كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
األسم :

عدد ساعات تدريس البكالوريس :
عدد ساعات تدريس الدراسات العليا :
عدد ساعات اإلشراف :

أ.د /نادية محمود خليل

 0ساعات
 17ساعات
 6ساعات
 0ساعات
 .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

20 -9

22 -20

21 -22

2 -21

13.0 -23.0

.3.0 -13.0

03.0. -.3.0

53.0 -03.0

63.0 -53.0

األسبوع

73.0 -63.0

الزمن

التاسعة

ة

العاشرة

المحاضر

السبت
إشراف تصميم

األحد

زخرفي
الفرقة الثانية

االثنين
الثالثاء
األربعاء

تصميم أحذية متقدم

إشراف تصميم زخرفي

ماجيستير  -أحذية

الفرقة الثانية

إشراف صناعة يدوية ()1
الفرقة الثالثة

تصميم أحذية للمجموعات

نماذج أحذية للمجموعات

دكتوراه  -أحذية

دكتوراه  -أحذية

تصميم زخرفى

صناعة يدوية ()1

نماذج أحذية متقدم

الفرقة الثانية

الفرقة الثالثة

ماجيستير  -أحذية

طرق البحث العلمي

المصنوعات الجلدية اليدوية

نماذج أحذية للمجموعات

ماجستير

ماجستير -مصنوعات

دكتوراه  -أحذية

الخميس

رئيس القسم

وكيل الكلية

عميد الكلية

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
األسم :

عدد ساعات تدريس البكالوريس :
عدد ساعات تدريس الدراسات العليا :
عدد ساعات اإلشراف :

أ.د /وليد شعبان

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 – 9

22 - 20

21- 22

2- 21

13.0 23.0

.3.0 – 13.0

03.0 – .3.0

53.0 – 03.0

السبت

63.0 – 53.0

األسبوع

73.0- 63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

 6ساعات
 2.ساعات
 0ساعات
 0ساعات
 .ساعات
 6ساعات

انتداب بكلية (االقتصاد المنزلي والتربية) بالتبادل جامعة العريش

األحد

إدارة الجودة الشاملة

دراسات وعلوم البيئة

دكتوراة  -أحذية

الفرقة الثالثة

مبادئ صناعات
جلدية

االثنين

الفرقة األولى

إشراف مبادئ

إشراف مبادئ

الصناعات الجلدية

الصناعات الجلدية

مستلزمات إنتاج األحذية

الثالثاء

مبادئ صناعات
جلدية

ماجستير -أحذية

األربعاء

الفرقة األولى

قراءات وبحوث باللغة اإلنجليزية
دكتوراة  -أحذية
تصميم المصنوعات الجلدية متقدم
ماجستير -مصنوعات

ســــــــــــــــاعات مكـــــــــــــــــــــــــــــــتبية

الخميس
رئيس القسم

ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

جــــــــــــــــــــــــــــــــ ـودة

وكيل الكلية

عميد الكلية

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
 20ساعات
عدد ساعات تدريس البكالوريس :
أ.م.د /سحر حربى
 7ساعات
عدد ساعات تدريس الدراسات العليا :
 9ساعات
عدد ساعات اإلشراف :

األسم :

 0ساعات
 .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 -9

22 -20

21 -22

2 -21

.01. -23.0

.3.0 -13.0

03.0 -.3.0

.05. -03.0

63.0 -53.0

األسبوع

73.0.-63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

السبت

األحد

آالت ومعدات ()2
الفرقة الثانية

تصميم مصنوعات
جلدية ()2
الفرقة الرابعة

إشراف تك
مصنوعات

إشراف تك
مصنوعات

حقوق إنسان

جلدية()2
الفرقة الرابعة

جــــــــــــــــــــــــــــودة

جلدية()2
الفرقة الرابعة

الفرقة الثانية

االثنين
الثالثاء

نماذج المصنوعات الجلدية متقدم

آالت ومعدات ()1

األربعاء
الخميس

جلدية ()2
الفرقة الرابعة

الفرقة الثالثة

إشراف تصميم المصنوعات الجلدية
الفرقة الرابعة

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــتبية
رئيس القسم

ومعدات ()2

جــــــــــــــــــــــــــــودة

ماجستير -مصنوعات
تك مصنوعات

إشراف آالت

وكيل الكلية

الفرقة الثانية

الحاسب في تصميم وتصنيع
المصنوعات الجلدية

جــــــــــــــــــــــــــــودة

إشراف آالت ومعدات ()1
الفرقة الثالثة

ماجستير-مصنوعات

ريــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
عميد الكلية

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

األسم :

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
 0ساعات
عدد ساعات تدريس البكالوريس :
د /نجالء صبحى
 10ساعات
عدد ساعات تدريس الدراسات العليا :
 6ساعات
عدد ساعات اإلشراف :
 0ساعات
 -ساعات 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 – 9

22 – 20

21 – 22

2 – 21

13.0 23.0

.3.0 – 13.0

03.0 – .3.0

53.0 – 03.0

63.0 – 53.0

األسبوع

73.0 – 63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

السبت
األحد

ريـــــــادة

االثنين

ريـــــــادة

الثالثاء

ماجيستير  -أحذية

الفرقة الثالثة

تصميم أحذية المجموعات

ســـــــــــــــــــــاعات مكـــــــــــــــتبية

دكتوراة  -أحذية

إشراف تك أحذية ()2

نماذج أحذية متقدم

إشراف تصميم أحذية ()2

الفرقة الثالثة

ماجستير  -أحذية

الفرقة الثالثة

نماذج أحذية
األربعاء

تصميم أحذية متقدم

تصميم أحذية ()2

ســـــــــــــــــــــاعات مكـــــــــــــــتبية

للمجموعات

دكتوراة  -أحذية

تك أحذية ()2

نماذج أحذية المجموعات

الفرقة الثالثة

دكتوراة  -أحذية

ريـــــــادة

الخميس

رئيس القسم

وكيل الكلية

عميد الكلية

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

األسم :

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
 19ساعة
عدد ساعات تدريس البكالوريس :
م /سارة خالد
 -ساعةعدد ساعات اإلشراف :
 -ساعة .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 – 9

22 – 20

21 – 22

2 – 21

13.0 23.0

.3.0 – 13.0

03.0 – .3.0

53.0 – 03.0

63.0 – 53.0

73.0 – 63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

األسبوع
السبت
األحد

تك.أحذية ()2

آالت و معدات()2

()1–.

