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ظرى الــــــمـــــحــــــــــاضــــــــــــــرات الـــــــنـجــــــــــــــميــــــــــــــــــع   
( 36:20المجموعه الثانية من سكشن )  on line   

ــــــــــــــــــــهـراعــــــز ـــــــــظـــــــــــــــرى فى كلــــــــــــية الــ جموعه االولى االسبوع االول واالجدول العام الم داخل الكلية    

(  63 ( عدد المجموعات)092عدد الطالب)( 19:  1ثالث من الشهر من سكشن )ل 2202 /1202الفرقة األولي               شعبة   عامة       للفصل الدراسي الثانى        للعام الجامعي      

من                إلي     

 7 6 
من             إلي    

 6 5 

 

إلي    من     

 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       
     

من        إلي     

10 9 

          الزمن
اليوم       

 (17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1مج) وتمريض صحة عامه عملى                                                                                                                                             

 On line    د/ رشا الوراقى 
 
 

 السبت
(18،1791،صحة عامه وتمريض مج) عملى  

 On lineد/ شوهنداسويلم

 األحد
 

 القضايا المجتمعية
 أ.د/ رشدى على احمد عيد

(   19:  1سكشن )  

 لغه انجليزيه 

 السكينى  د/ حمادة

 ( 19:  1سكشن )

  

 مبادئ تربيه 
د/ شرين شمس أ.م.د/ أمانى أبو الخير   

   (   19:  1سكشن )

 الكيمياء العضويه
أ.د/ يوسف   أ.د/ شريف صبري رجب

( 1:19زالحسانين) زيلععبدا  

  
   

 االثنين 
( 20،36( من سكشن )2المجموعه )  on 

line 

( من سكشن  2المجموعه )

(20،36 )on line 
( 20،36( من سكشن )2المجموعه ) on line ( 20،36( من سكشن )2المجموعه ) on line 

 ( د/ ايرينى القاعه الخشبية بالسادس 3)عملى فن وتصميم  (مج4عملى فن وتصميم مج) ه الخشبية بالسادس ايرينى القاعه الخشبية بالسادساعلق( د/ ايرينى ا1مج)الخشبية بالسادس عملى فن وتصميم   (2عملى فن وتصميم مج)

             معمل صباغة           ( د/ شيماء جمال 7(مج) 2/1 6عملى فن وتصميم مج)معمل صباغة       ( د/ شيماء جمال 5مج)  (  2/1 6عملى فن وتصميم مج)

 1( د/صفاءجمال معمخل كيمياء 5(مج)6 ( د/صفاءجمال عملى الكيمياء العضويه مج)1(مج)2عملى الكيمياء العضويه مج)  1( د/صفاءجمال معمل كيمياء3(مج)4 عملى الكيمياء العضويه مج)
 (  ( م/ أحمد القبارى معمل ك16(مج)،15مج)  2قبارى معمل ك الد ( م/ أحم14(مج)،13مج) 2( م/ أحمد القبارى معمل ك 12(مج)،11عملى الكيمياء العضويه مج)

 الثالثاء 

ق رعاية الشباب دينا بهجت /( م.م14( م.م/ دينا بهجت عملى فن وتصميم مج )12(مج)13عملى فن وتصميم مج ) ( م.م/ دينا بهجت ق رعاية الشباب10(مج)11عملى فن وتصميم مج )( م.م/ دينا بهجت ق رعاية الشباب 8(مج )،9عملى فن وتصميم مج )  
( م.م/اسماء عادل القاعه الخشبية بالثالث                      18عملى فن وتصميم مج ) 1( د/صفاءجمال 8(مج)9عملى الكيمياء العضويه مج)  1( د/صفاءجمال معمل كيمياء7(مج)10عملى الكيمياء العضويه مج)    

م.م/ اسالم عصام معمل صباغة                      ( 17عملى فن وتصميم مج )                     معمل صباغةم صااسالم ع( م.م/ 15(مج)16عملى فن وتصميم مج )  
 القاعه الخشبية بالسادس احمد عبد الدايم  /د( 19عملى فن وتصميم مج )

   2ك ل عم( م/ أحمد القبارى م19مج) 2( م/ أحمد القبارى معمل ك 18(مج)،17عملى الكيمياء العضويه مج)

 
 االربعاء 

 القضايا المجتمعية
 أ.د/ رشدى على احمد عيد

(   19:  1سكشن )  

 علم االجتماع 

    ياسمين صالحأ.د/ سحر  القطب           د/ 

(1  :19 ) 

 لغه عربيه 

 أسامة ايوب د/

 د/ محمد مرتضى 

 (  19:  1سكشن )

 فن وتصميم ا 

 أ.د/ رشدى علي عيد 

 أ.د/ نشأت نصر الرفاعى 

 لعشماوى ا لىأ.د/ سا

 19 : 1سكشن )

 صحة عامه وتمريض 

 عبير أحمد خضر  أ.د/ 

 د/  

 ( 19:  1)سكشن 

 الخميس
 

 

 

 
( من سكشن  2المجموعه )

(20،36 ) on line 

(  20،36( من سكشن )2المجموعه ) on line( 20،36( من سكشن )2المجموعه )   on line( 20،36( من سكشن )2المجموعه )

on line 
 on line( 20،36سكشن )ن م (2موعهالمج

 

 on line( 20،36( من سكشن )2المجموعه )
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داخل الكلية  (17:)ن الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر  سكشن م  

( 8:14المجموعه الثانية من سكشن ) on line   
( 14( عدد المجموعات)343عدد الطالب) 2202/     2120للعام الجامعي     ثانىلاشعبة    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 (  14،13،12،11،10،9،8عملى تغذية إنسان مج) 

 

 on line 

 2(م/ منه سليمان معمل كيمياء7(م/ منه سليمان عملى كيمياء حيوى )6عملى كيمياء حيوى )

 احصاء وبرمجه خطيه  

 كامل مجدى أ.د/ 

 د/ وداد علي الجناينى 

 ( 7:1سكشن من ) 5ق

 ميكروبيوبوجى أغذيه والبان

 أ. د/ شريف صبرى رجب 

 ر أ.د/ سهام عزيز خض

 ( 7:1سكشن من )  5ق

 تغذيه انسان 

 أ.د/ هبه عز الدين  

 أ.د/ عبير أحمد خضر 

 ( 7:1سكشن من ) 5ق

 

 

 السبت

 

(  8:14مج الثانية من سكشن )    on line   (  8:14من سكشن )  مج الثانية on line ( 8:14الثانية من سكشن ) جمon line   

