
 

 

 

جدول امتحانات الدراسات العليا 

للعام   االول  للفصل الدراسي

 1027/1028الجامعي 
 

      

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  كلية االقتصاد المنزلي   

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

للعام الجامعي   الولاتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي جدول االم

1027 /1028 

 ] مرحلة الدبلوم [

زمن  اليوم والتاريخ

 االمتحان

 

تخصص: تغذية 

 عالجية 

 تخصص 

مناهج وطرق تدريس 

 االقتصاد المنزلي

 تخصص 

 مالبس ونسيج

 ----------------------        -------------------  2:  21 82/28/8122الخميس 

 ------------------ ----------------       تغذية عالجية ـ  2:  21 12/28/8122االحد 

 2:  21 8/2/8122الثالثاء
 

 دارة مشروعاتـ إ وسائل تعليميةـ 

 --------------------          عالمالتصال وااالـ  2:21 4/2/8122الخميس

     2/2/8122االحد 

خدمات التغذية  دارةـ إ 2:  21 9/2/8122الثالثاء 

 مستشفياتال فى

 نسيج متقدم ـ               قياس وتقويمـ 

 طرق تدريسـ   2:  21 22/2/8122الخميس

 االقتصاد المنزلى

---------------------- 

 -----------------------        كيمياء حيوىـ  2:  21 24/2/8122االحد 

 تغليفالتعبئة وـ ال مهنى النفس العلم ـ   2:  21 21/2/8122الثالثاء 

 إحصاءـ                 حصاءإ ـ  حصاءإـ  2:  21 22/2/8122الخميس

          القائم بعمل عميد الكلية                                 وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوثالقائم بعمل  

 خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                                              احمد على امينأ.د./           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                  كلية االقتصاد المنزلي  

                                                                                                                                                                                                

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

للعام  االولجدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027الجامعي 

 ماجستير: قسم تغذية وعلوم األطعمة] مرحلة  

زمن  اليوم والتاريخ

 األمتحان

 تخصص : علوم األطعمة تخصص : تغذية

  تغذية متقدمةـ  2:  21 82/28/8122الخميس

 متقدم تغذية عالجية  ـ        2:  21 12/28/8122االحد 
 

  يا الغذاء المتقدم ـ ميكروبيولوج   2:  21  8/2/8122الثالثاء

 يا انسان متقدمـ فسيولوج  
 (2تحليل اطعمة متقدم )ـ 

 ـ االتصال واالعالم    عالمالتصال واـ اال        2:  21 4/2/8122الخميس

    2/2/8122االحد 

 النباتات الطبيةـ     سموم الغذاء ـ  2:  21 9/2/8122الثالثاء 

 ـ كيمياء حيوى     حيوىكيمياء ـ  2:  21 22/2/8122الخميس

 رياضيينالتغذية  ـ 2:  21 24/2/8122االحد 
 

 (2ـ طرق معملية في  ابحاث التغذية ) 2:  21 21/2/8122الثالثاء 

 (2غذائية في تغذية االنسان)العناصر الـ 
 

 حصاءإـ   احصاء ـ  2:  21 22/2/8122الخميس

 القائم بعمل عميد الكلية                                    العليا والبحوث           وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل 

                                    خالد عبد الغفار القاضى .د./ أ                                            احمد على امين /أ.د.            



                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         كلية االقتصاد المنزلي 

 كلية معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     

                  للعام الجامعي  االول جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

1027 /1028 

 [ الماجستير : قسم المالبس والنسيجمرحلة  ]

زمن  اليوم والتاريخ

 االمتحان

 تخصص: تصنيع مالبس تصميم أزياء تخصص : تخصص : نسيج

 2:  21 82/28/8122الخميس
       --------------------- 

 2:  21 12/28/8122االحد 
 صناعة المالبس  االت ومعداتـ  ادارة مشروعاتـ  ـ إدارة مشروعات 

 8/2/8122الثالثاء
 

            لصناعى والسالمة المهنيةااالمان  ـ   0: 01

 (2لتريكو)اتكنولوجيا صناعة المالبس ـ 

 2:  21 4/2/8122الخميس
 عرضالعالن ومنافذ ـ اال 

 (2) ياءأزتاريخ ـ        

--------------------------- 

      2/2/8122االحد 

تطبيقات الحاسب فى تصميم ـ   2:  21 9/2/8122الثالثاء 

  االزياء 

 (2)مالبس التصميم نماذج 

 (2تصميم ازياء )  ـ       2:  21 22/2/8122الخميس
 ـ االت ومعدات صناعة المالبس

--------------------------- 

 ـ تصميم مالبس جاهزة طرق البحث العلمى ـ  طرق البحث العلمىـ  2:  21 24/2/8122االحد 

 علمىالبحث الـ طرق             

 --------------------- ---------------------------------- --------------- 2:  21 21/2/8122الثالثاء 