()2–1

االثنين
الثالثاء

الجلدية
()0–2

ساعات مكتبية

جودة

آالت ومعدات ()1

تك .مالبس جلدية ()2

( )2–.

()2–1

األربعاء

الخميس

مبادئ الصناعات

مبادئ الصناعات
الجلدية

الجلدية

( ) 2. – 2
مبادئ الصناعات

مبادئ الصناعات

الجلدية

الجلدية

()7–2

( ) 10 – 2

تصميم أحذية ()2

آالت ومعدات()1

()1–.

()1–.

رئيس القسم

مبادئ الصناعات

وكيل الكلية

مبادئ الصناعات
الجلدية

( ) 21 – 2

( ) 20 – 2

مبادئ الصناعات
الجلدية

( ) 1. – 2

عميد الكلية

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
األسم :

عدد ساعات تدريس البكالوريس :
عدد ساعات اإلشراف :

م /فاطمة إبراهيم

 19ساعات
 -ساعة -ساعة .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20-9

22 - 20

21 – 22

2 – 21

13.0 – 23.0

.3.0 – 13.0

03.0 – .3.0

53.0 – 03.0

63.0 – 53.0

األسبوع
السبت
األحد
االثنين
الثالثاء

مبادئ الصناعات الجلدية

مبادئ الصناعات الجلدية

صناعة يدوية ().

مبادئ الصناعات الجلدية

( ) 26 – 2

()8–2

()2–0

()9–2

مبادئ الصناعات الجلدية

مبادئ الصناعات الجلدية

تك.المصنوعات الجلدية()2

( ) 20 – 2

()2–2

()2–0

مبادئ الصناعات الجلدية

مبادئ الصناعات الجلدية

مشروع يدوي ()2

( ) 27 – 2

()6–2

()1–0

تصميم المصنوعات

األربعاء

الجلدية ()2

()2–0

الخميس
رئيس القسم

ساعات
مكتبية

ساعات مكتبية

صناعة يدوية ()1
()2–.

جودة
وكيل الكلية

عميد الكلية

73.0 – 63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
األسم :

عدد ساعات تدريس البكالوريس :
عدد ساعات اإلشراف :

م /شيماء عبد الفتاح

 17ساعة
 -ساعة -ساعة .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 – 9

22 – 20

21 – 22

2 – 21

13.0 – 23.0

.3.0 – 13.0

03.0 – .3.0

53.0 – 03.0

63.0 – 53.0

األسبوع
السبت
األحد

تصميم أحذية ()2

ساعات

تك .مصنوعات جلدية ()2

مبادئ الصناعات الجلدية

()2 -.

مكتبية

()1–0

( ) 22 – 2

االثنين

ساعات مكتبية
مبادئ الصناعات الجلدية

الثالثاء

( ) 11 – 2

مبادئ الصناعات

جــــــــــــــــــــــــــــــــودة
ساعات

الجلدية

مكتبية

()5–2

تصميم مصنوعات جلدية()2

األربعاء

رئيس القسم

()1–1

( ) 16 – 2

تصميم
مصنوعات
جلدية()2

()1–0

الخميس

آالت و معدات ()2

مبادئ الصناعات الجلدية

()2-0

تك .أحذية ()2

ساعات

مبادئ الصناعات الجلدية

مبادئ الصناعات الجلدية

( )2 - .

مكتبية

( ) 15 – 2

( ) 10 – 2

وكيل الكلية

عميد الكلية

73.0 – 63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

كلية االقتصاد المنزلي
قسم الصناعات الجلدية

جدول محاضرات العام الجامعى  1027 /1026الفصل الدراسى األول
األسم :

عدد ساعات تدريس البكالوريس :
عدد ساعات اإلشراف :

م /منة هللا نبيل

 .0ساعة
 -ساعة -ساعة .ساعات
 6ساعات

عدد ساعات الريادة :

عدد ساعات الجودة :

عدد الساعات المكتبية :

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

20 -9

22 -20

21 -22

2 -21

13.0 -23.0

.3.0 -13.0

03.0 -.3.0

53.0 -03.0

63.0 -53.0

73.0 -63.0

الزمن

العاشرة

المحاضرة

األسبوع
السبت
األحد

مبادئ الصناعات الجلدية

تصميم زخرفي

() 25 – 2

()1–1

الثالثاء

() 1 – 2

() 29 – 2

()1–0

صناعة يدوية()1

مشروع يدوي ()2

()1–.

() 2 – 0

األربعاء
الخميس

الجلدية

الجلدية

صناعة يدوية ().

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

االثنين

مبادئ الصناعات

مبادئ الصناعات

مبادئ الصناعات
الجلدية
() 12 – 2

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاعات مكــــــــــــــــــــــــــتبية
مبادئ الصناعات الجلدية

تك .مالبس جلدية ()2

تصميم زخرفي

() . – 2

()1–1

()2–1

رئيس القسم

وكيل الكلية

مبادئ الصناعات
الجلدية
() 28 – 2

عميد الكلية

