
النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

7-68-57-46-35-24-13-122-111-1012-911-810-9الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

ريهام.أ+ايمان .دأسماء.أ+ أسماء فؤاد .د

كلية التربية

    (نظـــــــــــــــــرى  )تربية اسرية وصحية 

راضى عبد المجيد. د .أ

عاطف عبدهللا/ د

1مج(تطبيقى)أساسيات الغذاء والتغذية

2مج (تطبيقى)أساسيات الغذاء والتغذية 
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2مج( تطبيقى(كيمياء عضوية 1مج ( تطبيقى(كيمياء عضوية 

دمحم عبدالمنعم. د.أ

 مبنى جديد5قاعة 

قراءات باللغة االنجليزية

(نظرى)أدوات وماكينات الحياكة 

شيماء.د

(نظرى)إدارة أعمال المنزل 

أسماء فؤاد.د

(نظرى)أساسيات الغذاء والتغذية 

ايمان. د

6قاعة 

المعاملالمعامل مبنى جديد6قاعة  مبنى جديد6قاعة 
األحد

1مج (تطبيقى)أدوات وماكينات الحياكة 

السبت

االثنين

1المعيدة مج+رانيا .د

المعامل

ريهام. أ+ايمان .د

المعامل

أسماء .أ+أسماء فؤاد.د

2مج (تطبيقى)أدوات وماكينات الحياكة 

الخميس

المعامل

الثالثاء 

األربعاء

كلية العلومكلية العلومكلية العلوم

(نظرى)كيمياءعضوية 

2مج  (تطبيقى)مبادئ الفن والتصميم 

2المعيدة مج +رانيا .د

2مج(تطبيقى)إدارة أعمال المنزل 

أسماء.أ+شيماء.د أسماء.أ+شيماء.د

1مج  (تطبيقى)مبادئ الفن والتصميم 

 مبنى جديد10قاعة 

المعامل

المعيدون+ دمحم عبدالمنعم. د.أالمعيدون+ دمحم عبدالمنعم. د.أ

(نظـــرى )مبادىء التدريس 

سعيد محروس/ د

1مج(تطبيقى)إدارة أعمال المنزل 

كلية التربية

 مبنى جديد10قاعة 

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

7-68-57-46-35-24-13-122-111-1012-911-810-9الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

(1)مج (تطبيقى)تصميم وطباعة المنسوجات

المعيدة + رضا .  د

2مج(تطبيقى)ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى

المعيدة+رضا .د

األربعاء

الخميس
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المعامل

ريهام.أ+إيمان.د

المعاملالمعامل

األحد

االثنين

الثالثاء 

أسماء فؤاد.د

السبت

(نظرى)نماذج وتنفيذ مالبس األطفال 

(2)مج (تطبيقى)تصميم وطباعة المنسوجات (2)مج  (تطبيقى)كيمياء حيوية (1)مج (تطبيقى)كيمياء حيوية 

المعامل

المعامل

(نظرى)علوم األطعمة واعداداها 

ريهام.أ+أمنة . د

أمنة.د

 مبنى جديد5قاعة 

(نظرى)ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى

 مبنى جديد6قاعة 

ريهام.أ+ أمنة .د

 مبنى جديد10فقاعة 

حقوق االنسان (2)مج  (تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

أسماء.أ+أسماء فؤاد .د

(2)مج  (تطبيقى)علوم األطــعمة وإعدادها

ريهام.أ+إيمان.د

قراءات باللغة العربية

عبدالنعيم/ د.أ

المعيدون+ دأمل دمحم أحمد.أ

المعامل

2مج(تطبيقى)فسيولوجى انسان 

كلية التربية

(نظرى)مناهج 

المعيدون+ دأمل دمحم أحمد.أيسن حسين/ د

المعامل

(نظرى)فسيولوجى انسان 

دأمل دمحم أحمد.أ

6ق

1مج(تطبيقى)فسيولوجى انسان  (نظرى )كيمياء حيوية 

رضا.د

 مبنى جديد10قاعة 

1مج(تطبيقى)ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى

(1مج  (تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الطفل 

المعيدة + أسماء .أ+أسماء فؤاد .د

إيمان.د

(1)مج  (تطبيقى )علوم األطــعمة وإعدادها

المعامل

المعاملالمعامل

إيرينى.أ+ نرمين . د

المعامل

إيرينى .أ+  نرمين . د شيماء . د

(نظرى )طرق تدريس 

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

7-68-57-46-35-24-13-122-111-1012-911-810-9الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