 متقدم حصاءإـ     حصاء متقدمـ إ احصاء متقدم 2:21 22/2/8122الخميس
 المالبس الجاهزة  تسويق ـ               

 القائم بعمل عميد الكلية                         العليا والبحوث وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل 

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                                             احمد على امين    أ.د./                 



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027للعام الجامعي   االولا

 [الماجستير : قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ] مرحلة 

 

 اليوم والتاريخ

 

 

 زمن االمتحان

 

 تخصص : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 

 -------------------------    2: 20 82/28/8122الخميس

 طرق بحث علمىـ     2: 20 12/28/8122االحد 

 ـ إدارة مشروعات    2: 20 8/2/8122الثالثاء

 اتصال واعالم  متقدمـ     2: 20 4/2/8122الخميس

   2/2/8122االحد 

 ةادارة موارد متقدمـ     2: 20 9/2/8122الثالثاء 

 ------------------------------    2: 20 22/2/8122الخميس

 تأثيث وتجهيز مسكن متقدمـ  2:  21 24/2/8122االحد 

 ----------------------------- 2:  21 21/2/8122الثالثاء 

 احصاء متقدمـ    2:  21 22/2/8122الخميس

 القائم بعمل عميد الكلية                             بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل             

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                    احمد على امين      أ.د./                      



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

للعام  االول جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027الجامعي 

 [الماجستير : قسم االقتصاد المنزلي التربوي ] مرحلة 

 

 اليوم والتاريخ

 

 زمن االمتحان

 

 

 تخصص : مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي 

 --------------------------             2: 20 82/28/8122الخميس

 ـ تغذية متقدمة 2: 20 12/28/8122االحد 

 مادة التخصص واستراتيجيات تدريس قـ طر

  2: 20 8/2/8122الثالثاء

     مشكالت واتجاهات حديثة في مجال المناهج وطرق التدريسـ  2:20 4/2/8122الخميس

 )باللغة االنجليزية(   

 التخصصبحث في مجال ـ  

   2/2/8122االحد 

 ر ـ التدريس ومتغيرات العص 2:20 9/2/8122الثالثاء 

 ـ ادارة موارد متقدم

                  2:20 22/2/8122الخميس

 فى المناهج وطرق التدريس  مهارات اعداد البحث التربوى ـ  2:  21 24/2/8122االحد 

 -------------------------------- 2:21 21/2/8122الثالثاء 

 متقدم ـ احصاء           2:20 22/2/8122الخميس 

 القائم بعمل عميد الكلية                              بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل 

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                       احمد على امينأ.د./                



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية

جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027للعام الجامعي  االول 

 [ الصناعات الجلديةماجستير: قسم ] مرحلة  

زمن  اليوم والتاريخ

 األمتحان

 تخصص : المصنوعات الجلدية

  2: 20 82/28/8122الخميس

 ـ تكنولوجيا انتاج مصنوعات جلدية متقدم  2: 20 12/28/8122االحد 

  2: 20 8/2/8122الثالثاء

  2: 20 4/2/8122الخميس

   2/2/8122االحد 

  2: 20 9/2/8122الثالثاء 

  2: 20 22/2/8122الخميس

 علمىالبحث الطرق ـ  2: 20 24/2/8122االحد 

  2: 20 21/2/8122الثالثاء 

  2: 20 22/2/8122الخميس

 

 القائم بعمل عميد الكلية                              بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل        

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                     احمد على امين       أ.د./                



                                                                                                                      

                                                                                  كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027للعام الجامعي  االول 

 [الدكتوراه: قسم تغذية وعلوم األطعمة ] مرحلة 

 

 اليوم والتاريخ
 

زمن 

 األمتحان

 

 تخصص : تغذية

 

 تخصص علوم اطعمة

  ---------------------------------- 2: 20 82/28/8122الخميس

 تقييم الحالة الغذائية للمرضى ورعايتهمـ  2: 20 12/28/8122االحد 

 (1ـ العناصر الغذائية فى تغذية االنسان )

 ـ المغذيات ذات التأثير الدوائى

 انزيمات االطعمة واستخداماتهاـ 

 -------------------------- --------------------- 2: 20 8/2/8122الثالثاء

 دةصحة وسالمة الغذاء ومراقبة الجوـ  (1) متقدم كيمياء حيوىةـ  2: 20 4/2/8122الخميس

    2/2/8122االحد 

 ـ تغذية الفئات الخاصة  2: 20 9/2/8122الثالثاء 

 ـ االغذية الوظيفية  

 متقدمة في الدهون ـ دراسات

 ------------------------- --------------------           2: 20 22/2/8122الخميس

 ـ مشاكل التغذية فى العالم  2: 20 24/2/8122االحد 

 (1ـ طرق معملية في ابحاث التغذية )

