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 انزٕقٛذ          

 انٕٛو
 

0..2:0..2 

 

22..2:0.. 

 

22..2:22..2 

 

20..2:22..2 

 

2..2:20..2 

 

0..2:2..2 

 

...2:0.. 
0..2:...2 03.2-03.2 03.2- 03.2 

 انظجذ

 و/ يجبدئ اقزصبد

 د/يُٗ ػٕف

 ( جذٚذ0يذرج )

 و/ يبكُٛبد انحٛبكخ

 أ.د/ نًٛبء اثزاْٛى

أ.و.د/ يًُٛخ 

 األثبصٛز٘

و/طجبػخ انًالثض 

 ٔانًفزٔشبد

 أ.د/ نًٛبء اثزاْٛى

أ.و.د/ يًُٛخ 

 األثبصٛز٘

 و/ انثقبفخ انجٛئٛخ

 طزاج د/ثزٚب

 و/انزؼهٛى انذارٗ

 د/ يحًذ ػجذ انًطهت 

 

  

 األحذ
 و/فظٕٛنٕجٙ

 أ.د/ يحًذ ثظَٕٛٙ

و/ يذخم انٗ انؼهٕو 

 انُفظٛخ

 د/ أحًذ انششزبٖٔ

 
 و/ نغخ إَجهٛشٚخ

 أ.د/ كًبل انغًزأٖ

 ط( 0و/ فٍ رجًٛم األطؼًخ )

 د/راَٛب شًض انذٍٚ

و/ فٍ رجًٛم 

 األطؼًخ

د/راَٛب شًض 

 انذٍٚ

 

 اإلثٍُٛ
 ٛكزٔثٕٛنٕجٙو/ي

 أ.و.د/ يزفذ فزٚذ
 

و/انخٕٛط ٔانززاكٛت 

 انُظٛجٛخ

 ا.د/ ػبدل انُٓذأٖ

 ا.و.د/ ٔئبو حًشِ

 ط(0طجبػخ انًالثض ٔ انًفزٔشبد )

 و.و/ ػفبف ػهٗ

 

 
 

 انثالثبء
 و/ طزق رذرٚض ػبيخ

 د/ يحًٕد انٕكٛم
 

 و/ حقٕق األَظبٌ

 د/ ثهٛغ حًذ٘ 

 و/ رػبٚخ األو ٔانطفم

 أ.د/ َجالء انحهجٙ

 ط(0فظٕٛنٕجٙ )

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ ) 0أ/يٕطٗ صالح ص 

 ط(.خٕٛط ٔرزاكٛت ) 0أ/يٕطٗ صالح ص 

 2أ/ َٕرا يحًذ ص 

 األرثؼبء

 ط(.يبكُٛبد )

 2و.و/ ػفبف ػهٙ ص 

 

 ط(.يبكُٛبد )

 .و.و/ ػفبف ػهٙ ص

 0و.و/ طحز أَٛض ص

 ط(.يبكُٛبد )

 0و.و/ ػفبف ػهٙ ص 
 

 ط(.خٕٛط ٔرزاكٛت )

 0يحًذ ص  أ/ َٕرا 
 ط( 0خٕٛط ٔرزاكٛت  )

 .أ/ َٕرا يحًذ ص  

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ )

 .أ/يٕطٗ صالح ص 

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ )

 0أ/يٕطٗ صالح ص 

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ )

 0أ/يٕطٗ صالح ص

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ )

 2أ/يٕطٗ صالح ص

 ط(0يٛكزٔثٕٛنٕجٙ )

 0أ/يٕطٗ صالح ص 

  انخًٛض

 خٕٛط ٔرزاكٛت

 0حًذ ص أ/ َٕرا ي

 خٕٛط ٔرزاكٛت

 0أ/ َٕرا يحًذ ص 

 خٕٛط ٔرزاكٛت

 0أ/ َٕرا يحًذ ص 

 ط(0فظٕٛنٕجٙ )

