
 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 والحسن خليل أب

 مجموعات )أ،ب(   2022/  2023التاني  للعام الجامعي  التطبيقة للفصل الدراسيالنظرية وجدول المحاضرات 

 

 

 كلية التربية النوعية  

      أولي الئحة جديدة                                                                                                                                        المنزلي  االقتصادقسم  / 

 

 من        إلي 

 

7    7:45 

 

 

 إلي        من

 

6:10    6:55 

 

 من     إلي 

 

2:5 0  

5:6  

 

 من        إلي 

 

4:30      5:15 

 

 من        إلي 

 

3:40      4:25 

 

 من        إلي 

 

2:50       3:35 

 

 من        إلي 

 

2      2:45 

 

 إلي        من    

 

1:10         1:55 

 

 من       إلي 

 

12:20  1:5 

 

 إلي        من    

 

11:30     12:15 

 

 إلي        من    

 

10:40     11:25 

 إلي      من     

 

9:50   10:35 

 

 إلي      من     

 

9   9:45 

 

 

 الزمن       

          

 اليوم     

 تقيم الحالة الغذائية   

 بسمه سعد م/م.3مج1معمل التغذيه 

 ة الغذائية تقيم الحال 

 بسمه سعد م/م.2مج1معمل التغذيه 

 تقيم الحالة الغذائية 

 بسمه سعد م/م.1مج1معمل التغذيه 

 السبت 
 مياء حيوى يك  

 م/ نورهان شفيق  4- 1معمل الكمياءمج 

 مياء حيوى يك

 م/ نورهان شفيق 3معمل الكمياءمج 

 مياء حيوى يك

 م/ نورهان شفيق 2 معمل الكمياءمج 

 نماذج وتنفيذ مالبس طفل   

 م/ أيه منصور 2( مج1قاعة تفصيل) 

 نماذج وتنفيذ مالبس طفل 

 م/ أيه منصور  1( مج1قاعة تفصيل) 

 نماذج وتنفيذ مالبس طفل 

   م/ أيه منصور 3( مج1قاعة تفصيل) 

       

 األحد 

  

 

 نماذج وتنفيذ مالبس طفل 

 م/ أيه منصور  4(  مج1قاعة تفصيل) 

 ( 1تصميم أزياء)

 (1قاعة تفصيل) 

 منصور ( م/ اية  4مج)

 ( 1تصميم أزياء)

 (1قاعة تفصيل) 

 ( م/ اية منصور 3مج)

 ( 1تصميم أزياء)

 (1قاعة تفصيل) 

 ( م/ اية منصور 2مج)

 ( 1تصميم أزياء)

 (1قاعة تفصيل) 

 ( م/ اية منصور 1مج)
 االثنين 

 تقيم الحالة الغذائية      

 ا.م.د/ نوال طاحون 

 ( 1قاعة اقتصاد)

 
 مياء حيوى يك

 أ.د/ فضل الديب 

 (1د ) قاعة اقتصا

 
 مدخل الى العلوم النفسية 

 د/ غادة عبد الحميد  

 (1قاعة اقتصاد ) 

 اسس اسكان ومرافق منزلية 

 أ.د/ رشا منصور 

 (1قاعه اقتصاد ) 

 الثالثاء 

 

 

 تقيم الحالة الغذائية 

 بسمه سعد م/م.4مج(1)  معمل التغذيه

 

 

 

 ادارة الوقت  

 د/ والء عبد الرحمن 

 ( 2اقتصاد) قاعة

 

 

تصميم وتنفيذ مالبس  

 طفل

محمد    د/ رانياا.م.

