جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

الشعبة  :االقتصاد المنزلى
أيام االسبوع

السبت

الساعة
المادة

الثالثاء

األربعاء

الخميس

مسجل لكلية
د/محمد امين

3-2

2-1

5-4

4-3

6-5

7-6
قراءات باللغة العربية

رياضيات ومبادىءاالحصاء (تطبيقى ) مج  1رياضيات ومبادىءاالحصاء (تطبيقى) مج  2رياضيات ومبادىءاالحصاء (تطبيقى) مج 3

أستاذ المادة

د /سهام

د /سهام  +المعيدين

د /سهام  +المعيدين

د /سهام  +المعيدين

أ.د.احسان عبدالقدوس

المكان

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية العلوم

قاعة  5مبنى جديد

المادة

أدوات وماكينات الحياكة (نظرى) أساسيات الغذاء والتغذية (نظرى)

أدوات وماكينات الحياكة (تطبيقى) مج1

أساسيات الغذاء والتغذية(تطبيقى)مج1

د.أسماء فؤاد  +المعيدة

د.أسماء محمود+المعيدة

المادة

أساسيات الغذاء والتغذية (تطبيقى) مج2

أدوات وماكينات الحياكة (تطبيقى) مج2

أستاذ المادة

د.أسماء محمود+المعيدة

د.أسماء محمود+المعيدة

المعامل

المعامل

المكان

االثنين

10-9

12-11

رياضيات ومبادىءاالحصاء (نظرى)

أستاذ المادة
األحد

9-8

11-10

1-12

الفرقة االولى

د.أسماء محمود

د.أسماء فؤاد

قاعة  6مبنى جديد

قاعة  6مبنى جديد

المادة

مدخل العلوم التربوية والنفسية(نظرى)

مدخل الحاسب االلى (نظرى  +تطبيقى)

مبادئ الفن والتصميم (تطبيقى) مج 1

أستاذ المادة

أ.دراضى عبد المجيد +د /مسعد

د.رجاء+المعيدون

د.رانيا +المعيدة مج1

المكان

كلية التربية

معمل الكمبيوتر

المعامل

المادة

مبادئ الفن والتصميم (تطبيقى) مج 2

أستاذ المادة

د.رانيا +المعيدة مج 2

المكان

المعامل

المادة

كيمياءعضوية (نظرى)

كيمياء عضوية )تطبيقى) مج 1

كيمياء عضوية )تطبيقى) مج2

أستاذ المادة

أ.د /محمد عبدالمنعم

أ.د /محمد عبدالمنعم +المعيدون

أ.د /محمد عبدالمنعم +المعيدون

المكان

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية العلوم

المادة

التذوق الملبسى (نظرى)

مدخل وتاريخ االقتصاد المنزلى(نظرى)

أستاذ المادة

د /نرمين

د/شيماء

المكان

قاعة  6مبنى جديد

قاعة  10مبنى جديد

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

الشعبة  :االقتصاد المنزلى
أيام االسبوع

الساعة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

علوم األطــعمة وإعدادها(تطبيقى) مج ()2
د.أسماء محمود+المعيدة

د.أسماء محمود+المعيدة

د /هدية

المادة

نماذج وتنفيذ مالبس الطفل(تطبيقى) مج()1

علوم األطــعمة وإعدادها(تطبيقى ) مج ()1

أستاذ المادة

د.أسماء فؤاد  +المعيدة

د.أسماء محمود+المعيدة

المعامل

المعامل

د.أسماء محمود

المكان

قاعة  7مبنى جديد

المادة

النسيج والعناية به (نظرى)

أستاذ المادة

د.نرمين

المكان

قاعة  7مبنى جديد

المادة

علم نفس النمو(نظرى)

استاذ المادة

أ.د /خيرى  +د /مدحت

المكان

كلية التربية

د.أسماء فؤاد

المعامل

قاعة  6مبنى جديد

المادة

علم نفس النمو(نظرى)

ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(تطبيقى)مج1

ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(تطبيقى)مج2

ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(نظرى)

أستاذ المادة

أ.د /خيرى  +د /مدحت

د.ايمان +المعيدة

د.ايمان +المعيدة

د /ايمان

المكان

كلية التربية

المعامل

المعامل

قاعة  5مبنى جديد

المادة

تصميم وطباعة المنسوجات(تطبيقى) مج()1

تصميم وطباعة المنسوجات(تطبيقى) مج()2

أستاذ المادة

د .نرمين  +المعيدة

د .نرمين  +المعيدة

المكان

المعامل

المعامل

المادة

كيمياء حيوية ( نظرى)