 ( 5(مج)عملى كيمياء حيوىك (م/ منه سليمان معمل 2مج) عملى كيمياء حيوى    م/ منه سليمان (1مج)  عملى كيمياء حيوى 2ك معمل  سليمان م/ منه (3مج) وىعملى كيمياء حي 2كمعمل ( م/ منه  4) عملى كيمياء حيوى

  ( م/ ضحى القصاص معمل ميكرو 2( م/ ضحى القصاص معمل ميكرو عملى ميكرومج)1كرومج)عملى مي

  

 

 األحد

  ادارة التغذيهعملى  

 on line(  7،6،5،4،3،2،1مج)

 د/شيماء مصيلحى 

 
 االثنين

 

 

 لغه انجليزيه  

 السكينى  د/ حماده

 6ق

 7:1سكشن من )

  
 

 االجهزه المنزليه 

 أ.د/ سمحاء سمير 

 ( 7:1سكشن من )  5ق

 كـيـــمـيـــاء حيــويــــة )  ب (

 أ.د / فاطمة الزهراء 

                   أ.د/  يوسف عبد العزيز الحسانين                       

 ( 7:1سكشن من )  5ق

 

 ادارة التغذيه فى المؤسسات 

 أ.د/ محمد صالح اسماعيل 

 أ.م.د/ نزيهه عبد الرحمن 

  ( 7:1سكشن من )  5ق  

 

 الثالثاء 

 

 

مج الثانية من سكشن   

(8:14  )on line 
 on line(  8:14ن سكشن ) م يةمج الثان on line( 8:14مج الثانية من سكشن ) on line( 8:14مج الثانية من سكشن ) 

 أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه

 

 االربعاء

 

 

 ( م/ ضحى 2مج) عملى ميكرو (6ميكرومج)  لىعممعمل ميكرو   3مج) وعملى ميكر معمل ميكرو م/ ضحى ( 4عملى ميكرومج) معمل ميكرو م/ ضحى    (5،مج)عملى ميكرو   م/ ضحى ميكرومعمل   (7ومج)عملى ميكر

               4حجرة ة منزلية تغذية د/ د/ نجالء النشارأجهز 7مج 4حجرة  أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار 6مج عملى    4حجرة  أجهزة منزلية تغذية د/ نجالء النشار 5مج

 3 حجرة أجهزة منزلية  تغذية د/ منال جابر 4مج       3حجرة  أجهزة منزلية  تغذية د/ منال جابر 3مج              3حجرة  ة منزلية  تغذية د/ منال جابرهزأج 2مج       3حجرة  أجهزة منزلية  تغذية د/ منال جابر 1مج 

 الخميس

 

 

لية مدير اإلدارة                                           وكيل الكلية                                      يعتمد،،،،،،  عميد الك      رئيس القسم                                                       المراجعشئون الطالب                   
 

د/ شريف صبرى رجب.أ                                   رشدى على احمد عيد د/.أ                                    أ/ راوية غريب                          فاطمة طاحون أ/                        عبير فتحىأ/             فتحى    أ/ عبير   
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 on line ( 8:14داخل الكليةالمجموعه الثانية من سكشن )  ( 7:  1 )من سكشن ر االسبوع االول والثالث من الشهالجدول العام المجموعه االولى   

) 
(  14  موعات)مجال( عدد 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      

 

 عملى تحليل أغذيه  

 ( د/ فتحية شبل  7،6،5،4،3،2،1مج)

online 

   

 

 السبت

 

 لغه انجليزيه   د/ رشا الوراقى  (7عملى لحوم واسماك مج) 2معمل ت  ( 6لحوم واسماك مج) لىعم

 أ.م.د/ محمد زكريا مهران

 أ.م.د/ امل ناصف

 د/حمادة السكينى 

 ( 7:1ن ) سكش 5ق

 اعداد اطعمه لحوم واسماك  

 أ.د/ عادل عبد المعطى 

 أ.د/ سحر عثمان 

 د/ لمياء عبدالحميد 

 ( 7:1سكشن )  5ق

   يهغذتحليل أ

 أ.د/ محمد سمير الدشلوطى  

 أ.د/ عماد الخولي

 ( 7:1سكشن )  5ق

 اقتصاديات الغذاء

 أ.د/ سحر عثمان 

 أ.م.د/ عبير احمد نزيه  

 االحد ( 7:1سكشن )  5ق

الثانية من سكشن   جم  

(8:14) on line 
 on (8:14مج الثانية من سكشن )

line 

 on (8:14مج الثانية من سكشن )

line 

 on (8:14ن )كشس مج الثانية من

line 

  د/ رشا الوراقى  2معمل ت  (5عملى لحوم واسماك مج) د/ رشا الوراقى 2ل ت معم (4عملى لحوم واسماك مج) 2معمل ت   (3عملى لحوم واسماك مج) 2( معمل ت2عملى لحوم واسماك مج) 2معمل ت  ( 1عملى لحوم واسماك مج)

 

 االثنين

 

 (  7،6،5،4،3،2،1عملى تخطيط واعداد مج)

 منه سليمان    /م

 on line 

    

 

 الثالثاء 

 

 االربعاء 2( د/ رشا الوراقى معمل ت 5عملى عجائن مج)  2معمل ت  د/ رشا الوراقى(4)مجومخبوزات  عملى عجائن 2( معمل ت3(د/ رشا الوراقى عملى عجائن مج)2مج)عملى عجائن  2( معمل ت 1عملى عجائن ومخبوزات مج)

 

 

 2معمل ت  (7عملى عجائن ومخبوزات مج) 
 

 د/ رشا الوراقي 
 

 2( معمل ت 6عملى عجائن ومخبوزات مج)

 

 د/ رشا الوراقي 
 

 تخطيط واعداد الوجبات  

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

 ( 7:1) سكشن  6ق 

 اعداد أطعمه )عجائن ومخبوزات ( 

 أ.د/ ألفت خاطر

 أ.د/ نجالء مجدالشيخ 

 أ.د/ مى محمود خفاجى 

 ( 7:1)  سكشن 5ق

 مشكالت التغذيه في الدول الناميه  

 أ.د/خالد علي شاهين 

 أ.د/ حمديه أحمد هالل  

 أ.د/ اسالم حيدر

 ( 7:1سكشن )  5ق

 

 

 الخميس

 

 

 on line (8:14مج الثانية من سكشن ) on line (8:14مج الثانية من سكشن ) on line (8:14ن )مج الثانية من سكش  

كليةيعتمد،،،،،،  عميد ال   وكيل الكلية                                                     رئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                                              المراجع             شئون الطالب                  
شريف صبرى رجب د/.أ                                     رشدى على احمد عيد د/.أ                          أ/ راوية غريب                            أ/ فاطمة طاحون                               أ/ عبير فتحى                                أ/ عبير فتحى            
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(38:1) شنالثانية من سك المجموعه   on line داخل الكلية   (7:   1من سكشن )الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر    
( 13( عدد المجموعات)312عدد الطالب) 2022/      1220للعام الجامعي                   الثانىللفصل الدراسي    ة  تغذي   شعبة                     رابعة لفرقة الا   

