبرى شرٌف/ د.ا

 عزٌز سهام/ د.أ

 الخمٌس 3

01/5/6102 

 22:  30 ــــــ 9:  30

 

 ٌوسف عزالدٌن هبه/ د.أ انسان تغذٌة

 خضر عبٌر/ د.أ

 االحد 4

2/2/6102 

 الصٌرفى على سعٌد/ د.ا خطٌة وبرمجة احصاء 22:  30 ـــــ 9:  30

 الثالثاء 5

00/2/6102 

 انجلٌزٌة لغة 22:  30 ـــ 9:  30

 

 عمر اٌمان/  أ

 الخمٌس 6

00/2/6102 

 المنزلٌة االجهزة 22:  30 ـــــ 9:  30

 

   حسان امٌرة/ د. م.أ

 عبدالستار نهى/ د.م.أ

 صقر منى/ د

 جالل رٌهام/ د

 االحد 6

 02/2/6102 

 خاطر الفت/ د.أ المؤسسات فى التغذٌة ادارة 22:  30 ـــــ 9:  30

 صالح محمد/ د.أ



 22:  30  ــــــ  9:  30                                                           المنزلى االقتصاد كلٌة

 التعلٌم شئون

   1029/ 1028 للعام ثانىال الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 

 {98} الطالب عدد وتربٌة منزلى اقتصاد شعبة –الثانٌة للفرقة

****************************************** 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 الى   ــــــ     من
 المادة

 

 بالتدرٌس القائم

 االحد 2

62/5/6102 
  00:  01 ــــــــ 2:  01

 النمو نفس علم
 أحمدالحجار/ د

 الثالثاء 1

62/5/6102 
  00:  01 ــــــــ 2:  01

 اطعمة اعداد

 

 هالل حمدٌه/  د.أ

 مسلم ثرٌا/ د.أ

 الخمٌس 3

01/5/6102 
  00:  01 ــــــــ 2:  01

 منزل ادارة

 زغلول سلوى/ د.أ

 

 االحد 4

 00:  01 ــــــــ 2:  01 2/2/6102
 

 بكترٌولوجى
 

 رجب صبرى شرٌف/ د.ا

 شبل فتحٌة/ د

 الثالثاء 5

00/2/6102 
  00:  01 ــــــــ 2:  01

 انجلٌزٌة لغة

 

 عمر اٌمان/  أ

 

 الخمٌس 6

00/2/6102 
  00:  01 ــــــــ 2:  01

 به والعناٌة النسٌج

 

 

 شنودة اسحق اٌرٌنى/  د

 فودة سحر/ د

 االحد 7

 02/2/6102 
 بسٌونى أمل/ د.أ قدٌمة فنون 00:  01 ــــــــ 2:  01

 القسم رئٌس                          مراجع                                       ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                          غرٌب راوٌه/ أ                                    فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                      والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                االدارة مدٌر

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}            { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}       {   الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 

 



 الى   ــــــ     من     اولى جلسة                                                                                المنوفٌة جامعة

 22:  30  ــــــ  9:  30         المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب التعلٌم شئون

 1028/1029 للعام ثانىال الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 {294}الطالب عدد ونسٌج مالبس شعبة –الثانٌة للفرقة

  القسم رئٌس                                       مراجع                                                          ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                                     غرٌب راوٌه/ أ                                                  فتحى عبٌر

 

 الكلٌة عمٌد                      والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                   االدارة مدٌر

 

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}                     { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                 {   الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 الى   ــــــ     من

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 1

62/5/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9: 33

 

 النماذج وتنفٌذ تصمٌم

 

 عبدالمنعم عبدهللا/  د.م.أ

  حجاج محمد/ د.م.أ

 الثالثاء 2

62/5/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9:  33

 النسٌج تارٌخ

 

 هاشم اشرف/ د.أ

 

 الخمٌس 3

01/5/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9:  33

 الملبسى التذوق

 

 حسن الدٌن محً خالد/ د.م.أ

 عبدالرؤف نشوى/ د.أ

 االحد 4

2/2/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9:  33

 الصٌرفى على سعٌد/ د.أ خطٌة وبرمجة احصاء

 الثالثاء 5

00/2/6102 
 

 11:  33ـــــــ 9:  33

 عمر اٌمان/  أ انجلٌزي لغة

 الخمٌس 6

00/2/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9:  33

 المالبس تكنولوجٌا

 

