
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  ؛؛جامعة المنوفية 
الجدول العام                                     كمية االقتصاد المنزلي                                                                                      
شئون التعميم       

1028/  1027لمعام الجامعي انى الث لمفصل الدراسي      عامة   شعبة              األولي   الفرقة   

يٍ          إنٍ    

 

7 6 

يٍ          إنٍ    

 

 6 5 

يٍ          إنٍ    

 

 5 4 

يٍ          إنٍ    

 

 4 3 

يٍ          إنٍ    

 

3 2 

يٍ          إنٍ    

 

 2 1 

يٍ          إنٍ    

 

 1 12 

يٍ          إنٍ    

 

12 11 

يٍ          إنٍ    

 

         11   11  

يٍ        إنٍ    

 

9            11  

 

انسيٍ           

انُىو      

 

د/اٚٓبة 4د-(و7،8صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )   

(يع يبكُٛبد د/ سٚٓبو 21عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 ثغَٕٛٗ 

د/اٚٓبة 4د-(و5،4صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )  

 

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــخ

 أنٗ

 أ / اًٚبٌ عًش

 نغخ اَدهٛضٚخ حقىق اَساٌ

ًبٌ عًشأ / اٚ  

5ق  

 د/رشا 4خ-(و3،3صحح عايح وذًرَض يج )

 د/اَهاب 5خ-(و4،3صحح عايح وذًرَض يج )

 دَُا تهجد ( ق سعبٚخ انشجبة و.و /4عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 رَهاو تسُىًَ د/ يبكُٛبد (يع8عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 د/رشا  4خ-(و2،1صحح عايح وذًرَض يج )

 د/اَهاب 5خ-(و2،1صحح عايح وذًرَض يج )

 ( ق سعبٚخ انشجبة و.و /3عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )
 دَُا تهجد

رَهاو  /يبكُٛبد  (يع د5عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 تسُىًَ 

(ق اداسح ايبو يع 12عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 شًُاء جًالانصجبغخو.و/

 

 

 انسثد

 

 

 فٍ ٔرصًٛى  

أ.د/ أششف ْبشى        أ.د/َشأد َصش 

 انشفبعٙ

  ازًذ انُعغبٌ أ.د/ اٚٓبة

    

(16( انً سكشٍ )1يٍ سكشٍ )  

 2يعًم ن  (5عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

    (يع يبكُٛبد25،24عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 و/ سًاح عصاو

 2( يعًم ن 3،2عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

( و.و / يسًذ 1( يعًم ن )12،11عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 انمجبس٘ 

 / اعًبء انغٛذ د(انٕزذح االَزبخٛخ1فٍ ٔرصًٛى يح ) عًهٙ
  

  2( يعًم ن1،2عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

( 1( يعًم ن )12،12عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / يسًذ انمجبس٘ 

/  انٕزذح االَزبخٛخد(2عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

(يع 23،22عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح ) --اعًبء انغٛذ

 ُبد )ة (و/ عًبذ عصبويبكٛ

( و.و/شًٛبء خًبل 22،22عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 انٕزذح االَزبخٛخ

 

 

 األحذ

 

 

 2(يعًم ن23،22عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)  

 و.و / أيُرج حًذي

 3د-(و13،12صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )
 د/ شًُاء انكرش

( يعًم.ن 24،23ًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)عـ

و/ٔعبو عجذانْٕبة1  

  2(يعًم ن21،22ٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)عـًـه

 و.و / أيُرج حًذي

( ق ايبو يع صجبغخ و.و / 8،7عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 عبسح عبدل

 و/ٔعبو عجذانْٕبة1( يعًم.ن 22عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

  2( يعًم ن8عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

  2(يعًم ن22،18عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 .و / أيُرج حًذيو

ن ( يعًم.21،22عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و/ٔعبو عجذانْٕبة1

  2( يعًم ن7،8عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

  2(يعًم ن17،18عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

  و.و / أيُرج حًذي

 د/ يروج عاير-(و31،29صحح عايح وذًرَض يج )

بكُٛبد (يع ي14،13عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 و/اسالو عصاو أ

(انٕزذح 18،17عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 ---االَزبخٛخو.و/ اعًبء عبدل

 

 

 االثٍُُ

 

 

2( يعًم ن 4عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)                              

 و.و / صفبء خًبل

( يعًم.ن 28عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

و/ٔعبو عجذانْٕبة1  

اسح ايبو يع (ق اد21عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

ىانصجبغخد/ أزًذ عجذانذاٚ  

  فٍ ٔرصًٛى

 أ.د/ أششف ْبشى    أ.د/َشأد انشفبعٙ

 أ.د/ اٚٓبة ازًذ انُعغبٌ

(21( انٗ عكشٍ )28يٍ عكشٍ )  

و/ٔعبو 1( يعًم.ن 27،28عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 عجذانْٕبة

و.و/ شُْٕذا 2د-(و21،22صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )  

 

(ق اداسح ايبو يع انصجبغخد/ 22،22عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 أزًذ عجذانذاٚى

  2( يعًم ن22عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 و.و / صفبء خًبل

( يعًم.ن 25عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

و/ٔعبو عجذانْٕبة1  

ق اداسح ايبو يع (11،2عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

د/ أزًذ عجذانذاٚى انصجبغخ  

 

 

 انثالثاء

 

 

د/اٚٓبة 4د-(و23،22صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )  

 
 4د-(و21،22صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )

 د/اٚٓبة

انٕزذح (12،12عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

.و/ اعًبء انغعٛذاالَزبخٛخو  

( 1514،13ـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يحع

( و.و / يسًذ انمجبس1٘يعًم ن )  

 

د/اٚٓبة 4د-(و22،8صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )  

2د-(و12،12صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )  

انكشػ د/ شًٛبء  

( و.و / 1( يعًم ن )14،13عـًـهٙ كـٛـًٛـبء عضٕٖ يح)

 يسًذ انمجبس٘

(ق اداسح ايبو يع انصجبغخو.و/ 28عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

دعبدل اعًبء   

(انٕزذح االَزبخٛخو.و/ اعًبء18عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )  

 اخزًبع

 د/ فبطًخ ششف

 فإاد ازًذد/ عجٛش

 

 ةد/اٚٓب 4د-(و25،24صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )

د/ شًٛبء 2د-(و11،12صسخ عبيخ ٔرًشٚض يح )

 انكشػ

انٕزذح (27، 28عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 .و/ اعًبء انغعٛذاالَزبخٛخو
.و/ اسًاء ( يع انصجبغخو15عًهٙ فٍ ٔرصًٛى يح )

 عادل

 

 

 

 االرتعاء

 

 

 نغخ عشثٛخ 

 د/ ازًذ غشثٛخ

 يذسج كهٛخ انضساعخ

 

 يجبدئ رشثٛخ

 .د/ اعًبء عٛغٗ

 اعخيذسج كهٛخ انضس

 انكًٛٛبء انعضٕٚخ انعبيخ

 أ.د/ ششٚف صجش٘ سخت

 أ.د/ ٕٚعف عجذ انعضٚض انسغبٍَٛ

 

 صسخ عبيخ ٔرًشٚض

 أ.د/يسًذ يصطفٙ صغهٕل    

 د/ َضّٚٓ عجذ انشزًٍ أ.و.د/ يُبل انغٛذ

 