كيمياء حيوية (تطبيقى) مج()1

كيمياء حيوية (تطبيقى) مج ()2

أستاذ المادة

د.ايمان

د.ايمان  +المعيدة

د.ايمان +المعيدة

المادة

النسيج والعناية به (تطبيقى)مج ()2

النسيج والعناية به (تطبيقى)مج ()1

أستاذ المادة

د .نرمين  +المعيدة

د .نرمين  +المعيدة

المكان

مسجل لكلية
د/محمد امين

علوم األطعمة واعداداها (نظرى) نماذج وتنفيذ مالبس األطفال (نظرى)

2-1

4-3

نماذج وتنفيذ مالبس الطفل (تطبيقى) مج ()2

أستاذ المادة

األحد

9-8

12-11

3-2

5-4

6-5

7-6
قراءات باللغة االنجليزية

المادة
السبت

10-9

11-10

1-12

الفرقة الثانية

قاعة  10مبنى جديد

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

المعامل

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

المعامل

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

الشعبة  :االقتصاد المنزلى
أيام االسبوع

الساعة
المادة

السبت

10-9

9-8

11-10

أستاذ المادة

د/هبه

المعيدون بكلية التربية

المكان

كلية التربية

كلية التربية
د/شيماء+أ/ريهام مج1

4-3

نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (نظرى)

نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (تطبيقى) مج4

د/نرمين

د/نرمين +المعيدة مج4

د/نرمين

المعامل

المادة

د/شيماء+أ/ريهام مج3

د/شيماء+أ/ريهام مج2

د/نرمين +المعيدة

د/نرمين +المعيدة
المعامل

المعامل

المادة

مــــــــــناهج (نظـــــرى)

تغذية الفئات الخاصة(نظرى)

تغذية الفئات الخاصة (تطبيقى) مج 4

أستاذ المادة

د /عالء عبدالراضى

د /اسماء محمود

د /اسماء محمود+المعيدة

المادة

التصميم والتطريز والكروشية (تطبيقى)مج2

التصميم والتطريز والكروشية (تطبيقى)مج3

أستاذ المادة

د/نرمين +ريهام

د/نرمين +ريهام

المكان

كلية التربية

قاعة  6مبنى جديد

المادة

تأثيث وتنسيق المنزل(نظرى)

ادارة موارد وترشيد استهالك (نظرى)

أستاذ المادة

د/شيماء

د/شيماء

المعامل
ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج2
د/شيماء+أ/ريهام

د/شيماء+أ/ريهام

المادة

التصميم والتطريز والكروشية (تطبيقى)مج4

أستاذ المادة

د/نرمين +المعيدة مج4

د/أسماء محمود +المعيدة مج2
التصميم والتطريز والكروشية (تطبيقى)مج1
د/نرمين+المعيدة مج 1

أستاذ المادة
المكان

مدرج حامد عمار

مدرج حامد عمار

المادة
أستاذ المادة
التربية الميدانية

المادة
أستاذ المادة
المكان

مسجل لكلية
د/محمد امين

المعامل
ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج4
تغذية الفئات الخاصة (تطبيقى) مج 2

المادة

الخميس

د/شيماء+أ/ريهام مج4
د/نرمين +المعيدة

المعامل

المكان

األربعاء

6-5

نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (تطبيقى) مج 3نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (تطبيقى) مج 4نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (تطبيقى) مج5

أستاذ المادة

الثالثاء

2-1

5-4

7-6

تأثيث وتنسيق المنزل(تطبيقى)مج 1تأثيث وتنسيق المنزل(تطبيقى)مج 2تأثيث وتنسيق المنزل(تطبيقى)مج 3تأثيث وتنسيق المنزل(تطبيقى)مج4

المادة

االثنين

3-2

علم نفس تعليمى "نظريات تعلم" (نظرى) علم نفس تعليمى "نظريات تعلم" (تطبيقى) التصميم والتطريز والكروشية (نظرى)

أستاذ المادة
األحد

12-11

1-12

الفرقة الثالثة

المادة

طرق التدريس(مجال التخصص)(نظرى)

أستاذ المادة

د/شيماء

المكان

قاعة  10مبنى جديد

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

المعامل

المعامل

ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج1

ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج3

د/شيماء+أ/ريهام مج1

د/شيماء+أ/ريهام مج3

تغذية الفئات الخاصة (تطبيقى) مج 3

تغذية الفئات الخاصة (تطبيقى) مج 1

د/أسماء محمود +المعيدة مج3

د/أسماء محمود +المعيدة مج1

المعامل

المعامل

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

الشعبة  :االقتصاد المنزلى
أيام االسبوع

السبت

األحد

الساعة

9-8

11-10

10-9

12-11

المادة

االصول الفلسفية للتربية (نظرى)

