
 

                                                                                              

 كلٌة االقتصاد المنزلً

 شئون التعلٌم والطالب

 جدول االمتحان النظري دور سبتمبر للفرقة الرابعة

 6102/6102شعبه المالبس والنسٌج للعام الجامعً 

 

 الٌوم م
 الساعة

 إلً -من 
 القائم بالتدرٌس المادة

0 
 األحد

01/9/6102 
01-06 

 خامات البٌئةتصمٌم وتنفٌذ 

 {الفرقة الرابعة3العدد }
 أ.د/ سالى العشماوى

6 
 الثالثاء

06/9/6102 
01-06 

 مشروع بحثً

 ( الفرقة الرابعة3عدد )

 أ.د/ إٌهاب احمد النعسان
 أ.م.د/ منى الفرماوى

 

3 
 الخمٌس

01/9/6102 
01-06 

 كمبٌوتر

 (الفرقة الرابعة0عدد )

 

 د/ مها سعد الدٌن طلبة
 

 

 ملحوظة: علً جمٌع الطالب مقابلة أستاذ المادة لتحدٌد االمتحان العملً.

 

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      مدير االدراة  
 

 أ.د/ شريف صبري رجب                أ.د/ إسالم عبد المنعم حسين         د/ إيهاب صالح الدين

 



 

                                                                                           

 كلٌة االقتصاد المنزلً

 شئون التعلٌم والطالب

 جدول االمتحان النظري دور سبتمبر للفرقة الرابعة

 6102/6102شعبه التغذٌة وعلوم االطعمه للعام الجامعً 

 الٌوم م
 الساعة

 الً -من 
 القائم بالتدرٌس المادة

0 
 الخمٌس

2/9/6102 
01-06 

 تقٌم أغذٌة )أ(

 ( الفرقة الرابعة1عدد )

 أ.د/ لٌلً احمد البدٌوي
 أ.د/ الفت محمد خاطر
 أ.د/ نهاد رشاد الطحان

6 
 األحد
01/61029 

01-06 

 اقتصادٌات الغذاء

 { الفرقة الثالثة0عدد }

 أ.د/ثرٌا مسلم
 د/ عبٌر نزٌه
 د/ وفاء رفعت

 إعداد وتعبئة وتخزٌن الخضر والفاكهة

 ( الفرقة الرابعة1عدد )

 أ.د/ محمد مصطفً السٌد
 أ.م.د/ عبٌر احمد خضر

 امل ناصف زكى ناصفد/ 

3 
 الثالثاء

06/9/6102 
01-06 

 كٌمٌاء حٌوي فسٌولوجً

 ( الفرقة الرابعة5عدد )
 الشرٌف أ.د/ فاطمة الزهراء

 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن

 مراقبة جودةشئون صحٌة 

 { الفرقة الرابعة0عدد }

 أ.د/ شرٌف صبرى رجب 
 أ.د/ عادل عبد المعطى

  د/بسمة خطٌب

1 
 الخمٌس

01/9/6102 
01-06 

 كمبٌوتر

 (الفرقة الرابعة 0عدد )

 {والثالثة0عدد }

 / مها سعد الدٌن طلبةد         
 أ.د/ حسام الدٌن حسٌن      

 صناعات غذائٌة )جـ(

 الرابعة( الفرقة 0عدد )

 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطى 
 أ.د/ عماد الخولى

 شٌماء مصطفً المصٌلحًد/

 تخطٌط وتقوٌم السٌاسة الغذائٌة

 ( الفرقة الرابعة0عدد )
 أ.د/ خالد عبد الرحمن شاهٌن

 أ.م.د/ طارق محمد عبد الرحمن

 ملحوظة: علً جمٌع الطالب مقابلة أستاذ المادة لتحدٌد االمتحان العملً.

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      مدير االدراة 

 



 

 أ.د/ شريف صبري رجب                أ.د/ إسالم عبد المنعم حسين         د/ إيهاب صالح الدين

                                                                                             

 كلٌة االقتصاد المنزلً

 شئون التعلٌم والطالب

 

 جدول االمتحان النظري دور سبتمبر للفرقة الرابعة

 6102/6102للعام الجامعً  االقتصاد المنزلً والتربٌةشعبه 

 الٌوم م
 الساعة

 إلً -من 
 القائم بالتدرٌس المادة

0 
 األحد

01/9/6102 
01-06 

 أصول تربٌة

 الرابعة( الفرقة 3عدد )

 أ.م.د/ منً أبو شنب       
 د/ مها جالل  

 د/ شٌرٌن شمس     

6 
 الثالثاء

06/9/6102 
01-06 

 نمو الطفل ورعاٌتة   

{ الفرقة 6عدد }  

 الثانٌة

 أ.د/ نعمة مصطفى رقبان

3 
 الخمٌس

01/9/6102 

 

01-06 
 طرق تدرٌس

 { الفرقة الرابعة0عدد }
 د/ احمد الحجار

 ملحوظة: علً جمٌع الطالب مقابلة أستاذ المادة لتحدٌد االمتحان العملً.

 

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      مدير االدراة  
 



 

 أ.د/ شريف صبري رجب                حسين  أ.د/ إسالم عبد المنعم         د/ إيهاب صالح الدين

 

 

                                                                       

 كلٌة االقتصاد المنزلً

 ون التعلٌم والطالبشئ

 جدول االمتحان النظري دور سبتمبر للفرقة الرابعة

 6105/6102للعام الجامعً  إدارة المنزل والمؤسساتشعبه 

 

 الٌوم م
 الساعة

 إلً -من 
 القائم بالتدرٌس المادة

0 
 األحد

01/9 
01-06 

 محاسبة 

 لثالثةالفرقة ا (6عدد )
 عاشور عبد هللا ءد/ عال

6 
 الثالثاء

06/9 
01-06 

 إدارة مؤسسات طفولة )ب(

 الرابعة( الفرقة 0عدد )
 د/ منً محمد زكً صقر
 م.م/ أٌة عبد الشافً علً

 الطالب مقابلة أستاذ المادة لتحدٌد االمتحان العملً.ملحوظة: علً جمٌع 

 

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      مدير االدراة  
 

 أ.د/ شريف صبري رجب                أ.د/ إسالم عبد المنعم حسين         د/ إيهاب صالح الدين