 

 

 انخًُس

 



  
 

  
جامعة المنوفية     
الجدول العام                           كمية االقتصاد المنزلي                                                                                                            

1028/      1027لمعام الجامعي                لثانىلمفصل الدراسي ا   شعبة   تغذية                                         ثانيةالفرقة ال  
يٍ           إنٍ    

 

يٍ           إنٍ    

 

يٍ           إنٍ    

5 

يٍ            إنٍ    

 4 3 

يٍ            إنٍ    

 3 2 

يٍ             إنٍ    

 

 2 1 

يٍ              إنٍ    

 

 1   12  

يٍ                 إنٍ    

 

12 11 

يٍ            إنٍ    

 

 11 11 

يٍ            إنٍ    

 

 11 9 

 

انسيٍ           

انُىو      

يٍ           إنٍ     

 

يٍ           إنٍ    

 

إنٍ يٍ              

5 

يٍ            إنٍ    

 4 3 

يٍ            إنٍ    

 3 2 

يٍ             إنٍ    

 

 2 1 

يٍ              إنٍ    

 

 1   12  

يٍ                 إنٍ    

 

12 11 

يٍ            إنٍ    

 

 11 11 

يٍ            إنٍ    

 

 11 9 

 

انسيٍ           

انُىو      

 

،(يعًم يٛكشٔ و.و/ نًٛبء دٚبة28،22ٔانجبٌ يح )يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ   عًهٙ   

د/ اٚٓبة صالذ4( يعًم د7،8عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )  

(يعًم يٛكشٔ و.و/ نًٛبء دٚبة7،2،4،3يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ يح )  عًهٙ  

د/ اٚٓبة صالذ4( يعًم د5،4عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )  

2 

 

ــّنـغــخ ئَدهـٛضٚ  

 أ / اًٚبٌ عًش

خًٛع انشعت انفشلّ 

 انثبَّٛ
( انً 9يٍ سكشٍ )

(17سكشٍ )  

يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ يح   عًهٙ

(يعًم يٛكشٔ و.و/ نًٛبء دٚبة5،22،22،8)  

( 28،25،24عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )

و.و / ايٛشح زًذٖ/  1يعًم د   

(23االخٓضح انًُضنٛخ ثبنغبثع يح )،  عًهٙ  

2د/ ششٚٓبٌ صبدق يع ن   

( يعًم 3،2عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )  

4د د/اٚٓبة صالذ  

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــّ

 أ / اًٚبٌ عًش

خًٛع انشعت انفشلّ 

 انثبَّٛ

( انً 1يٍ سكشٍ )

(3سكشٍ )  

يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ يح   عًهٙ

.(يعًم يٛكشٔ و.و/ نًٛبء دٚبة25،24،23)  
4( يعًم د1،2زٚخ فٙ انًإعغبد يح )عًهٙ أداسح انزغ  
 د/اَهاب صالح

( و.و/ 28،25،24االخٓضح انًُضنٛخ ثبنغبثع يح )  عًهٙ

1ششٚٓبٌ صبدق يع ن  

 

 

 انسثد

 

 

اداسح  23يدًٕعخ 

انزغزٚخ د/ يسًذ 

د/ عًبذ22+يح   

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ 

 أ.د/ ششٚف صجش٘

 أ.د/ عًبد انخٕنٙ 

    28ٍ )( انٗ عكش8يٍ عكشٍ )      

 5ق

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ 

 أ.د/ ششٚف صجش٘

( انٗ 2يٍ عكشٍ ) أ.د/ عًبد انخٕنٙ  

 5ق        7عكشٍ )

 كًٛٛبؤء زٕٖٛ ) ة (

 أ.د/ فبطًخ انضْشاء

 أ.د/ ٕٚعف عجذ انعضٚض

7( انٗ عكشٍ )2يٍ عكشٍ )    

  

 

 

 األحذ

 

 أزصبء ٔثشيدخ خطٛخ   

 أ.د/ ععٛذ انصٛشفٙ

 17( انً سكشٍ )9يٍ سكشٍ ) 5ق

1،2يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ يح )  عًهٙ   

 (يعًم يٛكشٔد/ يشٔح عبيش 

(21،22عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )  

و.و / عًبذ انجُب  1يعًم د    

(د/ يُبل خبثش3،2االخٓضح انًُضنٛخ) عًهٙ                                   2يع د   
       

 أزصبء ٔثشيدخ خطٛخ

 أ.د/ ععٛذ انصٛشفٙ          

 5ق
 3( انً سكشٍ )1يٍ سكشٍ )

 االثٍُُ

( يعًم 24،23عًهٙ رغزٚخ اَغبٌ يح )

و.و/ شُْٕذا2د  

(و.و / 5،4عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ )ة( يح )

2يسًذ انمجبس٘ يعًم ن  
 

 االخٓضح انًُضنٛخ

 أ.د/ يٓدخ يغهى

 أ.د/ سثٛع َٕفم

 أ.و.د/ ُْبء عاليخ

( انً 9شٍ )يٍ سك 5د/ ٔفبء زغبٌ  ق

 17سكشٍ )

 و.و/ شُْٕذا2( يعًم د1،2عًهٙ رغزٚخ اَغبٌ يح )

(و.و / يسًذ 7،8عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ )ة( يح )

 2انمجبس٘ يعًم ن
 د/ رحاب عًهٙ االخٓضح انًُضنٛخ

 

 يع خ(د/ يُال جاتر9عًهٙ االخٓضح انًُضنٛخ)

 االخٓضح انًُضنٛخ

 أ.د/ يٓدخ يغهى

 أ.د/ سثٛع َٕفم

يخأ.و.د/ ُْبء عال  

5د/ ٔفبء زغبٌ  ق  

7( انٗ عكشٍ )2يٍ عكشٍ )  

و.و/ شُْٕذا2( يعًم د1،2عًهٙ رغزٚخ اَغبٌ يح )  

( 22،21،22عًهٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )

و.و / عًبذ انجُب  1يعًم د   

(و.و / يسًذ 22،8عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ )ة( يح )

2انمجبس٘ يعًم ن  
  فسُىنىجً يعر(د/ يُال جات3،7عًهٙ االخٓضح انًُضنٛخ)

 انثالثاء

 كًٛٛبؤء زٕٖٛ ) ة ( 

 أ.د/ فبطًخ انضْشاء

 أ.د/ ٕٚعف عجذ انعضٚض

  ربَّٛ رغزّٚ
 17( انً سكشٍ )9يٍ سكشٍ )

 أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد

 أ.د/ عسش عثًبٌ

 أ.د/  َدالء انشٛخ

 3( انً سكشٍ )1يٍ سكشٍ ) 4ق

 

 و.و/ شُْٕذا2( يعًم د5،4عًهٙ رغزٚخ اَغبٌ يح )

( 22،8هٙ أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد يح )عً

عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ  --و.و / عًبذ انجُب  1يعًم د 

 2( و /ٔعبو عجذ انْٕبة  يعًم ن22)ة( يح )

  عًهٙ أداسح انزغزٚخ                                         

عًهٙ  يٛكشٔثٕٛنٕخٙ ئغزٚخ ٔانجبٌ يح 

 (يعًم يٛكشٔو.و/نًٛبء دٚبة21،8)

 و.و/ شُْٕذا2( يعًم د4،2ٙ رغزٚخ اَغبٌ يح )عًه

( و /ٔعبو عجذ 21،22عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ )ة( يح )

