
 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 أبوالحسن خليل 

 

   2021/ 2020للعام الجامعي الجامعي   الثانيجدول المحاضرات التطبقية للفصل الدراسي               

 كلية التربية النوعية  

 قسم  /االقتصاد المنزلي          الفرقة /االولي       عدد الطالب /      طالب          عدد المجموعات /  
 

 من        إلي 

    

  5:10   5:55 

 

 إلي       من    

    

  4:20     5:05 

 

 من        إلي   

    

  3:30     4:15 

 

 من        إلي   

    

  2:40      3:25 

 

 من        إلي   

    

  1:50     2:35 

 

 إلي       من      

    

  1         1:45 

 

 من       إلي   

    

  12:10  12:55 

 

 إلي       من      

    

  11:20     12:05 

 

 إلي        من     

    

  10:30     11:15 

 إلي      من       

    

  9:40   10:25   

 

 إلي      من       

    

  8:50    9:35 

 

 من        إلي   

   

  8      8:45     

 

 

 الزمن      

          

 اليوم    

 السبت       

 األحد         

 الكمياء الحيوية 

 م.  4معمل الكيمياء مج

 لحيوية الكمياء ا 

 م.  3معمل الكيمياء مج

 الكمياء الحيوية 

 م.  2معمل الكيمياء مج

 الكمياء الحيوية 

 م. 1معمل الكيمياء مج

 االثنين 

 

 

 تقيم الحالة الغذائية 

 م.بسمه سعيد 1مج2معمل التغذيه

 تقيم الحالة الغذائية 

 م.بسمه سعيد 2مج2معمل التغذيه

 تقيم الحالة الغذائية 

 يد م.بسمه سع3مج2معمل التغذيه

 تقيم الحالة الغذائية 

 م.بسمه سعيد 4مج2معمل التغذيه

 نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

 م. هند علي 3مج2قاعه اقتصاد

 نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

 م. هند علي 4مج2قاعه اقتصاد

 نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

 م. هند علي 1مج2قاعه اقتصاد

 نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

 م.هند علي 2مج2قاعه اقتصاد

 

 

 

 تصميم ازياء 

 2االتيلية مج

 م. وفاء صبحي 

 

 

 

 تصميم ازياء 

 1االتيلية مج

 م. وفاء صبحي 

 

 

 تصميم ازياء 

 م. وفاء صبحي 4االتيلية مج

 

 

 

 تصميم ازياء 

 3االتيلية مج

 م.وفاء صبحي 

        

 الثالثاء 

        

 االربعاء 

 الخميس         

 

 

 



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 أبوالحسن خليل 

 2021/ 2020للعام الجامعي الجامعي   لثانيية للفصل الدراسي اجدول المحاضرات التطبق             

 كلية التربية النوعية 

 قسم  /االقتصاد المنزلي          الفرقة / الثانية       عدد الطالب /      طالب          عدد المجموعات / 
 

 من        إلي 

 

05:5      5 :5 5 

 من        إلي 

 

4:20      5:05 

 من        إلي 

 

3:30      4:15 

 من        إلي 

 

2:40      3:25 

 من        إلي 

 

1:50      2:35 

 إلي       من    

 

1       1:45 

 من       إلي 

 

12:10  12:55 

 إلي       من    

 

11:20    12:05 

 إلي        من   

 

10:30    11:15 

 إلي      من     

 

9:40   10:25 

 إلي      من     

 

8:50    9:35 

 إلي     من    

 

8       8:45 

 

 الزمن 

 اليوم 

 السبت       

 األحد       

 االتنين       

 الثالثاء       

 االربعاء        

 طهي تجريبي 

 6مج 1معمل تغذية 

 م.نورهان شفيق 

 طهي تجريبي 

 5مج 1معمل تغذية 

 م.نورهان شفيق 

 طهي تجريبي 

 4مج 1معمل تغذية 

 م.نورهان شفيق 

 طهي تجريبي 

 3جم 1معمل تغذية 

 م.نورهان شفيق 

 طهي تجريبي 

 2مج 1معمل تغذية 

 م.نورهان شفيق 

 طهي تجريبي 

 1مج1معمل التغذية  

 م.نورهان شفيق 

 الخميس 

تكنولوجيا  

التعليم  

 م.رانيا طه 

 

 3معمل

تطبيقات حاسب  

 الي  

 في التخصص 

  5مج1معمل 

م.رانيا طه  

 3معمل

تكنولوجيا  

 التعليم 

 م.رانيا طه 

 3معمل

تطبيقات  

 حاسب الي  

 التخصص  في 

  6مج1معمل 

م.رانيا طه  

 3معمل

تكنولوجيا  

 التعليم 

 م.رانيا طه 

 