 النعسان احمد اٌهاب/ د.ا

 الفرماوى منى/ د.م.أ

 االحد 7

 02/2/6102 
 

 11:  33 ــــــــ 9:  33

 األزٌاء تارٌخ

 

 غازى سامى هدى/ د.أ

 عبدهللا ٌوسف عال/ د.أ



 اولى جلسة                                                                                         المنوفٌة جامعة   

 22.30- 9.30     المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (251)الطالب عدد منزل  ادارة شعبة- االثانٌة الفرقة

***************************************** 

 القسم رئٌس                                                                       مراجع                              ط.ش

 عبادة أشرف/  أ                                                          غرٌب راوٌه/ أ            فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                    والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                     االدارة مدٌر     

 

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}               { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                       {  الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 2

62/5/6102 

9330  -  22330  

 أســــــــــــــرة موارد

 

 محمودنوفل  ربٌع/ د0أ

 الثالثاء 1

62/5/6102 

 

9330    -    22330 

 

 اسرة اقتصادٌات

 

 سالمة هناء/ د

 جالل رٌهام/ د

 الخمٌس 3

01/5/6102 

 

9330  -  22330 

 

 المالبس وتنفٌذ اختٌار

 

 موسى اٌناس/ د

 الفٌشاوى رحاب/ د

 االحد 4

2/2/6102 

 

9330  -  22330 

 

 بــــــــــــــــكترٌولوجً

 

 صبري شرٌف/ د.أ

 محمدالخولً  عماد/د0أ

 

 الثالثاء 5

00/2/6102 

 

9330  -   22330 

 

 

 إنجلـٌزٌــه لـغــة

 عمر اٌمان/  أ

 

 الخمٌس 6

00/2/6102 

 

9330    -   22330 

 (ب)منزلٌة أجهزة

 

 مشعل رباب/ د.م.أ

 

 االحد 7

 02/2/6102 

 

9330 - 22330 

 

 أم رعاٌـــــــــــــــة

 

 

 رقبان نعمة/ د.أ



 

 الى   ــــــ     من     اولى جلسة             المنوفٌة جامعة

 22:  30  ــــــ  9:  30   المنزلى االقتصاد كلٌة

 التعلٌم شئون

 

 1028/1029 للعام ثانىال الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 {95}الطالب عدد منزل ادارة شعبة – الثالثة الفرقة

 القسم رئٌس                                         مراجع ط.  ش

 عباده أشرف/ أ                           غرٌب راوٌه/ أ                                 فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                               والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                االدارة مدٌر     

  رجب صبري شرٌف/د.ا}                    { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                   {  الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 

 

 التارٌخ – الٌوم م

 

 

 الساعة

 الى   ــــــ     من

 بالتدرٌس القائم المادة

 السبت 2

15/5/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 سالمة هناء/ د { أ}  الطفل نمو

 عبدالستار نهى/ د

 

 األثنٌن ا 1

17/5/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 منزل دٌكور

 

 

  حسان فاطمة/ د

 

 األربعاء 3

19/5/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 اعالم وسائل

 

 الحبشى ماٌسة/ د.أ

 حورٌة شرٌف/ د.م.أ

 السبت 4

8/6/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 االتٌكٌت فن

 شعٌب هللا هبة/ د

 جالل رٌهام/ د

  األثنٌن 5

20/6/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 انجلٌزٌة لغة

 عمر اٌمان/  أ

 

 األربعاء ا 6

21/6/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 محاسبة

 

 زهر اكرامى/ د

 السبت         7

25/6/1029 

 

 22:  30 ــــــــ 9:  30

 

 الزهور وتنسق زٌنة

 

 

 مسلم مهجة/ د.أ

 



 أولً جلسة                                                                                المنوفٌة جامعة

 22.30----9.30                                                                  المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (492) الطالب عدد -االطعمة وعلوم تغذٌة شعبة -      الثالثة الفرقة

 القسم رئٌس                                             مراجع                                                 ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                                          غرٌب راوٌه/ أ                               فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                         والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                    االدارة مدٌر   

 

 {رجب صبري شرٌف/د.ا}                 { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                        { الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 بالتدرٌس القائم المادة

 السبت 2

15/5/1029 

 

