
النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

(نظرى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلىالمادة

كلية التربية النوعيةأستاذ المادة

المكان

(نظرى)النسٌج علم فى امقدمة(نظرى)اسس تصميم المالبسالمادة 

نرمين. دريهام.دأستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

2مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

زينب .أ+ ريهام . د

معمل التغذية

4مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

زينب.أ+ ريهام .د

معمل المالبس

1مج(تطبٌقى)النسٌج علم فى مقدمة

ايرينى. أ+ نرمين .د

إٌناس. أ+ أسماء .د

6قاعة 

ايرينى. أ+ نرمين .د

2مج(تطبٌقى)النسٌج علم فى مقدمة

معمل المالبس

2مج(تطبٌقى)النسٌج علم فى مقدمة

ايرينى. أ+ نرمين .د

(نظرى)مبادئ ادارة شئون األسرة

ريهام.د

6قاعة 6قاعة 6 قاعة 6قاعة

صفاء.أ+ ايمان .د

4مج(تطبٌقى)النسٌج علم فى مقدمة

ايرينى. أ+ نرمين .د

 4مج(تطبٌقى)حٌوى كٌمٌاء 3مج(تطبٌقى)حٌوى كٌمٌاء

3مج(تطبٌقى)األسرة شئون ادارة مبادئ

زٌنب.أ+  رٌهام.د

1مج(تطبيقى)مبادئ ادارة شئون األسرة

زينب.أ+ ريهام .د

6قاعة 

 2مج(تطبيقى)كيمياء حيوى

صفاء.أ+  اٌمان.د

الكلٌة احمد دمحم/ د& الكلٌة زٌنب/ د& عبد الحً القاضً / د.أ

9 قالتربٌة كلٌة

معمل المالبس

ايمان . د

4مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

اسماء.أ+ ريهام .د

معمل المالبس

اسماء.أ+ ريهام .د

الجودة و تطبيقاتها حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسية 

معمل المالبسمعمل المالبس

(نظرى)التثقٌف الغذائى

أسماء .د
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الخمٌس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

3مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

اسماء.أ+ ريهام .د

 

االثنٌن

(نظرى)كيمياء حيوى1مج( تطبيقى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلى

معمل المالبس

2مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

معمل المالبس

اسماء.أ+ ريهام .د

2مج (تطبيقى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلى

إٌناس. أ+ أسماء .د

6قاعة 

3مج (تطبيقى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلى

إٌناس. أ+ أسماء .د

4(تطبيقى)(مهارات التدريس المصغرلالقتصاد المنزلى

1مج(تطبيقى)اسس تصميم المالبس

كلٌة التربٌة النوعٌة

المالبس معمل

6قاعة

1مج (تطبيقى)كيمياء حيوى

صفاء.أ+  اٌمان.د

معمل التغذية

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

(نظرى)مقرر اختٌارى تحلٌل أغذٌةالمادة

أسماء .دأستاذ المادة 

6قاعة المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

(ن) تعلٌمً نفس علمالمادة

استاذ المادة

المكان

نظرى)استخدام الحاسب فى التخصص3مج(تطبٌقى)ادارة موارد األسرة(نظرى)تصمٌم وتطرٌز المادة 