 3معمل

تطبيقات حاسب  

 الي  

 في التخصص 

  3مج1معمل 

م.رانيا طه  

 3معمل

تكنولوجيا  

 التعليم  

 م.رانيا طه 

 

 3معمل

 تطبيقات حاسب 

 الي   

 في التخصص 

  4مج1معمل 

م.رانيا طه  

 3معمل

تكنولوجيا  

 التعليم 

 م.رانيا طه  

 3معمل

طبيقات  ت

 حاسب الي 

 في التخصص 

مج  1معمل 

  1م.رانيا طه  

 3معمل

تكنولوجيا  

 التعليم 

 م.رانيا طه 

 3معمل

تطبيقات  

 حاسب الي  

 في التخصص 

م.رانيا  2مج

 3طه معمل

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد 2مج

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد 1مج

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد 6مج

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد 5مج

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد  4مج

 تحليل اغذيه  

 2معمل تغذية 

 م.بسمه سعد 3مج

 تريكو وكروشية  

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  3مج

 تريكو وكروشية  

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  2مج

 تريكو وكروشية  

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  1مج 

 كو وكروشية  تري

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  6مج

 تريكو وكروشية  

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  5مج

 تريكو وكروشية  

 1قاعة اقتصاد

 م.علياء على  4مج

 تصميم وتنفيذ مالبس   

 االتيلية 

 م.وفاء صبحي  4مج

 تصميم وتنفيذ مالبس   

 االتيلية 

 م.وفاء صبحي  3مج

 تصميم وتنفيذ مالبس  

 االتيلية 

 م.وفاء صبحي  2مج

 تصميم وتنفيذ مالبس  

 االتيلية 

 م.وفاء صبحي  1مج

 تصميم وتنفيذ مالبس 

 االتيلية  

 م.وفاء صبحي  6مج

تصميم وتنفيذ مالبس  

 االتيلية 

 م.وفاء صبحي  5مج

الكيمياء والعناية بالمنسوجات  

 2قاعة تفصيل 

 م.هند على  1مج

الكيمياء والعناية بالمنسوجات  

 2قاعة تفصيل 

 ى م.هند عل 4مج

الكيمياء والعناية بالمنسوجات  

 2قاعة تفصيل 

 م.هند على  5مج

الكيمياء والعناية بالمنسوجات عة  

 2تفصيل 

 م.هند على  2مج

الكيمياء والعناية بالمنسوجات  

 2قاعة تفصيل 

 م.هند على  3مج

الكيمياء والعناية  

 2تفصيلبالمنسوجات قاعة 

 م.هند على  6مج

 

 

 



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 أبوالحسن خليل 

 

 

   2021/ 2020للعام الجامعي الجامعي   لثانيالتطبيقة للفصل الدراسي اجدول المحاضرات              

 كلية التربية النوعية  

 قسم  /االقتصاد المنزلي          الفرقة / الثالثة        عدد الطالب /      طالب          عدد المجموعات /  
 

 من        إلي  م

    

5:10    5:55       

 

   

 

 من        إلي   

    

 

4:20      5:05 

 من        إلي   

    

  3:30     4:15 

 

 من        إلي   

    

  2:40      3:25 

 

 من        إلي   

    

  1:50     2:35 

 

 إلي       من      

    

  1         1:45 

 

 من       إلي   

    

  12:10  12:55 

 

 إلي       من      

    

  11:20     12:05 

 

 إلي        من     

    

  10:30     11:15 

 إلي      من       

    

  9:40   

10:25   

 

 إلي      من       

    

  8:50    9:35 

 

 من        إلي   

   

  8       8:45     

 

 

 الزمن      

          

 اليوم    

 السبت       
    التربيه العملية  

 األحد 

 االثنين       
 الثالثاء       
 ة تسويق المنتجات األسري

 2قاعه اقتصاد

 م.م /ساره أحمد 3مج

 تسويق المنتجات األسرية 

 2قاعه اقتصاد

 م.م /ساره أحمد 2مج

 تسويق المنتجات األسرية 

 2قاعه اقتصاد

 م.م /ساره أحمد 1مج

   

 االربعاء 

 

 تغذية الفئات الخاصة    

 1معمل التغذيه 

 م.نورهان شفيق 3مج

 تغذية الفئات الخاصة 

 1معمل التغذيه 

 فيق م.نورهان ش2مج

 تغذية الفئات الخاصة 

 1معمل التغذيه

 م.نورهان شفيق 1مج

 مدخل الي تقويم ذوى  

 االحتياجات الخاصة  

 1مج 1مخزن

 ايه السيد  م.