 0، ص 2، ص .، ص 0، ص  0أ/يٕطٗ صالح ص 

  
 ط(.يبكُٛبد )

 0و.و/ ٔالء أحًذ ص

 ط(.يبكُٛبد )

 0و.و/ ٔالء أحًذ ص
 



 

 جامعة طنطا         

 كلية التربية النوعية      

                                                             قسم االقتصاد المنزلى               

 م0202/0200جدول التطبيقى الفرقة االولى )الئحة قديمة( الفصل الدراسى الثانى العام الجامعى 

 5,8-5,8 
5,8-

22,8 

22,8

-

22,8 

22,8-20,8 20,8-2,8 
2,8-

0,8 
0,8-5,8 

5,8-

5,8 
5.8-8.8 8.8-5,8 

 السبت

 ط5أسس نماذج 

 المبنى الجديد2س ) ( مشغل عفاف علىأ/
 

 
 ط أ/موسى صالح 2.8ميكروبيولوجى 

 2س  )( معمل 
 

 االثنين

                                                                                    

 ط2.8فسيولوجى 

 معمل  -م/مريم الطحان 2م

 ط  0رياضة واحصاء                 

 2س -د/حسن الجندى                 

 الخميس

 

 فيزياء

 د/سامى عبد الفتاح العطار

 معامل الفيزياء بكلية العلوم س ) (

 

      ميد الكلية                                                                                                                   د/ ع2وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب           أ              رئيس القسم        القسم   مراجع   مدير ادارة سكرتارية                                  

 

 فاروق الحلبى             أ.د/ حمدى اسماعيل شعبانأ.د/ نجالء           أ.د/ أًية محمد فوزي لبشتين                                                                             

 

 

     

     

 



 جبيؼخ طُطب           

 كهٛخ انززثٛخ انُٕػٛخ ثطُطب

 قظى االقزصبد انًُشنٗ        

 و  0202/0200جذٔل انزطجٛقٗ       انفزقخ انثبَٛخ       انفصم انذراطٗ انثبَٗ    انؼبو انجبيؼٗ

 (20-.2-20-22-0-0-0-0-0-0-2األطجٕع )   
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 030 -030 030-2230 2230-2230 
2230-

2030 
2030-230 

230-

030 
030 -.30 .30-030 030-030 030- 030 

 انظجذ 

 ط(0رُفٛذ يالثض) 
 .يشغم 2و.و/ يزٔح انٓبرَٔٗ ص 

 

 ط(.رصًٛى ٔرطزٚش ) 
 .يشغم7و.و/ يزِٔ انٓبرَٔٗ ص 

 

 

 

 

 
 ط(0رُفٛذ يالثض )
 0يشغم0و.و/ ٔالء أحًذ ص 

 ط ( .ًٛى ٔرطزٚش )رص
 0يشغم 0و.و/ ٔالء أحًذ ص 

 

 

 

 
 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 

7ق 0د/ يُٗ ػٕف ص   

 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 
7ق 0د/ يُٗ ػٕف ص  

 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 
 7ق  0د/ يُٗ ػٕف ص 

 

 
 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ                  

 0ق.ا/ اًٚبٌ طًٛزص

 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 
0ق 0طًٛز ص  ا/ اًٚبٌ  

 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 
0ق 7ا/ اًٚبٌ طًٛز ص   

 ط0ًَٕ انطفم ٔرػبٚزّ 
 0ق 2ا/ اًٚبٌ طًٛز ص

 

 األثٍُٛ

 
 

 

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
يطبثخ 0د/فبطًخ ٔصبل ص   

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
يطبثخ .د/فبطًخ ٔصبل ص   

 ط(0رُفٛذ يالثض ) 
 .يشغم7و.و/ يزٔح انٓبرَٔٗ ص 

 (ط .رصًٛى ٔرطزٚش )
 2و.و/ يزٔح انٓبرَٔٗ ص 

 

 

 
 ط(0رُفٛذ يالثض ) 

