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ـ هــــزراعــــــــــــــــــــى فى كلــــــــــــية الــجــــــــــــــميــــــــــــــــــع الــــــمـــــحــــــــــاضــــــــــــــرات الـــــــنــــــــــــــــظـــــــــــــــر   
(19،1داخل الكلية المجموعة االولى من سكشن ) ( 63:   20من الشهر من سكشن ) رابعوال لثانىاالسبوع ا لثانيةالجدول العام المجموعه ا ( 19:   1من سكشن )   on line   

( 37 ( عدد المجموعات)209عدد الطالب) 2202 /1202الفرقة األولي               شعبة   عامة       للفصل الدراسي الثانى        للعام الجامعي      

من                إلي     

 7 6 
  

إلي          من           

 6 5 

 

من         إلي    

5  4 

   

من               إلي     

 4 3 

 

من              إلي     

 3 2 

 

من          إلي     

 2 1 

 

من          إلي     

 12 

إلي       من         

12     11      
       

من            إلي     

11  10        

من        إلي     

10 9 
 

 الزمن 
           

اليوم       
 

 عملى صحة عامة 
 36،35،34،33،32،31،30،29،28،27مج)

  on line  د/ اسماء مصطفى

  2( م/ أحمد القبارى معمل ك 28)مج  عملى 2( م/ أحمد القبارى معمل ك 31(    عملى الكيمياء العضويه مج)30(      عملى الكيمياء العضويه مج)،29عملى الكيمياء العضويه مج)
  

 السبت
 

ملى صحة عامة ع  
(26،25،24،23،22،21،20مج)   

 on lineد/ اسماء مصطفى  عملى صحة عامة    د/ شوهندا سويلم        on lineد/ شوهندا 

  
 

 األحد
 لغه انجليزيه  

 السكينى  د/ حمادة

 (  36:  20) سكشن 

 

 مبادئ تربيه   (

 أ.م.د/ أمانى أبو الخيرد/ شرين شمس 

 ر  (مدرج د/ ابو الغا 36:   20سكشن )

 الكيمياء العضويه
 أ.د/ شريف صبري رجب  

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين
 

  

 
 االثنين 

 
المجموعة االولى من   

 on line (19،1سكشن )
 on line (19،1المجموعة االولى من سكشن ) on line (19،1المجموعة االولى من سكشن )

   ( د/ماجى حناق الخشبية بالثالث 34مج،)عملى فن وتصميم  (35( د/ماجى حنا ق الخشبية بالثالث عملى فن وتصميم مج)32مج،)عملى فن وتصميم د/ماجى حنا ق الخشبية بالثالث  (33عملى فن وتصميم مج)

 الثالثاء    2م/ أحمد القبارى معمل ك (26مج)،عملى الكيمياء  ( 25مج)عملى الكيمياء ( 24)مجعملى الكيمياء  2معمل ك  ( 23مج)عملى الكيمياء ( 22مج)،عملى الكيمياء  (    2( م/ أحمد القبارى معمل ك   (21مج) عملى الكيمياء العضويه( 20عملى الكيمياء العضويه مج)

 ( م/هاجررفعت رعاية الشباب 24عملي فن وتصميم  مج،) ( 25لي فن وتصميم مج)مع     ( م/هاجررفعت22،(     عملي فن وتصميم )23( م/هاجررفعت رعاية الشباب عملي فن وتصميم مج)20مج)،م/هاجررفعت  عملي فن وتصميم  (21عملي فن وتصميم مج)
 ( د/ماجى حنا ق الخشبية بالثالث 30(مج،)31( د/ماجى حنا عملى فن وتصميم مج)28(مج)،29( د/ماجى حنا ق الخشبية بالثالث عملى فن وتصميم مج)26(،مج)27عملى فن وتصميم مج)
 ( م.م/ اسالم عصام معمل صباغه 36مج)،عصام عملى فن وتصميم  مم.م/ اسال (37عملى فن وتصميم مج)

 2( م/ أحمد القبارى معمل ك  ( 27)مج 2( م/ أحمد القبارى معمل ك 36مج)عملى الكيمياء العضويه  (35مج) عملى الكيمياء العضويه  2( م/ أحمد القبارى معمل ك  34)،عملى الكيمياء العضويه  (مج33مج)عملى الكيمياء العضويه ( 32مج)عملى الكيمياء العضويه 

 
 االربعاء 

 القضايا المجتمعية
 أ.د/ رشدى على احمد عيد

(   63:  20سكشن )  

 

 علم االجتماع  

 أ.د/ سحرالقطب          د/  

 مدرج د/ ابو الغار فى كلية الزراعه (  36:   20)

 لغه عربيه 

 د/أسامة ايوب 

 د/ محمد مرتضى 

 (  36:   20سكشن )

 ا فن وتصميم 

 رشدى علي عيد  /دأ.

 أ.د/ نشأت نصر الرفاعى 

 أ.د/ سالى العشماوى 

 (  36:  20سكشن )

 صحة عامه وتمريض 

 أ.د/  عبير أحمد خضر 

 د/ 

 (  36:   20)سكشن 

 الخميس
 

 

 

 (19،1المجموعة االولى من سكشن ) 

on line 
 on line (19،1المجموعة االولى من سكشن )

 

المجموعة االولى من سكشن 

(19،1) on line 

 (19،1المجموعة االولى من سكشن )

on line 

 on (19،1المجموعة االولى من سكشن )

line 

 on (19،1المجموعة االولى من سكشن )

lin ث 
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 On line ( 7:1داخل الكلية المجموعه االولى من سيكشن )8:14سكشن من )  من الشهرالثانى والرابع االسبوع  الثانيةالمجموعه  الجدول العام  

( 14( عدد المجموعات)343عدد الطالب) 2202/     2120ام الجامعي   علل   الثانىشعبة    تغذية    للفصل الدراسي          يةالفرقة الثان         

من           إلي     

 7 6 

من           إلي     

     6  5 

من           إلي     

 5 4 

من            إلي     

4 3 

من            إلي     

 3    2  

إلي             من             

 

 2 1 

من              إلي     

 

 1   12  

من                 إلي     

 

12 11 

من            إلي     

 

 11 10 

من            إلي     

 

 10 9 

 

الزمن           

اليوم      

 

 د/شوهندا(  7،6،5،4،3،2،1عملى تغذية إنسان مج) 