من          إلي     

 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 

ي إل        من         

 10  9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

 1( معمل ك5( عملى كيمياء حيوى مج)4عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)1( معمل ك3)عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج 1( معمل ك6( عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)7عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)

          
   

 

 

 السبت

 

ج  م ة تقييم االغذي عملى 

 ( د/ لمياء دياب7،6،5،4،3،2،1)

       online 

 الخضر والفاكهة عملى

 ( م.م/ وسام عبدالوهاب 7،6،5،4،3،2،1)

       online 

  

 

 األحد

 

 

 5( م/ منه سليمان معمل تغذية 7مج) عملى االلبان  5معمل تغذية   (5بان مج)عملى االل

 

( معمل 1ى م.م/ وسام مج)يوح  ( عملى كيمياء2عملى كيمياء حيوى م.م/ وسام مج)

 1ك

 شئون صحيه ومراقبة جودة 

 أ.د/ نهاد رشاد الطحان د/ بسمه رمضان 
 ( 7:1سكشن) 5ق

 

 

 

 ائيه تخطيط وتقويم السياسه الغذ
 عبدالحافظ بوديعصام أ.د/ 

 د/ وفاء رفعت  أ.د/ محمد صالح اسماعيل

 (7:1سكشن ) 5ق

 اعداد وتعبئة وتخزين الخضر والفاكهة 
ى السيدأ.د/ عماد طفمصأ.د/ محمد 

 الخولى 

 (  7:1سكشن ) 5ق 

 االثنين

 

 

  on lin (8:13ن ) الثانية من سكش مج  on lin (8:13الثانية من سكشن )  مج  on lin (8:13مج الثانية من سكشن ) 
  (  6عملى االلبان ومنتجاتها مج) 5( م/ منه سليمان معمل تغذية  3( عملى االلبان مج)4ومنتجاتها مج)ن باعملى االل 5( م/ منه سليمان معمل تغذية  1عملى االلبان مج)            ( 2عملى االلبان ومنتجاتها مج)

 الثالثاء 

 

 كـمبيــــــوتــــر   

 د احمدأ.د/ حاتم سي

 ( 7:1) سكشن  6ق

 تقييم االغذيه )ب( 

 أ.د/ليلي احمد البديوى 

 أ.د/ نهاد رشاد الطحان  

 أ.م.د/مى عبدالخالق
 ( 7:1)سكشن  5ق

 

 كيمياء حيوى فسيولوجى 

 أ.د / فاطمة الزهراءالشريف 

 أ.د/  يوسف عبد العزيز الحسانين   

     أ.م.د/ طارق عبد الرحمن                                  

 (7:1)سكشن  5ق

 االلبان ومنتجاتها 

 أ.د/ سهام عزيز خضرأ.د/ ماجدة الشاعر 

   (7:1)سكشن  5ق
 

 

 االربعاء

 

 
سكشن   من مج الثانية 

(8:13) on lin  

 on (8:13مج الثانية من سكشن )

lin  
  on lin (8:13الثانية من سكشن )  مج  on lin (8:13الثانية من سكشن )  مج

 الخميس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه ـــــــــــــأ جــــــــــ 

 

 

يعتمد،،،،،،  عميد الكلية                                        رئيس القسم                                        مدير اإلدارة                                           وكيل الكلية                              المراجع       شئون الطالب            
      د/ شريف صبرى رجب. أ                                       رشدى على احمد عيد د/ .أ                                       أ/ فاطمة طاحون                         أ/ راوية غريب        أ/ عبير فتحى                أ/ عبير فتحى          

 



                                                                                                                                                                                                                   جامعة المنوفية                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كلية االقتصاد المنزلى                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شئون التعليم والطالب           

 

  

(8:13المجموعه الثانية من سكشن )(    7:  1 من سكشن )الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر   on line (   داخل الكلية    on line    8:13داخل الكلية   المجموعه الثانية من سكشن ) 
                                            

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

إلي          من          

 7 6 

من          إلي     

     6  5 

إلي          من           

  5 4 

إلي            من              

       3                4     

       

من          إلي     

       3  2 

إلي          من        

 2 1 

من             إلي     

 1 12 2 

من               إلي     

 12 11 

من          إلي     

   11   10 

 

من        إلي     

 

   10    9  

 

الزمن           

اليوم      

 

 تاريخ النسيج   

 أ.د/ أشرف هاشم 

 ( 7:1سكشن )  6ق

 احصاء وبرمجه خطيه  

 نىايأ.د/ مجدى كامل د/ وداد على الجن

 ( 7:1) سكشن  5ق 

 تصميميذ وتنفيذ النماذج 

 أ.م.د/ عبدهللا عبدالمنعم أ.م.د/ احمدرمزى 

 ( 7:1) سكشن  6ق 

 تاريخ النسيج 

 أ.د/ أشرف هاشم 

 ( 7:1) سكشن  6ق

 

 

 السبت

 

 
 on lin (8:13ثانية من سكشن )الج م on lin (8:13مج الثانية من سكشن )  on lin (8:13مج الثانية من سكشن )  on lin (8:13مج الثانية من سكشن )

 2ق الذكية (أ.م.د/ أحمد رمزى  5مج) عملى نماذج               2ق الذكية    أ.م.د/ أحمد رمزى (4عملى نماذج مج) 

                                                                                               

 شبابرعاية ال م/ هاجر رفعت (1مج) عملى تكنولوجيا (2رعاية الشباب عملى تكنولوجيا المالبس مج) م/ هاجر رفعت (3مج) عملى تكنولوجيا  (4مج) لمالبسولوجيا اعملى تكن     (د/ شيماء جمال رعاية الشباب7عملى نماذج مج) 

 

 

 األحد

  أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه  

 االثنين 

 

 

 ليزيه لغه انج 

 د/ حمادة 

 ( 7:1سكشن ) 6 ق

 

 

 تاريخ االزياء 

 أ.د/هدى سامى غازى

 أ.د/ عال يوسف 

 ( 7:1سكشن )6 ق

 تكنولوجيا المالبس  

د/ ايهاب احمد .أ

 النعسان 

مدى منى ح أ.د/ 

 االفرماوى

 ( 7:1سكشن )  6ق

 التذوق الملبسي 

 أ.د/ نشوة عبدالرؤوف 

 أ.م.د/ خالد محىى الدين 

 ( 7:1سكشن )  6ق

 

