كلية التربية النوعية
قسم االقتصاد المنزلى
اليوم

الفرقة

االولى

9-8

00-01

01-9
مبادئ إدارة
شئون االسرة
(م) أ.م.د /وجيدة
حماد (عن بعد)

0-01

01-00
علوم األطعمة(م)
أ.م.د/نعمات القويسني
أ.م.د /ريهام رفعت
(عن بعد)

1-0

3-1

5-4

4-3

6-5

تاريخ االقتصاد المنزلي (م)
ا.م.د /وجيدة حماد
د/نزيه دياب
(عن بعد)

مقدمة في علم النسيج (م)
أ.م.د/غادة عمر
(عن بعد)

السبت

الثانية

الثالثة

إعداد أطعمة()1
(ن)
أ.م.د/نعمات
القويسني (عن
بعد)

تصميم أزياء (م)
أ.د/السيد النشار
()114

تصميم ازياء (ط) أ.د /السيد النشار
م.ايمان محمود114

حفظ أطعمة (ن)
أ.م.د مرفت الدميري-
د .إيمان عبد ربة
(عن بعد)

الرابعة

االولى

أسس تصميم المالبس (ت)
أ.د /السيد النشار
م.م /مروة عوض
( )114مج0

أسس تصميم المالبس (ت)
أ.د /السيد النشار
م.م /مروة عوض
( )114مج 1

علوم األطعمة(ت)
أ.م.د/نعمات القويسني
د إيمان عبد ربه معمل التغذية ()011
مج3

أسس تصميم المالبس
(م)أ.د السيد النشار
(عن بعد)

أسس تصميم المالبس (ت)
أ.د /السيد النشار
م.م /مروة عوض
()114
مج 3

االحد

الثانية
حفظ أطعمة (ط)
د .إيمان عبد ربه-م/منى محمود
معمل التغذية ()36

الثالثة

ماكينات (( )1ط)
أ.م.د/إيناس الفواخرى +م.م مروة عوض
()115

ماكينات( )1ن أ.م .د/إيناس الفواخرى (عن
بعد)

الرابعة
االثنين
األولى

الثانية

علوم األطعمة(ت)
أ.م.د/ريهام رفعت
د إيمان عبد ربه معمل التغذية
( )011مج 1
قراءات باللغة األجنبية
د/إسالم النجار -د/سامى حنفى
(عن بعد)

الثالثة

الرابعة

االولى

الثانية

مناهج وطرق تدريس
د/زينب الزيات
أ.م.د /لمياء لطفي
(عن بعد)

علم نفس النمو
د/علياء عبد الرحمن
(عن بعد)

تكنولوجيا تعليم
د/نجالء قدري –
مي يونس(ت)

تدريب ميداني د/نيبال فيصل

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي
د/فاطمة الزهراء
(عن بعد)

األصول الفلسفية للتربية
د/راضي اسماعيل
(عن بعد)
مدخل ألي العلوم التربوية والنفسية
د/راضى اسماعيل د/عالء النجار
(عن بعد)

بناء وتصميم المناهج وتطبيقاتها
د/مصطفي الشيخ
(عن بعد)

إدارة موارد أسرة
(ط)أ.م.د/نيبال فيصل+م منى محمود
()114

إدارة موارد أسرة
(ن)أ.م.د/نيبال فيصل
()114

الثالثاء
الثالثة

علوم األطعمة(ت)
أ.م.د/نعمات القويسني.
أ.م.د/ريهام رفعت
د إيمان عبد ربه معمل التغذية ( )011مج 0

إعداد أطعمة()1
(ن)
أ.م.د/ريهام
رفعت
ق ()114

إعداد أطعمة((1ط)
أ.م.د/ريهام رفعت
م /مني محمودمعمل التغذية ()36

طرق تدريس االقتصاد المنزلي
أ.م.د/لمياء لطفي –د/زينب الزيات
(عن بعد)

تكنولوجيا تعليم
د/نجالء قدري
(عن بعد)

تغذية فئات حساسه (ط)
أ.د/مرفت الدميرى –م/إيمان محمود معمل
التغذية ()36

الرابعة

أساسيات حاسب
د .أميرة أحمد
(عن بعد)

إعداد أطعمة (( )0ط)
د .نزيه دياب –
د.إيمان عبد ربه
م/منى محمود
معمل التغذية ()36

علم نفس قدرات
د/حنان المالحة
(عن بعد)

طرق تدريس
االقتصاد المنزلي
أ.م.د/لمياء لطفي –
(عن بعد)

علوم األطعمة(ت)
أ.م.د/نعمات القويسني
د إيمان عبد ربه معمل التغذية
()011
مج3

أسس تصميم المالبس (ت)
أ.د /السيد النشار
م.م /مروة عوض
()114
مج 3

أساسيات
حاسب(ط)
د/أميرةأحمد –
م.مي يونس

طرق تدريس
االقتصاد المنزلي
–د/داليا المداح
(عن بعد
المشـــــــــروع الفني
 أ.م .د/نعمات محمد القويسني -ا.د /مرفت الدميرى أ.م.د.وجيدة محمد حماد .-م.د/غادة عمر-أ

االولى

الثانية

إعداد أطعمة (( )0ن)
د .نزيه دياب –
د.إيمان عبد ربه
ق()114
عن بعد

خيوط وتراكيب نسجية(ن)
أ.د/السيد النشار ق()114

ماكينات (( )0ط)
أ .م.د /غادة عمر+م.م مروة عوض
ق()114

خيوط وتراكيب نسجية(ط)
أ.د/السيد النشار-م.م/مروة عوض
ق()114

تريكو وكروشيه (ط)
أ.م.د إيناس الفواخري +م منى محمود
ق()114

األربعاء

الثالثة
تقنين غذائي(ن)
د نزيه دياب
د.إيمان عبدربه  -ق101

تدريب ميداني د/إيمان عبد ربه
الرابعة

تغذية فئات حساسه ((ن)
أ.د/مرفت الدميرى –د/إيمان عبدربه (عن
بعد)

االولى
الثانية

الخميس

كيمياء حيوية (ط)
أ.م.د.لمياء لطفي
(معمل الكيمياء)

ماكينات (( )0ن)
أ.م.د غادة عمر
( عن بعد)

كيمياء حيوية (ن)
أ.م.د لمياء لطفي
018

الثالثة
تقنين غذائي(ط)
د نزيه دياب
د/ايمان عبدربه–م/إيمان محمود
ق 101،115،114

الرابعة

شئون الطالب

رئيس القسم
(أ.م.د/وجيدة حماد)

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ.م .د/نجالء األشرف )

عميد الكلية
(أ.د/أماني محمد شاكر(

تريكو وكروشيه (ن)
أ.م.د إيناس الفواخري
(عن بعد)

7-6

كلية التربية النوعية
قسم االقتصاد المنزلى