 2انْٕبة  يعًم ن
 د/ رحاب عًهٙ االخٓضح انًُضنٛخ

 
 االرتعاء

و.و/ 2( يعًم د23،22عًهٙ رغزٚخ اَغبٌ يح ) 

 شُْٕذا

( و /ٔعبو عجذ 28عًهٙ كًٛٛبء زٕٛٚخ )ة( يح )

 2انْٕبة  يعًم ن
 

 اَغبٌ رغزٚخ

 أ.د/ ْجّ عضانذٍٚ ٕٚعف  

 4أ.د/ عجٛش خضش  ق
 17( انً سكشٍ )9يٍ سكشٍ )

 أداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد

 أ.د/ عسش عثًبٌ

 د/ َدالء انشٛخ 

 28( انٗ عكشٍ )8يٍ عكشٍ )  انمشلّ انثبَّٛ

 رغزٚخ اَغبٌ

 أ.د/ ْجّ عضانذٍٚ ٕٚعف  

4ق أ.د/ عجٛش خضش   

7( انٗ عكشٍ )2يٍ عكشٍ )    

ُسانخً  



 
   

  

 

يعتمد،،،،،،  عميد الكمية                      وكيل الكمية                                                         رئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                                   مراجع          شئون الطالب                 
  

  

 جامعة المنوفية

امالجدول الع                                                                                                                      كمية االقتصاد المنزلي  
شئون التعميم       

1028/      1027لمعام الجامعي                لثانىلمفصل الدراسي ا        تغذية      شعبة                                 ثالثةلفرقة الا  
ئنٙ       يٍ         

 8 5 

ئنٙ      يٍ           

 5 4 

ئنٙ             يٍ       

4   3  

              يٍ      

ئنٙ      

 3 2 

ئنٙ         يٍ             

2  1   1  

                يٍ          

 ئنٙ

1 2 

ئنٙ         يٍ        

 2 21 

يٍ          ئنٙ    

21 22 

يٍ          ئنٙ    

22 22 

يٍ         

انضيٍ           

انٕٛو      

 

    

 

   

 

 انغجذ

 

 

 نغّ اَدهٛضّٚ سشب انٕسالٗد/  1( يعًم د1،2عًهٙ نسٕو ٔاعًبن يح )  

 د/ َضٚٓخ عجذانشزًٍ

 د/ ٔفبء سفعذ

 8ق

 ادأعذاد االطعًخ )عدبئٍ ٔيخجٕص

 أ.د/ أنفذ يسًذ خبطش

 4قأ.و.د/ يٗ يسًٕد انسغُٛٗ      

 

 رسهٛم أغزّٚ

 أ.د/ يسًذ عًٛش انذشهٕطٗ

 أ.د/ عبدل عجذ انًعطٙ

 5ق

 

 

 األزذ

 

 

و.و/ 1(يعًم د 2،1عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )  

 بذ انجُبعً

عـــــــًــــــــــهــــــٙ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد 

 و.و/ صفبء خًبل1( يع د1،2يح)

د/ سشب 3( يعًم د3،2عًهٙ نسٕو ٔاعًبن يح )

 انٕسالٗ

 1(يعًم د 1،2عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )

 و.و/ عًبذ انجُب

( 1،2عـــــــًــــــــــهــــــٙ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد يح)

 ًبلو.و/ صفبء خ1يع د 

 يشكالد انزغزٚخ فٙ انذٔل انُبيٛخ

 أ.د/ خبنذ شبٍْٛ

 أ.د/ زًذّٚ ْالل

 4ق

 أ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد

 أ.د/ خبنذ شبٍْٛ

 أ.و.د/ ْجّ عض انذٍٚ

 أ.و.د/ عجٛش خضٛش

 4ق

 

 

 االثٍُٛ

 

 

( يعًم 5،4عًهٙ نسٕو ٔاعًبن يح ) 

 د/ سشب انٕسال3ٗد

( و د 8عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 ػ   د/ شًٛبء انكش2

د/ سشب 3( يعًم د7،8عًهٙ نسٕو ٔاعًبن يح )

 انٕسالٗ

 3(يعًم د 5،4عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )

 و.و/ عًبذ انجُب

( 3،4عـــــــًــــــــــهــــــٙ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد يح)

 و.و/ صفبء خًبل1يع د

د/ شًٛبء 2( و د 8عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 انكشػ   

 3ًم د (يع7،8عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )

( و 7،8و.و/ عًبذ انجُب عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 د/ شًٛبء انكشػ   1د 

( 5،4عـــــــًــــــــــهــــــٙ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد يح)

عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد  ---- و.و/ صفبء خًبل1يع د

 د/ شًٛبء انكشػ   2( و د 3يح )

 اعذاد االطعًخ )نسٕو ٔاعًبن (

 أ.د/ عبدل عجذ انًعطٙ

 أ.د/ عسش عثًبٌ

 4ق

 

 

 انثالثبء

 

 

و.و/ عًبذ 3(يعًم د 8،7عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )  

 انجُب

 1( و د1،2عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 د/ سشب انٕسالٗ
( و د 7،4عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 د/ شًٛبء انكشػ   2

 الزصبدٚبد غزاء 

 أ.د/ عبٚذح االصفٓبَٗ 

 د/ عجٛش َضّٚٓ

 5ق            

د/ سشب  1( يعًم د8نسٕو ٔاعًبن يح )عًهٙ 

 انٕسالٗ

و.و/ 3(يعًم د 4،3عًهٙ رسهٛم أغزّٚ يح )

 عًبذ انجُب

( و 5،عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 د/ شًٛبء انكشػ   2د 

 

 

 االسثعبء

 

 

 

 

 

 

 

  / ٔعبو عجذانْٕبةو1يع د (8،7،8عـــــــًــهــــــٙ رخطٛظ أعذاد انٕخجبد يح) د/ سشب انٕسال3ٗ( و د2عًهٙ عدبئٍ ٔيخجٕصاد يح )

 

 انخًٛظ
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  جامعة المنوفية 
الجدول العام                                                                                                                  كمية االقتصاد المنزلي   

شئون التعميم       
10 28/      102 7لمعام الجامعي        لثانىلمفصل الدراسي ا   ة  تغذي  شعبة                    رابعة لفرقة الا  

يٍ          ئنٙ    

 8  5 

يٍ          ئنٙ    

 5  4 

يٍ          ئنٙ    

 4  3 

يٍ          ئنٙ    

 3  2 

ئنٙ     يٍ           

 2       1  

ئنٙ     يٍ           

 1 2 

يٍ          ئنٙ    

 2  21 

ئنٙ        يٍ          

 21 22 

ئنٙ    يٍ            

 22 22 

ئنٙ        يٍ         

 22  8 

 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

           

 

 انغجذ

 

 

و.و/ سًاح 4( يعًم د2،1عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح )   

 انثُا

 

و.و/ سًاح 4( يعًم د4،3عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح )

 انثُا

د/ يروج ( يعًم د1،2عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح ) و.و/

  عاير

 

و.و/ سًاح 4( يعًم د1،2عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح )

 انثُا

و.و/ 1يُكرويعًم 2(4،3يج )عًهٙ زٕٛىّ فغٕٛنٕخٙ

 نًُاء دَاب

 

 

 

 األزذ

 

 

 
 