 

 الثالثاء

 

من سكشن  مج الثانية  

(8:13) on lin  
مج الثانية من سكشن    on lin (8:13مج الثانية من سكشن ) 

(8:13) on lin 

  on lin (8:13سكشن ) نية من مج الثا

ــ                                                                          ـــــــــا ز هأ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 االربعاء 

 

 

 رعاية الشباب (د/ اسماء السعيد6ج)متكنولوجيا المالبس  عملى        رعاية الشبابد/ اسماء السعيد (7عملى تكنولوجيا المالبس مج)       (د/ اسماء السعيدمعمل ماكينات )أ( 5تكنولوجيا المالبس مج) عملى

  عايدة /د كتبم ( أ.م.د/ عبدهللا عبد المنعم الوحدة االنتاجية3مج )عملى نماذج                         عايدة  /د  كتب مأ.م.د/ عبدهللا عبد المنعم  )2مج ) عملى نماذج            عايدة  /د كتبمأ.م.د/ عبدهللا عبد المنعم  )1عملى نماذج مج )

                                         

 الخميس

 

 

وكيل الكلية                                         يعتمد،،،،،،  عميد الكلية                                           ير اإلدارة  رئيس القسم                                        مد                    المراجعلطالب                    ن اشئو  
أ.د/ شريف صبرى رجب                        أ.د/ رشدى على احمد عيد                                          أ/ راوية غريب                           أ/ فاطمة طاحون                               أ/ عبير فتحى         أ/ عبير فتحى           

 
  

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



                                                                                                                                                                                                                   جامعة المنوفية                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كلية االقتصاد المنزلى                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شئون التعليم والطالب           

 

  

 
(48:1المجموعه الثانية من سكشن )( 1:7 من سكشن )والثالث من الشهر  الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول  on line   داخل الكلية 

(  14)مجموعاتد ال( عد  348عدد الطالب) 2022/     1220للعام الجامعي                   الثانىالثالثة                  شعبة   مالبس      للفصل الدراسي الفرقة    
 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

 تالسب

 

( م.م/ اسماء عادل ق  3مج) عملى تصميم منسوجات

 الخشبية بالثالث

   جليزيهلغه ان

 ة د/حماد

 ( 7:1)  6ق

 

 فن حديث  

 أ.د/ نشأت نصر الرفاعى 

 ( 7:1)  6ق

 تصميم أزياء ) ب( 

 أ.د / هدى غازى أ.د/ ايهاب فاضل

 ( 7:1)سكشن  6ق 

 جات تصميم منسو

 أ.د / رشدي عيد

  ( 7:1)  6ق

 األحد

من   مج الثانية 

 on 8:14سكشن )

line 

 on line 8:14مج الثانية من سكشن ) on line 8:14ن سكشن )مج الثانية م on line 8:14مج الثانية من سكشن ) 

 2ق الذكية (د/ سكينه أمين 1) مج   عملى اختيار وتنفيذ المالبس                                           2ة ق الذكيد/ سكينه أمين   (2عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج)

 م.م/ اسماء عادل رعاية الشباب (4مج)                            م.م/ اسماء عادل  (5يذ المالبس مج)عملى اختيار وتنف م.م/ اسماء عادل رعاية الشباب (3مج)م.م/ اسماء عادل  عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج

لخشبية  ( د/ ماجى حنا ق ا3مج)د/ ماجى حنا  (4فن حديث مج) عملى ( د/ ماجى حنا ق الخشبية بالثالث1مج)د/ ماجى حنا  (2فن حديث مج)  لىعم د/ ماجى حنا ق الخشبية بالثالث (5مج)د/ ماجى حنا  (6فن حديث مج)  عملى

 بالثالث 

 (د/ بوسي معمل صباغه 7مج)  فن حديث مج عملى

 االثنين

 

ــ    ــا ز ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــأ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثاء 

 

 ( 4)مج  اتعملى تصميم منسوج ( م.م/ اسماء عادل ق الخشبية بالثالث6مج)اسماء عادل م.م/  (5)مج اتعملى تصميم منسوج م.م/ اسماء عادل ق الخشبية بالثالث (1مج) م.م/ اسماء عادل  (2مج) عملى تصميم منسوجات

 1الذكيةرفعت ق  م/ هاجر (1) تصميم أزياء مج عملى (2) تصميم أزياء مج عملى1م/ هاجر رفعت ق الذكية   (3مج)  ءأزيا تصميم عملى

 2 ق الذكية (4) تصميم أزياء مج  عملى 2أ/ اسماء السعيد ق الذكية(6)مجتصميم أزياء   عملى  (5مج) 2 ق الذكيةتصميم أزياء  عملى2 ق الذكية  (7) تصميم أزياء مج عملى

 (د/ بوسي معمل صباغه 7مج)  عملى تصميم منسوجات د/ احمد عبد الدايم معمل ماكينات )ب()ا((7مج) تنفيذ  عملى اختيار و (6عملى اختيار وتنفيذ المالبس مج)                                                                    

 

 

 االربعاء

 

 

أ.م.د/  (7) (6،5( )4ج )النسي  يار وفحصعملى اخت

 طفى شيماء مص

 

 6ق 

 

(  3( ) 2،1عملى اختيار وفحص النسيج)

 أ.م.د/ شيماء مصطفى 

 

 6ق 

 اختيار وفحص النسيج 

 فى اء مصطميأ.م.د/ ش

 د/ صافيناز النبوى

 ( 7:1)  6ق

 

اقتصاديات ومقومات صناعة المالبس 

 والنسيج

 أ.د/ سها حمدى

 مان رافت د/ ماجدة االسود    د/ اي

 ( 7:1شن ) سك 6ق

 ـــذ المالبـس)ب( ر و تـنـفـيـــاخـتـيـــــــا

 أ.د/ سها حمدى

 أ.م.د/سكينه أمين

 ( 7:1سكشن )  6ق

 

 

 الخميس

 
on line 8:14مج الثانية من سكشن )  on line 8:14مج الثانية من سكشن ) on line 8:14سكشن ) مج الثانية من  

  

                القسم رئيس                         المراجع  شئون الطالب                
يعتمد،،،،،،  عميد الكلية                                                ةيمدير اإلدارة                                           وكيل الكل                          
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On line  أ ( 11،7من سكشن) داخل الكلية المجموعه الثانية (  6:  1من سكشن )ثالث من الشهر الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول وال   
 
(   11 ( عدد المجموعات)271عدد الطالب)      2022/    1202للعام الجامعي                 الثانىة   مالبس   للفصل الدراسي بعالفرقة الرابعة                  ش

