
  جامعة كفر الشيخذ

 كلية التربية النوعية 

 شعبة االقتصاد المنزلي                 

 2022-2021جدول قسم االقتصاد املنزيل الفصل الدراسي الثاني العام اجلامعي 

 
 عميد الكلية                                                      القسم رئيس                  شئون الطالب       

 
 )أ.د/أماني حممد شاكر(                                       )ا.د/وجيدةمحاد(                                   

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الفرقة  اليوم 

حد
اال

 

 االولى
 مادة اختياري تخصص 

 المفروشات المنزلية)ن(

 (   210ا.د/السيد النشار)

  

 مادة اختياري تخصص 

 المفروشات المنزلية)ط(

 (    210م.هالة هارون  )-ا.د/السيد النشار   

   __________________ 

 (209تغذية طفولة )

 م/ياسمين عبد الباسط  –د/إيمان عبد ربه 

 ( 209)(طماكينات الحياكة )

 ا.م.د/غادة عمر 

 م/هالة هارون 

 ماكينات الحياكة )ن( 

 209ا.م.د/غاده عمر

 (108مادة اختياري تخصص)

 تغذية طفولة)ن( 

 د/ايمان عبد ربه 

   

 

 الثانية 

مبادئ تدريس 

االقتصاد  

 108المنزلي)

 ل  ، ق(

 د/داليا المداح 

 

مناهج وطرق  

تدريس 

االقتصاد  

 المنزلي 

د/داليا السيد  

 (108المداح)

 

 اجهزة وادوات منزلية)ن( 

 (210ا.م. د/نيبال فيصل)

 

 

تخطيط واعداد واجبات )ن( \  

(204الدميري)ا.د/مرفت   

 

 2تخطيط واعداد واجبات مج 

 ا.د/مرفت الديميري

 ( 36م/ياسمين عبد الباسط)

  وادوات اجهزة

 1مج( ط)منزلية

 فيصل  نيبال /د. ا.م.

 (126)محمود منى/م

تغذية انسان  

 (108)ل،ق(

 ا.م.د/نعمات القوسيني 

 

 عالقات اسرية )ن(   الثالثة 

 ( 204ا.د/وجيدة محمد حماد)

      

 طهى تجريبى )ن( 

 ( 108) أ.م.د/ ريهام رفعت 
 

 اجهزة وادوات منزلية )ن( 

  ( 108ا.م. د/نيبال فيصل)
 

 
 

 

 اقتصاديات اسرة )ن( الرابعة 

 (     108ا.م.د/نيبال فيصل عبد الحميد)

 

 (  نتأثيث مسكن )

 (204) أ.د/ وجيدة حماد

 

 

(طتأثيث مسكن )  

 (210))1م/ منى محمود مج)  أ.د/ وجيدة حماد

  

 

 

 (2( )ط( مج )3تنفيذ مالبس )

 (204)م./هالة هارون(  -أ.د/ السيد النشار

 

ني 
االث

 

 
 األولى

 37الثقافة الرياضيه م

 د/اشرف    د/احمد 

 
 

 حقوق انسان

 د/ماهر 

 37م 

مبادئ ومهارات تدريس  

 االقتصادالمنزلي 

(210) 

 ا.م.د/لمياء لطفي 

  

  

 

 

 

 اخالتقيات ومهارات البحث العلمي

 أ.م.د/عزيز أبو شامة  ك.علوم 

 

  الثانية 

مبادئ تدريس االقتصادج  

 المنزلي

 (108ل ق)

 ا.م.د/لمياء لطفي الصادق 

 ( 209تصميم وتطريز )ل ،ق( )ن()

 ا.م.د/ايناس الفواخري  

مناهج وطرق تدريس  

 االقتصاد المنزلي

 ( 108ا.م.د/لمياء لطفي) 
 

 

 مقرر اختياري تخصص )ط( 

 إعداد أطعمة فئات خاصة

 ( 36د/إيمان عبد ربه م.ياسمين عبد الباسط) 

 

مقرر إختيارى تخصص )ط(  

 إعداد أطعمة فئات خاصة 

د/إيمان عبد ربه م.ياسمين عبد  

 ( 108الباسط)

 مقرر اختياري تخصص )ط(عالقات أسرية  

 (209م.م/منى محمود)-ا.د/وجيدة حماد

 

 الثالثة 
 
 

 ميداني التدريب ال

 أ.م.د/نيبال فيصل   -ا.م.د/غادة عمر

 

 

    

 الرابعة 
 

 ( )ن(3تنفيذ مالبس )

204ا.د/السيد النشار)  

 (2تربية غذائية)ط( مج)

 ا.م.د/لمياء لطفي الصادق 

(210م/ياسمين عبد الباسط)  

                 

                   

 

 

 

 

 

 ( 1( )ط( مج ) 3تنفيذ مالبس ) 

 ( 204)م/هالة هارون( ) ا.د/السيد النشار          

 

الثاء
الث

 