9330 -   22330 

 شاهٌن علً  خالد/د0أ الوجبات واعداد تخطٌط

 ٌوسف الدٌن عز هبة/د0أ

 خضر أحمد  عبٌر/د0أ

 األثنٌن ا 1

17/5/1029 

 

9330    -    22330 

 اطعمة اعداد

 ( واسماك لحوم)      

 مصطفً عثمان سحر/د0أ

 ناصف امل/ د

 

 األربعاء 3

19/5/1029 

 

9330  -  22330 

 اغذٌة تحلٌل

 

 الدشلوطى سمٌر محمد/ د.أ

 الخولى عماد/ د.أ

 السبت 4

8/6/1029 

 

9330  -  22330 

 اطعمة اعداد

 (ومخبوزات عجائن)

 الشٌخ نجالء/ د.أ

       الحسٌنى محمود مى/ د.م.أ

  20/6/1029 األثنٌن 5

9330  -   22330 

 انجلٌزٌة لغة

  

 االصفهانى عاٌدة/ د.أ

 مهران محمد/  د.أ

  عمر اٌمان/  أ

 األربعاء ا 6

21/6/1029 

 

9330    -   22330 

 

 عثمان سحر/ د.أ الغذاء اقتصادٌات

 نزٌهه عبٌر/ د.م.أ

 

7 

 

 السبت

25/6/1029 

9.30 - 22330 

 

 

 الدول فً التغذٌة مشكالت

 النامٌة

 

 هالل أحمد حمدٌة/د0أ

 شاهٌن علً  خالد/د0أ

 



 اولى جلسة                                                                           المنوفٌة جامعة

 22.30----9.30                                                                  المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (260)الطالب عدد -     والنسٌج مالبس شعبة-      الثالثة الفرقة

 القسم رئٌس                                         مراجع                                    ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                          غرٌب راوٌه/ أ                     فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                    والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                   االدارة مدٌر

 {رجب صبري شرٌف/د.ا}                 { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                  { الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 بالتدرٌس القائم المادة

 السبت 2

15/5/1029 

 

9330 -   22330 

 ٌــــــــث حـــد فنال

 

 

 الرفاعً نصر نشأت/د0أ

 االسود ماجدة/ د

 األثنٌن ا 1

17/5/1029 

 

9330    -    22330 

 منسوجات تصمٌم

 

 عٌد أحمد علً رشدي/د0أ

 

 األربعاء 3

19/5/1029 

 مصطفً شٌماء/ د.م.أ النسٌج وفحص اختٌار 2233  -  9330

 

 السبت 4

8/6/1029 

 (ب)  ازٌـــــاء تصـمٌـٌــم 22330  -  9.30

 

 أحمد سٌد فاضل إٌهاب/د0أ

 غازى سامى هدى/ د.أ

 انجلٌزٌة لغة 22330   -  9330 20/6/1029 األثنٌن 5

 

 عمر اٌمان/  أ

 

 األربعاء ا 6

21/6/1029 

 

9330    -   22330 

 ومقومات اقتصادٌات

 المالبس صناعتً

 والنسٌج

  مبروك ممدوح/ د

 رافت اٌمان/ د

 االسود ماجدة/ د

 

 

7 

 

 السبت

25/6/1029 

 

9330 - 22330 

 وتنفٌذ اختٌار

 (ب)المالبس

 

 حمدى سها/ د. أ

  النجار اسمهان/ د. أ      

 رمزى احمد/  د.م.أ           



 

 الً  ـــــ من   اولى جلسة                                                       المنوفٌة جامعة

 22:  30  ــــــ  9:  30                                                    المنزلى االقتصاد كلٌة

 التعلٌم شئون

 1028/1029 للعام ثانىال الدراسى النظرىللفصل االمتحان جدول

 {74}  الطالب عدد وتربٌة منزلى اقتصاد شعبة –الثالثة للفرقة

******************************************** 

 القسم رئٌس                                           مراجع                                                           ط.ش        

 عبادة أشرف/ أ                                       غرٌب راوٌه/ أ                                                   فتحى عبٌر/ أ  

 

 الكلٌة عمٌد                             والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                            االدارة مدٌر          

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}                        {حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                                       {  الدٌن صالح اٌهاب./ د}  