إلي من              

     7  6 

من          إلي     

     6   5  

من          إلي     

     5  4 

من          إلي     

       4  3 

من          إلي     

      3  2 

من          إلي     

       2  1 

إلي           من         

                1  12 

من          إلي     

      12  11 

من          إلي     

       11   10 

إلي    من         

 10 9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

   م.م/اسالم عصام رعاية الشباب (1مج)م.م/اسالم عصام  (4) هخامات البيئ( م.م/ اسماء عادل رعاية الشباب          عملى 5مج)م.م/ اسماء عادل   (6علي المانيكان مج) تشكيلعملى 

     ثالثق الخشبية بالد/ بوسى  (5مج) وسى  د/ ب  (6خامات البيئه) عملى        عايدة/دق سناء زهران  ،(م.م/4عملى تشكيل علي المانيكان  مج) 

                عايدة/دق  (م.م/ سناء زهران  3عملى تشكيل علي المانيكان  مج)  غه ابم.م/ اسالم عصام معمل ص (3مج)عصام م.م/ اسالم   (2خامات البيئه مج) عملى 

 

 

 السبت

 

 

 

    

 

 األحد

 

 6افت ق ( د/ ايمان ر3،2،1مج)  العنايه بالمالبس عملى

 

 ق تسوي 

 أ.د/ سالى الوراقي 

أ.م.د/ ممدوح  

 مبروك 

 6مدرج

 التريكو 

 أ.د/ نشوة عبد الرؤوف 

 أ.م.د/ رحاب الفيشاوى

 (  6:1ن ) سكش6مدرج

 

 تسويق 

 أ.د/ سالى الوراقي 

 أ.م.د/ ممدوح مبروك

 (  6:1سكشن ) 6مدرج

 العنايه بالمالبس

 لمنعم حسيناسالم عبد ا د/أ.

 6مدرج

 االثنين (  6:1سكشن )

ثانية من  المجموعه ال

 On)11،7سكشن)

line 

 On line)11،7المجموعه الثانية من سكشن) On line)11،7المجموعه الثانية من سكشن) On line)11،7المجموعه الثانية من سكشن)

 ( د/ رحاب القاعه الخشبية بالثالث3مج)د/ رحاب  (4عملي تريكو مج )  شبية بالثالثالخ ( د/ رحاب القاعه6مج) د/ رحاب  (2ريكو مج )( د/ رحاب القاعه الخشبية بالثالث عملي ت5مج)د/ رحاب  (1عملي تريكو مج ) 

 م.م/اسالم عصام رعاية الشباب  (1(مج)2مج)        اسالم عصام رعاية الشباب/م.م (3أشغال فنية مج) عملى 

 م.م/سناء زهران معمل صباغه  (5) أشغال فنية عملى              (مج4) مج  أشغال فنيةعملى     م.م/سناء زهران معمل صباغه  (6أشغال فنية)عملى 

 اكينات )أ( +)ب(  ( أ/ اسماء السعيد معمل م4(مج) 5مج)أ/ اسماء السعيد  (6وع بحثى مج )اسماء السعيد معمل ماكينات )أ( +)ب(                               عملى مشر /( أ3مج) أ/ اسماء السعيد  (2عملى مشروع بحثى مج )    

 رعاية الشباب  د/ محمد حجاج (1عملى مشروع بحثى مج )(د/ محمد حجاج رعاية الشباب 1مج)عملى تشكيل علي المانيكان   (2عملى تشكيل علي المانيكان  مج)                                                                                  

 

 الثالثاء 

 

 

 6ق ( د/ ايمان رافت 6،5،4)مج  العنايه بالمالبس عملى 

 

 

 كـمبيــــــوتــــر  

أ.د/ حاتم سيد 

 احمد

 6ق

 (  6:1سكشن )

 مشروع بحثى 

 أ.د/  ايهاب النعسان 

 أ.د/ منى الفرماوى

 (  6:1سكشن ) 6مدرج  

 تصميم وتنفيذ خامات البيئه 

 أ.د/ سالى العشماوى 

 فودة  د/ سحر أ.

 (  6:1سكشن ) 6مدرج

ء و  تصميم أزيا

)أ تطبيقات تشكيلية 

(د/عال يوسف 

 هان النجارأ.د/اسم

 (  6:1سكشن )  6ق

 

 

 االربعاء

 

 
المجموعه الثانية  

من 

 On)11،7سكشن)

line 

المجموعه الثانية من   On line)11،7المجموعه الثانية من سكشن) On line)11،7المجموعه الثانية من سكشن)

 On line)11،7سكشن)

ــ  ــ اجــــــــــــــ  ـــــــــــــــــا ز ةــــــــــــــــــ

 

  

 الخميس
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(8:5المجموعه الثانية من سكشن)  (On line(4:  1من سكشن ) الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر  داخل الكلية\  
  

(8( عدد المجموعات)  197 عدد الطالب)      2022/     1220للعام الجامعي                   الثانى رة   منزل          للفصل الدراسيإدا   ثانية                  شعبة الفرقة ال
من              إلي     

 

7 6 

من             إلي     

 

           6     5  

من              إلي     

 

  5      4 

من               إلي     

 

 4 3 

إلي             من       

 

2                  3  

 من               إلي 

 

2     1  

إلي               من    

 

1                12 

 من                إلي 

 

12     11  

 من                 إلي 

 

11                10  

 من               إلي 

 

9                  10  

 

الزمن           

ومالي      

 

 رعاية ام 

لستار أ.د/نهى عبد ا  

 د/ هناءسالمة  

7ق  ( 4:1سكشن )   

   

يات اسرةاقتصاد  

 د/ ايمان قطب  

  د/ سارة عبدالكريم      

 (  4:1سكشن ) 7ق 

 اختيار وتنفيذ المالبس 

 د/ايناس موسي 

 د/ زينب محمد 

 ( 4:1سكشن ) 7ق 

 

 

 السبت

 

(8،5المجموعه الثانية من سكشن)  (On 

line 

 On)(8،5المجموعه الثانية من سكشن) On line)(8،5وعه الثانية من سكشن)المجم  

line 
 1حجرة موارد أسرة د/ منال جابر  4مج عملى             1حجرة ر موارد أسرة د/ منال جاب (3)مج عملى                                 

  3اء رشدي حجرة أسم /اأجهزة منزلية ب  3مج                            3أسماء رشدي حجرة  /اأجهزة منزلية ب  4مج

  2ك( م/ ضحى نبيل معمل 1مج)عملى بكتريولوجى                2كمعمل   م/ ضحى نبيل(  2مج)  عملى بكتريولوجى   2كمعمل  م/ ضحى نبيل  (3عملى بكتريولوجى مج )

 ( م/ احمد القبارى معمل فسيولوجى4عملى بكتريولوجى مج )

