
كلية التربية النوعية 

جامعة اسوان

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةايام األسبوع

(نظرى)التذوق الملبسىالمادة

نرمين.داستاذ المادة

6قاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2022-2021االولى  الئحة جديدة     العام الجامعى / االقتصاد المنزلى             الفرقة / جدول محاضرات قسم 

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

االحد

السبت

(نظرى)أدوات وتقنيات الحياكة(ن) المناهج وتنظيماتها (ن)مدخل الى العلوم التربوية

شيماء.دسعيد محروس/ د.أراضي عبد المجيد/ د.أ

كلية التربيةكلية التربية

 (ن)مقدمة في الحاسب اآللي 

رجاء علي/ د.م.أ

(نظرى)علوم أطعمة 

أسماء.أ+شيماء.د

معمل الكمبيوتر  6قاعة 

معمل التغذية معمل التغذية

معمل التغذية معمل التغذية

6قاعة 

(تطبيقى)أدوات وتقنيات الحياكة

أسماء.أ+شيماء.د

(نظرى)تغذية انسان

ايمان.د

(تطبيقى)تغذية انسان(تطبيقى)تغذية انسان

ريهام.أ+ايمان.د

(تطبيقى)علوم أطعمة 

ايناس.أ+ايمان.د

(تطبيقى)علوم أطعمة 

ايناس .أ+ايمان.د

ريهام.أ+ايمان.دايمان.د

6قاعة 

معمل المالبس6قاعة 

6قاعة 

(نظرى)تاريخ االقتصاد المنزلى

شيماء.د

(تطبيقى)أدوات وتقنيات الحياكة

عميد الكلية

ناصر عبد الرازق محمد/د.أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

محمد جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلية                                         رئيس القسم

/أ



كلية التربية النوعية 

جامعة اسوان

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةايام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

(نظرى)الكروشية(نظرى)تصميم وتنفيذ مالبس الطفلالمادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

1مج(تطبيقى)تصميم وتنفيذ مالبس الطفل

أسماء+ نرمين.د  

2مج(تطبيقى )ميكرو بيولوجيا األغذية

ايناس.أ+امنة.د

معمل المالبس  معمل المالبس 

األربعاء

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

الثالثاء

الخميس

اإلثنين

لغة انجليزية(ت)علم نفس النمو(التفكير ولبحث العلمي)مقرر اختياري 

األحـــــد

6قاعة 

معمل التغذية

أيرينى + نرمين.د

 1مج(تطبيقى )ميكرو بيولوجيا األغذية

(نظرى )ميكرو بيولوجيا األغذية

2022-2021الثانية الئحة جديدة   العام الجامعى    / االقتصاد المنزلى                             الفرقة / قسم 

السبت

1مج(تطبيقى)الكروشية

معمل التغذية 

أ ريهام+نرمين.د

2مج(تطبيقى)تصميم وتنفيذ مالبس الطفل

(نظرى)سالمة الغذاء

ايمان.د

6قاعة 

أمنة.د

أ ريهام+نرمين.د

معمل التغذية 

معمل التغذية

بثينة+ نرمين.د شيماء.د 

2مج(تطبيقى)الكروشية

معمل المالبس 6قاعة 6قاعة 

(نظرى)مقرر اختيارى عالقات أسرية

نرمين.دايناس.أ+ امنة .د

عادل الصادق/ د.أ

6ق كلية التربية

ناهد عوض/ د

كلية التربية

عاطف محمد/ د

كلية اآلداب

3مج(تطبيقى)تصميم وتنفيذ مالبس الطفل

عميد الكلية

ناصر عبد الرازق محمد/د.أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

محمد جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلية                                         رئيس القسم

/أ



كلية التربية النوعية 

جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

السبت

األحـــــد

اإلثنين

2022/2021الثالثة العام الجامعى / االقتصاد المنزلى                 الفرقة /  قسم 

معمل التغذية

الخميس

(نظري)مناهج 

عالء الدين احمد/ د.م.أ

كلية التربية

6قاعة 

(تطبيقى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات 

ايرينى.أ +نرمين .د.م.أ

(نظرى)تغذية الفئات الخاصة

د ايمان.م.أ

معمل التغذية

األربعاء

6قاعة  

(نظرى)ادارة موارد وترشيد استهالك

شيماء.د

(نظرى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات (نظرى)التصميم والتطريز والكروشية 