 

 on line 

 

ضحى  م/  (14عملى كيمياء حيوى )  2معمل كضحى م/  (13عملى كيمياء حيوى )

 2معمل ك 

 احصاء وبرمجه خطيه  

 الجناينى  يلأ.د/ مجدى كامل د/ وداد ع

 ( 14:8) سكشن من 5ق
 

 ميكروبيوبوجى أغذيه والبان

أ. د/ شريف صبرى رجب أ.د/ سهام عزيز  

 خضر

 ( 14:8سكشن من )  5ق

 تغذيه انسان 

 أ.د/ هبه عز الدين أ.د/ عبير أحمد خضر

 ( 14:8سكشن من ) 5ق

 

 

 السبت

 

 on( 7:1مج االولى من  سكشن من ) on line( 7:1مج االولى من  سكشن من ) 

line 

 on(7:1سكشن من )مج االولى من   

line 

معمل  ضحى  م/  (12عملى كيمياء حيوى ) 2معمل كضحى م/   (11عملى كيمياء حيوى )  2معمل ك ضحى م/  (10عملى كيمياء حيوى )  2معمل كضحى  م/  (9عملى كيمياء حيوى ) 2معمل كضحى م/   (8عملى كيمياء حيوى )

  2ك

 م/ ضحى القصاص معمل ميكرو  (8م/ ضحى القصاص معمل ميكرو عملى ميكرومج)  (10عملى ميكرومج)       معمل ميكرو (12عملى ميكرومج)

                                               

 

 

 األحد

 

 

  ادارة التغذيهعملى 

 on line(  14،13،12،11،10،9،8مج)

 

 د/ عزة االسكافى 

 ــــــــــــــــــــــــــا ز هــ أ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 االثنين

 

 

 لغه انجليزيه   

 د/ حماده السكينى 

 ( 14:8)سكشن من 6ق

  
 

 االجهزه المنزليه 

 أ.د/ سمحاء سمير 

 ( 14:8)سكشن من  5ق

 كـيـــمـيـــاء حيــويــــة )  ب (

 أ.د / فاطمة الزهراء 

                  أ.د/  يوسف عبد العزيز الحسانين                        

 ( 14:8)سكشن من  5ق

 ادارة التغذيه فى المؤسسات 

 أ.د/ محمد صالح اسماعيل 

 أ.م.د/ نزيهه عبد الرحمن 

 ( 14:8سكشن من )  5ق
 الثالثاء 

 

 

من  سكشن  االولىمج 

 on line( 7:1من )

 on(7:1مج االولى من  سكشن من ) on line(7:1من  سكشن من ) االولى مج ا 

line 
 on( 7:1من  سكشن من ) ىلمج االو 

line 

 أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه 

 
 االربعاء

 

 

 عملى    3حجرة  جابر لأجهزة منزلية  تغذية د/ منا 10مج      3حجرة  أجهزة منزلية  تغذية د/ منال جابر 9مج    3حجرة   أجهزة منزلية  تغذية د/ منال جابر 8مج    

    4حجرة  أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار 14مج   4حجرة   أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار 13مج 4حجرة  أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار12مج 4حجرة  أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار 11مج عملى

 ( م/ ضحى القصاص معمل ميكرو12عملى ميكرومج)        ( م/ ضحى القصاص معمل ميكرو9،مج)عملى ميكرو م/ ضحى القصاص معمل ميكرو (11عملى ميكرومج)  و( م/ ضحى القصاص معمل ميكر13عملى ميكرومج)

 الخميس
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 On line ( (7:1داخل الكلية المجموعه االولى من سكشن ) 14: 8 )من سكشن من الشهر الثانى والرابع االسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه     

(  14  ( عدد المجموعات)336عدد الطالب)  2202/      1220للعام الجامعي       الثانىللفصل الدراسي         تغذية      شعبة           ثالثةلفرقة الا  

إلي        من         

 7 6 

إلي       من           

 6 5 

إلي              من       

5   4  

                  من      

 إلي

 4 3 

   من           

 إلي

3  2 

إلي               من      

2 1 

             من      

 إلي

 1 12 

         من          

 إلي

12 11 

         من           

 إلي

11 10 

           من       

إلي   

 10 9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

  ه أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز 

 

 السبت

 

 عملى تحليل أغذيه  

 ( د/ محمد القباري  14،13،12،11،10،9،8مج)

online 

 لغه انجليزيه   

أ.م.د/ محمد زكريا 

 مهران 

 أ.م.د/ امل ناصف 

 د/حمادة السكينى 

 ( 14:8سكشن ) 5ق

 اعداد اطعمه لحوم واسماك  

 أ.د/ عادل عبد المعطى 

 أ.د/ سحر عثمان 

 د/ لمياء عبدالحميد 

 ( 14:8سكشن )  5ق

 تحليل أغذيه  

 أ.د/ محمد سمير الدشلوطى  

 أ.د/ عماد الخولي

 ( 14:8سكشن  ) 5ق

 اقتصاديات الغذاء

 أ.د/ سحر عثمان 

 أ.م.د/ عبير نزيه  

 ( 14:8سكشن )  5ق

 االحد 

مج االولى من سكشن 

(7،1 )on line 

 on(7،1مج االولى من سكشن )

line 

 on(7،1مج االولى من سكشن ) 

line 

 on(7،1سكشن ) نمج االولى م

line 

  

 

 االثنين 

 

 (  14،13،12،11،10،9،8عملى تخطيط واعداد مج)

 م/ ضحى القصاص(   

Online 

   

 

 الثالثاء

 

 

 د/رشاالوراقي (12مج)،  بوزاتائن ومخجعملى ع2معمل ت( 10،مج)عملى عجائن ومخبوزات  2معمل ت  (11،مج)عملى عجائن ومخبوزات   2تمعمل   (13، مج)عملى عجائن ومخبوزات  (14عملى عجائن ومخبوزات مج)

 3معمل ت   شوهندا( د/ 14مج) عملى لحوم واسماك  3( د/ شوهندا  معمل ت  (13مج) عملى لحوم واسماك        3معمل ت  (12مج) عملى لحوم واسماك    (11مج) عملى لحوم واسماك3معمل ت ( 10عملى لحوم واسماك مج)

 

 

 االربعاء 

 

