
 جايعت طُطا

 كهيت انتزبيت انُىعيت 

 قظى االقتصاد انًُشنى  
   و0202/0200انفصم انذراطى انثاَى    انعاو انجايعى      انثتانفزقت انث       ىتطبيقانجذول 

 (23-20-22-9-8-7-5-4-3-2األطبىع )   
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22,5-

20,5 

20,5-2,5 2,5-0,5 0,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-

6,5 

 االحذ

اجهشة وادواث  

 ط(0يُشنيت  )

 2أ/ ايًاٌ طًيز ص

اجهشة وادواث يُشنيت  

 ط(0)

 3أ/ ايًاٌ طًيز ص

 ط(0اجهشة وادواث يُشنيت  )

4أ/ ايًاٌ طًيز ص  

 

 

 

 (ط0) 0تُفيذ يالبض  

 و.و/ اطًاء شعباٌ

انًبُى 2يشغم 

 6انجذيذ ص 

 (ط0) 0تُفيذ يالبض  

 اطًاء شعباٌو.و/ 

 انًبُى انجذيذ2يشغم 

 2ص 

 

 

 

 

 انتزبيت انًيذاَيت االثُيٍ

 

 اطتخذاو انحاطب فى االقتصاد

ط(0)  

5د/ رَا عباص ص   

 

 

اطتخذاو انحاطب فى 

ط(0االقتصاد )  

6د/ رَا عباص ص   

 

 انثالثاء

 

جهشة وادواث يُشنيت  أ

 ط(0)

 6أ/ يىطى صالح ص

 

 

جهشة وادواث يُشنيت  أ

 ط(0)

 5صالح صأ/ يىطى 

 

 ط(0جهشة وادواث يُشنيت  )أ

0أ/ يىطى صالح ص  

 

 

 

 ط(6) 0تُفيذ يالبض 

 و.و/ اطًاء شعباٌ 

  5انًبُى انجذيذ ص 2يشغم 

 

 ط(4) 0تُفيذ يالبض 

 و.و/ اطًاء شعباٌ

 6انًبُى انجذيذ ص 2يشغم 

 

 ط(6) 0تُفيذ يالبض 

 و.و/ عفاف عهى  

 0انًبُى انجذيذ ص2يشغم 

 ط(4) 0تُفيذ يالبض 

 و.و/ عفاف عهى

4انًبُى انجذيذ ص2يشغم   

 ط3طهى تجزيبى  

 د/ راَيا شًض انذيٍ 

 يطابخ  2ص 

 ط3طهى تجزيبى 

 د/ راَيا شًض انذيٍ 

 يطابخ  3ص 

 

 انخًيض

اطتخذاو انحاطب فى 

ط(0االقتصاد )  

 2د/ رَا عباص ص

اطتخذاو انحاطب فى 

ط(0االقتصاد )  

 0د/ رَا عباص ص

االقتصاد اطتخذاو انحاطب فى 

ط(0)  

 4د/ رَا عباص ص

اطتخذاو انحاطب فى 

ط(0االقتصاد )  

 3د/ رَا عباص ص

 

 ط(6) 0تُفيذ يالبض 

 و.و/ اطًاء شعباٌ 

 3انًبُى انجذيذ ص 2يشغم 

 ط(4) 0و.و/ تُفيذ يالبض 

 اطًاء شعباٌ 

 2انًبُى انجذيذ ص 2يشغم 

 

 

 

 

 ط3طهى تجزيبى 

 د/ راَيا شًض انذيٍ 

 يطابخ  5ص 

 ط3تجزيبى طهى 

 د/ راَيا شًض انذيٍ 

 يطابخ6ص

 

 ط3طهى تجزيبى 

 و.و/ يزيى انطحاٌ 

 يطابخ4ص

 ط3طهى تجزيبى 

 و.و/ يزيى انطحاٌ 

 يطابخ 0ص 

 (ط0) 0تُفيذ يالبض  

 عفاف عهىو.و/ 

انًبُى انجذيذ ص 2يشغم 

4 

 

 أ.د/ عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  رئيس القسم        مراجع       مدير ادارة        القسم سكرتارية          

 أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                  أ.د/  حمدى اسماعيل شعبان             أ.د/ أًيت يحًذ فىسي نبشتيٍ                                                                    



 

 

 جايعت طُطا

 كهيت انتزبيت انُىعيت 

 قظى االقتصاد انًُشنى 

 
   و0202/0200انفصم انذراطى انثاَى    انعاو انجايعى       انزابعتانفزقت        ىتطبيقانجذول 

 (24-20-22-22-8-7-6-4-3-0األطبىع )   
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 االحذ

 ط6( 3تُفيذ يالبض)

 0و/.و/طحز اَيض ص

 يشغم

انًبُى انجذيذ2  

 ط4( 3تُفيذ يالبض)

 5و/.و/طحز اَيض ص

 يشغم

 انًبُى انجذيذ2

ط أ/ إيًاٌ طًيز 3تأثيث يظكٍ 

 (8(ق ) 2ص)

 

 (3ط أ/ إيًاٌ طًيز ص)3تأثيث يظكٍ 

 (8ق )

 (4ط أ/ إيًاٌ طًيز ص)3تأثيث يظكٍ 
 (8ق )

 انثالثاء

 ط0انتزبيت انغذائيت 

 3أ.و.د/ دعاء قبيم ص

 8ق 

 ط0انتزبيت انغذائيت 

 4أ.و.د/ دعاء قبيم ص 

 8ق

 ط0انتزبيت انغذائيت 

 5أ.و.د/ دعاء قبيم ص 

 8ق

 

 

 

 ط6( 3تُفيذ يالبض)

 2و/.و/طحز اَيض ص

 يشغم

 انًبُى انجذيذ2

 ط4( 3تُفيذ يالبض)

 4و/.و/طحز اَيض ص

 يشغم

 انًبُى انجذيذ2

  انتزبيت انًيذاَيت االربعاء

 انخًيض

 ط6( 3تُفيذ يالبض)

 3و/.و/طحز اَيض ص

انًبُى انجذيذ2يشغم  

 ط0( 3تُفيذ يالبض)

 5و/.و/طحز اَيض ص

انًبُى انجذيذ2يشغم  

 ط0( 3تُفيذ يالبض)

 4و/.و/طحز اَيض ص

انًبُى انجذيذ2يشغم  

 

 ط0تزبيت غذائيت 

 2أ.و.د/ دعاء قبيم ص

 (7ق )ال

 ط0غذائيت تزبيت 

(7ق ) 0أ.و.د/ دعاء قبيم ص  

 

 

ط أ/ إيًاٌ طًيز 3تأثيث يظكٍ 

 (8(ق ) 0ص)

 

 (5ط أ/ إيًاٌ طًيز ص)3تأثيث يظكٍ 

 (8ق)

 

 

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   أ.د/ عميد الكلية                    رئيس القسم   مراجع       مدير ادارة       القسم سكرتارية         

 ل شعباننجالء فاروق الحلبى                      أ.د/  حمدى اسماعي .د/أ                 أ.د/ أًيت يحًذ فىسي نبشتيٍ                                                              

 

 

 

 

 

 

 