 

 

 األحد

 

) 
 االثنين

اسماء  /ة ب أأجهزة منزلي  4مج 
 رشدي

 لغه انجليزيه 

 ينى د/ حماده السك

 6ق

 ( 4:1سكشن )

 أجهزة منزلية )ب(  

 أ.م.د/ رباب مشعل  

 ( 4:1سكشن )  7ق 

 بكتريولوجى 

 أ.د/ شريف صبري رجب 

 أ.د/ عماد الخولي

 ( 4:1سكشن )  7ق 

 موارد اسره 

 أ.د/ ربيع نوفل 

 ( 4:1سكشن ) 7ق 
 

 

 الثالثاء 

 

 
المجموعه الثانية من  

 On)(8،5)سكشن

line 

 On)(8،5المجموعه الثانية من سكشن) 

line 

 On)(8،5المجموعه الثانية من سكشن)

line 

 On)(8،5المجموعه الثانية من سكشن)

line 

   أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه

 

 

 

 

 االربعاء

 4مج  1حجرة  رعاية أم   م.م/ أبرار عاطف 3مج  عملى 1حجرة  رار عاطفرعاية أم   م.م/ أب 2مج عملى  1حجرة  اطفرار عرعاية أم   م.م/ أب 1مج  عملى
 1حجرة  رعاية أم   م.م/ أبرار عاطف

 2نبوي حجرة اجهزة منزلية ب ا/ اماني  2مج         2 حجرة أجهزة منزلية ب ا/اماني نبوي 1مج 2حجرة  أحمد موارد أسرة م/ فاتن 1مج  عملى 2أحمد حجرة  موارد أسرة م/ فاتن 2مج  عملى

 

 

 

 الخميس

 
 

 
\ 

/زينب ) د 3) ) القاعه الخشبيه بالسادسعملي اختيار وتنفيذ مج 4) عملي اختيار وتنفيذ مج(1) د/زينب القاعه الخشبيه بالسادسعملي اختيار وتنفيذ مج(2) د/زينبعملي اختيار وتنفيذ مج
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 On line (9:6داخل الكلية المجموعه الثانية من سكشن )    ( 15:من سكشن )لعام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر الجدول ا               
( 9( عدد المجموعات) 204   عدد الطالب)  2202/    1220لجامعي   للعام ا  الثانى  للفصل الدراسي         شعبة   إدارة منزل                فرقة الثالثة      ال  

من             إلي    

 

           7 6    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  

من              إلي    

 

              11 10 

من               إلي    

 

 10 9 

 

 

الزمن           

اليوم       

 

ــ أ جـــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــا ز ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السبت

 

 

  

 

  

 لغه انجليزيه  

 د/حمادة السكينى 

سكشن    6ق

(5:1 ) 

 وسائل اعالم 

 أ.م.د/ شريف حوريه 

 ( 5:1سكشن ) 

 7ق 

 زينه وتنسيق زهور 

 سلمأ.د/ مهجه م

 7ق 

 ( 5:1سكشن )

 نمو طفل )أ(

 أ.د/ نعمه رقبان 

            7ق 

 ( 5:1سكشن )
 األحد

 

 
 on)9:6وعه الثانية من سكشن )المجم   

line 

 on)9:6المجموعه الثانية من سكشن )

line 

 on line)9:6المجموعه الثانية من سكشن )

 1حجرة   .م / أبرار عاطفم(2)ائل اعالم  مج وسعملى  1حجرة   م.م / أبرار عاطف(1)وسائل اعالم  مج عملى 

 2حجرة  م / جهاد شوقي (4)وسائل اعالم  مج ى عمل 2حجرة  م / جهاد شوقي (3)اعالم  مج  وسائلعملى 

 3أحمد حجرة  م/ فاتن  1ديكور منزل مج   عملى 3أحمد حجرة  م/ فاتن  2ديكور منزل مج   عملى

 4حجرة   م/ مريم مجدي  3مج   ديكور منزل عملى 4  حجرة م/ مريم مجدي  4ديكور منزل مج   عملى

 

 

نين االث  

 

ــ   الثالثاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز ه أ جــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 1رار عاطف حجرة نمو طفل م.م/ اب 2جم                                                            1حجرة   م.م/ أبرار عاطف  1مج  نمو طفل أ  عملى

   2نشارحجرة نمو طفل أ د/ نجالء ال 3مج ملى ع            2حجرة  ل أ د/ نجالء النشارنمو طف 4مج  عملى 
 فن االتيكيت  م/ مريم مجدي  4مج   لىعم  3حجرة  يم مجديفن االتيكيت  م/ مر  3مج  عملى    3حجرة  زينة وتنسيق زهور م/ جهاد شوقي 4مج   عملى  3حجرة  زينة وتنسيق زهور م/ جهاد شوقي   3مج  عملى
 4حجرة  فن االتيكيت أ/ اسماء رشدي 2مج   عملى    4حجرة  فن االتيكيت أ/ اسماء رشدي  1مج  عملى       4زينه وتنسيق أ/ اسماء رشدي حجرة   1عملي مج   4حجرة  رشديزينة وتنسيق الزهور أ/ اسماء   2مج  عملى

 

 

 االربعاء 

 

 محاسبه   

  خولىاسامة ال /د

 ( 5:1سكشن)  7ق 

 فن االتيكت  

 .د/ هبة هللا شعيب أ

 7( ق 5:1سكشن )

 منزل  ديكور  

 أ.م.د/ ايه عبد الشافى

 ( 5:1)ق اداره سكشن 

 الخميس

 on)9:6المجموعه الثانية من سكشن ) 

line 

 on)9:6المجموعه الثانية من سكشن )

line 
 on line)9:6المجموعه الثانية من سكشن )
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( 14: من سكشن )الجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر        )  (8:6) المجموعه الثانية من سكشن ةداخل الكلي   (on line 

(8  مجموعات)( عدد ال  192   عدد الطالب)  2220/   1202للعام الجامعي                     ثانىالللفرقة الرابعة                 شعبة   إدارة منزل     للفصل الدراسي   

 من                إلي 

 

7 6 

 من                إلي 

 

5  6 

 من                إلي 

 

4 5 

 إلي                  من

 

3  4 

 إلي    من          

2       3 

 من                 إلي 

 1  2 

 من                 إلي 

12          1 

 من                 إلي 

11 12 

  

 من                 إلي 

10                 11 

    

 من              إلي 

 9  10  

 

 

 

الزمن           

ماليو      

 

           ( 1حجرة ) أحمد إدارة مشروعات صناعية ب م/ فاتن 2مج عملى         ( 1حجرة ) أحمد م/ فاتنإدارة مشروعات صناعية ب  1مج عملى   