 2( معمل ت 9عملى عجائن ومخبوزات مج)

 د/رشاالوراقى 

 

 

2( معمل ت 8عملى عجائن ومخبوزات مج)  

 د/رشاالوراقى 

 

 تخطيط واعداد الوجبات  

 أ.د/ هبة عز الدين 
 أ.م.د/ محمد فكرى سراج الدين

 ( 14:8)  سكشن  6ق 

 ئن ومخبوزات ( اعداد أطعمه )عجا

 أ.د/ ألفت خاطر

 أ.د/ نجالء مجدالشيخ 

 أ.د/ مى محمود خفاجى 

 ( 14:8)  سكشن  5ق

 مشكالت التغذيه في الدول الناميه  

 أ.د/خالد علي شاهين 

 أ.د/ حمديه أحمد هالل  

 أ.د/ اسالم حيدر

 ( 14:8سكشن  ) 5ق

 

 

 الخميس

 

 

 

 on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1) مج االولى من سكشن on line(7،1مج االولى من سكشن ) 
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( 7:1داخل الكلية المجموعه االولى من سكشن ) 13:   8من سكشن )من الشهر  رابعوال لثانىااالسبوع  ةالثانيالجدول العام المجموعه   
 

( 13( عدد المجموعات)312عدد الطالب) 2202/      1220للعام الجامعي                   الثانىللفصل الدراسي    ة  تغذي   شعبة                     رابعة لفرقة الا   

إلي    من           

 7  6 

من          إلي     

 6  5 

من          إلي     

 5  4 

من          إلي     

 4  3 

إلي      من           

 3       2  

إلي      من           

 2 1 

من          إلي     

 1  12 

إلي         من          

 12 11 

إلي     من            

 11 10 

إلي         من         

 10  9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

 1( معمل ك12كيمياء حيوى مج)( عملى 11عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)1( معمل ك 10عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)1( معمل ك9( عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)8عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)
   

 

 

 السبت

 

تقييم االغذية  مج   عملى 

 ( د/ سماح البنا13،12،11،10،9،8)

       online 

 الخضر والفاكهة عملى

( م.م/ وسام 13،12،11،10،9،8)

 عبدالوهاب

       online 

  

 

 األحد

 

 

 شئون صحيه ومراقبة جودة  

 أ.د/ نهاد رشاد الطحان د/ بسمه رمضان 
 ( 13:8سكشن)  5ق

 ائيه تخطيط وتقويم السياسه الغذ
 أ.د/ عصام عبدالحافظ بودي

 وفاء رفعت  /لح اسماعيل دأ.د/ محمد صا

 ( 13:8سكشن ) 5ق

 اعداد وتعبئة وتخزين الخضر والفاكهة 

 أ.د/ محمد مصطفى السيد

 أ.د/ عماد الخولى

 (  13:8سكشن ) 5ق 

 االثنين

 

 

 on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1االولى من سكشن )مج  on line(7،1مج االولى من سكشن )

 ( 11مج) ( م/ منه سليمان عملى االلبان ومنتجاتها8،مج)م/ منه سليمان عملى االلبان ومنتجاتها  (9عملى االلبان ومنتجاتها ) ( م/ منه سليمان12،مج)عملى االلبان ومنتجاتها   5معمل تغذية  (13تها مج)عملى االلبان ومنتجا

  5معمل تغذية   

 

 الثالثاء 

 

 عملى االلبان ومنتجاتها  

 

 5ن معمل تغذية ( م/ منه سليما10مج)،

 

 1معمل ك  (13عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)

 كـمبيــــــوتــــر 

 أ.د/ حاتم سيد احمد

 ( 13:8) سكشن  6ق

 تقييم االغذيه )ب( 

 أ.د/ليلي احمد البديوى 

 أ.د/ نهاد رشاد الطحان  

 .م.د/مى عبدالخالقأ

 ( 13:8) سكشن  5ق

 كيمياء حيوى فسيولوجى 

 أ.د / فاطمة الزهراءالشريف 

 أ.د/  يوسف عبد العزيز الحسانين   

 أ.م.د/ طارق عبد الرحمن                                      

 ( 13:8) سكشن  5ق

 االلبان ومنتجاتها 

 أ.د/ سهام عزيز خضر 

 أ.د/ ماجدة الشاعر  

 ( 13:8) سكشن  5ق

 

 

 االربعاء

 

مج االولى من   

 on( 7،1سكشن )

line 

 on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن )

 الخميس أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه  

 

 

وكيل الكلية                                         يعتمد،،،،،،  عميد الكلية                  مدير اإلدارة                                 رئيس القسم                                                        المراجع       شئون الطالب          
     د/ شريف صبرى رجب. أ                                       رشدى على احمد عيد د/ .أ                                        فتحى                أ/ فاطمة طاحون                         أ/ راوية غريب  أ/ عبير فتحى                أ/ عبير 
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              On line      (7،1كشن )ى من ساالول موعهمجال داخل الكلية (  13: 8من سكشن ) من الشهر الثانى والرابع  االسبوع  يةالثانالجدول العام المجموعه  
                                                                                                                                                                                                                                

(  13  ( عدد المجموعات)  301 عدد الطالب)  2202 /1220للعام الجامعي                      الثانىالفرقة الثانية                    شعبة   مالبس        للفصل الدراسي   

إلي          من          

 7 6 

إلي           من    

     6  5 

إلي          من           

  5 4 

ي إل           من              

       3                4     

       

من          إلي     

       3  2 

من             إلي     

 2 1 

من             إلي     

 1 12 2 

من               إلي     

 12 11 

من          إلي     

   11   10 

 

من        إلي     

 

   10    9  

 

الزمن           

اليوم      

 

 تاريخ النسيج    

 أشرف هاشم د/أ.

