
كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2021/2020الفصل الدراسى الثانى للعام 
جامعة اسوان

8 - 77 - 66 - 55 - 44 - 33 - 22 - 11 - 1212 - 1111 - 1010 - 99 - 8الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة

المكان

(نظرى)امقدمة فى علم النسيج(نظرى)اسس تصميم المالبس(نظرى)مبادئ ادارة شئون األسرةالمادة 

شيماء.دأستاذ المادة

6قاعة المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلىالمادة 

أسماء محمود.دأستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

نرمين .د.م.أ

ايمان.د.م.أ

معمل التغذية

الجودة و تطبيقاتها حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسية 

1مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

3مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

نرمين .د.م.أ

6قاعةمعمل التغذية

1مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

شيماء .د

3مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

شيماء .د

نرمين.د

6قاعة 

3مج(تطبيقى)مقدمة فى علم النسيج

 2مج(تطبيقى)كيمياء حيوى

ايمان.د.م.أ

معمل المالبس

راضي عبد المجيد/ د.أعبادي/ د& محمد / د.أعبد الحي القاضي/ د.أ
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الخميس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

3مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

نرمين .د.م.أ

2مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

شيماء .د

معمل التغذية

(نظرى)التثقيف الغذائى

أسماء محمود.د

االثنين

(نظرى)كيمياء حيوى(تطبيقى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلى

معمل المالبس

2مج(تطبيقى)مقدمة فى علم النسيج

د نرمين.م.أ

معمل المالبس

ايمان.د.م.أ

6قاعة

د نرمين.م.أ

1مج (تطبيقى)كيمياء حيوى3مج (تطبيقى)كيمياء حيوى

ايمان.د.م.أ

معمل التغذية

1مج(تطبيقى)مقدمة فى علم النسيج

د نرمين.م.أ

أسماءمحمود.د

6قاعة 
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(نظرى)مقرر اختيارى تحليل أغذيةالمادة

أسماء محمود.دأستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس تعليمي المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى)تصميم وتطريز(نظرى)استخدام الحاسب فى التخصص(نظرى)ادارة موارد األسرةالمادة 

شيماء.دأستاذ المادة 

6قاعة المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

كلية التربية كلية التربية 6قاعة 

2مج(تطبيقى)ادارة موارد األسرة

شيماء.د

معمل المالبس 

حاتم فرغلي/ د

ايمان/ د.م.أ

معمل التغذية

ايمان/ د.م.أ

معمل التغذية

6قاعة 

نرمين/ د.م.أ أسماء محمود.د 

1مج(تطبيقى)استخدام الحاسب فى التخصص

نرمين / د.م.أ

معمل الحاسب

2مج(تطبيقى)ادارة موارد األسرة

نرمين / د.م.أ

معمل الحاسب

1مج(تطبيقى)استخدام الحاسب فى التخصص

هبة/ دباسم زاهر/ د.م.أ
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األحد

االثنين

الثالثاء 

السبت

نرمين/ د.م.أ  

2م (تطبيقى)تصميم وتطريز

األربعاء

الخميس

شيماء.د

معمل المالبس 

(نظرى)تخطيط وجبات 

ايمان/ د.م.أ

نرمين / د.م.أ

6قاعة 

2مج (تطبيقى)تخطيط وجبات 

1مج(تطبيقى)تخطيط وجبات 

1مج(تطبيقى)مقرر اختيارى تحليل أغذية

أسماء محمود.د

2مج(تطبيقى)مقرر اختيارى تحليل أغذية

6قاعة

تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر(تطبيقي)علم نفس تعليمي (ثقافة الفنون البصرية والسمعية)مقرر جامعة اختياري 