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 الى   ــــــ     من

 بالتدرٌس القائم المادة

 السبت 2

15/5/1029 
 األطعمة علوم 22:  30 ــــ 9:  30

 وتحلٌلها

 

 الشٌخ نجالء/  د

 ناصف أمل/  د

 األثنٌن ا 1

17/5/1029 
 امٌن سكٌنة/ د مالبس اختٌار 22:  30ــــ 9:  30

 السٌد اسماء/ د

 األربعاء 3

19/5/1029 

 عٌسً اسماء/ د تربٌة اصول 22:  30ــــ 9:  30

 

 السبت 4

 22:  30ــــ 9:  30 8/6/1029
 تعلٌمى نفس علم

 

 صالح مروة/ د

 

 األثنٌن 5

20/6/1029 
 انجلٌزٌة لغة 22:  30 ـــــ 9:  30

 

 عمر اٌمان/  أ

 

 األربعاء ا 6

21/6/1029 

 لاسماعٌ منى/د ومشكالت تربٌة 22:  30ــــ 9:  30

 السبت 7

25/6/1029 

 ابوالخٌر امانى/ د التربٌة تارٌخ 22:  30 ـــــ 9:  30

 صبرى هاله/ د



 ثانٌة جلسة                                                                          المنوفٌة جامعة

 1  -  21                                                                  المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (69)الطالب عدد وتربٌة منزلً اقتصاد شعبة   -     الرابعة فرقةال

****************************************** 

 القسم رئٌس                                 مراجع                                    ط.ش

 

 عبادة أشرف/ أ                          غرٌب راوٌه/ أ                                       فتحى عبٌر/ أ

 

 

 الكلٌة عمٌد                               والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                 االدارة مدٌر

 

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}                    { حسٌن المنعم عبد م اسال/ د.أ}                  {  الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 

 

 

 

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 2

62/5/6102 
 التربٌــــــــــــــة أصول 1  -21

 

 الدٌن شمس شٌرٌن/ د

 

 الثالثاء 1

62/5/6102 
 تدرٌس طــــــــــــــــــرق 1  -21

 

 الدٌن شمس شٌرٌن/ د

 

 الخمٌس 3

01/5/6102 
21-  1 

 

 طابور محمدصالح/د كمبٌوتر

 االحد 4

2/2/6102 
21-  1  

 المعاطــــــــــــــــــــف

 (ب)

 

 النبوى صافٌناز/د

 محمد زٌنب/ د

 

 الثالثاء 5

00/2/6102 
 صحٌة تربٌة 1  -21

 وغذائٌـــــــــــــــــة

 عبدالرحمن طارق/ د. م.أ

 االسكافى عزة/ د

 الخمٌس 6

00/2/6102 
 صبرى هاله/د مقارنة تربٌة 1  -21

 رجب فاطمة/ د



 

 ثانٌة جلسة                                                                       المنوفٌة جامعة

 1       -   21                                                          المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (59)الطالب عدد - منزل ادارة شعبة   -     الرابعة الفرقة

****************************************** 

 القسم رئٌس                                    مراجع                                                    ط.ش

 

 عبادة أشرف/ أ                               غرٌب راوٌه/ أ                                       فتحى عبٌر/ أ

 الك عمٌد                      والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                       االدارة مدٌر   

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}                 {حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                         {الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 ثانٌة جلسة                                                             المنوفٌة جامعة

 

 م

 

 التارٌخ – الٌوم

 

 الساعة

 إلً   ــــــــ  من

 

 المادة

 

 بالتدرٌس القائم

 االحد 2

62/5/6102 
 (ب) الطفولة مؤسسات إدارة 1  -21

 

 صقر منى/ د

 الثالثاء 1

62/5/6102 
21-  1  

 أسرٌــــــــــة عالقات

 

 الحبشى محمد ماٌسة/ د.أ

 حورٌه شرٌف/ د.م.أ

 الخمٌس 3

01/5/6102 
21-  1  

 كمبٌوتر

 طابو محمدصالح/ د

 

 االحد 4

2/2/6102 
21-  1  

 األطعمــــــــــــة وحفظ إعدادا

 

 

 

  المصٌلحى شٌماء/د.م.أ

 البنا سماح/ د

 الثالثاء 5

00/2/6102 
21-  1  

 (ب)صناعٌة مشروعات إدارة

 

 

 دوام حسان امٌرة/ د

 