 مدخل الي تقويم ذوى  

 االحتياجات الخاصة  

 3مج1مخزن 

 ايه السيد  م.

 

 

 مدخل الي تقويم ذوى 

 االحتياجات الخاصة  

 2مج1مخزن 

 ايه السيد م.

   

 م والتطريز التصمي   

 م.م/هند علي  1مج1اقتصاد 

 التصميم والتطريز 

 م.م/هند علي 3مج  1اقتصاد 
 التصميم والتطريز 

 .م/هند  م 2مج1اقتصاد

 مكمالت المالبس 

 م.علياء على 2مج2مخزن

 مكمالت المالبس 

 م.علياء على 1مج2مخزن

 

 مكمالت المالبس 

 م.علياء على 3مج2مخزن

 

 

 

 

 رعاية األمومه والطفولة

م/نسمه م.2مج1مخزن

 همام

 

 

 

 رعاية األمومه والطفولة

 1مج1مخزن

 م/نسمه همامم.

 

 

 

 

رعاية األمومه  

قاعه   والطفولة

 1مخزن

 3مج

 م/نسمه همامم.

 

 الخميس       



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 أبوالحسن خليل 

 

 2020/2021للعام الجامعي الجامعي    لثانيجدول المحاضرات المحاضرات التطبقية للفصل الدراسي ا              

 كلية التربية النوعية 

 قسم  /االقتصاد المنزلي          الفرقة /الرابعة       عدد الطالب /      طالب          عدد المجموعات / 
 

 من       الي   

   5:10    

 

 

 ن        إلي م  

 

4:20      5:05 

 من        إلي 

 

3:30      4:15 

 من        إلي 

 

2:40      3:25 

 من        إلي 

 

1:50      2:35 

 إلي       من    

 

1         1:45 

 من       إلي 

 

12:10  12:55 

 إلي       من    

 

11:20    12:05 

 إلي        من   

 

10:30    11:15 

 إلي      من     

 

9:40   10:25 

 إلي      من     

 

8:50    9:35 

 من        إلي 

 

8     8:45 

 

 الزمن 
 

 اليوم 

 السبت       

 األحد       

 

 االتنين  التربيه العملي

  

 

 

  

علم نفس تعليمي ) قدرات عقلية  

 وتنميه مواهب ( 

 م.ايمان شكري 2مخزن1مج
 

علم نفس تعليمي ) قدرات عقلية  

 وتنميه مواهب ( 

 م.ايمان شكري 2مخزن 3مج

علم نفس تعليمي ) قدرات عقلية  

 وتنميه مواهب ( 

 م.ايمان شكري  2مخزن 2مج
  

 طباعة المالبس والمفروشات     

ة االتيلي  

م. وفاء صبحي 3مج  

  طباعة المالبس والمفروشات
2مج  االتيلية  

 م. وفاء صبحي 

  طباعة المالبس والمفروشات
م. وفاء صبحي 1مجاالتيلية   

 االربعاء 

 انتاج وسائل تعليمية 

3مج106قاعه  

 د.اسماء كمال 

 انتاج وسائل تعليمية 

2مج106قاعه  

 د.اسماء كمال 

 انتاج وسائل تعليمية 

1مج106قاعه  

كمال د.اسماء   

   

 

 

 تقنين غذائى   

 م.بسمة سعد 2معمل التغذيه 2مج

 تقنين غذائى 

 م.بسمة سعد 2معمل التغذيه 1مج

 تقنين غذائى 

 م.بسمة سعد 2معمل التغذيه 3مج 

 اعداد اطعمة الفئات الخاصة

 1معمل تغذية 1مج

 م. نورهان شفيق 

 اعداد اطعمة الفئات الخاصة

 1معمل تغذية3مج

 م.نورهان شفيق 

 ة الفئات الخاصةاعداد اطعم

 1معمل تغذية2مج 

 م.نورهان شفيق 

   

 المشروع  

 2مج

اضطرابات  

 التواصل  

 التيلية 2مج

 م.اسراءاحمد 

المشرو 

 ع 

1مج  

 اضطرابات التواصل 

  االتيلية 1مج

 م.اسراء احمد 

 المشروع  

3مج  

اضطرابات  

 التواصل  

  االتيلية 3مج

 م.اسراء احمد 

   

 

 