 2يشغم   .أ/ َٕرا يحًذ ص 
   

 

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
يطبثخ 0و.و/ يزٚى انطحبٌ ص   

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
يطبثخ 0و.و/ يزٚى انطحبٌ ص   

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
 يطبثخ 7و.و/ يزٚى انطحبٌ ص 

 

 

  
 ط(0رُفٛذ يالثض )
0يشغم0و.و/ ٔالء أحًذ ص  

 االرثؼبء

 ط( 0رُفٛذ يالثض )
 0يشغم0و.و/ ٔالء أحًذ ص 

 ط( .رصًٛى ٔرطزٚش )
 0يشغم0و.و/ ٔالء أحًذ ص 

 

 
 ط(0رُفٛذ يالثض ) 

 .يشغم0و.و/ يزٔح انٓبرَٔٗ ص 

 
 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
 يطبثخ 2د/فبطًخ ٔصبل ص 

 ط(.رخطٛط ٔججبد ) 
 يطبثخ 0د/فبطًخ ٔصبل ص 

 ط.رصًٛى ٔرطزٚش 
 انًجُٗ انجذٚذ2يشغم0 َٕرا َجّٛ ص ا/

 ط.رصًٛى ٔرطزٚش 
انًجُٗ 2يشغم .َٕرا َجّٛ ص ا/

2انجذٚذ  

 ط.رصًٛى ٔرطزٚش 
2انًجُٗ انجذٚذ2يشغم 0ا/ َٕرا َجّٛ ص  

 



 جبيؼخ طُطب      

 كهٛخ انززثٛخ انُٕػٛخ 

 قظى االقزصبد انًُشنٗ  
 (.2-20-22-0-0-7-0-0-.-2األطجٕع )                 و  0202/0200جذٔل انزطجٛقٗ       انفزقخ انثبنثخ      انفصم انذراطٗ انثبَٗ    انؼبو انجبيؼٗ                            

 

 5,8 – 5,8 5,8 – 22,8 22,8-22,8 22,8-20,8 20,8-2,8 2,8-0,8 0,8-5,8 5,8-5,8 5,8-8,8 8,8-5,8 

 االحد
 ط5طهى تجريبى 

 مطابخ 8د/ رانيا شمس الدين س 
 ط5طهى تجريبى 

مطابخ5د/ رانيا شمس الدين س  
 

 

 

 التربية الميدانية االثنين

 
 استخدام الحاسب فى االقتصاد

8د/ رنا عباس س  ط(0)  

 
ط(0استخدام الحاسب فى االقتصاد )  

2د/ رنا عباس س   

 

 ط(0) 0تنفيذ مالبس 
 م.م/ اسماء شعبان

5د س المبنى الجدي2مشغل   

ط(م.م/ عفاف على 0) 0تنفيذ مالبس 
 5المبنى الجديد س2مشغل 

 

 ط(0) 0تنفيذ مالبس 
 م.م/ اسماء شعبان

 5س  المبنى الجديد2مشغل 

 الثالثاء

 
 ط(0أجهزة وادوات منزلية  )
 5أ/ موسى صالح س

 

 
 ط(0أجهزة وادوات منزلية  )
 5أ/ موسى صالح س

 
 ط(0أجهزة وادوات منزلية  )

5سى صالح سأ/ مو  

 

 5المبنى الجديد س 2مشغل  م.م/ اسماء شعبان ط(5) 0تنفيذ مالبس        8المبنى الجديد س 2م.م/ اسماء شعبان مشغل  ط(5) 0تنفيذ مالبس                           
 

5(  المبنى الجديد س2اف مشغل)ط( م.م/ عف5( )0تنفيذ مالبس ) 0س ( المبنى الجديد2ط(   م.م/ عفاف مشغل )5( )0تنفيذ مالبس )  

  مطابخ 5ط د/ رانيا شمس الدين س5طهى تجريبى  مطابخ 2ط د/ رانيا شمس الدين س5طهى تجريبى  

