
النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

      استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى) الملبسى التذوقالمادة

نرمٌن.داستاذ المادة

6لاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى)أدوات وتمنٌات الحٌاكة

رٌهام .د

6لاعة 

3مج(تطبٌمى)الحٌاكة وتمنٌات أدوات

أسماء .أ+رٌهام .د

6لاعة 

أسماء .أ+رٌهام .د

6لاعة 

(نظرى)انسان تغذٌة

 اٌمان. د

1مج(تطبٌمى)انسان تغذٌة

4مج (تطبٌمى)علوم أطعمة 

 صفاء.أ+أسماء,د

1مج (تطبٌمى)علوم أطعمة 

اٌناس.أ+أسماء.د  أسماء.د

صفاء.أ+اٌمان.د

 6لاعة 

معمل التغذٌة معمل التغذٌة

2مج (تطبٌمى)علوم أطعمة (نظرى)علوم أطعمة 

اٌناس.أ+أسماء.د

3مج (تطبٌمى)علوم أطعمة 

 صفاء.أ+أسماء,د

6لاعة 

(ن) المناهج وتنظٌماتها 

2023-2022االولى  الئحة جدٌدة     العام الجامعى / االلتصاد المنزلى             الفرلة / جدول محاضرات لسم 

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

االحد

السبت

(ن)مدخل الى العلوم التربوٌة

راضً عبد المجٌد/ د.أ

كلٌة التربٌة

معمل التغذٌة

معمل التغذٌةمعمل التغذٌة

2مج(تطبٌمى)انسان تغذٌة

صفاء.أ+اٌمان.د

معمل التغذٌة

3مج(تطبٌمى)انسان تغذٌة

صفاء.أ+اٌمان.د

معمل التغذٌة

2مج(تطبٌمى)الحٌاكة وتمنٌات أدوات

سعٌد محروس / د

كلٌة التربٌة

 (ن) اآللً الحاسب فً ممدمة

رجاء علً/ د.م.أ

6لاعة معمل الكمبٌوتر

(نظرى)تارٌخ االلتصاد المنزلى

رٌهام .د

أسماء .أ+رٌهام .د

6لاعة 

1مج(تطبٌمى)الحٌاكة وتمنٌات أدوات

4مج(تطبٌمى)انسان تغذٌة

صفاء.أ+اٌمان.د

معمل التغذٌة

4مج(تطبٌمى)الحٌاكة وتمنٌات أدوات

أسماء .أ+رٌهام .د

6لاعة 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

(نظرى)الكروشٌةالمادة

رٌهام .داستاذ المادة

6لاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلٌة التربٌةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى)تصمٌم وتنفٌذ مالبس الطفلالمادة

نرمٌن.داستاذ المادة

6لاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

4 مج( تطبٌمى)األغذٌة بٌولوجٌا مٌكرو3مج( تطبٌمى)األغذٌة بٌولوجٌا مٌكرو2 مج( تطبٌمى)األغذٌة بٌولوجٌا مٌكرو

صفاء.أ+اٌمان.دصفاء.أ+اٌمان.دصفاء.أ+اٌمان.دصفاء.أ+اٌمان.د اٌمان.د

معمل التغذٌةمعمل التغذٌةمعمل التغذٌةمعمل التغذٌة6لاعة 

(نظرى)الغذاء سالمة

اسماء. د

6لاعة 

معمل المالبس 

4 مج(تطبٌمى)الكروشٌة

زٌنب.أ+رٌهام .د

معمل االلتصاد المنزلً

( نظرى)األغذٌة بٌولوجٌا مٌكرو

ناهد عوض/ د

6لاعة 

هبة السٌد/ د& عادل الصادق / د.أ

كلٌة التربٌة

باسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / د

10ق 

معمل االلتصاد المنزلً

2023-2022الثانٌة الئحة جدٌدة   العام الجامعى    / االلتصاد المنزلى                             الفرلة / لسم 

زٌنب.أ+رٌهام .دالسبت

2مج(تطبٌمى)الكروشٌة

زٌنب.أ+رٌهام .د

معمل االلتصاد المنزلً

3مج(تطبٌمى)الكروشٌة

زٌنب.أ+رٌهام .د

معمل االلتصاد المنزلً

3(تطبٌمى)تصمٌم وتنفٌذ مالبس الطفل

بثٌنة.أ+نرمٌن.د

الخمٌس

األحـــــد

اإلثنٌن

األربعاء

الثالثاء

 

2(تطبٌمى)تصمٌم وتنفٌذ مالبس الطفل

بثٌنة.أ+نرمٌن.د

معمل المالبس 

1(تطبٌمى)تصمٌم وتنفٌذ مالبس الطفل

بثٌنة.أ+نرمٌن.د

كلٌة التربٌة

1 مج( تطبٌمى)األغذٌة بٌولوجٌا مٌكرو

انجلٌزٌة لغة

سحر عبد الموي/ د

كلٌة اآلداب

4مج(تطبٌمى)تصمٌم وتنفٌذ مالبس الطفل

اٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

معمل المالبس 

معمل المالبس 

(ت)علم نفس النمو(التفكٌر ولبحث العلمً)ممرر اختٌاري  سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