أسماء.درٌهام.دأستاذ المادة 

6قاعة 6قاعة 6قاعةالمكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

1مج(تطبٌقى)استخدام الحاسب فى التخصص

أسماء. أ+ أسماء .د

معمل الحاسب

3مج(تطبٌقى) تحلٌل أغذٌة

اٌناس.أ+ أسماء محمود .د

4مج(تطبٌقى)تحلٌل أغذٌة

اٌناس.أ+ أسماء محمود .د شٌماء.د

(نظرى)ادارة موارد األسرة

6قاعة  معمل التغذٌةمعمل التغذٌةمعمل التغذٌة6قاعة 

1مج(تطبٌقى)مقرر اختٌارى تحلٌل أغذٌة

اٌناس.أ+ أسماء محمود .د

2مج(تطبٌقى)مقرر اختٌارى تحلٌل أغذٌة

2مج(تطبٌقى)تصمٌم وتطرٌز

زٌنب.أ+ رٌهام .د

4مج(تطبٌقى)تصمٌم وتطرٌز

زٌنب.أ+ رٌهام .د

2مج(تطبٌقى)استخدام الحاسب فى التخصص

أسماء. أ+ أسماء .د

معمل الحاسب

التربٌة كلٌة التربٌة كلٌة 9ق

3مج(تطبٌقى)استخدام الحاسب فى التخصص

أسماء+ أسماء .د

معمل الحاسب

أسماء+أسماء .د
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األحد

االثنٌن

الثالثاء 

السبت

2مج(تطبٌقى)ادارة موارد األسرة

األربعاء

الخمٌس

اسماء .أ+ شٌماء .د

3مج(تطبٌقى)ادارة موارد األسرة

معمل التغذٌة

المعاصرة واالتجاهات مصر فً التعلٌم ونظام التربٌة تارٌخ(تطبٌقً) تعلٌمً نفس علم(ثقافة الفنون البصرٌة والسمعٌة)مقرر جامعة اختٌاري  4مج(تطبٌقى)استخدام الحاسب فى التخصص