أستاذ المادة

ا.د.راضى عبدالمجيد

المكان

قاعة  5مبنى جديد

1-12

2-1

المادة

الصحة النفسية (نظرى)

استخدام الحاسب اآللى فى االقتصاد المنزلى(تطبيقى)

أستاذ المادة

د /منصور السيد

اعضاء هيئة التدريس بالقسم

د  /رمضان  +المعيدين

المكان

كلية التربية

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر

التربية الميدانية

استاذ المادة

تريكو ألى ويدوى(نظرى)

نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(نظرى)

نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(تطبيقى) مج1

د/أسماء فؤاد+المعيدة

د/أسماء فؤاد+المعيدة

د/أسماء فؤاد+المعيدة

المعامل

قاعة  9مبنى جديد

المعامل

المادة

علم النفس اإلجتماعى (نظرى)

أشغال فنية(تطبيقى)مج 1

أشغال فنية(تطبيقى)مج 2

أستاذ المادة

د /ناهد عوض

د/أسماء فؤاد+المعيدة

د/أسماء فؤاد+المعيدة

المكان

كلية التربية

المعامل

المعامل

المادة
أستاذ المادة
األربعاء

حفظ أطعمة (نظرى)

حفظ األطعمة(تطبيقى)مج1

حفظ األطعمة(تطبيقى)مج2

حفظ األطعمة(تطبيقى)مج3

د/ايمان

د/ايمان +المعيدة

د/ايمان +المعيدة

د/ايمان +المعيدة مج3

تريكو ألى ويدوى(تطبيقى) مج2

تريكو ألى ويدوى(تطبيقى) مج3

تريكو ألى ويدوى(تطبيقى) مج1

د/أسماء فؤاد

د/أسماء فؤاد

د/أسماء فؤاد مج1

المعامل

المعامل

المعامل

المادة
أستاذ المادة
المكان

الخميس

مسجل لكلية
د/محمد امين

3-2

6-5

مدخل الحاسب االلى(نظرى+عملى)

المكان

الثالثاء

4-3

5-4

7-6

مشروع التخرج

المادة
االثنين

الفرقة الرابعة

قاعة  6مبنى جديد

المادة

نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(تطبيقى) مج2

نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(تطبيقى) مج3

أشغال فنية(تطبيقى)مج 3

أستاذ المادة

د/أسماء فؤاد+المعيدة

د/أسماء فؤاد+المعيدة

د/أسماء فؤاد+ريهام

المكان

المعامل

المعامل

قاعة  8مبنى جديد

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

القتصاد المنزلى

الفرقة االولى
8-7
قراءات باللغة العربية
أ.د.احسان عبدالقدوس
قاعة  5مبنى جديد

مسجل لكلية
د/محمد امين

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

القتصاد المنزلى

الفرقة الثانية
8-7
قراءات باللغة االنجليزية
د /هدية

قاعة  6مبنى جديد

ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(نظرى)

د /ايمان
قاعة  5مبنى جديد

مسجل لكلية
د/محمد امين

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

القتصاد المنزلى

الفرقة الثالثة
8-7
نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (تطبيقى) مج4

د/نرمين +المعيدة مج4
المعامل

ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج4
د/شيماء+أ/ريهام

المعامل
ادارة موارد وترشيد استهالك (تطبيقى)مج3
د/شيماء+أ/ريهام مج3
تغذية الفئات الخاصة (تطبيقى) مج 1
د/أسماء محمود +المعيدة مج1
المعامل

مسجل لكلية
د/محمد امين

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

جداول المحاضرات والدروس العملية
الفصل الدراسى االول للعام 2018/2017
كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

القتصاد المنزلى

الفرقة الرابعة
8-7

مدخل الحاسب االلى(نظرى+عملى)

د  /رمضان  +المعيدين
معمل الكمبيوتر
نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(تطبيقى) مج1
د/أسماء فؤاد+المعيدة
المعامل
أشغال فنية(تطبيقى)مج 2
د/أسماء فؤاد+المعيدة
المعامل

مسجل لكلية
د/محمد امين

رئيس القسم
د/نيرمين حمدى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

يعتمد عميد الكلية
أ.د /راضى عبدالمجيد طه