 االولى
 الثقافة الصحية 

 134ا.د/حسن م/
   ن(طهى تجريبى )

 ( 204)أ.م.د/ ريهام رفعت 
 

   ط(طهى تجريبى ) 

 أ.م.د/ ريهام رفعت  

 (36م/ياسمين عبد الباسط)

 

  

 

 مركزمصادر المعلومات  

 أ.م.د/أشرف البرادعى  

 

 الثانية 

2تنفيذ مالبس الطفل)ط( مج   

 ا.م.د/ايناس الفواخري 

108) م.هالة هارون()   

 ______________________ 

 مقرر اختياري تخصص)ط(عالقات أسرية  

(210م.م/منى محمود)-ا.د/وجيدة حماد  

  تخصص  اختياري  مقرر    

   أسرية عالقات(ن0

حماد  وجيدة/د.ا  

 ___________ 

   خاصة   فئات  أطعمة إعداد 

(108)  ربه عبد  إيمان/د  

 

 

 

2مج( ط)منزلية وادوات اجهزة  

فيصل  نيبال/د. م.  

(126)محمود  منى/م  

 ثقافة الفنون البصرية 

 د/رشا جاويش 

 د/روضة العمروسي 

 د/داليا المصري 

عة  ( المدرجات المركزية بالجام6م )  
 

تخطيط  

واعداد 

وجبات )ل 

 ق(

ا.د/ميرفت  

 الديميري

108 )  

 تخطيط واعداد وجبات )ل ق( 

 ا.د/ميرفت الديميري

 م/ياسمين عبد الباسط

108 )  

 الثالثة 
 القياس والتقويم 

 ا.د/ احسان هنداوي 

(  37م )  

 االصول الثقافية واالجتماعية 

 د/راضي عطا  

( 37م )  

   ستخدام الحاسب فى االقتصاد المنزلى )ط( ا

( 9) معمل أ.د/السيد النشار  

   

 

 

 

 تربية غذائية)ن( الرابعة 

(210ا..د/لمياء لطفي الصادق)  

 

 المشروع الفني 

(210ا.م.د/ايناس الفواخري) .د/ وجيدة حمادا نعمات القويسني+./ا.دأ.د/ مرفت الدميرى +   

   

عاء 
الرب

ا
 

 ن((ادارة موارد األسرة  األولى

(210ا.م.د/نيبال فيصل )  

 ط((ادارة موارد األسرة 

 ا.م.د/نيبال فيصل  

(210م/منى محمود)  

 فسيولوجي انسان 

(204ا.م.د/نعمات القويسني)  

  

 

 

 الثانية 
 
 

 نظام التعليم في مصر 

(37د/بدرية م )  

 تخطيط وتطوير المناهج 

(37م)  

1مج واجبات  واعداد تخطيط   

الدميري  مرفت /د.ا  

(36)الباسط عبد  ياسمين/م  

 علم نفس التعليمي  

 د/ السعيد صقر 

 ل ق 

(4م)  

 نمو الطفل ورعايته  )ل ’ق ( 

أ.م.د/ نيبال فيصل عبد  

(108الحميد)  

 

 

 تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر 

 د/راضي &د/بدرية 

 لغة عربية وآدابها 

 

 

()  ل  ق( 1نفيذ مالبس )ت  

(108د/غادة عبد القادر)  

( )  ل  ق(1تنفيذ مالبس )  

 د/غادة عبد القادر 

(108) م.هالة هارون()   

 

   ط(طهى تجريبى )  الثالثة 

 أ.م.د/ ريهام رفعت  

(36م/ياسمين عبد الباسط)  

منزلية   اجهزة  وادوات  

فيصل  نيبال/د . م .أ    

(36م/منى محمود)  

  

 

 

 الرابعة 
 

ميداني التدريب  ال  

د/إيمان عبد ربه -.د/ايناس عادل الفوا خريا.م    

 التربية المقارنة 

 د/رمضان 

( 4م)  

( 1تربية غذائية)ط( مج)  

 ياسمين/م -ا..د/لمياء لطفي الصادق

(36)الباسط عبد  

 

 

 

س
مي

اخل
 

      االولى 
 

 

 

 الثانية 
1تنفيذ مالبس الطفل)ط( مج  

 ا.م.د/ايناس الفواخري 

(204)م.هالة هارون()  

مالبس الطفل)ن( تنفيذ   

(210ا.م.د/ايناس الفواخري)   

( 210تصميم وتطريز )ل ،ق( )ط()    

 ا.م.د/ايناس الفواخري / م/هاله هارون 
 

 

 

 

 الثالثة 
(ن( 2تنفيذ مالبس  )  

( 204ا.م.د/غادة عمر عبد القادر)  

( )ط( 2تنفيذ مالبس)  

( 204ا.م.د/غادة عمر عبد القادر)  

204) م./هالة هارون()(  

   

( طمسكن )تأثيث  الرابعة    

( 108()2م/ منى محمود مج)  أ.د/ وجيدة حماد   

 

 

 