(نظرى)أسرٌة عاللات

شٌماء.د

1مج(تطبٌمى)الكروشٌة

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن) خاصة فئات تغذٌة(ت)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد (ت)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة المادة

أسماء.دشٌماء الجوهري/ دد اٌمان& دمحم جاد / د.أاستاذ المادة

6لاعة معمل االلتصاد المنزلًكلٌة التربٌةالمكان

(نظري)المفروشات المنزلٌة المادة

رٌهام.داستاذ المادة

6ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

اٌناس.أ+أسماء.د

1مج(تطبٌمى)تغذٌة فئات خاصة 

معمل التغذٌة

1مج(تطبٌمً)األدوات واألجهزة المنزلٌة 

أسماء .أ+شٌماء.د

معمل االلتصاد المنزلً

أسماء .أ+شٌماء.د

معمل االلتصاد المنزلً

4مج(تطبٌمً)األدوات واألجهزة المنزلٌة  2مج(تطبٌمً)األدوات واألجهزة المنزلٌة 

أسماء .أ+شٌماء.د

معمل االلتصاد المنزلً

3مج(تطبٌمً)األدوات واألجهزة المنزلٌة 

4مج(تطبٌمى)تغذٌة فئات خاصة 

اٌناس.أ+أسماء.د

معمل التغذٌة

4مج(تطبٌمً)المفروشات المنزلٌة 

زٌنب .أ+رٌهام.د

أسماء .أ+شٌماء.د

معمل االلتصاد المنزلً

2023/2022الثالثة الئحة جدٌدة            العام الجامعى / االلتصاد المنزلى                 الفرلة /  لسم 

معمل االلتصاد المنزلً

1مج(تطبٌمى)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد المنزلً 

زٌنب.أ+شٌماء .د

(نظرى)األدوات واألجهزة المنزلٌة 

(نظري)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد المنزلً 

شٌماء الجوهري.د (1) (مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

زٌنب .أ+رٌهام.د

4مج(تطبٌمً)اشغال فنٌة منزلٌة 

1مج(تطبٌمً)اشغال فنٌة منزلٌة 

اٌرٌنى.أ+نرمٌن . د

معمل االلتصاد المنزلً

2مج(تطبٌمً)اشغال فنٌة منزلٌة 

اٌرٌنى.أ+نرمٌن . د

معمل االلتصاد المنزلً

الثالثاء

3مج(تطبٌمً)المفروشات المنزلٌة 1مج(تطبٌمً)المفروشات المنزلٌة 

معمل االلتصاد المنزلً

3مج(تطبٌمى)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد المنزلً 

زٌنب.أ+شٌماء .د

6ق 

2مج(تطبٌمً)المفروشات المنزلٌة 

شٌماء .د

زٌنب .أ+رٌهام.د

3مج(تطبٌمى)تغذٌة فئات خاصة 

اٌناس.أ+أسماء.د

اٌرٌنى.أ+نرمٌن . د

معمل االلتصاد المنزلً

6ق 

3مج(تطبٌمً)اشغال فنٌة منزلٌة 

اٌرٌنى.أ+نرمٌن . د

معمل االلتصاد المنزلً

زٌنب .أ+رٌهام.د

معمل االلتصاد المنزلً

4مج(تطبٌمى)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد المنزلً 

زٌنب.أ+شٌماء .د

(نظري)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة 

اٌمان عبد الجلٌل/ د& دمحم جاد الرب / د.أ

كلٌة التربٌة

(ن)طرق واستراتٌجٌات التدرٌس العامة 

سعٌد صدٌك/ د.أ

كلٌة التربٌة

معمل االلتصاد المنزلً

6ق 

السبت

األحـــــد

اإلثنٌن

الخمٌس

2مج(تطبٌمى)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد المنزلً 

زٌنب.أ+شٌماء .د

6ق 

6لاعة 

األربعاء

2مج(تطبٌمى)تغذٌة فئات خاصة 

معمل التغذٌة

اٌناس.أ+أسماء.د

ممرر اختٌاري للجامعة 

باسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / د

10ق 

معمل التغذٌة

6ق 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

(نظرى)حفظ األطعمة 

اٌمان .د

بثٌنة.أ+رٌهام دمحم .د

كلٌة التربٌة

رٌهام .د

6لاعة 

أسماء.أ+د نرمٌنتخرج مشروع

معمل المالبس

 