 (13:8)سكشن  6ق

 احصاء وبرمجه خطيه  

 أ.د/ مجدى كامل 

 ( 13:8)سكشن 5ق 

 تصميميذ وتنفيذ النماذج

 منعم أ.م.د/ عبدهللا عبدال

 أ.م.د/ احمدرمزى

 (13:8)سكشن  6ق 

 تاريخ النسيج  

 رف هاشمأش أ.د/

 ( 13:8)سكشن  6ق

 

 ة 

 السبت

 

 on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1)من سكشن  مج االولى on line(7،1مج االولى من سكشن ) 

    رعاية الشباب (د/ شيماء جمال  10،( د/ شيماء جمال عملى نماذج مج)11ج)عملى نماذج م   باب ة الشق رعاي(د/ شيماء جمال 8( د/ شيماء جمال عملى نماذج مج)،9عملى نماذج مج)

 

 األحد

 

 

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه أ 

 االثنين

 

 

 لغه انجليزيه  

 د/ حمادة 

 (13:8)سكشن 6 ق

 

 تاريخ االزياء 

 أ.د/هدى سامى غازى 

 فأ.د/ عال يوس

 ( 13:8)سكشن 6 ق

 تكنولوجيا المالبس  

 أ.د/ ايهاب احمد النعسان 

 اوى أ.د/ منى حمدى االفرم

 (13:8)سكشن  6ق

 التذوق الملبسي 

 أ.د/ نشوة عبدالرؤوف 

 أ.م.د/ خالد محىى الدين 

 (13:8)سكشن  6ق

 

 

 الثالثاء 

 

مج االولى من سكشن   

(7،1)on line 

ى من سكشن  لمج االو on line(7،1مج االولى من سكشن )

(7،1)on line 

 on line(7،1مج االولى من سكشن )

                      أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه                                                 
 

 

 االربعاء

 

 

           د/ عايدة(د/ شيماء جمال 13عملى نماذج مج)         مكتب د/ عايدة(د/ شيماء جمال 12عملى نماذج مج) 

 ( م.م/ سناء زهران رعاية الشباب 8،(مج) 9عملى تكنولوجيا المالبس مج)   ( م.م/ سناء زهران رعاية الشباب 10،(مج) 11بس مج)وجيا المالعملى تكنول

 الخميس
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7،1داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن )  8:14 من سكشن )من الشهر  رابعوال لثانىااالسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه   

On line) 
(   14ت)( عدد المجموعا  348عدد الطالب) 2022/     1220للعام الجامعي                   الثانىالفرقة الثالثة                  شعبة   مالبس      للفصل الدراسي    

 من          إلي 

6 7 

 من              إلي 

5 6 

 إلي          من

4            5 

 إلي          من        

3    4 

 إلي           من  

2  3 3 

 إلي                 من

1 2 

 من                إلي 

12  1 

 إلي         من        

11  112 

 من              إلي 

10             1 1 

 إلي               من     

10 9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

  اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ة

 السبت

 

 (14مج)  حديث مجن ف عملى

 

 د/ بوسي ق الخشبية بالسادس

 لغه انجليزيه  

  د/حمادة

 السكينى

 ( 14:8)  6ق

 فن حديث  

 أ.د/ نشأت نصر الرفاعى 

 ( 14:8)  6ق

 

 

 تصميم أزياء ) ب(  

 أ.د / هدى غازى  

 فاضل  بأ.د/ ايها

 ( 14:8)سكشن  6ق 

 تصميم منسوجات 

 أ.د / رشدي عيد

 أ.م.د/ سحر فودة 

 ( 14:8)  5ق
 

 األحد

 
مج االولى من  

 on(7،1سكشن )

line 

 on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن ) 

 م.م/ اسماءالسيد رعاية الشباب (12مج) تيار ى اخعمل (13مج)عملى اختيار   (14عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج) .م/ اسماءالسيد رعاية الشبابم (10(مج) 11عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج)

   2ق الذكية (د/ زينب محمد  14مج) 2ق الذكية   (13مج) عملى تصميم منسوجات 2ق الذكية د/ زينب محمد  (12مج) عملى تصميم منسوجات

 (د/بوسي ق الخشبية بالثالث8مج) عملى تصميم منسوجات (9مج) عملى تصميم منسوجات

 (د/بوسي ق الخشبية بالثالث10مج) عملى تصميم منسوجات (11مج)  عملى تصميم منسوجات                         

 االثنين

 

    

 الثالثاء 

 

 2ق الذكيةم.م/ سناء زهران  (12)تصميم أزياء مج عملى 2ة ق الذكيم.م/ سناء زهران  (11مج) تصميم أزياء  عملى (10) تصميم أزياء مج عملى

  3الذكية ق لسعيد ماء اد/ اس  (8) تصميم أزياء مج عملى

 هاجر رفعت د/  1الذكية (13) تصميم أزياء مج عملى  1ق الذكية  هاجر رفعتد/  ( 9مج)  تصميم أزياء عملى 1ق الذكية  هاجر رفعتد/  (14) تصميم أزياء مج عملى

 ماكينات )ب()ا( (د/ احمد عبد الدايم معمل 8مج) عملى اختيار وتنفيذ المالبس        (9)عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج

 (د/ بوسي ق الخشبية بالسادس8مج)  فن حديث   عملى (9مج) فن حديث  عملى (د/ بوسي ق الخشبية بالسادس10مج)  فن حديث  عملى (د/ بوسي ق الخشبية بالسادس13مج)  فن حديث  عملى (12مج)  فن حديث  عملى

 

 

 االربعاء

 

 

(  14لنسيج) )اعملى اختيار وفحص 

 نبوى افيناز الأ.م.د/ ص (12،13،11)

 

 6ق 6ق

 

(  10( ) 9،8عملى اختيار وفحص النسيج)

 أ.م.د/ صافيناز النبوى 

 

 6ق

د/ بوسي ق   (11مج)  فن حديث مج عملى

 الخشبية بالسادس

 اختيار وفحص النسيج 

 أ.م.د/ شيماء مصطفى  

 د/ صافيناز النبوى

 ( 14:8) 6ق

اقتصاديات ومقومات صناعة 

 البس والنسيج مال

 أ.د/ سها حمدى 

 اجدة االسود د/ ايمان رافتم د/

 ( 14:8سكشن )  6ق

 اخـتـيـــــــار و تـنـفـيــــــذ المالبـس)ب( 

 أ.د/ سها حمدى 

 أ.م.د/ سكينه أمين  

 ( 14:8سكشن )  6ق

 

 

 الخميس

 

 on line(7،1سكشن ) مج االولى من on line(7،1مج االولى من سكشن ) on line(7،1مج االولى من سكشن )  
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(6:1موعه االولى من سكشن )جداخل الكلية  الم  on line (  11:   7من سكشن )من الشهر الثانى والرابع  االسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه   
(   11 ( عدد المجموعات)271عدد الطالب)      2022/    1202للعام الجامعي                 الثانىالفرقة الرابعة                  شعبة   مالبس   للفصل الدراسي 

