
              
 
 
  جامعة المنوفية        

  كلية االقتصاد المنزلى        
 شئون التعليمادارة                         

                
 5105/5106ي للفصل الدراسي الثاني للعام  جدول تخلف ات االمتحان النظر                          

 ( )مواد الفرقة األولي  يةالفرقة الثانلتخلف ات                       
 الساعة التاريخ-اليوم م

 من    الي
 شعبة االقتصاد المنزلي والتربية شعبة إدارة منزل شعبة مالبس ونسيج شعبة التغذية وعلوم األطعمة

 انسبج  0

58/5/5106 

 

01-05 

 انهغت  االودهيضيت      

 حخهف  اونً       ------(01عذد )

 انهغت  االودهيضيت     

 اونً حخهف   --------( 5)ذدع

 انهغت االودهيضيت      

 اونً    حخهف  -----(5)   عذد

  ----------------------------- 

 االحذ 5

59/5/5106 

 انفه وانخصميم  01-05

 اونً حخهف  ------ ( 5)  عذد

 كيمياء عضىيت عا مت   

  حخهف أونً  ----- (5) عذد

 ححميم ----- (4)  عذد

 ء عضىيت عا مت كيميا   

 حخهف  أونً       - (3)  عذد

 انفه وانخصميم 

 حخهف أونً ----( 0) عذد

 انفه وانخصميم         

 حخهف  اونً   ------(0 ) عذد

 

 االثىيه 

31/5/5106 

01-05 

 

 

 اع ــــمــخــاخ             

 حخهف  اونً    -------  (  5 )عذد

 محىل مهححميم  ------ (5) عذد

 ن حهىا

 اع ـــــــمــخــاخ           

 حخهف اونً----- ( 03) عذد

 ححميم -----(51) عذد

 اع  ـــمـــخــاخ           

 حخهف  اونً     ----- (3) عذد

  -----------------------------

----- 

 انثالثاء  3

 

30/5/5106 

01-05 

 

 

 صحت عامت وحمشيض 

 حخهف  اونً ------(7)عذد 

 حمشيض صحت عامت و

  حخهف  اونىً  ------(01)عذد 

 ححميم ------(51) عذد

 نغت عشبيت       

 حخهف  اونً ------(5 )عذد

  -----------------------------

---- 

 مبادئ حشبيت  

حخهف اونً      ------ (4)  عذد 

محىل مه ححميم  -----( 5)  عذد

  حهىان

 

 مبادئ حشبيت     

 اونً حخهف  ------(5) عذد

    

 مبادئ حشبيت  

 حخهف  اونً       -------(5) عذد

 

 

 



 عميد الكلية              وكيل الكلية       مدير اإلدارة                             رئيس القسم                           ت                         المراجع           1ش               
 (شريف صبرى رجب  د/1)ا             د/ اسالم عبد المنعم (1) ا                د/ايهاب صالح الدين                     أشرف عبادة  أ/                       راوية غريب    أ/                   فتحيعبير    أ/     

               
 جامعة المنوفية        

 كلية االقتصاد المنزلى        
 شئون التعليمادارة                         

                
 5105/5106جدول تخلف ات االمتحان النظري للفصل الدراسي الثاني للعام                           

 (الثانية  االولىو  الفرقة)مواد   الثالثة  الفرقةلتخلف ات                       
 الساعة التاريخ-اليوم م

 من    الي
 شعبة االقتصاد المنزلي والتربية شعبة إدارة منزل شعبة مالبس ونسيج ة التغذية وعلوم األطعمةشعب

 انسبج  0

58/5/5106 

 حغزيت اوسان      01-05

 حخهف ثاويت       -----( 3عذد  ) 

 حاسيخ انىسيح        

 حخهف ثاويت  -(0عذد  )

 

 أخهضة مىضنيت ) ب (     

 حخهف ثاويت ------(0عذد )