 علي  

 ( 2قاعة اقتصاده)

 

 

 تصميم أزياء  

 أ.د/غادة شاكر 

 ( 2قاعة اقتصاد)

 التذوق الجمالي 

 ا.د/ منى شاهين 

 (2قاعة اقتصاد ) 

 طرق تدريس عامة 

 د/ هاجر رضا 

 (2قاعة اقتصاد ) 

 االربعاء

        

 الخميس 

 األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة) ب(  online(داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة، ملحوظة:حضور مجموعة) أ 
 

 

 

 

 

 



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 والحسن خليل أب

 

  
 

 مجموعات )أ،ب(  2022/ 2023لتاني  للعام الجامعي   التطبيقة للفصل الدراسي االنظرية وجدول المحاضرات             

 كلية التربية النوعية 

 ثانية الئحة جديدة                                                                                                                          منزلي         قسم  /االقتصاد ال 

 من        إلي 

6:10 6:55       

 من   الي        

5:20 6:05   

 من        إلي 

 

4:30      5:15 

 

 من        إلي 

 

3:40      4:25 

 

 من        إلي 

 

2:50       3:35 

 

 

 من        إلي 

 

2      2:45 

 

 إلي        من    

 

1:10       1:55 

 

 من       إلي 

 

12:20  1:5 

 

 إلي        من    

 

11:30     12:15 

 

 إلي        من    

 

10:40     11:25 

 إلي      من     

 

9:50   10:35 

 

 إلي      من     

 

9   9:45 

 

 

 زمن ال

 

 اليوم 

 تريكو وكروشيه   

 ( وفاء صبحي 2مج)( 2قاعة تفصيل )

 تريكو وكروشيه 

 ( وفاء صبحي 4مج)( 2قاعة تفصيل)

 تريكو وكروشيه 

 (وفاء صبحي 3مج )( 2قاعة تفصيل)

 السبت 

 

العناية     

 بالمنسوجات 

ا/م/د سوزان  

 عادل 

قاعة اقتصاد  

(2 ) 
 

سيكولوجية ذوى االحتياجات  

 الخاصة 

 دأ/امل السعيد 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 فسيولوجى إنسان 

 ا.د/ فضل الديب 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

  إعداد أطعمة

(2 ) 

أ.د/ غادة  

 بسيونى 

قاعة اقتصاد  

(2 ) 

 تريكو وكروشية 

 ا.د/ منى شاهين 

 ( 2) قاعة اقتصاد

علم نفس تعليمى  

 ونظريات تعلم 

 الوقاد ب د/ مها 

 ( 2قاعة اقتصاد) 
 األحد 

 

 فسيولوجي إنسان  

 م/نورهان شفيق  (3معمل الكمياء مج)

 فسيولوجي إنسان 

 ( م/نورهان شفيق 2معمل الكمياء مج)

 فسيولوجي إنسان 

 ( م/نورهان شفيق 1معمل الكمياء مج)

 العناية بالمنسوجات   االتنين 

 ( م/ علياء على 3-1مج)( 2قاعة اقتصاد)

 العناية بالمنسوجات 

 ( م/ علياء على 2-4مج)( 2قاعة اقتصاد)

 م/م بسمة سعد  ( 4مج)( 1ل تغذية )مععم ( 2إعداد أطعمة )  

 

 تريكو وكروشيه 

 د/ هند على  (1مج )( 1قاعة تفصيل)

 

 الثالثاء 

 

 

 ( م/م بسمة سعد 2) مج (1معمل تغذية )  عداد أطعمةا

 ( م/وفاء صبحى 3( مج)2(قاعة تفصيل )2األزياء) تصميم ( م/وفاء صبحى 1( مج)2(قاعة تفصيل )2تصميم األزياء) ( م/وفاء صبحى 2-4( مج)1) اقتصاد(قاعة 2تصميم األزياء)

 تأثيث المسكن ومكمالته 

 ( م.م/ سارة أحمد 1مج)( 2معمل تغذية )

 تأثيث المسكن ومكمالته 

 ( م.م/ سارة أحمد 3مج) (2معمل تغذية )

 تأثيث المسكن ومكمالته 

 ( م.م/ سارة أحمد 4مج) (2معمل تغذية )

 جهاد صبري   /م( 1مج) ( 1معمل تغذية ) (2إعداد أطعمة ) م/ جهاد صبري(3ج) م( 1معمل تغذية)( 2إعداد أطعمة )  