من          إلي     

     7  6 

من          إلي     

     6   5  

من          إلي     

     5  4 

من          إلي     

       4  3 

من          إلي     

      3  2 

من          إلي     

       2  1 

من               إلي     

                1  12 

من          إلي     

      12  11 

إلي        من       

       11   10 

إلي       من      

 10 9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

  ق د/ عايدة م.م/دينا بهجت  (11عملى مشروع بحثى مج)  ق د/ عايدة ( م.م/دينا بهجت 10مج)عملى تشكيل علي المانيكان 

  معمل صباغهام م.م/ اسالم عص (9عملى تشكيل علي المانيكان مج) م(8مج)عملى   م.م/ اسالم عصام (7عملى تشكيل علي المانيكان مج)

  ( د/ايناس موسي رعاية الشباب10مج)ي تريكو عمل  (11ي تريكو مج )عمل                                                        

 

 

 السبت

 

 

 

    

 

 األحد

 

 6دة االسود ق ج( د/ ما9،7مج)  العنايه بالمالبس عملى

 )ب( ( م/ هاجر رفعت معمل ماكينات 8عملى مشروع بحثى مج)

 تسويق 

 أ.د/ سالى الوراقي 

أ.م.د/ ممدوح  

 مبروك 

 6مدرج

 

 التريكو 

 أ.د/ نشوة عبد الرؤوف 

 أ.م.د/ رحاب الفيشاوى

 (  11:7سكشن ) 6مدرج

 

 تسويق 

 أ.د/ سالى الوراقي 

 أ.م.د/ ممدوح مبروك

 (  11:7سكشن ) 6مدرج

 العنايه بالمالبس

 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين

 (  11:7سكشن ) 6مدرج

 االثنين

 

مج االولى من  

 on( 6،1سكشن )

line 

 on line(6،1مج االولى من سكشن ) on line(6،1مج االولى من سكشن ) on line(6،1مج االولى من سكشن )

 رعاية الشباب   ( د/ايناس موسي  7(مج)8(مج)9عملي تريكو مج )  (د/ رانيا هيكل رعاية الشباب9(مج) 10(مج)11أشغال فنية مج) عملى 

  1ية ق الذكم.م/ سناء زهران  (7(مج)8نية مج) أشغال فعملى 

 2ق الذكية (د/ بوسى حمدى 7مج)خامات البيئه  عملى  (8)خامات البيئه عملى   مج  2ق الذكية   (11خامات البيئه مج) عملى  2ق الذكية  (د/ بوسى حمدى 10مج) خامات البيئه عملى   (9خامات البيئه مج) عملى 

 السعيد معمل ماكينات )أ( +)ب( أ/ اسماء ( 7مشروع بحثى مج )عملى  

 الثالثاء 

 

 6( د/ ماجدة االسود ق11،10،8مج ) عملى العنايه بالمالبس 

 

 

 كـمبيــــــوتــــر  

 أ.د/ حاتم سيد احمد

 6ق

 (  11:7سكشن )

 مشروع بحثى 

 أ.د/  ايهاب النعسان 

 أ.د/ منى الفرماوى

 (  11:7سكشن ) 6مدرج  

 نفيذ خامات البيئه تصميم وت

 العشماوى  أ.د/ سالى

 أ.م.د/ سحر فودة 

 (  11:7سكشن ) 6مدرج

تصميم أزياء و  

تطبيقات تشكيلية )أ 

(د/عال يوسف 

 أ.د/اسمهان النجار

 (  11:7سكشن )  6ق

 

 

 االربعاء

 

 
مج االولى من سكشن  

(6،1)on line 

شن  مج االولى من سك on line(6،1مج االولى من سكشن ) on line(6،1مج االولى من سكشن )

(6،1)on line 

 اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ة

 

  

 الخميس
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On line    (4:1داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن )( 5:8) من سكشنمن الشهر الثانى والرابع االسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه 
  

(8لمجموعات)( عدد ا  197 عدد الطالب)      2022/     1220للعام الجامعي                   الثانى شعبة   إدارة   منزل          للفصل الدراسي                  الثانية  الفرقة
من              إلي     

 

7 6 

من             إلي     

 

           6     5  

من              إلي     

 

  5      4 

إلي     من               

 

 4 3 

إلي                من    

 

2                  3  

 من               إلي 

 

2     1  

 من                إلي 

 

1                12 

 من                إلي 

 

12     11  

 من                 إلي 

 

11                10  

 من               إلي 

 

9                  10  

 

الزمن           

اليوم      

 

 رعاية ام 

 أ.د/نهى عبد الستار 

 د/ هناءسالمة  

(  8:5سكشن ))  7ق   

  

 اقتصاديات اسرة

 د/ ايمان قطب  

  د/ سارة عبدالكريم      

 ( 8:5سكشن ) 7ق 

 اختيار وتنفيذ المالبس 

 د/ ايناس موسي  

 د/ زينب محمد 

 ( 8:5سكشن ) 7ق 

 

 

 السبت

 

 
(4،1مج االولى من سكشن ) on line (4،1)من سكشن  مج االولىon line ( 4،1مج االولى من سكشن)on line 

      موارد أسرة د/ منال جابر8مج ر              عملى موارد أسرة د/ منال جاب   (7)مج عملى  عملى

 3اجهزة ب ا/ اسماء رشدي حجرة 7مج             3ماء رشدي حجرة ة ب ا/ اساجهز 8مج                                                                                                      

  ( م/ ضحى نبيل معمل ميكرو 8( مج)7( مج)6عملى بكتريولوجى مج )

 ( م/ احمد القبارى معمل فسيولوجى5عملى بكتريولوجى مج ) 

 

 

 األحد

 

 ــــا ز ه ـــــــــــــــــــــــــــأ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 االثنين 

 

 

 لغه انجليزيه 

 د/ حماده السكينى 

 ( 8:5سكشن )  6ق

 

 أجهزة منزلية )ب(  

 أ.م.د/ رباب مشعل  

 ( 8:5سكشن ))  7ق 

 بكتريولوجى 

 أ.د/ شريف صبري رجب 

 أ.د/ عماد الخولي

 ( 8:5سكشن ))  7ق 

 