 أعذاد االطعًخ انخضش ٔانفبكٓخ عًهٍ

 4(د/ رشا انىراقً يع خ4،3يج)

 

 

و.و/ نًٛبء 2ل يٛكشٔ  يعى2(8عًهٙ زٕٛىّ فغٕٛنٕخًٛح )               و.و/ نًٛبء دٚبة2يٛكشٔيعًم 2(2،5ًح )عًهٙ زٕٛىّ فغٕٛنٕخٛ

 دٚبة

 كًجٕٛرش

 أ.د/ صالذ طبثٕس

 

 4ق

 

 االنجبٌ ٔيُزدبرٓب

 أ.د/  يبخذح انشبعش

 أ.د/ عٓبو عضٚض

 4ق

 

و.و/ عًبذ 3( يعًم د5،4عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح )

 انجُب

و.و/ يٛكشٔيعًم 2(1،2ٕٛنٕخًٛح )عًهٙ زٕٛىّ فغ

 نًٛبء دٚبة

 

 

 

 االثٍُٛ

 

 

 

 
( أ/ يسًذ انًُٛش8،5عًهٙ كًجٕٛرش يح )  

 

و.و/ عًبذ 3( يعًم د8عًهٙ رمٛٛى أغزٚخ )ة( يح )

 انجُب

(د/ 6،5يج)أعذاد االطعًخ انخضش ٔانفبكٓخ عًهٍ

 شًُاء انكرش

 شئٌٕ صسٛخ ٔيشالجخ اندٕدح

 أ.د/ َٓبد انطسبٌ

 8انخطٛت    ق د/ ثغًخ سيضبٌ

 أعذاد االطعًخ ٔانزغزّٚ انخضش ٔانفبكٓخ

 أ.د/ يسًذ يصطفٙ انغٛذ

 أ.د/ عًبد انخٕنٙ

 5ق

 

 

 انثالثبء

 

 

( أ/ يسًذ انًُٛش4،3) عًهٙ كًجٕٛرش يح    

 
 رمٛٛى أغزٚخ )ة(

 أ.د/نٛهٗ انجذٕٖٚ

 5ق                         أ.د/ َٓبد انطسبٌ

 

 كًٛٛبء زٕٛىّ فغٕٛنٕخٙ

 ًخ انضْشاءأ.د/ فبط

 4أ.د/ ٕٚعف عجذ انعضٚض  ق

 

 رخطٛظ ٔرمٕٚى انغٛبعخ انغزائٛخ

 ا.د/ خبنذ شبٍْٛ

 4أ.و.د/ طبسق عجذ انشزًٍ    ق

 

 

 االسثعبء

 

 

د/ يشٔح عبيش 1((يعًم ن8،5،4عًهٙ االنجبٌ ٔيُزدبرٓب يح )  

( أ/ يحًذ انًُُر3عًهٍ كًثُىذر يج)  
عًهٙ االنجبٌ ٔيُزدبرٓب يح  

 / يشٔح عبيش د1((يعًم ن3،2)
 ( أ/ يحًذ انًُُر 1عًهٍ كًثُىذر يج)

 ( أ/ يحًذ انًُُر2عًهٍ كًثُىذر يج)                           

((يعًم 1،2عًهٙ االنجبٌ ٔيُزدبرٓب يح ) 

 د/ يشٔح عبيش 1ن

 

 

 

 انخًٛظ
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  بشريف صبري رج د/0أ         د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                              0ه                                د/إيهاب صالح الدين                               أأ/أشرف عباد                           أ/راويو غريب       عبير فتحىأ/
 
      
 

                                                        

  

 جامعة المنوفية
عامالجدول ال                     ؛                     كمية االقتصاد المنزلي                                                                                

شئون التعميم      
1028/     1027ام الجامعي   لمع      الثانى لمفصل الدراسي       مالبس   شعبة                   الفرقة الثانية     

يٍ          ئنٙ    

 8 5 

يٍ          ئنٙ    

     5  4 

يٍ          ئنٙ    

 4 3 

يٍ          ئنٙ    

      3  2 

يٍ          ئنٙ    

       2  1 

ئنٙ    يٍ             

 1 2 

ئنٙ     يٍ            

 2 21 

ئنٙ      يٍ             

 21 22 

يٍ            

نٙئ  

 22  22 

 

يٍ        ئنٙ    

 

   22    8  

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

(يع يبكُٛبد )ة(عًهٗ اخزٛبس ٔرُفٛز ًَبرج4،2عًهٗ ًَبرج د/  ازًذ عجذ انذاٚى يح)     

( ق)د( و.و/ شًٛبء خًبل1عًهٗ رصًٛى ٔرُفٛز  انًُبرج يح )  

 

 

 

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــّ

 أ / اًٚبٌ عًش

خًٛع انشعت انفشلّ 

 انثبَّٛ

 

عًهٗ ًَبرج د/  ازًذ عجذ انذاٚى 

(يع يبكُٛبد )ة(عًهٗ اخزٛبس 4،2يح)

 ٔرُفٛز ًَبرج

 

 

 

 انغجذ

 

 
 ركُٕنٕخٛب انًالثظ     

 أ.د/اٚٓبة أزًذ يسًذ

 د/ صبفُٛبص انُجٕٖ 

7ق  

  

 

 األزذ

 

 

 يع يبكُٛبد )ة(( 3عًهٗ رصًٛى ٔرُفٛز ًَبرج  يح) 

 عًبذ عصبوو . و/

 

 ربسٚخ االصٚبء

 /ْذٖ عبيٗ غبصٖ أ.د

 أ.د/ عال ٕٚعف عجذهللا

  7ق

  

 

 االثٍُٛ

 

 
 انززٔق  انًهجغٗ  

 أ.و.د / خبنذ يسٙ انذٍٚ

 أ.و.د/ َشٕح عجذ انشؤٔف

شيعًم انكًجٕٛر  

  

 

 انثالثبء

 

 

---(و/اعالو عصبو (ق)ة2،1عًهٗ ركُٕنٕخٛب انًالثظ يح) )ة(و/اعالو عصبو يع يبكُٛبد(5،3عًهٗ ركُٕنٕخٛب انًالثظ يح)   

((د/ سٚٓبو ثغَٕٛٗ(ق)ة4،2عًهٗ ركُٕنٕخٛب انًالثظ يح) -  

 

 

 االسثعبء

 

 
( يع يبكُٛبد )ة(د/ 5،2عًهٗ رصًٛى ٔرُفٛز ًَبرج  يح) 

 ازًذ عجذانذاٚى انٕزذح االَزبخٛخو

 

 ازصبء ٔثشيدخ خطٛخ      

 أ.د/ ععٛذ انصٛشفٙ  

5ق            

 ربسٚـــــــــــــخ  انُغٛــــــــــح
 

شرف هاشىأ.د/ ا  

5ق  

 رصًٛى ٔرُفٛز  انًُبرج

 أ.و.د/  عجذهللا عجذانًُعى

 أ.و.د/ أزًذ سيضٖ

5ق  

 

 

 انخًٛظ

 

 

 
يل الكمية                                                              يعتمد،،،،،،  عميد الكميةرئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                           وك                             مراجعشئون الطالب             

 



جبشريف صبري ر د/0أ                     عبد المنعم عبد اهلل حسين                       د/إسالم0أ/أشرف عباده                                د/إيهاب صالح الدين                               أ                         أ/راويو غريب         أ/عبير فتحى  

 

 