  االربعاء

 ( م.م/ سارة أحمد 2(مج)1تأثيث المسكن ومكمالته معمل تغذية ) 
 

 

  

 علم نفس تعليمي ) نظريات تعلم(  

 ( 3،4مج)

 2قاعة اقتصاد  

 م/ أسماء ناجي 

 علم نفس تعليمي ) نظريات تعلم( 

 ( 1،2مج)

 2ة اقتصاد  قاع

 م/ةأسماء ناجي 

 ريادة األعمال والمشروعات 

 ا.د/ ايناس الدريدى 

 (2تصميم األزياء)

 د/إيناس الدريدي 

 ( 2قاعة اقتصاد)

 مقدمة فى علم المنسوجات 

 د/ هند الطويل 

 ( 2قاعة اقتصاد)

 تأثيث المسكن ومكمالته 

 د/ والء عبد ارحمن 

 

 ( 2قاعة اقتصاد)

 الخميس 
 

 األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة) ب(  onlineموعة) أ (داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة، ملحوظة:حضور مج
 

 



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 والحسن خليل أب

 

 مجموعات )أ،ب(  2023/2022للعام الجامعي  لتاني جدول المحاضرات النظرية والتطبيقة للفصل الدراسي ا

 كلية التربية النوعية 

 الفرقة / الثالثة                                                                                                                           قسم  /االقتصاد المنزلي         

 

 

 ممن       الي   

   6:10    

6:55 

 

من           

 إلي

     

5:20     

6:5 

 من        إلي   

     

  4:30     5:15 

 

 ي من        إل  

     

  3:40     4:25 

 

 من        إلي   

     

  2:50      3:35 

 

 من        إلي   

     

  2    2:45 

 

 إلي        من      

     

 1:1        1:55 

 

 من       إلي  

     

  12:20  1:5 

 

 إلي        من      

     

  11:30    12:15 

 

 إلي        من     

     

  10:40     

11:25 

 إلي       من       

     

  9:50  10:35  

 

 إلي      من     

 

9   9:45 

 

 

 الزمن      

          

 اليوم    

  

 تغذية الفئات الخاصة

(معمل 5م/ جهاد صبرى مج)

 ( 2تغذية)

 

 تغذية الفئات الخاصة

(معمل 4م/ جهاد صبرى مج)

 ( 2تغذية)

 تغذية الفئات الخاصة

(2(معمل تغذية)3م/ جهاد صبرى مج)  

 

ئات الخاصةتغذية الف  

( معمل  2م/ جهاد صبرى مج)

 ( 2تغذية)

 تغذية الفئات الخاصة

 (2( معمل تغذية)1م/ جهاد صبرى مج)

 السبت

 

 التربيه العملية

 

 األحد 

 

 

 مكمالت المالبس  

 ( 2قاعة اقتصاد)

 (2)مج

 م/علياء على 

 

 مكمالت المالبس  

 ( 2قاعة اقتصاد)

 (1مج)

 م/علياء على 

 

 يةة والثقافاألصول االجتماعي

 ا.د/ صالح عبد القادر 

 د/ رباب رشا 

 ( 1قاعة اقتصاد)

مدخل الى تقويد ذوى االحتياجات  

 الخاصة

 د/أمل السعيد 

 ( 1قاعة اقتصاد)

 طرق تدريس فى مجال التخصص 

 د/هاجر رضا

 ( 1قاعة اقتصاد )

 االثنين

  

 

 

 

 التذوق الملبسى 

د/مروه حسن +   د/ نفين عبد الوكيل  

( 2قاعة اقتصاد)  

 

ات الخاصةغذية الفئت   

 د/ عيد ذكي

( 2قاعة اقتصاد )  

 الثالثاء

 

 تصميم وتطريز 

 (1( قاعة تفصيل)3م/وفاء مج)

 تصميم وتطريز 

 (1( قاعة تفصيل)1م/وفاء مج)

 

 تصميم وتطريز 

 (1( قاعة تفصيل)2م/وفاء مج)

 تصميم وتطريز 

 (1( قاعة تفصيل)4م/وفاء مج)

