
 

 

 جامعة طنطا               

 كلية التربية النوعية  

 قسم االقتصاد المنزلي    

 2021/    2020الفرقة   )   االولى     (  )اقتصاد منزلى(    للعام الجامعى         الثانىلفصل ل جدول الدراسى ال                                  

 األربعاء (   -األثنين –(               أيــــام الحضـــــــور ) السبت   13 – 9 – 5 –2(                               االسبـــــــوع ) وجها لوجه  ) التعليم 

 6.5- 5.5 5.5 – 4.5 4.5 4 – 3.5 3.5 – 2.5 2.5 – 12.5 12.5-11.5 11.5 –  10.5 10.5 10ــ  9.5 9.5 – 8.5 اليوم

 السبت

 أسس النماذج وتنفيذ المالبس م/ 

 أ.م.د/ وئام محمد حمزة 

 محمد األباصيرىأ.م.د/ ميمنة  

 جديد 2م

 مدخل تكنولوجيا التعليم  

 أ.د/حمدى شعبان 

 مدرج  2أ.د/حسناء الطباخم 

 مدخل علوم نفسية  

 د/ أحمد الششتاوى –ا.د/ ثريا سراج  

 جديد( 1)م أولى أقتصاد

 

 فسيولوجى 

 أ.د/ محمد بسيونى أبو الفتوح 

 جديد 4م

  

 االثنين 

 نظرى( 2مبادئ إداره) 

 الحداد د/جيهان عبد هللا 

 جديد 1م

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ   –د/ يسرية 

 جديد 2م اولى اقتصاد

 رعاية امومة وطفولة
 أ.د/نجالء فاروق الحلبى 

 جديد 1م

   

 االربعاء 
 ميكروبيولوجي 

أ.م.د/ مرفت فتحى فريد  

 جديد 4عوض م

 

 فيزياء 

 د/ سامى عبد الفتاح العطار 

 جديد 3م

 التربية الصحية  

 ا.د/ ثريا سراج

 جديد 2م اقتصادأولى 

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمرواى

 جديد 1م أولى اقتصاد

 د/ حسن عوض الجندى 

 رياضة واحصاء 

 جديد 1م
 

 (الخميس  -الثالثاء– االحد(           أيــــام الحضـــــــور)  14-12-11-10-8-7-6-4-3-1(                               االسبـــــــوع )    عن بعد) التعليم 

   م 6–م 5 م 5 -م  4 م   4 –م  3 م   3 –م  2 م  2 –م  1 م 1  –م  12 اليوم

 االحد

 

 مدخل علوم نفسية  

د/   –ا.د/ ثريا سراج  

 أحمد الششتاوى 

 أولى أقتصاد 

أسس النماذج وتنفيذ  م/ 

 المالبس 

 أ.م.د/ وئام محمد حمزة 

 أ.م.د/ميمنةاألباصيرى 

مدخل تكنولوجيا التعليم  

أ.د/حمدى شعبان  

 أ.د/حسناء الطباخ 

 

 فسيولوجى 

أ.د/ محمد بسيونى أبو 

 الفتوح 

 

   

 الثالثاء

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ   –د/ يسرية 

 جديد 1م اولى اقتصاد

 نظرى( 2مبادئ إداره) 

 د/جيهان عبد هللا الحداد 

 رعاية امومة وطفولة
 أ.د/نجالء فاروق الحلبى 

 فيزياء 

    د/ سامى عبد الفتاح العطار 

 الخميس
 لغة انجليزية  

 ا.د/ كمال الغمرواى

 جديد 1م أولى اقتصاد

 ميكروبيولوجي 

أ.م.د/ مرفت فريد فتحى  

 عوض

 التربية الصحية  

 ا.د/ ثريا سراج

 جديد 2م أولى اقتصاد

 د/ حسن عوض الجندى  

  واحصاء رياضة 

 

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس القسم     مدير ادارة       مراجع     سكرتير 
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 جامعة طنطا                