 موارد اسره 

 أ.د/ ربيع نوفل 

 7ق 

( 8:5سكشن ))     

 

 

 الثالثاء

 

كشن ولى من سمج اال 

(4،1 )on line 

(4،1مج االولى من سكشن ) on line(4،1مج االولى من سكشن ) on line(4،1مج االولى من سكشن )  on line 

   أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه

 

 

 

 

 االربعاء 

 1حجرة  رعاية أم   م.م/ أبرار عاطف 8مج  1حجرة  رعاية أم   م.م/ أبرار عاطف  7مج  عملى 1حجرة  رعاية أم   م.م/ أبرار عاطف  6مج لى عم 1حجرة  م.م/ أبرار عاطف  رعاية أم   5مج  عملى

 2حجرة  أجهزة منزلية ب  أ/ أماني نبوي6مج  لىعم 2حجرة  ب  أ/ أماني نبوي  أجهزة منزلية 5مج  عملى 2أحمد حجرة  موارد أسرة م/ فاتن  5مج  عملى 2أحمد حجرة  موارد أسرة م/ فاتن  6مج  عملى

 

 

 

 الخميس

 
 

 
 

عملي اختيار وتنفيذ مج (7) د/ايناس موسى عملي اختيار وتنفيذ مج (5) د/ايناس موسىعملي اختيار وتنفيذ مج (6) د/ايناس موسىعملي اختيار وتنفيذ مج (8) د/ايناس موسى القاعه الخشبيه بالسادس
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On line     (5:1داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن ) 6:9من سكشن )من الشهر الثانى والرابع االسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه 
( 9( عدد المجموعات) 204   عدد الطالب)  2202 / 1220للعام الجامعي       الثانىالدراسي  صلللف      إدارة منزل         الفرقة الثالثة                  شعبة   

من             إلي     

 

           7  6    6 

من              إلي     

 

             6  5 

من               إلي     

 

               5  4 

من                إلي     

 

                    4  3 

ي إل                من    

 

 3 2 

ن               إلي م    

 

                     2  1 

من              إلي     

 

            1  12 

من              إلي     

 

          12   11  

من              إلي     

 

              11  10 

من               إلي     

 

 10 9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز هـــــــــــأ جـــــــــــــ 
  

 

 السبت

 

 

 

 

  

 

  

 لغه انجليزيه  

 د/حمادة السكينى 

  9:6)سكشن 6ق
) 

 وسائل اعالم 

 أ.م.د/ شريف حوريه 

 7ق   ( 9:6سكشن)

 زينه وتنسيق زهور 

 أ.د/ مهجه مسلم

 (  9:6)سكشن 7ق 

 نمو طفل )أ(

 د/ نعمه رقبان  أ. 

 ( 9:6)سكشن    7ق 

 

  

 األحد

 

 
مج االولى من  

 on( 5:1سكشن )

line 

 on line(5:1مج االولى من سكشن ) on line(5:1مج االولى من سكشن ) on line(5:1مج االولى من سكشن )

 1حجرة   م.م / أبرار عاطف(6)وسائل اعالم  مج عملى                                                                                  1حجرة   م.م / أبرار عاطف(5)وسائل اعالم  مج عملى 

 2حجرة   م / جهاد شوقي (8)وسائل اعالم  مج  عملى                                                                            2حجرة  م / جهاد شوقي (7)وسائل اعالم  مج عملى 

 3أحمد حجرة  م/ فاتن 5ديكور منزل مج  عملى                                                                                     3حمد حجرة أ م/ فاتن 6ديكور منزل مج   ملىع

 4حجرة   م/ مريم مجدي 7كور منزل مج دي عملى                                                                         4حجرة  م/ مريم مجدي 8ديكور منزل مج   عملى

 

 

 االثنين 

 

 

 الثالثاء أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه   

 

 

 1حجرة   عاطفر م.م/ أبرانمو طفل أ  6مج  لىعم                                      1حجرة   م.م/ أبرار عاطف  5مج  نمو طفل أ  عملى

     2نشارحجرة نمو طفل أ د/ نجالء ال7مج عملى                         2حجرة  نمو طفل أ د/ نجالء النشار 8مج  عملى 

 فن االتيكيت  م/ مريم مجدي 8مج   عملى  3ة جرح يم مجديفن االتيكيت  م/ مر7مج   عملى 3حجرة    زينة وتنسيق زهور م/ جهاد شوقي 8مج   عملى  3حجرة  زينة وتنسيق زهور م/ جهاد شوقي   7مج  عملى

  4حجرة  فن االتيكيت أ/ اسماء رشدي 6مج   عملى 4حجرة   فن االتيكيت أ/ اسماء رشدي 5مج  عملى    زينة وتنسيق الزهور أ/ اسماء رشدي  5مج  عملى    4حجرة  زينة وتنسيق الزهور أ/ اسماء رشدي6مج  عملى

  

 

 

 االربعاء 

 

 

 محاسبه   

  سامة الخولىا /د

 (  9:6سكشن) 7ق 

 

 فن االتيكت  

 أ.د/ هبة هللا شعيب 

 7ق   ( 9:6)سكشن 

 ديكور منزل  

 أ.م.د/ ايه عبد الشافى

 (  9:6)ق اداره سكشن 

 الخميس

 on line(5:1سكشن ) مج االولى من on line(5:1مج االولى من سكشن ) on line(5:1مج االولى من سكشن ) 
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(14:داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن ) 5:8 ن )كشمن سلشهر من الثانى والرابع ااالسبوع  الثانيةالجدول العام المجموعه  on line 

(8  ( عدد المجموعات)  192   عدد الطالب)  2220/   1202للعام الجامعي                     الثانىللفرقة الرابعة                 شعبة   إدارة منزل     للفصل الدراسي   

 إلي           من      

 

7 6 

 إلي           من      

 

5  6 

 من                إلي 

 

4 5 

 من                 إلي 

 

3  4 

 إلي    من          

2       3 

 من                 إلي 

 1  2 

 من                 إلي 

12          1 

 من                 إلي 

11 12 

  

 من                 إلي 

10                 11 

    

 إلي            من   

 9  10  

 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

 1حجرة  أدارة مشروعات صناعية ب  م/ مريم مجدي 5مج   عملى 1حجرة  أدارة مشروعات صناعية ب  م/ مريم مجدي 6مج   عملى 