 تصميم وتطريز 

 (1( قاعة تفصيل)5م/وفاء مج)

 ءاالربعا

 

 

 

 تسويق المنتجات األسرية 

( م/ علياء  2( قاعة تفصيل )1مج )

 على 

 تسويق المنتجات األسرية 

( م/ علياء  2( قاعة تفصيل )2مج )

 على 

 تسويق المنتجات األسرية 

( م/ علياء  2(  قاعة تفصيل )5مج )

 على 

 تسويق المنتجات األسرية 

( م/ علياء  2( قاعة تفصيل )3مج )

 على 

 ألسرية لمنتجات اتسويق ا

 ( م/ علياء على 2( قاعة تفصيل )4مج )

 

مدخل الي تقويم 

ذوي االحتياجات 

معمل علم  الخاصة 

النفس  

م/مي (4مج)

 عاطف 

مدخل الي تقويم 

ذوي االحتياجات 

معمل  الخاصة 

 علم النفس

 (م/2مج)

 مي عاطف 

مدخل الي تقويم 

ذوي االحتياجات 

معمل علم  الخاصة 

 النفس 

م/مي (5مج)

 عاطف 

تقويم مدخل الي 

ذوي االحتياجات 

معمل علم  الخاصة 

النفس  

(م/مي 3مج)

 عاطف 

مدخل الي تقويم 

ذوي االحتياجات 

معمل علم  الخاصة 

م/مي  (1مج)النفس 

 عاطف 

رعاية االمومة  

 والطفولة 

( معمل  4مج )

( م.م 2تغذية )

 سارة احمد 

رعاية االمومة  

 والطفولة 

( معمل  2مج )

( م.م 2تغذية )

 سارة احمد 

مة  اية االمورع

 والطفولة 

( معمل  5مج )

( م.م 2تغذية )

 سارة احمد 

رعاية االمومة  

 والطفولة 

معمل  ( 1مج )

( م.م 2)تغذية

 سارة احمد 

رعاية االمومة  

 والطفولة 

( معمل  3مج )

( م.م سارة  2تغذية)

 احمد

 

 تسويق المنتجات األسرية 

 د/ نسمه همام 

 ( 1قاعة اقتصاد)

 مكمالت المالبس

 ن د/ مروة حس

 ( 1تصاد)قاعة اق

 تصميم وتطريز 

 د/ نفين عبد الوكيل 

 ( 1قاعة اقتصاد)

 رعاية األمومه والطفولة

 ا.د/ رشا منصور 

 ( 1قاعة اقتصاد)
 

 الخميس 

 

 وعة) ب( األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجم onlineملحوظة:حضور مجموعة) أ (داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة،          
 

       



 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           المسئول اإلدارى                            رئيس القسم            

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                
 والحسن خليل أب

 

 

 

 2023/2022 لتاني  للعام الجامعي الجامعي جدول المحاضرات المحاضرات التطبقية للفصل الدراسي ا 

 

 كلية التربية النوعية 

 الفرقة /الرابعة                                                                                                                   قسم  /االقتصاد المنزلي       
 من    الي  

 

6:10    6:55 

 

 

 من      إلي 

 

 5:20   6:5 

 

 

 من        إلي 

 

4:30      5:15 

 من        إلي 

 

3:40      4:25 

 من        إلي 

 

2:50       3:35 

 من        إلي 

 

2      2:45 

 إلي        من    

 

1:10         1:55 

 من       إلي 

 

12:20  1:5 

 إلي        من    

 

11:30     12:15 

 إلي        من    

 

10:40     11:25 

 إلي      من     

 

9:50   10:35 

 إلي      من     

 

9    9:45 

 

 الزمن 

 

 اليوم 

 

 

 
    

 السبت 

      

 
      

 األحد 

 

 االتنين  التربيه العملي 

 ضطرابات تواصل  

 م/ نداء  محمود  

( 2) مدرج    

( 1،2،3،4مج)  

 ل ت تواصضطراباا 

 الفنجري د/ حسن

 مصطفي  د/ وحيد

(2قاعة اقتصاد )  