 (2حجرة ) أ/ اماني نبوي ادارة مشروعات صناعية ب 4مج  عملى ( 2حجرة ) ادارة مشروعات صناعية ب أ/ اماني نبوي 3مج عملى   

 ( 3حجرة ) اعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحي 1مج  عملى ( 3ة )حجر اعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحي 2مج  عملى 

 

 

 السبت

 

 

     

 

 األحد

 

 

  

 

 اعداد وحفظ االطعمه

 د/شيماء مصطفى مصيلحى 

 د/ سماح البنا 

 د/ اميرة درويش 

 7(ق 4:1سكشن ) 

 

 وعــــات صناعيــة   )ب(إدارة   مشر

 د/ ريهام جالل  يرة حسانأ.م.د/ ام

 ( 4:1سكشن )     7ق 
 االثنين

 

 

المجموعه الثانية من سكشن  

(8 :6(on line 
 on)8:6المجموعه الثانية من سكشن )

line 

 (   1حجرة ) فولة ب  م/ جهاد شوقيإدارة مؤسسات الط 2مج عملى       ( 1حجرة ) إدارة مؤسسات الطفولة ب  م/ جهاد شوقي 1مج  عملى 

 ( 2حجرة ) اعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة صبحي 4مج   عملى ( 2حجرة ) بحياعداد وحفظ االطعمة  د/ عزيزة ص  3مج ملى ع

 ( 3حجرة ) نبوي يإدارة مؤسسات طفولة ب  أ/ امان 3مج   عملى ( 3حجرة ) نبوي يمؤسسات طفولة ب  أ/ امانإدارة  4مج   عملى

 

 

اء الثالث  

 

  

 علم نفس فسيولوجى 

 ل شعيب د/ مها جال

 (  4:1سكشن )  7ق 

 ـــر كـمبيــــــوتـ

 حاتم سيد احمد أ.د/

 (  4:1)  سكشن 6ق

 علم نفس فسيولوجى 

 د/ مها جالل شعيب 

 (  4:1 سكشن )7ق 

 

 إدارة مؤسســات الطفـــولة  )  ب(

 أ.م.د /منى صقر 

 (  4:1) سكشن   7ق 

 عالقات اسريه 

 شي أ.د/ مايسه الحب

  (  4:1سكشن )    7ق 

 

 االربعاء

 

 

 

 on line)8:6المجموعه الثانية من سكشن )

المجموعه الثانية  
من سكشن 

(8:6(on line 

المجموعه الثانية  
من سكشن 

(8:6(on line 

مجموعه الثانية من سكشن ال
(8:6(on line 

 on line)8:6المجموعه الثانية من سكشن )

ــ    الخميس ــــــــــــــــــا ز ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــأ جــــــــــــــــــــ
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(  4:1من سكشن )لشهر جموعه االولى االسبوع االول والثالث من االجدول العام الم                     on line (  7:5داخل الكلية المجموعه الثانية من سكشن )    

(7( عدد المجموعات)017عدد الطالب)  2021/   2020للعام الجامعي                 الثانىالفرقة الثانية                شعبة   تربوي      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 

إلي                 من    

 

                 1    12  

 

من                إلي     

 

                    12 11 

من              إلي     

 

11  10 

من               إلي     

 

 10 9 

 

الزمن           

اليوم      

 

 علم نفس النمو  

 ا.د/جيهان سويد 

    4:1ة سكشن )ق ادار
 

 ادارة منزل  
  زغلولأ.د/ سلوى 

 4:1ق ادارة سكشن )

 اعداد اطعمه 
ا.م.د/ مى عبدالخالق 

 غريب د/ رانيا عادل

 

 

 السبت
 

 on line (7:5المجموعه الثانية من سكشن )

 

المجموعه الثانية من   on line (7،5ن سكشن )المجموعه الثانية م
 on line (7:5سكشن )

 ن  م/ سجدة شعبام.(  1) تغذيه  معمل ( 2عملى اعداد اطعمة مج ) (1اد اطعمة مج ) ملى اعدع  
 1حجرة د/ منال جابر م تربوىنزل قسإدارة م 1مج  عملى                                                                                                                                                                                                            

 نشارد/ نجالء ال أدارة منزل قسم تربوي4مج د/ نجالء النشار عملى  م تربويأدارة منزل قس 3مج  عملى     د/ نجالء النشارأدارة منزل قسم تربوي  2مج عملى                                          

    أسماء جمال م/ م.( 3)ت    ( معمل 4مة مج )عملى اعداد اطع (3ملى اعداد اطعمة مج ) ع 

 

 

 األحد

 

 

                           ا ز هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ جـــــــــــــــــــــــــــــ 

 

                                                                                           

 

 االثنين

 

 

 جليزية لغة إن     

 د/ حماده السكينى 

 6ق

 (    4:1سكشن )  

 بكتريولوجى  
 يف صبري رجب أ.د/ شر      

                                 د/ فتحيه شبل جنديه             
 ( 4:1ق ادارة سكشن ) 

 فنون قديمه  

 ل بسيونى  أ.د/ ام

 أ.م.د/ نهى عبده 

  4:1ق ادارة سكشن )

) 

 النسيج والعنايه به 
 دى علي احمد عيدأ.د/ رش

 أ.م.د/ رانيا هيكل
 أ.د/ سحر فودة  

(4:1) سكشنمعمل الكمبيوتر  

 

 

 الثالثاء 

 

 

المجموعه الثانية من  
 on line (7:5شن )سك

من   المجموعه الثانية  on line (7:5المجموعه الثانية من سكشن )

   on line (7:5سكشن )

 on line( 7:5المجموعه الثانية من سكشن )

 ــــا ز هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ جــ 
 االربعاء

 

            ق الخشبية بالثالث أ.م.د/ نهى عبده( 1)فنون قديمه     ق الخشبية بالثالث .م.د/ نهى عبدها  (مج2) فنون قديمه    ق الخشبية بالثالث .م.د/ نهى عبدها ج(م 3فنون قديمه مج)   عملى

     د/ اميرة درويش (2ج) معملى بكتريولوجى    ة درويشد/ امير(3ج) معملى بكتريولوجى    اميرة درويش /د( 4ج) معملى بكتريولوجى   د/ اميرة درويش ( 1ج) معملى بكتريولوجى  

 

 الخميس

 

 

  عملي فنون قديمه مج(4) د/بوسي القاعه الذكيه 1
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                                                                                      On line (7:5ثانية من سكشن ) داخل الكلية المجموعه ال( 4:1شن ) من سكالجدول العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر         
(7( عدد المجموعات)616عدد الطالب) 2220/       1220للعام الجامعي      الثانى شعبة  تريوي       للفصل الدراسي      الفرقة الثالثة     