 

 

 

       جامعة المنوفية

الجدول العام                                                                                                                               كمية االقتصاد المنزلي    
شئون التعميم       

)( عدد الطالب 1028/     1027لمعام الجامعي          لثانىلمفصل الدراسي ا  مالبس     شعبة                 ثالثة   لفرقة الا  
يٍ          ئنٙ    

         8  5 

ئنٙ       يٍ           

               5  4 

ئنٙ         يٍ         

               4  3 

ئنٙ          يٍ           

3     2 

ئنٙ            يٍ        

                  2  1 

يٍ          ئنٙ    

      1  2 

يٍ          ئنٙ    

     2  21 

يٍ          ئنٙ    

22             21  

ئنٙ         يٍ         

             22  22 

يٍ        ئنٙ    

 

 22 8 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــخ      

 أ / اًٚبٌ عًش

 خًٛع انشعت

 انفشلّ انثبنثّ

 يبعذا رغزّٚ

 

 ألزصبدٚبد ٔيمٕيبد صُبعزٙ انُغٛح

 د/ اًٚبٌ سافذ

 د/ يبخذح االعٕد

8ق  

  

 

 

 

 انغجذ

 

 

 شًُاء جًال انقاعح تانساتع( ق اداسح و.و/3،2عًهٙ أخزٛبس ٔرُفٛز يالثظ )ة( يح ) 

 

 / سارج عادل ( ق اداسح و.و1،2عًهٙ أخزٛبس ٔرُفٛز يالثظ )ة( يح )              

 

  
خزٛبس ٔرُفٛز يالثظ )ة(أ  

8أ.و.د/ عٓب زًذٖ  ق  

 

 

 

 األزذ

 

 

 انفٍ انسذٚث ٔانززٔق   

 أ.د/ َشأد َصش انشفبعٙ

5ق  

/(ق ايبو يع صجبغخو.و/ عبسح عبدل2،2عًهٙ أخزٛبس ٔفسص يح )  
( ق)ة( و.و/دُٚب ثٓدذ3،2عًهٙ انفٍ انسذٚث يح)                                           

 

 

 

 االثٍُٛ

 

 

 أخزٛبس ٔفسص انُغٛح  

 أ.و .د/ عكُٛخ ايٍٛ

 د/ شًٛبء يصطفٙ

8ق  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2،3عًهٙ أخزٛبس ٔفسص يح ) 

 سًاح عصاو يع ياكُُاخ)ب( (ق)د( و.و/

 

 

 انثالثبء

 

 

( و.و/ صُٚت يسًذ 2عًهٙ رصًٛى يُغٕخبد يح )  

ثبنغبثع        2زدشح   

سٚٓبو ثغَٕٛٗ ( و.و/ 2عًهٙ رصًٛى يُغٕخبد يح )

  (أ) يبكُٛبد يع

 

( و.و/ صُٚت 1،2عًهٙ رصًٛى يُغٕخبد يح )

 انٕزذح االَزبخٛخ يسًذ

   

 

 رصًٛى يُغٕخبد

 أ.د/ سشذ٘ عٛذ

4ق  

 

 

 االسثعبء

 

 

عًهٙ رصًٛى      

  اعالو عصبو( يعًم انكًجٕٛرش.و/3االصٚـــــــــــــــبء )ة( يح)

عًهٙ انفٍ انسذٚث  

ق سعبٚخ انشجبة  ( و.و/دُٚب ثٓدذ1،2يح)  

 

ٙ رصًٛى االصٚـــــــــــــــبء )ة( عًه  

( يعًم انكًجٕٛرشو.و/دُٚب ثٓدذ2،1،2يح)  

 رصًٛى االصٚـــــــــــــــبء )ة(

 أ.د/ اٚٓبة  فب ضم

 ْذٖ عبيٗ  غبصٖ

 يعًم انكًجٕٛرش

  

 

 

 انخًٛظ

 

 

 

   
يعتمد،،،،،،  عميد الكمية   مدير اإلدارة                                           وكيل الكمية                                                                              رئيس القسم                                            مراجعشئون الطالب                

 
شريف صبري رجبد/0د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                                   أ0د/إيهاب صالح الدين                               أ                  أ/أشرف عباده                                     أ/راويو غريب           عبير فتحيأ/  

 



 

 

 

 

 

 

  جامعة المنوفية  

 

الجدول العام                                                                                                                                كمية االقتصاد المنزلي   
شئون التعميم       

عدد الطالب )1028/    102 7لمعام الجامعي  االثاني  لمفصل الدراسي    مالبس  شعبة                 رابعة  لفرقة الا  
يٍ          ئنٙ    

     8  5 

ئنٙ  يٍ            

     5   4  

يٍ          ئنٙ    

     4  3 

يٍ          ئنٙ    

       3  2 

يٍ          ئنٙ    

                         2

 1 

يٍ          ئنٙ    

       1  2 

ئنٙ             يٍ      

                2  21 

يٍ          ئنٙ    

      21  22 

يٍ          ئنٙ    

       22   22 

يٍ        ئنٙ    

 22 8 

 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

 انعُبٚخ ثبنًالثظ       

 أ.د/ اعالو  عجذ انًُعى 

 4ق

   

 

 انغجذ

 

 

    ٍ عًه

(3كًثُىذر يج)  

أ/ يحًذ انًُُر   

 

عًهٍ كًثُىذر 

(2،1يج)  

أ/ يحًذ انًُُر   

 يششٔع  يهجغٗ

 أ.د/ اٚٓبة أزًذ انُعغبٌ

 أ.د/ يُٙ انفشيبٔ٘       

انكًثُىذر يعًم  

 

 رغٕٚك

 د/ يًذٔذ يجشٔن

 أ.و.د/ عبنٗ انٕسالٗ

ااداسحق   

 

 
 

 

 األزذ

 

 

/ دَُا تهجد ( و.و1،2عـــــــــــــًــهـــــــــــــٗ يــــــــــــــشـــشٔع ثـــــــــــــسثـــــٗ يح ) 

 رعاَح انشثاب

(د/ سٚٓبو ثغ2َٕٗٛــــــسثـــــٗ يح )عـــــــــــــًــهـــــــــــــٗ يــــــــــــــشـــشٔع ثـــــــ  
 يع ياكُُاخ )أ(

 

 

 كًجٕٛرش

 د/صالذ طبثٕس

 5ق

 

 

(ق)ة(و.و/2،1،2انعُبٚخ ثبنًالثظ يح) عـًــهـٙعًبذ عصبو   

 يع ياكُُاخ )ب(

 
 

 

 االثٍُٛ

 

 

(ايبو يعًم صجبغخ(2يح)انغعٛذاشغبل فُٛخ و / اعًبء   د (يع يبكُٛب2،1اشغبل فُٛخ و / اعًبء عبدل يح)  

 )ا( 

 رصًٛى ٔرُفٛز خبيبد انجٛئّ 

ٖٔأ.د/ عبنٙ انعشًب  

 رشٚــــــــــــــــــكـــــــــــــــــٕ

 أ.د/ سشب انُسبط

8ق  

 

 

 انثالثبء

 

 

(يع يبكُٛبد )ا(2يح)انغعٛذاشغبل فُٛخ و / اعًبء    

// أعًبء عبدل يع صجبغخ( ق)د(و.و1،2عـًــهـٙ رصًٛى ٔرُفٛز خبيبد انجٛئّ يح )  

) 

  