 الخميس

استخدام الحاسب فى 
ط(0االقتصاد )  

 5د/ رنا عباس س

ط(0استخدام الحاسب فى االقتصاد )  
 0د/ رنا عباس س

ط(0استخدام الحاسب فى االقتصاد )  
 5د/ رنا عباس س               

ط(0استخدام الحاسب فى االقتصاد )  
 5د/ رنا عباس س                

 

 ط(5) 0تنفيذ مالبس 
 2المبنى الجديد س 2مشغل  م.م/ اسماء شعبان 

 ط(5) 0م.م/ تنفيذ مالبس 
 5المبنى الجديد س 2مشغل  اسماء شعبان 

 
 
 

 

  
 ط5طهى تجريبى 

 ابخمط5م.م/ مريم الطحان س

 
 

 

 ط5طهى تجريبى 
 مطابخ 0م.م/ مريم الطحان س       

 ط(0اجهزة وادوات منزلية  )
0الطحان س مريمأ/        

 ط(0اجهزة وادوات منزلية  )
2س مريم الطحانأ/            

 ط(0اجهزة وادوات منزلية  )
8س سمير ايمانأ/    
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 جبيؼخ طُطب    

 كهٛخ انززثٛخ انُٕػٛخ 

 قظى االقزصبد انًُشنٗ 
 و  0202/0200بو انجبيؼٗجذٔل انزطجٛقٗ       انفزقخ انزاثؼخ       انفصم انذراطٗ انثبَٗ    انؼ

 (20-20-22-22-0-7-0-0-.-0األطجٕع )                                                          

 
030-

030 

030-

2230 

2230-

2230 
2230-2030 

2030-

230 
230-030 030-.30 

.30-

030 

030-

030 

030-030 

 االحذ

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 0و/.و/طحز اَٛض ص

 انجذٚذ انًج2ُٗيشغم

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 0و/.و/طحز اَٛض ص

 انًجُٗ انجذٚذ2يشغم

ط أ/ إًٚبٌ طًٛز .رأثٛث يظكٍ 

 (0(ق ) 2ص)

 

 (.ط أ/ إًٚبٌ طًٛز ص).رأثٛث يظكٍ 

 (0ق )

 (0ط أ/ إًٚبٌ طًٛز ص).رأثٛث يظكٍ 
 (0ق )

 

 انثالثبء

 ط0انززثٛخ انغذائٛخ 

 .أ.و.د/ دػبء قجٛم ص

 0ق 

 ط0انززثٛخ انغذائٛخ 

 0أ.و.د/ دػبء قجٛم ص 

 0ق

 ط0انززثٛخ انغذائٛخ 

 0أ.و.د/ دػبء قجٛم ص 

 0ق

 

 

 

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 2و/.و/طحز اَٛض ص

 يشغم

 انًجُٗ انجذٚذ2

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 0و/.و/طحز اَٛض ص

 يشغم

 انًجُٗ انجذٚذ2

  انززثٛخ انًٛذاَٛخ االرثؼبء

 انخًٛض

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 .و/.و/طحز اَٛض ص

انًجُٗ انجذٚذ2يشغم  

 ط0( .رُفٛذ يالثض)

 0و/.و/طحز اَٛض ص

انًجُٗ انجذٚذ2يشغم  

 ط0( .رُفٛذ يالثض)                       

 0و/.و/طحز اَٛض ص                      

انًجُٗ انجذٚذ2يشغم                       

 

 ط0رزثٛخ غذائٛخ 

 2أ.و.د/ دػبء قجٛم ص

 (7الق )

 ط0رزثٛخ غذائٛخ 

(7ق ) 0أ.و.د/ دػبء قجٛم ص  

 

 

ط أ/ إًٚبٌ طًٛز .رأثٛث يظكٍ 

 (0(ق ) 0ص)

 

 (0ط أ/ إًٚبٌ طًٛز ص).رأثٛث يظكٍ 

 (0ق)
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