(تطبيقى)تكنولوجيا التعليم(نظرى)تكنولوجيا التعليمالمادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

األحد

ريهام .أ+شيماء.     د

ريهام +إيمان .د

المعاملالمعامل

الثالثاء 

األربعاء

إيمان. د

االثنين

(نظرى)تغذية الفئات الخاصة

(نظرى)االصول االجتماعية والثقافية للتربية 

المعامل

2مج (تطبيقى)أجهزة وأدوات منزلية (نظرى)تاريخ التربية ونظام التعليم فى مصر 

2مج(تطبيقى)التصميم والتطريز والكروشية 

ريهام +نرمين .د

الخميس

المعامل+ مبنى جديد 5قاعة 

ريهام . أ+إيمان .د

2مج(تطبيقى)ادارة موارد وترشيد استهالك 

ريهام .أ+شيماء.     د

2مجريهام  .أ+شيماء.د

المعامل
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(نظرى)أجهزة وأدوات منزلية 

السبت

ريهام +نرمين .د

1مج(تطبيقى)التصميم والتطريز والكروشية 

المعامل

مدرج حامد عمار

1مج(تطبيقى)ادارة موارد وترشيد استهالك 

رجاء/ د

(نظرى)التصميم والتطريز والكروشية 

نرمين.د

4المعيدة مج+نرمين .د

(نظرى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات 

شيماء.د

1ريهام مج+إيمان .د

2مج (تطبيقى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات 

رجاء/ د

معمل الحاسب معمل الحاسب

(نظرى)اساسيات الحاسب االلى

رجاء/ د

(1تطبيقى مج)اساسيات الحاسب االلى

1مج ريهام  .أ+شيماء.د

1مج (تطبيقى)أجهزة وأدوات منزلية 

المعامل معمل الحاسب

(2تطبيقى مج)اساسيات الحاسب االلى

2مج  (تطبيقى)تغذية الفئات الخاصة 

نرمين.د

المعاملالمعامل

المعامل

د راضى عبد المجيد طه.أد راضى عبد المجيد طه.أ

1مج  (تطبيقى)تغذية الفئات الخاصة 

التربية الميدانية

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

7-68-57-46-35-24-13-122-111-1012-911-810-9الساعة أيام االسبوع 

التربية المقارنةالمادة

راضى عبدالمجيد.د.اأستاذ المادة

 مبنى جديد5قاعة المكان

التربية المقارنةالمادة 

د بدرى.أأستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

استاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

2مج (تطبيقى)تقنين غذائى 

المعيدة+ هشام.د

المعامل

األحد

المعامل

3تريكو يدوى وألى مج

أايرينى+أسماء فؤاد .د

مشروع التخرجمشروع التخرج

يرينى.أ+نرمين .د

3مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

1مج (تطبيقى)التريكو ألى ويدوى 

ايرينى.أ+أسماء فؤاد.د

1مج (تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس خارجية

معمل المالبس

 مبنى جديد5قاعة 
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االثتين

الثالثاء

التربية الميدانية

معمل المالبس

ريهام.أ+ هشام.د

السبت

1مج (تطبيقى)تقنين غذائى 

المعيدة+ هشام.د

المعامل

2مج (تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس خارجية

أسماء,+أسماء فؤاد.د

المعامل

 مبنى جديد9قاعة 6قاعة

(نظرى)نماذج وتنفيذ مالبس خارجية (نظرى)تريكو ألى ويدوى

أسماء فؤاد.دأسماء فؤاد.د

ايرينى .أ+أسماء فؤاد .د

المعامل

أسماء.أ+أسماء فؤاد.د

المعامل

ريهام.أ+ هشام.د

2مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

 مبنى جديد6قاعة 

ريهام.أ+ هشام.د

3مج (تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس خارجية(نظرى)حفظ أطعمة 

أسماء.أ+أسماء فؤاد .د

كلية التربيةكلية التربية

ايرينى. أ+نرمين.د

1مج (تطبيقى)أشغال فنية

(ن)(قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

3أشغال فنية مج

الخميس

هشام.د

1مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

هشام.د

 مبنى جديد5قاعة 

ايرينى. أ+نرمين.د

2أشغال فنية مج

2مج (تطبيقى)تريكو ألى ويدوى

(نظرى)تقنين غذائى 

المعاملالمعامل

األربعاء

 مبنى جديد9قاعة  مبنى جديد9قاعة 

تطبيقى(قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2020/2019 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

الكلية عميد يعتمد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                           لكلية مسجل

حمدى نيرمين/د                     امين دمحم/د