 انتاج وسائل تعليمية 

 د/سهام 

 (امخزن )

 تقنين غذائي 

 ا/د عمر امام 

 ا/د غادة البسيوني 

 (2قاعة اتصاد)

 

 
 الثالثاء 

 المشروع 
 

 رار ادارة موارد األسرة واتخاذ الق

 د/نسمة همام 

 (1اقتصاد)قاعة 

ات علم نفس تعليمى نظريات وقدر

ة وتنمية مواهب عقلي  

 ا/د مهاب الوقاد 

 د/ممدوح غانم 

(1قاعة اقتصاد)  

 طباعة المالبس والمفروشات 

 د/ غادة شاكر 

(1قاعة اقتصاد)  

 

 

 إعداد أطعمة الفئات الخاصة 

 ا.م.د/ أحمد عبد الفتاح 

 ( 1قاعة اقتصاد)

 األربعاء

قنين غذائى ت    

( 5مج)1معمل التغذية    

نورهان شفيق /م  

 تقنين غذائى 

( 4مج)1تغذية  معمل ال  

/نورهان شفيق  م  

 تقنين غذائى 

( 3مج)1معمل التغذية    

.م/ بسمة سعد م  

 تقنين غذائى 

( 2مج)1معمل التغذية    

.م/ بسمة سعد م  

 تقنين غذائى 

( 1مج)1معمل التغذية    

.م/ بسمة سعد م  

 الخميس 

لمفروشات طباعة المالبس وا  

( م/ اية منصور 1( مج) 1قاعة تفصيل )  

شات والمفروطباعة المالبس   

( م/ اية منصور 3( مج) 1قاعة تفصيل )  

 طباعة المالبس والمفروشات 

( م/ اية منصور 2( مج) 1قاعة تفصيل )  

 طباعة المالبس والمفروشات 

( م/ اية منصور 4( مج) 1قاعة تفصيل )  

 طباعة المالبس والمفروشات 

( م/ اية منصور 5( مج) 1)قاعة تفصيل   

 اعداد أطعمة الفئات الخاصة 

( م/جهاد صبرى 4( مج)2) تغذية  معمل  
 اعداد أطعمة الفئات الخاصة 

( م/جهاد صبرى 2( مج)2معمل تغذية )   

 اعداد أطعمة الفئات الخاصة 

( م/جهاد صبرى 1( مج)2معمل تغذية )   

 اعداد أطعمة الفئات الخاصة 

د صبرى ( م/جها 5( مج)2معمل تغذية )   

 اعداد أطعمة الفئات الخاصة 

ى هاد صبر ( م/ج3( مج)2معمل تغذية )   

علم نفس تعليمى)قدرات عقلية وتنمية   

 مواهب( 

( 3مج) (2قاعة اقتصاد )   

 م/ االء انور 

علم نفس تعليمى)قدرات عقلية وتنمية  

2قاعة تفصيل ( 5مج)   مواهب(  

 م/ االء انور 

علم نفس تعليمى)قدرات عقلية وتنمية  

2قاعة تفصيل   ( 4مج)اهب(مو  

 م/ االء انور 

تنمية  عقلية وعلم نفس تعليمى)قدرات 

   2لقاعة تفصي ( 1مج)مواهب(

 م/ االء انور 

 

علم نفس تعليمى)قدرات عقلية  

قاعة  ( 2مج ) وتنمية مواهب(

2تفصيل   

 م/ االء انور 

م.م  (2مج ) 101قاعة   انتاج وسائل تعليمية 

 سها رشاد 

مج    101قاعة  اانتاج وسائل تعليمية

م.م سها رشاد (1)  

م.م  (5مج ) 101قاعة   انتاج وسائل تعليمية

 سها رشاد 

م.م  (3مج ) 101قاعة   انتاج وسائل تعليمية

 سها رشاد 

مج   101قاعة   انتاج وسائل تعليمية

م.م سها رشاد  (4)  

 سابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة) ب( األ onlineملحوظة:حضور مجموعة) أ (داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة، 
 

 