نرمين .د.م.أ

(تطبيقى)تغذية الفئات الخاصة

ريهام.أ+شيماء.د

معمل التغذية6قاعة 

(تطبيقى)التصميم والتطريز والكروشية 

أ ريهام +نرمين .د.م.أ

كلية التربية

معمل المالبس

(تطبيقى)ادارة موارد وترشيد استهالك (نظرى)تأثيث وتنسيق المنزل

(تطبيقى)تأثيث وتنسيق المنزل

أسماء.أ+شيماء.د

معمل التغذية

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

شيماء.د الثالثاء

(تطبيقي)علم نفس تعليمى (نظرى)علم نفس تعليمى 

هبة السيد/ دهبة السيد/ د

كلية التربية

ايناس. أ+ايمان.د.م.أ

معمل المالبس

عميد الكلية

ناصر عبد الرازق محمد/د.أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

محمد جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلية                                         رئيس القسم

/أ



كلية التربية النوعية 

جامعة اسوان

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةايام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2مج(تطبيقى)استخدام الحاسب اآللى فى االقتصاد المنزلى

أسماء.أ +نرمين .د.م.أ

معمل المالبس

مشروع تخرج

1مج(تطبيقى)التريكو االلى واليدوى (نظرى)حفظ األطعمة

ايرينى.أ +نرمين .د.م.أ

معمل المالبس

1مج(تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

2مج(تطبيقى)التريكو االلى واليدوى 

بثينة+شيماء.د

بثينة.أ+شيماء.د

معمل المالبس

معمل المالبس

2مج(تطبيقى)االشغال الفنية والبيئية 

(تدريس مصغر)تدريب ميداني اإلثنين

1مج(تطبيقى)استخدام الحاسب اآللى فى االقتصاد المنزلى

أسماء.أ +نرمين .د.م.أ

2مج(تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

بثينة+شيماء.د

بثينة.أ+شيماء.د

معمل المالبس

معمل المالبس

هشام  .د.م.أ

2022 - 2021الرابعة العام الجامعى  / االقتصاد المنزلي           الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

1مج(تطبيقى)االشغال الفنية والبيئية 

الثالثاء

السبت

معمل المالبس

(نظرى)التريكو االلى واليدوى 

شيماء.                            د

6قاعة 

األربعاء

(نظرى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

2مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

الخميس

(نظري )األصول الفلسفية للتربية  (نظري)صحة نفسية و علم النفس االجتماعي 

إيمان عبد الجليل/ د.أخيري احمد حسين/ د.أ

كلية التربيةكلية التربية

ايناس. أ+هشام.د.م.أ

معمل التغذية

1مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

ايناس. أ+هشام.د.م.أ

معمل التغذية

األحـــــد

6قاعة 

معمل المالبس

ايرينى.أ +نرمين .د.م.أ

عميد الكلية

ناصر عبد الرازق محمد/د.أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

محمد جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلية                                         رئيس القسم

/أ



كلية التربية النوعية 

جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

لغة انجليزية

ريهام فؤاد/ د

كلية اآلداب

2022-2021الثانية الئحة قديمة للباقين لالعادة  العام الجامعى / االقتصاد المنزلي             الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

(تطبيقى)ميكروبيولوجى أغذيةوتلوث غذائى(تطبيقى)علوم أطعمة (نظرى)علوم أطعمة 

أ ايناس +امنة.دايناس.أ+ايمان.دايمان.د

األحـــــد

(تطبيقى)كيمياء جيوية

أ ايناس+رضا جمعة.دايرينى.أ+نرمين.د

(نظري)كيمياء حيوية(تطبيقى)مالبس أطفال 
زضا جمعة.د

الخميس

اإلثنين

(نظرى )علم نفس النمو 

خيري احمد حسين/ د.أ

كلية التربية

الثالثاء

األربعاء

ايرينى.أ+نرمين . دنرمين .د

(نظرى)ميكرو بيولوجى وتلوث غذائى 

امنة.د

(نظرى)مالبس أطفال 

(تطبيقى)النسيج والعناية به(نطرى)النسيج والعناية به

نرمين .د

عميد الكلية

ناصر عبد الرازق محمد/د.أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

محمد جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلية                                         رئيس القسم

/أ