 اعذاد اطعمت             

 حخهف ثاويت    -------(0عذد) 

 حزوق مهبسً     01-05

 حخهف  ثاويت  -(0عذد  )

 االحذ 5

59/5/5106 

 كيمياء حيىيت  ) ب (       01-05

 حخهف ثاويت   -------(0)عذد  

 حكىىنىخيا انمالبس 

 حخهف ثاويت   --( 3)عذد 

 ------------------ 

 كيمياء عضىي 

 حخهف اونً    -(0 )عذد

 اقخصادياث اسشة   

 حخهف ثاويت ----(0)عذد 

 

 االثىيه 

31/5/5106 

01-05 

 

 

 أحصاء وبشمدت خطيت  

 حخهف ثاويت     -----(  5) عذد

 أحصاء وبشمدت خطيت  

 حخهف ثاويت -(01)عذد 

 

  

 انثالثاء  3

 

30/5/5106 

01-05 

 

 

 حصميم وحىفيز انىمارج  

حخهىىىىىىىف  ---(4د )عىىىىىىىذ

 ثاويت  

 

 أخخياس وحىفيز مالبس 

 حخهف ثاويت       --( 0عذد )

 

 

 

 عميد الكلية      وكيل الكلية       مدير اإلدارة                             رئيس القسم                           ت                         المراجع           1ش       
 (شريف صبرى رجب  د/1)ا             د/ اسالم عبد المنعم (1) ا     فتحي                   أ/    راوية غريب                       أ/  أشرف عبادة                   د/ايهاب صالح الدين            عبير    أ/     

 



 

 

                      
 جامعة المنوفية        

 د المنزلىكلية االقتصا        
 شئون التعليمادارة                         

                
 5105/5106جدول تخلف ات االمتحان النظري للفصل الدراسي الثاني للعام                           

 (االولى والثانية والثالثة  )مواد الفرقةالرابعةالفرقة  لتخلف ات                       
 ساعةال التاريخ-اليوم م

 من    الي
ش         عبة التغذي         ة وعل         وم  

 األطعمة
 شعبة االقتصاد المنزلي والتربية شعبة إدارة منزل شعبة مالبس ونسيج

 انسبج  0

58/5/5106 

01-05 

 

 انهغت االودهيضيت       

 حخهف ثانثت ------( 03عذد)

 انهغت االودهيضيت      

 حخهف ثانثت    --(   4عذد)

 ت انهغت االودهيضي         

 حخهف ثانثت    ------( 0عذد)

 االحذ 5

59/5/5106 

 اخخياس وحىفيز مالبس )ب(       01-05

 حخهف ثانثت     ------ (0عذد)  

---------------------- 

 فه حذيث               

 حخهف ثانثت      --- (0عذد) 

 قخصىىىىىىادياث أسىىىىىىشة           أ    

            -  (0)عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذد

 حخهف ثاويت  

             

 أخخياس مالبس           

 تخلف ثالثة   ------  (1عذد )

 االثىيه 

31/5/5106 

01-05 

 

 

أقخصادياث ومقىماث صىاعخً                               

 انمالبس وانىسيح 

 حخهف ثانثت     ------ (0عذد ) 

 محاسبت          

 حخهف ثانثت      --- (5عذد)

            

 حشبيت ومشكالث              

 حخهف ثانثت      -- (0عذد)      

                         

 انثالثاء  3

 

30/5/5106 

01-05 

 

 

 حصميم أصياء )ب(         

    

 حخهف ثانثت     ------( 0عذد)

  

 عميد الكلية      وكيل الكلية       مدير اإلدارة                             لقسم    رئيس ا                       ت                         المراجع           1ش       
 (شريف صبرى رجب  د/1)ا             د/ اسالم عبد المنعم (1) ا          عبير فتحي                   أ/    راوية غريب                       أ/  أشرف عبادة                   د/ايهاب صالح الدين         أ/     

 
               



 
 
 

 