6لاعة 

 (تطبٌمى) والبٌئٌة الفنٌة االشغال 

اإلثنٌن

األحـــــد

الخمٌس

 (تطبٌمى)حفظ األطعمة 

اٌناس.أ+اٌمان. د (مصغر تدرٌس)  مٌدانً تدرٌب

 (نظري)صحة نفسٌة و علم النفس االجتماعً 

الطاف عبد الظاهر/ د

كلٌة التربٌة

الثالثاء

 

 

(نظرى) الخارجٌة مالبس وتنفٌذ نماذج

شٌماء.د

6لاعة 

2023 - 2022الرابعة    الئحة لدٌمة  العام الجامعى  / االلتصاد المنزلً           الفرلة /   جدول محاضرات لسم 

معمل المالبس

السبت

(نظرى) والٌدوى االلى الترٌكو

األربعاء

(تطبٌمى)الترٌكو االلى والٌدوى 

اٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

معمل المالبس

(تطبٌمى)نماذج وتنفٌذ مالبس الخارجٌة 

بثٌنة.أ+شٌماء.د

معمل المالبس

 

 

معمل التغذٌة

 (تطبٌمى)المنزلى االلتصاد فى اآللى الحاسب استخدام

(نظري )األصول الفلسفٌة للتربٌة 

فاتن إبراهٌم/ د

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

معمل التغذٌة

(تطبٌمى)النسٌج والعناٌة به

(تطبٌمً)نمـاذج وتنفٌذ مالبس الطفـل 

اٌرٌنى.نرمٌن أ.د

معمل التغذٌة 

معمل االلتصاد المنزلً

معمل التغذٌة

(تطبٌمى)مٌكروبٌولوجى أغذٌةوتلوث غذائى

أصفاء +اٌمان .د

الخمٌس

اإلثنٌن

(نظري)نمـاذج وتنفٌذ مالبس الطفـل (نظرى )علم نفس النمو 

نرمٌن.دناهد عوض/ د

6لاعة كلٌة التربٌة

الثالثاء

األربعاء

اٌرٌنى .أ+نرمٌن.دنرمٌن .د

(نظرى) غذائى وتلوث بٌولوجى مٌكرو

اٌمان.د

(نظري)النسٌج والعناٌة به

أصفاء+أسماء .د

(تطبٌمً)التصمٌم وطباعة المنسوجات 

اٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

األحـــــد

6لاعة 

(نظري)حٌوٌة كٌمٌاء
اٌناس .اٌمان أ.د

(نظرى)علوم أطعمة 

أسماء,د

معمل االلتصاد المنزل6ًلاعة 

السبت

(تطبٌمى)علوم أطعمة 

اٌمان .د

(تطبٌمى)كٌمٌاء جٌوٌة

معمل التغذٌة 

معمل االلتصاد المنزل6ًلاعة 

سحر عبد الموي/ د

كلٌة اآلداب

األجنبٌة باللغة لراءات

2023-2022الثانٌة الئحة لدٌمة للبالٌن لالعادة  العام الجامعى / االلتصاد المنزلً             الفرلة /   جدول محاضرات لسم 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية 

اسوان جامعة

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

األربعاء

(نظرى) والكروشٌة والتطرٌز التصمٌم(تطبٌمى)تغذٌة الفئات الخاصة(نظرى)ادارة موارد وترشٌد استهالن

اإلثنٌن

الثالثاء

2022/2021الثالثة     الئحة لدٌمة      العام الجامعى / االلتصاد المنزلى                 الفرلة /  لسم 

السبت

 مٌدانً تدرٌباألحـــــد

الخمٌس

(نظرى)تغذٌة الفئات الخاصة(تطبٌمى) والمفروشات المنزلٌة المالبس وتنفٌذ نماذج

أسماء .داٌرٌنى ,أ+نرمٌن.د

معمل التغذٌةمعمل المالبس

اٌناس.أ+أسماء. دشٌماء .د

معمل التغذٌة6لاعة 

6لاعة 

(تطبٌمً)تأثٌث وتنسٌك المنزل (نظري) المنزل وتنسٌك تأثٌث

أسماء +شٌماء.دشٌماء .د

(تطبٌمً)علم نفس تعلٌمى (نظرى)علم نفس تعلٌمى 

هبة السٌد/ دهبة السٌد/ د

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

(نظري) مناهج

ٌاسمٌن السٌد كامل/ د

كلٌة التربٌة

(نظري) تدرٌس طرق

نرمين.د

6 قاعة

رٌهام.د

6لاعة  

نرمٌن. د

6لاعة  

(تطبٌمى) استهالن وترشٌد موارد ادارة

أسماء .أ+شٌماء.د

معمل االلتصاد المنزلً
(نظرى) والمفروشات المنزلٌة المالبس وتنفٌذ نماذج

معمل التغذٌة

معمل المالبس

(تطبٌمى) والكروشٌة والتطرٌز التصمٌم

أزٌنب +نرمٌن .د

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

حمدى نرمين. / د.م.أ                      عبدهللا احمد هند/ أ