 الخمٌس 6

00/2/6102 
 نفس علــــــــم 1  -21

 فســـــــــٌولوجً

 شرف فاطمة/د



 1       -      21                                                  المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب التعلٌم شئون ادارة

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (185)الطالب عدد  -  أطعمة وعلوم تغذٌة شعبة   - الرابعة الفرقة

 القسم رئٌس                                         مراجع                                           ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                          غرٌب راوٌه/ أ                               فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                          والطالب التعلٌم ئونالكلٌةلش وكٌل                                 االدارة مدٌر

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 2

62/5/6102 
21-  1 

 

 (ب)األغذٌــــــة تقٌم

 

 البدٌوي لٌلً/د0أ

 الطحان رشاد نهاد//د0أ

 الثالثاء 1

62/5/6102 
 ومنجاتها األلبان 1 -21

 

 الشاعر كامل ماجدة/ د0أ

 عزٌز سهام/ د.م.أ

 الخمٌس 3

01/5/6102 
 محمدصالح/ د   كمبٌوتر 1  -21

 طابو

 االحد 4

2/2/6102 
 حٌوٌة كٌمٌاء 1  -21

 فسٌولوجٌــــــــــــة

 عبدالعزٌز ٌوسف/ د.أ

 الحسانٌن

 طارق/ د. م.أ

 عبدالرحمن

 الثالثاء 5

00/2/6102 
 السٌاسة وتقوٌم تخطٌط 1  -21

 الغذائٌـــــة

 شاهٌن خالد/ د.أ

     رفعت وفاء/ د.م.أ

 الخمٌس 6

00/2/6102 
 اطعمةوتخزٌن اعداد 1  -21

  الخضرالفاكــــهة

 

 السٌد مصطفً محمد/د0أ

 الخولً عماد/ د.أ

 االحد 7

 02/2/6102 
 ومراقبة صحٌة شئون 1  -21

 الجـــــــــودة

 

 الطحان نهاد/ د.أ

 مهران زكرٌا محمد/ د



 { رجب صبري شرٌف/د.ا}              { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                   {  الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 

 ثانٌة جلسة                                                             المنوفٌة جامعة

 1        - 21                                                   المنزلى االقتصاد كلٌة

 والطالب  التعلٌم شئون ادارة

 

 1028/1029 للعام  الثانً الدراسى للفصل النظرى االمتحان جدول

 (228)الطالب عدد  -  والنسٌج المالبس شعبة -     الرابعة الفرقة

****************************************** 

 القسم رئٌس                                         مراجع                                                     ط.ش

 عبادة أشرف/ أ                          غرٌب راوٌه/ أ                                 فتحى عبٌر/ أ

 

 الكلٌة عمٌد                 والطالب التعلٌم الكلٌةلشئون وكٌل                                              االدارة مدٌر

 { رجب صبري شرٌف/د.ا}        { حسٌن المنعم عبد اسالم/ د.أ}                                { الدٌن صالح اٌهاب./ د}

 الساعة التارٌخ – الٌوم م

 إلً   ــــــــ  من

 بالتدرٌس القائم المادة

 االحد 2

62/5/6102 
 مبروك أحمد ممدوح/د المالبس  تسوٌق 1  -21

 الوراقى سالى/ د.م.أ

 الثالثاء 1

62/5/6102 
 خامات وتنفٌذ تصمٌم 1  -21

 البٌئة

 

 أحمدالعشماوي سالً/د.أ

 الخمٌس 3

01/5/6102 
 كمبٌوتر 1  -21

 

 طابو محمدصالح/ د

 

 االحد 4

2/2/6102 
 بـــــحثً مشروع 1        -21

 

 النعسان أحمد إٌهاب/د.أ

 الفرماوى منى/ د.م.أ

 الثالثاء 5

00/2/6102 
  حسٌن المنعم عبد اسالم/د.أ بالمــــــــــــالبس العناٌة 1 -21

 الخمٌس 6

00/2/6102 
 والتطبٌقات أزٌاء تصمٌم 1  -21

 (ب) التشكٌلة

 

 محمد ٌوسف عال/د.أ

 النجار اسمهان/ د.أ

 االحد 7

 02/2/6102 
 الترٌـــــــــــــــــــكو 1  -21

 

 النحاس رشا/ د.أ

 رمزى احمد/ د.م.أ