معمل المالبس 

1مج(تطبيقى)تصميم وتطريز
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

نرمين .د.م.أ

6قاعة  

نرمين .د.م.أ

6قاعة  

(تدريس مصغر)التدريب الميداني 

(نظرى)تغذية الفئات الخاصة

رجاء علي/ د.م.أد فاتن& ايمان عبد الجليل / دمحمد جاد الرب/ د.أ

تكنولوجيا التعليم تاريخ التربية ونظام التعليم

د ايمان.م.أ

معمل التغذيةمعمل المالبس

(نظرى)التصميم والتطريز والكروشية (تطبيقى)تغذية الفئات الخاصة

ايمان.د.م.أ

معمل التغذية

نرمين .د.م.أ
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السبت

األحد

(تطبيقى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات 

(تطبيقى)التصميم والتطريز والكروشية 

نرمين .د.م.أ

معمل المالبس

الثالثاء 

األربعاء

االثنين

الخميس

(نظرى)نماذج وتنفيذ المالبس المنزلية والمفروشات 

أساسيات الحاسب اآللي ناالصول االجتماعية والثقافية للتربية 

حلمي أبو موته/ د.م.أ

أساسيات الحاسب اآللي ت

حلمي أبو موته/ د.م.أ

(نظرى)أجهزة وأدوات منزلية

شيماء.د

6قاعة 

(تطبيقى)أجهزة وأدوات منزلية

شيماء.د

معمل التغذية
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

استاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

2مج(تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

شيماء.دنرمين .د.م.أ

معمل المالبسمعمل المالبس

(نظرى)حفظ األطعمة

معمل المالبسمعمل المالبس

أسماء محمود.د

نرمين .د.م.أشيماء.دشيماء.دهشام  .د.م.أ

6قاعة 

معمل المالبس

1التربية المقارنة مج(قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

كلية التربية كلية التربية

2مج(تطبيقى)التريكو االلى واليدوى 

6قاعة

(نظرى)التريكو االلى واليدوى 

1مج(تطبيقى)االشغال الفنية والبيئية 1مج(تطبيقى)التريكو االلى واليدوى 1مج(تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

2مج(تطبيقى)التقنين الغذائى(نظرى)التقنين الغذائى

أسماءمحمود.د

معمل التغذية 

السبت

معمل المالبس

األحد
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2مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

هشام.د.م.أ

معمل التغذية 

1مج(تطبيقى)حفظ األطعمة

هشام.د.م.أ

1مج(تطبيقى)التقنين الغذائى

أسماءمحمود.د

معمل التغذية

الخميس

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

2مج(تطبيقى)االشغال الفنية والبيئية 

مشروع تخرج

(نظرى)نماذج وتنفيذ مالبس الخارجية 

األربعاء

شيماء.د

االثتين

الثالثاء

شيماء.                            د

6قاعة 

معمل التغذية

د حنان عبد الستارهبة/د
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(نظرى)فسيولوجى االنسان(نظرى)ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(نظرى)علوم األطعمة واعداداها المادة

أسماء محمود/ دأسماء محمود/ دإيمان عبد الحميد/ د.م.أأستاذ المادة 

معمل التغذية6قاعة المكان

(نظرى)نماذج وتنفيذ مالبس األطفال المادة 

نرمين حمدي/ د.م.أأستاذ المادة

6        قاعة المكان

(نظرى)كيمياء حيويةالمادة

إيمان عبد الحميد/ د.م.أاستاذ المادة

معمل التغذيةالمكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

طرق تدريس مناهج 

(تطبيقى)فسيولوجى االنسانتصميم وطباعة المنسوجات

أسماء محمود/ دنرمين حمدي/ د.م.أنرمين حمدي/ د.م.أ

معمل المالبسمعمل المالبس

قراءات باللغة العربية حقوق االنسان 

عبادي/ د& محمد / د.أ السبت

(تطبيقى)علوم األطــعمة وإعدادها

إيمان عبد الحميد/ د.م.أ

معمل التغذية

األحد

(تطبيقى)نماذج وتنفيذ مالبس األطفال 

الخميس

االثنين

(تطبيقى)ميكروبيولوجى أغذية وتلوث غذائى(تطبيقى)كيمياء حيوية 

أسماء محمود/ دإيمان عبد الحميد/ د.م.أ

معمل التغذية معمل تغذية

الثالثاء 

األربعاء
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شيماء الجوهري. د يس محمد/ د

احمد حسن/ د

يعتمد عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  مسجل لكلية                           رئيس القسم