 2حجرة  بوين  يأ/ امان رة مؤسسات طفولة ب إدا 7مج   عملى 2حجرة  ادارة مشروعات صناعية ب أ/ اماني نبوي 7مج   عملى

 3حجرة  اعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحي 6مج   عملى 3حجرة  اعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحي 5مج   عملى

 

 

 السبت

 

 

     

 

 األحد

 

 

 اعداد وحفظ االطعمه  

 د/شيماء مصطفى مصيلحى 

 د/ سماح البنا 

 د/ أميرة درويش 

 7(ق 8:5سكشن ) 

 

 )ب(   صناعيــة دارة   مشروعــــاتإ

 أ.م.د/ اميرة حسان

 د/ ريهام جالل

 (  8:5) سكشن 7ق 

 االثنين

 

 

 on line(4:1مج االولى من سكشن ) on line(4:1مج االولى من سكشن )

 1حجرة  شوقيإدارة مؤسسات الطفولة ب  م/ جهاد  6مج  عملى 1حجرة  إدارة مؤسسات الطفولة ب  م/ جهاد شوقي 5مج  عملى 

 2حجرة  حفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحيو اعداد 7ج م عملى

 

 

 الثالثاء 

 

 

 علم نفس فسيولوجى  

 د/ مها جالل شعيب 

 (  8:5سكشن ) 7ق 

 كـمبيــــــوتــــر 

حاتم سيد  أ.د/

 احمد

   8:5سكشن ) 6ق

علم نفس 

 فسيولوجى 

 د/ مها جالل شعيب 

   8:5سكشن ) 7ق 

 )  ب(إدارة مؤسســات الطفـــولة  

 قر أ.م.د /منى ص

 (  8:5) ن سكش7ق 

 عالقات اسريه 

 أ.د/ مايسه الحبشي 

 (  8:5) سكشن 7ق 
 

 

 االربعاء

 

 
مج االولى من   on line(4:1مج االولى من سكشن )

 on( 4:1سكشن )

line 

مج االولى من  

 on( 4:1سكشن )

line 

 on line(4:1مج االولى من سكشن ) on line(4:1مج االولى من سكشن )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز هــ ـــــــــأ جــــــــــــــ 
 الخميس
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                 On line (4:1)داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن )(  5:7من سكشن ) من الشهر  رابعوال لثانىااالسبوع   الثانيةالجدول العام المجموعه    
(7( عدد المجموعات)017عدد الطالب)  2021/   2020للعام الجامعي                الثانىلفصل الدراسي ل ربوي     شعبة   ت          الفرقة الثانية            

من              إلي     

 

                  7   6  

من              إلي     

 

                  6  5 

من                 إلي     

 

                    5  4 

لي من                إ    

 

                     4  3 

من              إلي     

 

                  3    2  

من                    

 إلي

 

                    2  1 

من                إلي     

 

                 1    12  

 

من                إلي     

 

                    12 11 

من                

إلي     

 

11  10 

لي إ        من           

 

 10 9 

 

الزمن           

اليوم      

 

( د/ اميرة7مج )بكتريولوجى  عملى   

 معمل ميكرو 

 علم نفس النمو

 ا.د/جيهان سويد 

 (     7:5)ق ادارة سكشن

 

  

 ادارة منزل 

  أ.د/ سلوى زغلول

 (    7:5سكشن ) ق ادارة

 اعداد اطعمه 
ا.م.د/ مى عبدالخالق 

   7:5نيا عادل )غريبد/ را
 

 

لسبتا  
سكشن   مج االولى من  on line(4:1مج االولى من سكشن ) on line(4:1االولى من سكشن )ج م

(4:1 )on line 
       د/ منال جابرسم تربوي  ق دارة منزلأ  6مج عملى                                                    ( م/ أيه أبو شلبي3) ت( معمل 6عملى اعداد اطعمة مج )                                        

    ( م/ أيه أبو شلبي3)  ت ( معمل5مج)        عملى اعداد اطعمة   (7عملى اعداد اطعمة مج ) 

                               

                  نجالء النشار /د  قسم تربويأدارة منزل   5مج  عملى                                                                                

 

 األحد

 

 

  

                                                                                            

  أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه 

 االثنين

 

 

 معمل ميكرو  (6مج)  لوجىبكتريو عملى 
     

 د/ أميرة درويش 

 لغة إنجليزية  

د/ حماده 

 السكينى

 6ق

 (   7:5سكشن  )  

 بكتريولوجى  
 أ.د/ شريف صبري رجب      

د/ فتحيه شبل جنديه                                              
 (   7:5ق ادارة سكشن  ) 

 

 

 

 

 

 فنون قديمه 

 امل بسيونى   أ.د/

 ه نهى عبد /أ.م.د

    7:5) ق ادارة سكشن 

 النسيج والعنايه به  (
 أ.د/ رشدى علي احمد عيد

 أ.م.د/ رانيا هيكل
 رفودة  حأ.د/س
(  7:5سكشن  )معمل الكمبيوتر  

 

 

 الثالثاء 

 

 

مج االولى من  

 on(4:1سكشن )

line 
مج االولى من سكشن    on line(4:1مج االولى من سكشن )

(4:1 )on line   

(:14من سكشن )مج االولى  on line 

 االربعاء أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه 

 

 فسيولوجى معمل   درويش اميرة /( د5مج ) عملى بكتريولوجى دس( د/ ايرينى ق الخشبية بالسا6مج) عملى فنون قديمه  (5عملى فنون قديمه مج )  د/ ايرينى ق الخشبية بالسادس   (7عملى فنون قديمه مج ) 

                  د/ منال جابرأدارة منزل قسم تربوي   7مج عملى  
 الخميس
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                                                                                     On line    4:1)داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن )  ( 5:7)  ن من سكشمن الشهر بع الثانى والرااالسبوع  الثانية الجدول العام المجموعه
(7( عدد المجموعات)616عدد الطالب) 2220/       1220للعام الجامعي      الثانى الفرقة الثالثة        شعبة  تريوي       للفصل الدراسي  

من                 إلي     

 

                      7  6 

ي إل                من     

 

6   5 

من                  إلي     

 

 5 4 

من                  إلي     

 

4   3 

من                  إلي     

 

