
 
 كلية االقتصاد المنزلي

 مكتب أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

   0202/ 0202للعام الجامعي  الثانيجدول المواد النظرية والعملية للفصل الدراسي          
 قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 المحاضرة اليوم

 الفرقة الثانية

1 2 
3 

 

ت
سب

ال
 

1 
 (32)حجرة   عبد هللا جمالد/     كيمياء خامات

2 

3  

 كيمياء خامات تطبيقي

 م/ هدير جمال 

 تطبيقي نباتات الزينة وتنسيق الزهور

 د/ مي الشحات 

 

 كيمياء خامات تطبيقي

  م/ هالة عسقالني
4 

أسس تصميم المسكن  5

 تطبيقي

 د/ مي الشحات

 

  

 كيمياء خامات تطبيقي

 م/ هدير حسام 
 تطبيقيدور الحضانة 

 6 م/ آية خالد 

7 
 أسس تصميم المسكن تطبيقي

 

 م/ آية خالد

 

8   

9   

11    

حد
أل
ا

 

1 
 (32)حجرة    أ.د/ منار عبد الرحمن ، أ.م.د/ رغدة محمود    عالقات أسرية

2 

3 
 (32)حجرة   أ.د/وفاء شلبي ، أ.د/ رشا عبد العاطي   األدوات واألجهزة المنزلية

4 

5 
 (32)حجرة   أ.د/ وفاء صالح ، أ.م.د/ سناء النجار   إقتصاديات أسرة 

6 

7 
األدوات واألجهزة المنزلية 

 تطبيقي
 م.م/ سارة مصطفي

 تطبيقي ألدوات واألجهزة المنزليةا
 دينا عبد هللا/  م

 أسس تصميم المسكن

 تطبيقي 
  سارة منصورم/

 

8 

9 

 تطبيقيعالقات أسرية  11
 م/ بسنت مدحت

 عالقات أسرية تطبيقي 
  11  دينا عبد هللام/ 

ن
ني

الث
ا

 
1 

 (32)حجرة     أ.د/ خالد القاضي ، أ.م.د/ سناء النجار    نباتات الزينة
2 

3 
 (32)حجرة     أ.د/ نادية حسن ، أ.د/ حنان سامي      دور الحضانة ورياض األطفال

4 

5 
 (32)حجرة    أ.د/ جيالن صالح الدين ، أ.د/ ماجدة إمام      أسس تصميم المسكن

6 

7 
 دور الحضانة تطبيقي

 م/ فاطمة مجدي

 

 عالقات أسرية تطبيقي 
 م.م/ نهال أكرم

 األدوات واألجهزة المنزلية تطبيقي
 م/ أحمد نجاح                    

8 

نباتات الزينة وتنسيق  9

 تطبيقي الزهور

 عبد هللا م/ دينا

 دور الحضانة تطبيقي
 تطبيقي نباتات الزينة وتنسيق الزهور 11 م/ فاطمة مجدي

 م.م/ نهال أكرم
 11   

 

  



 
 كلية االقتصاد المنزلي

 مكتب أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

   0202/ 0202جدول المواد النظرية والعملية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي          
 قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 المحاضرة اليوم
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

1 3 2 1 3 2 4 

اء
الث

الث
 

  (42)حجرة  إدارة مؤسسات 1

 أ.د/ حنان سامي، أ.م.د/ أسماء صفوت

 (32)حجرة تسوي

 2 أ.د/ نجالء حسين ، أ.د/ رشا عبد العاطي

 (42)حجرة  مشكالت المراهقة والشباب 3

 أ.د/ نجوي سيد ، أ.د/ وفاء صالح

 (32)حجرة المشروع 

 4 أ.م.د/ رغدة محمود ، أ.م.د/ هند إبراهيم

 (42)حجرة  علم النفس المهني  5

مشروع  د/ محمد عاطف
 تطبيقي

 د/ دعاء عمر 

موارد إدارة 
 تطبيقي بشرية

 م.م/ دينا عبد هللا

 مشروع تطبيقي
 د/ مروة السيد

 

  إدارة موارد بشرية
 تطبيقي

 د/ مروة مسعد
6 

 إدارة مؤسسات 7

 تطبيقي

 م/ سارة منصور

مشكالت مراهقة 

 تطبيقي

 م/ بسنت مدحت

أجهزة مؤسسات 

 تطبيقي

   8 م/ أحمد  نجاح

مشكالت مراهقة   9

 تطبيقي

 بسنت مدحتم/ 

حفظ األطعمة 

 تطبيقي

 

 إدارة مؤسسات تطبيقي

 د/ دعاء عمر

إدارة ومراقبة 

الجودة 

 تطبيقي

 م/أمل فودة

إدارة ومراقبة 

 تطبيقي الجودة

 د/ مروة السيد

  
11 

اء
بع

ر
ال

ا
 

 (42)حجرة    حاسب آلي متخصص 1

 د/ مروة السيد ، د/ مي الشحات

 (32)حجرة  إدارة ومراقبة الجودة

 2 أ.د/ نجالء حسين ، أ.م.د/ هند إبراهيم

 (42)حجرة  أدوات وأجهزة مؤسسات 3

 أ.د/ عبير الدويك ، د/ مروة مسعد

 (32)حجرة  مشكالت التنمية 

 4 أ.د/ جيالن صالح الدين ، أ.م.د/ أسماء صفوت

5 
 حاسب آلي تطبيقي

 م/ أحمد نجاح

 إدارة مؤسسات 
 تطبيقي

 فودةم/أمل 

مشكالت مراهقة 

 تطبيقي

 م/ فاطمة مجدي

 

 (32)حجرة  إدارة وتنمية الموارد البشرية

 أ.د/ وفاء شلبي ، د/ مروة مسعد

 
6 

7 
أجهزة مؤسسات 

 تطبيقي

 م/ أمل فودة 

 حاسب آلي تطبيقي

 م/ فاطمة مجدي  
 حفظ األطعمة تطبيقي

 

إدارة موارد 
  بشرية
 تطبيقي

 م/أحمد نجاح 

  
 تطبيقيمشروع 

 م.م/نهال أكرم

 إدارة موارد بشرية
 تطبيقي

 مشروع تطبيقي   دينا عبد هللام/ 
 م.م/ سارة مصطفي

8 

9    

11    
 

 ومراقبة الجودةإدارة 

 تطبيقي

 م/أمل فودة

 11       

س
مي

خ
ال

 

 (42)حجرة  المحاسبة  1

 د/ هبة عبد العاطي 

 (32)حجرة  تعبئة وتغليف 

 2 نعيم رابح ، أ.د/ هاني المصريأ.د/ 

 (42)حجرة    حفظ األطعمة 3

  أ.د/ نعيم رابح ، أ.د/ هاني المصري
 (32)حجرة    برامج إعالمية

 4 د/ إنجي لطفي

5 
 حفظ األطعمة

 تطبيقي

 

 

أجهزة مؤسسات 

 تطبيقي

 م/ أحمد نجاح    

 

 حاسب آلي تطبيقي

 م/أمل فودة

    

6     

إدارة ومراقبة        7

 الجودة

 تطبيقي 

 م/أمل فودة
8       

9        

11        
  

 الكلية عميد                                                                     والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل                                               العلمي القسم رئيس

 القاضيعبد الغفار خالد/ د.أ                                                         رابح      محمد نعيم/ د.أ                                                        بدير  ماهر إيناس/ د.أ