 كلية التربية النوعية  

 2021/    2020الفرقة   )   الثانية     (  )اقتصاد منزلى(    للعام الجامعى         الثانىجدول الدراسى الفصل قسم االقتصاد المنزلي    

 ( االربعاء  -االثنين –السبتيــــام الحضـــــــور )(               أ 14 – 10 – 6 – 2(                               االسبـــــــوع )   وجها لوجه) التعليم 

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

 السبت

 تخطيط  وجبات 

 د/ أمل محمد كويلة          

 د/فاطمة وصال سرحان 

 جديد 2م

 تنفيذ مالبس   

 أ.د/هيام دمرداش الغزالى 

 أ.د/ رانيا محمد حمودة 

 جديد 2م

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  

 مصر

 د/ عبير العصامى 

 مدرج  2م ثانية أقتصاد

مو طفل ورعايته ن  
 د/ نبيلة محمد عبد الستار 
 د/ منى عبد الحميد عوف 

 جديد 3م

 

 االثنين 

 تصميم وتطريز  
 الدين الهنداوى أ.د/ عادل جمال 

 لبشتين أ.د/ آية محمد فوزى

 جديد 2م

 علم نفس تعليمى  
 أ.د/ محمد عبد المطلب 

 جديد 1م

 تغذية انسان 
 د/ فيوليت صبحى أوسة 

 جديد 1م
 

 االربعاء 
 لغة عربية وادابها 

 جديد 1أ.د/أحمد ذكى م

 مبادىء تدريس 

 د/ فاطمة حشاد  –د/ مواهب جبر 

 جديد2م ثانية اقتصاد

   

 

 ( الخميس  - الثالثاء–االحد(           أيــــام الحضـــــــور  13-12-11-9-8-7-5-4-3-1(                               االسبـــــــوع )    عن بعد) التعليم 

   م  6-م 5 م 5 -م  4 م   4 –م  3 م   3 –م  2 م  2 –م  1 م 1  –م  12 اليوم

 االحد

 تنفيذ مالبس 

 أ.د/هيام دمرداش الغزالى 

 أ.د/ رانيا محمد حمودة 

ورعايته مو طفلن  
د/ نبيلة محمد عب  

 الستار 
 عوف د/ منى 

 تخطيط  وجبات 

 د/ أمل محمد كويلة 

 د/فاطمة وصال سرحان 

 تخطيط  وجبات  

 د/ أمل محمد كويلة 

 د/فاطمة وصال سرحان 

   

 الثالثاء

 تصميم وتطريز 
 الدين الهنداوى أ.د/ عادل جمال 

 لبشتين أ.د/ آية محمد فوزى

 علم نفس تعليمى  
 أ.د/ محمد عبد المطلب 

 جديد 1م

 تغذية انسان 
 د/ فيوليت صبحى أوسة 

 
 

  
 

 الخميس
 مبادىء تدريس 

 د/ مواهب جبر 

 د/ فاطمة حشاد 

 
 لغة عربية وادابها 

 جديد 1أ.د/أحمد ذكى م
 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  

 مصر

 د/ عبير العصامى 
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 امعة طنطا ج                     

 كلية التربية النوعية  

 2021/   2020الفرقة  ) الثالثة    (  )اقتصاد منزلى(    للعام الجامعى         الثانىجدول الدراسى الفصل                األقتصاد المنزلىقسم 

 )االثنين تربية ميدانية بالمدارس ( الخميس (  -الثالثاء  –( أيــــام الحضـــــــور ) االحد  14 – 11 – 7 – 3(         االسبـــــــوع )   وجها لوجه) التعليم 

 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم
11.5-

12.5 

12.5  –  

1.5 
1-2 2– 3 3.5 –  4.5 4.5 –  5.5 5.5 -6.5 

 

 األحد

 

 

 

 طهى تجريبى 
 أ.د/ عادل عبد الحميد الباجورى 

 جديد2م د/ رانيا شمس الدين

 أصول ثقافية واجتماعية  
 العصامى د/ عبير 

 جديد1مثالثة اقتصاد
 

    التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة  األثنين 

 الثالثاء
 اجهزه وادوات منزليه 

 د/ عبير أنور هالل 

 جديد 1م

 عالقات اسريه 

 د/ عبير أنور هالل 

 جديد 2م                  
    

 الخميس

 