ٚكرغٕ  

 د/ يًذٔذ يجشٔن

 أ.و.د/ عبنٗ انٕسالٗ

4ق  

 

د/  (2يح)عـًــهــــــــــٙ رصًٛى االصٚبء ٔانزطجٛمبد  انزشكٛهٛخ )ة(

 اعًبء انغٛذ ق سعبٚخ انشجبة (

د/ (1يح)عـًــهــــــــــٙ رصًٛى االصٚبء ٔانزطجٛمبد  انزشكٛهٛخ )ة( 

 اُٚبط يٕعٗ ق اداسح(

و.و/ (2)انزطجٛمبد  انزشكٛهٛخ )ة(عـًــهــــــــــٙ رصًٛى االصٚبء ٔ

8عبسح عبدل ق  

رصًٛى االصٚبء 

ٔانزطجٛمبد  

 انزشكٛهٛخ )ة(

أ.د/ عال ٕٚعف   

 أ.د/ أعًٓبٌ  انُسبس
 يعًم انكًثُىذر

 

 

 االسثعبء

 

 

يع صجبغخانغعٛذ( ق)د(و.و/ أعًبء 2عـًــهـٙ رصًٛى ٔرُفٛز خبيبد انجٛئّ يح )   (8(ق)2عـًــهـٙ رشٚـــكـــٕيح)   

 

/ سٚٓبو ثغَٕٛٗد  

 (8(ق)1،2عـًــهـٙ رشٚـــكـــٕيح)

 

 و.و/ زَُة يحًذ

 

 

 انخًٛظ

 

 



  
 يعتمد،،،،،،  عميد الكمية                              يل الكمية               وك                 مدير اإلدارة                       م                رئيس القس                         مراجع                    شئون الطالب              

 

 صبرى رجب شريفد/0أ                  المنعم عبد اهلل حسين          د/إسالم عبد 0د/إيهاب صالح الدين             أ        أ/أشرف عباده                                      أ/راويو غريب                    ر فتحي أ/عبي     
 

 

 
 جامعة المنوفية

الجدول العام                                                                                                                        كمية االقتصاد المنزلي    
شئون التعميم       

   10 2 8/  1027لمعام الجامعي             الثانى لمفصل الدراسي      منزل      دارة إ   شعبة                      ثانية  لفرقة الا
ئنٙ        يٍ          

 

7 6 

ئنٙ     يٍ            

 

           6     5  

ئنٙ        يٍ          

 

  4      4 

ئنٙ        يٍ           

 

 3 2 

ئنٙ        يٍ           

 

1                  2  

ئنٙ        يٍ           

 

              2  1 

ئنٙ          يٍ          

 

   2                21 

ئنٙ         يٍ           

 

 21   22  

ئنٙ           يٍ          

 

22                      22  

ئنٙ         يٍ          

 

8                  22  

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــّ      

 أ / اًٚبٌ عًش

خًٛع انشعت انفشلّ 

 انثبَّٛ

 

   

 

 انغجذ

 

 

       

 

 ثكزشٕٚنٕخٗ

 أ.د/ ششٚف صجش٘

  عًبد انخٕنٗ أ.د/

5ق  

 

 ألزصبدٚبد أعشح 

 أ.د/ عهٕٖ صغهٕل 

 يعًم انكًجٕٛرش

 سعبٚخ أو

 أ . د/ َعًخ سلجبٌ

 يعًم انكًجٕٛرش

 

 

 األزذ

 

 

( و/ اعالو 8( ق)1،2يح ) عًهٗ  اخزٛبس  يالثظ  

 عصبو

 

( انٕزذح االَزبخٛخ 2عًهٗ  اخزٛبس  يالثظ يح )

 و/اعًبء عبدل

 اخزٛبس ٔرُفٛز يالثظ 

 د/ يسًذ زدبج

 د/ اُٚبط يٕعٗ

 يعًم انكًجٕٛرش

  

 

 االثٍُٛ

 

 

( 1عـًــهـٙ أخٓضح يُضنٛخ )ة(يح)     

 و / أيُٛخ عجذهللا

 

 

  يح)ا( عـًــهـٙ أخٓضح يُضنٛخ )ة(

  أيُُح عثذهللاو / 

 (3،2عًهٗ ثكزشٕٚنٕخٗ د/يشٔح عبيشيح)

 يعًم انذٔس انثبنث

(3،2يح )   عـًــهـٙ أخٓضح يُضنٛخ )ة( 

 و / أيُُح عثذهللا

عًهٗ ثكزشٕٚنٕخٗ د/يشٔح عبيشيح 

(يعًم انذٔس انثبنث(1،2)  

 يٕاسد أعشح

 أ.د/ سثٛع َٕفم

 يعًم انكًجٕٛرش

 

 

 انثالثبء

 

 

.و/ عبسح عجذانكشٚى ( و1عـًــهـٙ سعبٚخ أو )  

 ثبنشمخ انًُٕرخٛخ 

 ( و/ أيُٛخ عجذهللا3،2عـًــهـٙ يٕاسد أعشح يح )

 انصانه تانساتع

( و.و/ عبسح عجذانكشٚى 3،2عـًــهـٙ سعبٚخ أو )

 ثبنشمخ انًُٕرخٛخ

 ( و/ أيُٛخ عجذهللا2عـًــهـٙ يٕاسد أعشح يح )

 انصانه تانساتع

شٚى و.و/ عبسح عجذانك (2عـًــهـٙ سعبٚخ أو )

  ثبنشمخ انًُٕرخٛخ

( و1عـًــهـٙ يٕاسد أعشح يح ) / أيُٛخ عجذهللا  

 انصانه تانساتع

 أخٓضح يُضنٛخ )ة(

 أ.و.د/ سثبة يشعم

 يعًم انكٕيجٕٛرش

 

 

 االسثعبء

 

 

                  

 

 

 

 انخًٛظ

 

 

 

يعتمد،،،،،،  عميد الكمية   مدير اإلدارة                                           وكيل الكمية                                                                                                 رئيس القسم                            مراجع   شئون الطالب                       
  



  شريف صبرى رجبد/0أ                        د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                    0أ/أشرف عباده                                د/إيهاب صالح الدين                               أ                             أ/راويو غريب            عبير فتحىأ/       

 

 

 

 

 

 
 جامعة المنوفية  

الجدول العام                                                                                                                      كمية االقتصاد المنزلي    
شئون التعميم       

1027/     1026لمعام الجامعي         الثانى لمفصل الدراسي        منزل     إدارة  شعبة                 ثالثة  لفرقة الا  

ئنٙ      يٍ           

 

           8  5    5 

ئنٙ        يٍ          

 

             6  5 

ئنٙ        يٍ           

 

               4  3 

ئنٙ           يٍ         

 

                    3  2 

        يٍ          

 ئنٙ

 

 2 1 

ئنٙ       يٍ            

 

                     2  1 

ئنٙ              يٍ    

 

            1  12 

ئنٙ      يٍ            

 

                21  22  

ئنٙ       يٍ           

 

              22  22 

ئنٙ          يٍ         

 

 22 8 

 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

 نـغــخ ئَدهـٛضٚــخ       

 أ / اًٚبٌ عًش 

 خًٛع انشعت

 انفشلّ انثبنثّ

رغزّٚ يبعذا  

 يسبعجخ 

 د/ َغشٍٚ ععٛذانًهٛر

5ق  

 

 

 انغجذ

 

 