من                 إلي     

 

                      7  6 

لي من                 إ    

 

6   5 

لي من                  إ    

 

 5 4 

إلي                 من      

 

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 

 ( 4:1سكشن )  6ق

 تاريخ التربيه  

 د/ هاله صبري 

 ( 4:1ق ادارة سكشن ) 

 علوم االطعمة وتحليلها   

 أ.د/ نجالء مجد الشيخ

 أ.م.د/ امل ناصف 

 ( 4:1ق ادارة سكشن ) 

 

 األحد

 

 
المجموعه الثانية 

سكشن من 

(7:5(on line 

 on)7:5كشن )المجموعه الثانية من س

line 

 on)7:5المجموعه الثانية من سكشن )  

line 

  (د/ شوهندا4عملى علوم االطعمة وتحليلها مج)  اد/ شوهند(3مج)عملى علوم االطعمة وتحليلها  (د/ شوهندا2عملى علوم االطعمة وتحليلها مج)  د/ شوهندا(1مج)عملى علوم االطعمة وتحليلها  

 

ثنين اال  

  3الذكية ق   ( م.م/ اسراء عمران1مج)3ق الذكية   (2) اصول التربيه مج   عملي اصول التربيه

        الخشبية بالسادسق ( د/ احمد عبد الدايم 4مج)      ق الخشبية بالسادس( د/ احمد عبد الدايم 1مج)    ق الخشبية بالسادس  (2مج)       الخشبية بالسادسق  (3عملى اختيار مالبس مج )

  معمل وسائل تربوى ( م.م/ ايات عليوة3مج)              (4مج )عملى علم نفس تعليمى  

لثالثاءا  

 

 م.م/ ايات عليوة  معمل وسائل تعليمية   (1ج)(م2عملى علم نفس تعليمى مج ) تربية عملى                         

 

 بالسادس  ةالخشبيالقاعه م.م/ اسراء عمران ( 3(مج)4تربيه مج )عملي اصول ال ان م .م/ اسراء عمر        م.م/ ايات عليوة

 م.م/ سجدة شعبان       م.م/ أسماء جمال

 م/ اية أبو شلبي  

 االربعاء 

 اختيار مالبس   

 نى اسحق  د/ ايري 

 د/ اسماء السيد

 

 علم نفس تعليمى 

 أ.م.د/ مروة صالح 

 ( 4:1ق ادارة سكشن ) 

 اصول التربيه  

 ماء عيسي د/ اس

 ح الدين مين  صالد/ ياس

 ( 4:1ق ادارة سكشن ) 

 تربية ومشكالت  

 أ.م.د/ منى اسماعيل  

 ( 4:1ادارة سكشن ) ق 

 

 

 الخميس

 

 
المجموعه الثانية من  

 on line)7:5سكشن )

 on)7:5مجموعه الثانية من سكشن )ال

line     

 on)7:5المجموعه الثانية من سكشن )

line 

 on)7:5سكشن ) المجموعه الثانية من

line 
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                                                                       on line 7:5المجموعه الثانية من سكشن )داخل الكلية (  14:من سكشن )العام المجموعه االولى االسبوع االول والثالث من الشهر الجدول     (   
( 7( عدد المجموعات) 166عدد الطالب)  2020/0212للعام الجامعي الثانى   ة   تربوي        للفصل الدراسيب الفرقة الرابعة         شع  

ي  إل     من               

              7  6 

من              إلي     

 

              6  5 

ن        إلي م    

 5 4 

  

من                 إلي     

 4 3 

                  4  3 

إلي           من      

       3     2  

إلي        من       

 

                2    1  

 إلي      من      

 12 1 

ي إل       من           

 

                  12 11 

من                  إلي     

 

                    11 10 

من                 إلي     

 

                    10  9 

 

 

الزمن           

اليوم      

 

بع (  .د/ احمد عبدالدايم ق الخشبية بالسا  3ف )ب( مج) المعاط عملىبع ق الخشبية بالسا(  2عملى المعاطف )ب( مج)  د/ احمد عبدالدايم ( 1عملى المعاطف )ب( مج)     

 

 السبت

 

      

 

 

 

 

 األحد

 

 تربية صحيه وغذائية  

 طارق عبدالرحمن عفيفى 

محمد    /د/ عزة االسكافى د

 القباري

(  ق ادارة 4:1سكشن )  

 طرق تدريس  
 د/ احمد الحجار 

   معمل الكمبيوتر(    4:1سكشن )

 تربية صحيه وغذائية 

 الرحمن عفيفى ارق عبدط

 د/ عزة االسكافى د/ محمد القباري

ق ادارة (   4:1سكشن )  

 اصول تربيه  

 أ.م.د/ سلوى ناصر

(   4:1ق ادارة سكشن )  

 طرق تدريس  
 جار حد/ احمد ال

معمل الكمبيوتر (     4:1سكشن )  
 االثنين

 

 
المجموعه الثانية من سكشن  

(7:5 (on line 
المجموعه الثانية من سكشن 

(:57 (on line 
المجموعه الثانية من سكشن 

(7:5 (on line 

7:5ن ) المجموعه الثانية من سكش  (on line  

7:5المجموعه الثانية من سكشن ) (on line 

 

 معمل ماكينات )أ(( أ/ اسماء السعيد 4مج)ب()المعاطف  عملى 

 م.م/ اسماء جمال  عمل وسائل تربوىم(  3مج) عملى اصول تربيه  (4مج )معمل وسائل عملى اصول تربيه                                                                                       

 

 م.م/ سجدة شعبان 3ق الذكية ق (  1مج)  هعملى اصول تربي  (2عملى اصول تربيه مج ) 

 الثالثاء 

 

 

 

 تربيه مقارنه     

 أ.م.د/ نورا غريب 

 (    4:1ق ادارة سكشن ))            

 ـمبيــــــوتــــر ك

أ.د/ حاتم سيد 

 احمد

 6ق

 (    4:1سكشن )

  

 مقارنه  تربيه

 أ.م.د/ نورا غريب 

 (    4:1ق ادارة سكشن )           

 المعاطف )ب(

 ممدوح مبروك /.م.دأ

 أ.م.د/ محمد حجاج 

 (  4:1ق ادارة سكشن )

 

 

 

 

 االربعاء

 

انية وعه الثالمجم on line)7:5المجموعه الثانية من سكشن )  

من سكشن  

(7:5(on line   

  on line)7:5المجموعه الثانية من سكشن ) on line)7:5المجموعه الثانية من سكشن )

 الخميس 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   جامعة المنوفية                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كلية االقتصاد المنزلى                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شئون التعليم والطالب           

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 