اٌمان.د

1مج(تطبٌقى)تخطٌط وجبات (نظرى)تخطٌط وجبات 

اٌناس.أ+اٌمان.د

2مج(تطبٌقى)تخطٌط وجبات 

اٌناس.أ+اٌمان.د

3مج(تطبٌقى)تخطٌط وجبات 

اٌناس.أ+اٌمان.د

اٌناس.أ+ أسماء محمود .د

سماء سالمة/ د& فاتن إبراهٌم / د

معمل الحاسب

4مج(تطبٌقى)تخطٌط وجبات 

اٌناس.أ+اٌمان.د

1مج(تطبٌقى)ادارة موارد األسرة

أسماء .أ+شٌماء .د

معمل المالبس 

3مج(تطبٌقى)تصمٌم وتطرٌز1مج(تطبٌقى)تصمٌم وتطرٌز

زٌنب.أ+ رٌهام .دزٌنب.أ+ رٌهام .د

4مج(تطبٌقى)ادارة موارد األسرة

سماء .أ+ شٌماء .د

هبة السٌد/ دباسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أ

أسماء .أ+ شٌماء .د

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

(نظري) المنزلٌة المالبس وتنفٌذ تصمٌمالمادة 

شٌماء .دأستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

(نظرى)طباعة المالبس والمفروشاتالمادة 

شٌماء.دأستاذ المادة

6قاعة المكان

(نظري)الترٌكو المادة

رٌهام.دأستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

1اقتصادٌات االسرة وارشاد المستهلك مج

أسماء.أ+  شٌماء.د

1مج  (تطبٌقً)تصمٌم وتنفٌذ المالبس المنزلٌة 

اٌرٌنى. أ+ شٌماء .د

معمل المالبس

2مج(تطبٌقً) المنزلٌة المالبس وتنفٌذ تصمٌم

اٌرٌنى. أ+  شٌماء.د

المالبس معمل
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السبت

األحد

الثالثاء 

األربعاء

االثنٌن

الخمٌس

صفاء. أ+ رٌهام .د

صفاء. أ+ رٌهام .د

معمل المالبس

2مج المستهلك وارشاد االسرة اقتصادٌات

أسماء. أ+  شٌماء.د

9ق كلٌة التربٌةتكنولوجٌا معامل

(نظرى)حفظ االطعمة

اٌمان.د

(نظرى)اقتصادٌات االسرة وارشاد المستهلك 

شٌماء.د

6قاعة 

1مج تطبٌقى ترٌكو

القسم+ د اٌمن دمحم .أ (تدرٌس مصغر)التدرٌب المٌدانً 

مقرر اختٌاري كلٌةتخطٌط وتطوٌر وتقوٌم المناهجتطبٌقً 2+  نظري 1 التعلٌم تكنولوجٌا

النوعية التربية كلية

1حفظ األطعمة تطبٌقى مج

اٌناس. أ+ اٌمان .د

معمل التغذٌة

باسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أسعٌد محروس/ د

 (تطبٌقى)(والمفروشات المالبس طباعة) اختٌاري تخصص مقرر

اٌرٌنى.أ+ شٌماء .د

معمل المالبس

2مج تطبٌقً ترٌكو

2حفظ األطعمة تطبٌقى مج

اٌناس. أ+ اٌمان .د

معمل التغذٌة

معمل المالبس

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

(نظرى) والٌدوى االلى الترٌكو

رٌهام.د

معمل المالبس

اٌرٌنى. أ+ نرمٌن .دصفاء.أ+ رٌهام.د

6قاعة  معمل المالبس

(تطبٌقى)نماذج وتنفٌذ مالبس الخارجٌة 

السبت

معمل المالبس

األحد
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6قاعة

الخمٌس

القسم+  دمحم اٌمن د.أ (مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

(نظرى) الخارجٌة مالبس وتنفٌذ نماذج

األربعاء

صفاء.أ+ شٌماء .د

االثتٌن

الثالثاء

 تطبٌق2ً+  نظري 2 (قدرات عقلٌة)علم نفس تعلٌمى 

الدٌن عز نهى/ د

كلٌة التربٌة

دمحم محمود إٌمان/ د

كلٌة التربٌة

(تطبٌقى)الغذائى التقنٌن نظري2التربٌة المقارنة 

صفاء.أ+ اسماء .د

معمل التغذٌة

شٌماء.د

(نظرى)حفظ األطعمة

اٌمان.د

6قاعة 

مشروع تخرج

(تطبٌقى) والبٌئٌة الفنٌة االشغال(تطبٌقى)الترٌكو االلى والٌدوى 

(نظرى)التقنٌن الغذائى

اسماء.د

(تطبٌقى)حفظ األطعمة

اٌناس.أ+ اٌمان .د

معمل التغذٌة

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

(نظرى)فسٌولوجى االنسان

اٌمان .د

6قاعة  

6        قاعة 

معمل التغذٌة  معمل تغذٌة

(نظرى)حٌوٌة كٌمٌاء

اٌمان.د

معمل التغذٌة

6ق 

ت 4 المنسوجات وطباعة تصمٌم

أٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

المالبس معمل

مناهج وطرق تدرٌس

قسم االقتصاد المنزلً& عالء الدٌن احمد / د.م.أ

6ق

(نظرى)علوم األطعمة واعداداها 

اٌمان.د

6قاعة 

(تطبٌقى)علوم األطــعمة وإعدادها

اٌناس.أ+اٌمان.د

معمل التغذٌة

نظري األطفال مالبس وتنفٌذ نماذج

نرمٌن.د

معمل المالبس

نماذج وتنفٌذ مالبس األطفال تطبٌقً

ن 2قراءات باللغة العربٌة 

احمد حسن/ د

6 ق

اٌمان.د

اٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

معمل التغذٌة

(تطبٌقى) حٌوٌة كٌمٌاء

اٌناس.أ+أٌمان.د

(تطبٌقى)غذائى وتلوث أغذٌة مٌكروبٌولوجى

اٌناس.أ+اٌمان.د

(نظرى)غذائى وتلوث أغذٌة مٌكروبٌولوجى

(تطبٌقى)فسٌولوجى االنسان

اٌناس.أ+اٌمان.د

الخمٌس

االثنٌن

حقوق االنسان ن

احمد دمحم/ د& الكلٌة 

6 ق

الثالثاء 

األربعاء
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السبت

األحد

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة
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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

أساسٌات الحاسب اآللً تأساسٌات الحاسب اآللً ن

كلٌة التربٌة النوعٌةكلٌة التربٌة النوعٌة

معمل الحاسبمعمل الحاسب

األربعاء

(نظرى) والمفروشات المنزلٌة المالبس وتنفٌذ انتاج(نظرى) والكروشٌة والتطرٌز التصمٌم(تطبٌقى)تغذٌة الفئات الخاصة(نظرى)أجهزة وأدوات منزلٌة

نرمٌن.درٌهام.داٌناس.أ+اٌمان.دشٌماء.د

6قاعة  6قاعة  معمل التغذٌة6قاعة 

الثالثاء 

اٌمان.داٌرٌنى.أ+نرمٌن.د

معمل التغذٌةمعمل المالبس

الخمٌس

(نظرى)تغذٌة الفئات الخاصة(تطبٌقى) والمفروشات المنزلٌة المالبس وتنفٌذ انتاج

القسم+ د اٌمن دمحم .أ (تدرٌس مصغر)التدرٌب المٌدانً األحد

االثنٌن

(تطبٌقى) والكروشٌة والتطرٌز التصمٌم(تطبٌقى)أجهزة وأدوات منزلٌة

زٌنب.أ+ رٌهام .دأسماء.أ+شٌماء.د

معمل المالبسمعمل التغذٌة

ت1+ ن 1تكنولوجٌا التعلٌم ن2تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم ن 2االصول الثقافٌة واالجتماعٌة للتربٌة 

كلٌة التربٌة النوعٌةراضً عدلً كامل/ د.م.أمنى عرفة/ د.أ

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌةكلٌة التربٌة
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السبت

    الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ م.م.أ 

 القسم رئيس                    لكلية مسجل 

    حمدي نرمين/ د.م.أ                احمد هند. أ