3  2 

من                 إلي     

 

2 1 

من                  إلي     

 

 1 12 

من                إلي     

 

12  11  

من                إلي     

 

               11   10  

إلي             من        

 

                  10  9 

 

الزمن           

اليوم      

 

   

 السبت

 

 

 لغه انجليزيه    

 د/حمادة السكينى 

 (   7:5) سكشن 6ق

 تاريخ التربيه  

 د/ هاله صبري 

 (  7:5) ق ادارة سكشن 

 

    

 

 علوم االطعمة وتحليلها  

 أ.د/ نجالء مجد الشيخ

 ناصف أ.م.د/ امل 

 (    7:5) ق ادارة سكشن 

ألحدا  

 

 
مج االولى من سكشن   

(4:1)on line 

     on line(4:1مج االولى من سكشن )
 on line(4:1مج االولى من سكشن )   

    د/ شوهندا(7مج)عملى علوم االطعمة وتحليلها  (د/ شوهندا6عملى علوم االطعمة وتحليلها مج)  د/ شوهندا(5مج)عملى علوم االطعمة وتحليلها 

 

نيناالث  

 

د/  ( 6مج) عملى اختيار مالبس 7د/ احمد عبد الدايم ق (7عملى اختيار مالبس مج )                                                       م.م/ اسراء عمران4حجرة  ( 6مج) عملي اصول التربيه   (7اصول التربيه مج )ي عمل

 7احمد عبد الدايم ق

    

   ىمعمل وسائل تربو يوةعل( م.م/ ايات 5عملى علم نفس تعليمى مج )
 

 الثالثاء 

 

 معمل وسائل تعليمية   ( م.م/ ايات عليوة 6مج) تعليمى  سعملى علم نف  م.م/ ايات عليوة   (7تعليمى مج ) سعملى علم نف تربية عملى                         

 القاعه الخشبية  نم.م/ اسراء عمرا ادسلسق ادارة با( 5عملي اصول التربيه مج ) م .م/ اسراء عمران         م.م/ ايات عليوة

 .م/ أسماء جمال       م.م/ سجدة شعبانم

 م/ اية أبو شلبي  

 االربعاء

( د/ احمد 5عملى اختيار مالبس مج) 

 7عبد الدايم ق

 اختيار مالبس 

 د/ ايرينى اسحق  

 د/ اسماء السيد

 (  7:5ق ادارة سكشن )

 علم نفس تعليمى  

 أ.م.د/ مروة صالح 

 (  7:5ن  )كشق ادارة س

 بيه  اصول التر 
 د/ اسماء عيسي 

 د/ ياسمين  صالح الدين 

 (     7:5ق ادارة سكشن  )

 تربية ومشكالت   

 د/ منى اسماعيل  

  (    7:5سكشن  ) ق ادارة

 

 الخميس

 

 
 on(4:1مج االولى من سكشن ) 

line 

   on line(4:1مج االولى من سكشن )
   

 

 on line(4:1ولى من سكشن )االمج  on line(4:1مج االولى من سكشن )
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    4:1)داخل الكلية  المجموعه االولى من سكشن ) ( 5:7من سكشن ) من الشهر الثانى والرابع  االسبوع ثانيةالالعام المجموعه  الجدول                                                                           
( 7) ( عدد المجموعات166عدد الطالب)  2020/0212للعام الجامعي الثانى   الفرقة الرابعة         شعبة   تربوي        للفصل الدراسي  

إلي    من                  

              7  6 

من              إلي     

 

              6  5 

من                   

 إلي

 

                     5  4 

من                 إلي     

 4 3 

                  4  3 

إلي           من      

       3     2  

إلي        من       

 

                2    1  

 إلي      من      

 12 1 

إلي             من      

 

                  12 11 

من                  إلي     

 

                    11 10 

من                 إلي     

 

                    10  9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

 

 

 السبت

 

  

 
      

 

 األحد

 

 تربية صحيه وغذائية  

 طارق عبدالرحمن عفيفى 

 أ.د/ عزة االسكافى 

 د/ محمد القباري

(  ق ادارة 7:5سكشن )  

 طرق تدريس  
 د/ احمد الحجار 

   معمل الكمبيوتر  ( 7:5سكشن )

 

 تربية صحيه وغذائية 

 طارق عبدالرحمن عفيفى 

 أ.د/ عزة االسكافى 

 د/ محمد القباري

ق ادارة (   7:5سكشن )  

 اصول تربيه  

 أ.م.د/ سلوى ناصر

(   7:5ق ادارة سكشن )  

 طرق تدريس  
 د/ احمد الحجار 

معمل الكمبيوتر (       7:5سكشن )  

 

 االثنين

 

 

(:14مج االولى من سكشن ) on 

line 

(4:1من سكشن ) مج االولى on line ( 4:1مج االولى من سكشن) on line  ( 4:1مج االولى من سكشن) on line ( 4:1مج االولى من سكشن) on line 

 

 

  لبي ش اية ابوم.م/   ( 4حجرة ) م.م/ اية (5مج)م.م/ اية عملى اصول تربيه   (6مج)م.م/ اية عملى اصول تربيه   (7عملى اصول تربيه مج )
 

 الثالثاء 

 

 

     

 تربيه مقارنه 

 أ.م.د/ نورا غريب 

 (   7:5ق ادارة سكشن )           

 كـمبيــــــوتــــر  

 أ.د/ حاتم سيد احمد

 6ق

 (    7:5سكشن )

 

 تربيه مقارنه 

 أ.م.د/ نورا غريب 

 (    7:5ق ادارة سكشن )           

 

  المعاطف )ب(

 أ.م.د/ ممدوح مبروك  

 ج  جاأ.م.د/ محمد ح

 (  7:5ق ادارة سكشن )

 

 

 

 

 االربعاء

مج االولى من    on line(4:1مج االولى من سكشن ) 

 on( 4:1سكشن )

line 

  on line(4:1مج االولى من سكشن ) on line(4:1مج االولى من سكشن )

 
 الخميس

 

 

 

 

.عملي المعاطف (ب) مج(5) أ.م.د/ ممدوح مبروك.  عملي المعاطف (ب) مج(6) أ.م.د/ ممدوح مبروك. عملي المعاطف (ب) مج(7) أ.م.د/ ممدوح مبروك القاعه الخشبيه بالسابع
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