(   1)  يح د/ ُْبء عاليخ ًَٕ طفم )أ( عـًــهـٙ      

ٔعبئم اعالو (عـًــهـ2ٙيح )د/ سٚٓبو خالل    

 ثبنشمخ انًُٕرخٛخ

 

 ًَٕ طفم )أ( 

 د/ ُْبء عاليخ     

 انشمخ انًُٕرخٛخ

 فٍ االرٛكٛذ 

 أ.د/ يبٚغخ انسجشٗ 

  أ.و.د/ ششٚف زٕسٚخ
 

 

 

 األزذ

 

 

(ثبنغبثع 1عـًــهـٙ دٚكٕس يُضل  يح )  

 و.و/ اًٚبٌ لطت

ثبنغبثع و.و/ (2يح )عـًــهـٙ دٚكٕس يُضل  

 اًٚبٌ لطت

 دٚكٕس يُضل

 أ.و.د/ ْجّ هللا شعٛت           

 انشمخ انًُٕرخٛخ

  

 صُٚخ ٔرُغٛك صْٕس

 أ.د/ يٓدخ يغهى

 يعًم انكًجٕٛرش

 

 

 االثٍُٛ

 

 

رُغٛك صْٕس يح صُٚخ ٔ عـًــهـٙ    

 (ثبنغبثع و.و/ اًٚبٌ لطت2)
د/ سٚٓبو  (1عـًــهـٙ صُٚخ ٔرُغٛك صْٕس يح )

 خالل 

 ثبنشمخ انًُٕرخٛخ

 

 ٔعبئم اعالو 

 د/ سٚٓبو خالل 

 انشمخ انًُٕرخٛخ

 

(ثبنغبثع 1عـًــهـٙ صُٚخ ٔرُغٛك صْٕس يح )

 و.و/ اًٚبٌ لطت

( و.و/ عبسح عجذانكشٚى 2فٍ االرٛكٛذ )عًهً 

 ًُٕرخٛخثبنشمخ ان

 

 

 

 

 انثالثبء

 

 

      

 
( و.و/ عبسح عجذانكشٚى 1عًهٗ فٍ االرٛكٛذ )

 ثبنشمخ انًُٕرخٛخ

  

 

 

 

 االسثعبء

 

 

         

 

 أ./ اًٚبٌ عًش 

 

  

 

 انخًٛظ

 

 

 

 د،،،،،،  عميد الكميةدارة                                           وكيل الكمية                                                              يعتمرئيس القسم                                        مدير اإل                       مراجعشئون الطالب              
 



شريف صبري رجبد/0أ                             د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين               0صالح الدين                               أأ/أشرف عباده                                د/إيهاب                       أ/ راويو غريب           عبير فتحىأ/  

   

 

 

 

 

 

 

 

جامعة المنوفية     
الجدول العام                                                                                                                              كمية االقتصاد المنزلي    
التعميم شئون     

1027/     1026    لمعام الجامعي        لثانىلمفصل الدراسي ا   إدارة منزل   شعبة                        رابعة   لمفرقة ال  

ئنٙ           يٍ         

 

 7 6 

ئنٙ            يٍ        

 

                    6   5 

ئنٙ          يٍ          

 

                5  4 

ئنٙ         يٍ            

 

4  3 

ئنٙ         يٍ            

 

 3 2 

ئنٙ          يٍ           

 

 2 1 

           يٍ        

 ئنٙ

 

 1 12 

ئنٙ         يٍ            

 

12 11 

          يٍ         

 ئنٙ

 

 22 22 

ئنٙ           يٍ       

 22 8 

 

 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

           

 

 انغجذ

 

 

  عًهٙاداسح يششٔعبد صُبعٛخ )ة(     

 

 

 د/ فبطًخ زغبٌ دٔاو

 

 

 عاللبد أعشٚخ

 أ.د/ يبٚغخ يسًذ انسجشٗ

 أ.و.د/ ششٚف زٕسّٚ

2زدشح   

 

 

 األزذ

 

 

    

 
 عًهٙ كًجٕٛرش

أ/يسًذ انًُٛش   
 

 

 كًجٕٛرش

 د/صالذ طبثٕ

5ق   

 

 عهى َفس فسُىنىجً

 د/فاطًح شرف

 د/ هانه صثرٌ

 تانًكرة

 اداسح يششٔعبد صُبعٛخ )ة(

 د/ فبطًخ زغبٌ دٔاو

 انشمخ انًُٕرخٛخ

 

 

 

 االثٍُٛ

 

 

 عـًــهـٙ اداسح يإعغبد انطفٕنخ )ة(    

 د/ يُٗ صمش
 انشمخ انًُٕرخٛخ

 

 اداسح يإعغبد انطفٕنخ )ة(

 د/ يُٗ صمش

انًُٕرخٛخ انشمخ  

 

 

 

 انثالثبء

 

 

 اعذاد ٔزفظ االطعًخ     

 أ.د/يسًذ عًٛش انذشهٕطٗ

 د/ فزسٛخ شجم

 ثبنًكزت

 عـًــهـٙ اعذاد ٔزفظ االطعًخ

 و.و/ سارج عثذانكرَى

 

 

 

 االسثعبء

          

 

 انخًٛظ

 

 

 
 

 وكيل الكمية                                                              يعتمد،،،،،،  عميد الكمية       مدير اإلدارة                                                                         رئيس القسم                                 مراجع            شئون الطالب       



         
                  شريف صبري رجبد/0أ     د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                              0أ/أشرف عباده                                د/إيهاب صالح الدين                               أ                            أ/راويو غريب                 عبير فتحىأ/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة المنوفية  

الجدول العام                                                                                                                               منزليكمية االقتصاد ال    
شئون التعميم       

1027/    1026لمعام الجامعي       الثانى لمفصل الدراسي   تربوي     شعبة                ثانية لفرقة الا  
ئنٙ          يٍ        

 

                  8   5  

ئنٙ       يٍ           

 

                  5  4 

ئنٙ          يٍ           

 

                    4  3 

ئنٙ           يٍ         

 

                     3  2 

ئنٙ       يٍ           

 

                  2    1  

ئنٙ             يٍ         

 

                    1  2 

ئنٙ          يٍ          

 

                 2     

21 

 

ئنٙ         يٍ           

 

                    21

 22 

ئنٙ         يٍ            

 

22  22 

ئنٙ           يٍ        

 

 22 8 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

ضٚــّنـغــخ ئَدهـٛ         

 أ / اًٚبٌ عًش

خًٛع انشعت انفشلّ 

 انثبَّٛ

 

   

 

 انغجذ

 

 

( و.و/ اًٚبٌ لطت 2عًهٗ اداسح يُضل يح)    

 انمبعخ ثبنغبثع 

 فٌُٕ لذًٚخ  

 أ.د/ أيم ثغَٕٛٗ

 ق اداسح

 

 

 اداسح يُضل  

 ايٛشح زغبٌد/ أ.و .