 
 القياس والتقويم 

 أ.د/محمد عبد المطلب

 جديد 1م

 ( 2تنفيذ مالبس) 

 أ.م.د/ والء زين العابدين 

  أ.م.د/ شيرين رياض المنشاوى

 جديد 2م

  

 

 األثنين( –(           أيــــام الحضـــــــور )  السبت   13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1(                               االسبـــــــوع )    عن بعد) التعليم 

    م 5-م4 م 4-م3 م 3-م2 م 2-م1 م 1-م12 اليوم

 السبت
 القياس والتقويم 

 ا.د/ محمد عبد المطلب 
 ثالثة اقتصاد 

 ( 2تنفيذ مالبس) 

 أ.م.د/ والء العابدين 

 أ.م.د/ شيرين المنشاوى 

 عالقات اسريه 

 هالل            أنور د/ عبير
  

   

   األثنين 
أصول ثقافية    

د/       واجتماعية
 عبيرالعصامى 

   

 األربعاء 
 اجهزه وادوات منزليه 

 د/ عبير أنور هالل 

 طهى تجريبى 

د/   الباجورىأ.د/ عادل 

 رانيا شمس الدين 

   

   
   

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس القسم     مدير ادارة       مراجع     سكرتير 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(   جالء فاروق الحلبي (   ) أ.د/ ن ية محمد فوزى لبشتين( آ) أ.د/                                                 



 

 

 جامعة طنطا                       

 كلية التربية النوعية  

 2021/   2020لرابعة     (  )اقتصاد منزلى(    للعام الجامعى     االفرقة   )      الثانىجدول الدراسى الفصل          األقتصاد المنزلىقسم 

 تربية ميدانية بالمدارس (  األربعاء) ( الخميس  -الثالثاء  –( أيــــام الحضـــــــور ) االحد 12–8–4(            االسبـــــــوع ) وجها لوجه ) التعليم  

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

  االحد

 تأثيث مسكن

 د/ جيهان عبد هللا الحداد 

 جديد1مد/ منى عبد الحميد عوف 

 تربية مقارنة 
 د/ سميحة أبو النصر

 جديد1مرابعة اقتصاد

 اقتصاديات اسر وارشاد مستهلك 
 د/ نبيلة عبد الستار السيد 

 جديد 2م
 

 الثالثاء

 تربية غذائية 

 أ.م.د/ دعاء أبراهيم قابيل 

 جديد 2مد/ فاتن يوسف مخيمر 

 3تنفيذ مالبس 

 أ.د/ايرينى سمير مسيحة

 جديد 2أ.م.د/ ايمان حامد ربيع م

 

 

    التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة  األربعاء 

      الخميس
 

 (    األربعاء-األثنين–السبت(           أيــــام الحضـــــــور )   11-10-9-7-6-5-3-2-1(                               االسبـــــــوع )    عن بعد) التعليم 

     م 6-م5 م 5-م4 م 4-م3 م 3-2م م 2-م1 م 1-م12 اليوم

 السبت

 3تنفيذ مالبس 

أ.د/ايرينى سمير 

 مسيحة 

أ.م.د/ ايمان حامد 

 ربيع

 

 تأثيث مسكن

د/ جيهان عبد  

 هللا الحداد 

د/ منى عبد  

 الحميد عوف 

اقتصاديات اسر  

 وارشاد مستهلك 
د/ نبيلة عبد الستار  

 السيد 
 جديد 2م

    

 األثنين 

\ 
 

 تربية مقارنة 
د/ سميحة أبو  

 النصر 

    

 تربية غذائية

أ.م.د/ دعاء أبراهيم 

 قابيل 

 د/ فاتن يوسف مخيمر 

  

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس القسم     مدير ادارة       مراجع     سكرتير 
 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(             ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (               ية محمد فوزى لبشتين( آ) أ.د/                                            