 انصبنّ ثبنغبثع

 

 

 األزذ

 

 

   

 
2،1عًهٗ ثكزشٕٚنٕخٗ د/يشٔح عبيشيح)  

 
 

 
 ى َفظ انًُٕ عه

 .د/ َٕسا غشٚت 

 د/ يٓب خالل

 انصبنّ ثبنغبثع

 َغٛح ٔانعُبٚخ ثّ

 د/ اٚشُٚٗ اعسبق 

 د/َٓٗ عجذِ

 ق سعبٚخ انشجبة

 

 

 

 االثٍُٛ

 

 

( و.و/ اًٚبٌ لطت 2عًهٗ اداسح يُضل يح)    

 انمبعخ ثبنغبثع

 

 ( و/ عًبذ عصبو2،1يح) فٌُٕ لذًٚخعًهٗ 

 يع يبكُٛبد )ة(

 

 ( و.و/ اعًبء انغعٛذ2)يح عًهٗ فٌُٕ لذًٚخ

 يبكُٛبد )ة(ق اداسح ايبو يع  يع 

( و.و/ اًٚبٌ لطت 1عًهٗ اداسح يُضل يح)  

(2)عًهٗ ثكزشٕٚنٕخٗ د/يشٔح عبيشيح  

) 

 ثكزشٕٚنٕخٗ

 أ.د/ ششٚف صجش٘

 أ.د/يبخذح انشبعش 

 يع فغٕٛنٕخٗ

 

 

 انثالثبء

 

 

 اعذاداطعًح    

 أ.د/ حًذَح هالل

ثرَا يسهىد/   

 انصانح تانساتع

            

 

 االسثعبء

 

 

     

 

     

 

 انخًٛظ

 



 

  
 يعتمد،،،،،،  عميد الكمية                                                     رئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                           وكيل الكمية                              مراجعشئون الطالب                

 
شريف صبرى رجبد/0أ               د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                    0أ/أشرف عباده                                د/إيهاب صالح الدين                               أ                    أ/راويو غريب              أ/ عبير فتحىأ  

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية  
  الجدول العام                                                                                                                                   كمية االقتصاد المنزلي  
شئون التعميم       

عدد الطالب) 10 27/    102 6 لمعام الجامعي      لثانىلمفصل الدراسي ا     تريوي  شعبة        ثة  ثاللفرقة الا   
ئنٙ          يٍ           

 

                      8  5 

ئنٙ           يٍ          

 

5   4 

ئنٙ            يٍ          

 

 4 3 

ئنٙ            يٍ          

 

4   3 

             يٍ       

 ئنٙ

 

2  1 

ئنٙ          يٍ           

 

2 1 

ئنٙ             يٍ         

 

 2 21 

ئنٙ         يٍ           

 

12  11  

ئنٙ         يٍ           

 

               22  22  

ئنٙ          يٍ          

 

                  22  8 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

2( و.و/ ايٛشح زًذٖ يع د1خ ٔرسهٛهٓب يح )عًهٗ عهٕو االطعً   نـغــخ ئَدهـٛضٚــخ 

 أ / اًٚبٌ عًش

 خًٛع انشعت

 انفشلّ انثبنثّ

 يبعذا رغزّٚ

( و.و/ ايٛشح زًذٖ 2عًهٗ عهٕو االطعًخ ٔرسهٛهٓب يح )

  2يع د

 

 

 انغجذ

 

 

 اخزٛبس  يالثظ     

 د/ سزبة انفٛشبٖٔ

 د/ اعًبء انغٛذ

 ق سعبٚخ انشجبة

خ ٔرسهٛهٓبعهٕو االطعً  

 د / َدالء انشٛخ

 د / أيم َبصف

 انصبنّ ثبنغبثع

 رشثٛخ ٔيشكالد

 د/يُٗ اعًبعٛم

 د/ شٛشٍٚ شًظ
 انصانه تانساتع

 

 

 األزذ

 

 

رشثٛخ عًهٙ طٕل انٕٛو      
عًهً د/ َاسًٍُ صالح        

 

 

 االثٍُٛ

 

 

 ربسٚخ انزشثٛخ    

 د/ عهٕٖ َبصش

 د/ هانه صثري

 انصبنّ ثبنغبثع

 أصٕل رشثٛخ

د/    د/ ششٍٚ شًظ  يٓب خالل  

 انصبنّ ثبنغبثع

 عهى َفظ رعهًٛٗ

ايبَٗ اثٕانخٛشد/    د/ يشٔح صالذ   

 

 انصبنّ ثبنغبثع

 

 

 انثالثبء

 

 

/ اعًبء انغٛذد( 2يح) عًهٗ اخزٛبس  يالثظ     

ق سعبٚخ انشجبة   

 

  

 

 االسثعبء

 

 

 

 

   

 

( و.و/ اعًبء 1،2عًهٗ اخزٛبس  يالثظ يح)   

 انغعٛذ

بٚخ انشجبةق سع   

 

 

 

 انخًٛظ

 

 



 

    
            ةيعتمد،،،،،،  عميد الكمي                                                     رئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                           وكيل الكمية                                    مراجعشئون الطالب                 

       
شريف صبري رجبد/0أ                                    د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين   0أ                  د/إيهاب صالح الدين                                  أ/أشرف عباده                                               أ/راويو غريب     أ/ عبير فتحى         

 

 
 

 

 
 

جامعة المنوفية     
  الجدول العام                                                                                                                                    كمية االقتصاد المنزلي  
تعميم   شئون ال    

(18 )210 7/    1026لمعام الجامعي       لثانىلمفصل الدراسي ا      تربوي    شعبة        رابعة  لفرقة الا  
 ئنٙ       يٍ          

  

              7  6 

ئنٙ      يٍ            

 

              5  4 

ئنٙ         يٍ            

 

                     4  3 

ئنٙ            يٍ         

 

                  3  2 

ئنٙ             يٍ        

 

                   3    2  

ئنٙ        يٍ            

 

                1    2  

ئنٙ            يٍ        

 

 2   21  

ئنٙ         يٍ             

 

                  21

 22 

ئنٙ          يٍ            

 

                    22 22 

ئنٙ            يٍ         

 

                    22  8 

 

 

انضيٍ           

انٕٛو      

 

           

 

 انغجذ

 

 

         

 

 األزذ

 

 

   

 
 عًهٙ كًجٕٛرش

أ/يسًذ انًُٛش   
 

  

 كًجٕٛرش 

 د/صالذ طبثٕس

4ق  

 رشثٛخ يمبسَخ

 أ.و.د/ عٓبو انشبفعٙ

/ يشٔحصالذد/ أيبَٗ أثٕ انخٛش      د  

2ح زدش  

 

 أصٕل انزشثٛخ

 د/ عهٕٖ َبصش

 د/ َٕسا غشٚت

 تانًكرة

 

 

 االثٍُٛ

 

 

  

 

 يعبطف )ة( 

 أ.و.د/ يًذٔذ يجشٔن

 د/ يُٗ انفشيبٖٔ

 ق رعاَح انشثاب

 يبدح انًششٔع 

 د/ ْبنّ صجشٖ

 انًكزت 

 طشق رذسٚظ

 د/ أزًذ انسدبس

 تانًكرة

 

 

 انثالثبء

 

 

   

 طشق رذسٚظ

 د/ أزًذ انسدبس

ًكزتثبن  

 رشثٛخ صسٛخ ٔغزائٛخ

طبسق عجذانشزًٍ .د/.و أ  

  د/ عضح االعكبفٗ . أ

 ساثعخ رشثٕٖ   . ة

  

 

 االسثعبء

 

 

      

 

    

 

 انخًٛظ
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      أ
شريف صبري رجبد/0أ               د/إسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين                            0أ                               أ/أشرف عباده                                د/إيهاب صالح الدين                             أ/راويو غريب             أ/عبير فتحي        

 
 
 
 
 
 