 المواد المضافةـ 

 ------------------------ ---------------------------   2: 20 21/2/8122الثالثاء 

 -----------------------   تخطيط برامج التغذية فى المجتمعات ـ   22/2/8122الخميس

 القائم بعمل عميد الكلية                                    بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل 

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                         احمد على امين      أ.د./           



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

للعام الجامعي  ااالولجدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

1027 /1028 

 [ والنسيجلدكتوراه : قسم المالبس ] مرحلة ا

زمن  اليوم والتاريخ

 االمتحان

 نسيجتخصص:

 

تصميم تخصص:  تخصص: تصنيع مالبس

 وتطريز

    2:20 82/28/8122الخميس

التكنولوجيا الحديثة ـ  2: 20 12/28/8122االحد 

 للمنسوجات عالية االداء

 ـ االرجونومية

 

 جودة المنتجات المطرزةـ 

  (1تريكو)التكنولوجيا انتاج  ـ        2: 20 8/2/8122الثالثاء

 تاريخ المنسوجات المطرزة ـ تحليل اتجاهات الموضة ـ        دراسة متقدمة فى الصبغاتـ  2: 20 4/2/8122الخميس

     2/2/8122االحد 

 ـ ادارة مشروعات ـ تسويق 2: 20 9/2/8122الثالثاء 

 لمالبس الجاهزةجودة  اـ مراقبة 

 

  (1الحاسب فى صناعة المالبس )  2: 20 22/2/8122الخميس

  (1)تكنولوجيا صناعة المالبس ـ  ادارة الجودة الشاملةـ  2:  20 24/2/8122االحد 

    1:1: 21/2/8122الثالثاء 

 81/8/8181الخميس 
 

20  :2 
ـ اقتصاديات الياف النسيج 

وتأثير التجارة  المالبسوصناعة 

 العالمية عليها.

  (1)ـ تصميم نماذج المالبس 

 

 القائم بعمل عميد الكلية                  وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث  القائم بعمل  

                  خالد عبد الغفار القاضى .د./ أ                                احمد على امين /أ.د.          



                                                                                                                   

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

  1028/ 1027للعام الجامعي  االول 

 [الدكتوراه : قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ] مرحلة            

 تخصص : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  زمن االمتحان اليوم والتاريخ

  2: 20 82/28/8122الخميس

  2: 20 12/28/8122االحد 

 مشكالت اسرية ـ  2: 20 8/2/8122الثالثاء

  مستهلك متقدمالماية حـ ارشاد و 2: 20 4/2/8122الخميس

 ـ دراسات فى المراهقة والشباب متقدم

   2/2/8122االحد 

  2: 20 9/2/8122الثالثاء 

 تجهيز وتأثيث مؤسسات متقدمـ  2:   20 22/2/8122الخميس

  2: 20 24/2/8122االحد 

  2: 20 21/2/8122الثالثاء 

 ـ ادارة مؤسسات متقدم 2: 20  22/2/8122الخميس

      

 القائم بعمل عميد الكلية                            بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل      

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                        احمد على امين أ.د./               

 

 



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

للعام  االول جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1028/ 1027الجامعي 

 [: قسم االقتصاد المنزلي التربوي  الدكتوراه] مرحلة 

 

 اليوم والتاريخ

 

 زمن االمتحان

 

 

 تخصص : مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي 

  2: 20 82/28/8122الخميس

 دراسات متقدمة في االقتصاد المنزلىـ  2: 20 12/28/8122االحد 

  2: 20 8/2/8122الثالثاء

 التفكير العلمى وفلسفة العلوم التربوية ـ  2:20 4/2/8122الخميس

   2/2/8122االحد 

 وير المناهج والتدريسطالرؤى العالمية والمعاصرة فى تـ  2:20 9/2/8122الثالثاء 

                  2:20 22/2/8122الخميس

 (المهنى معلم المعلم ) اعداده وتدريبه ونموهـ  2:  21 24/2/8122االحد 

 -------------------------------- 2:21 21/2/8122الثالثاء 

 -------------------                    2:20 22/2/8122الخميس 

 القائم بعمل عميد الكلية                              بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل 

                              خالد عبد الغفار القاضى أ.د./                        احمد على امينأ.د./                

 

 



                                                                                                               

                                                                           كلية االقتصاد المنزلي

 معتمدة من هئية ضمان الجودة واالعتماد     كلية 

جدول االمتحان النظري للدراسات العليا للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي 

 1027/1028للعام الجامعي  االول

 ] مرحلة الدكتوراه : قسم الصناعات الجلدية  [
 

 اليوم والتاريخ

زمن 

 االمتحان

 

 االحذيه  عةتخصص : صنا

 

 تخصص 

 الجلديةالمصنوعات 

   2: 20 82/28/8122الخميس

    2: 20 12/28/8122االحد 

   2: 20 8/2/8122الثالثاء

   2:20 4/2/8122الخميس

    2/2/8122االحد 

   2:20 9/2/8122الثالثاء 

  صيانة ماكينات االحذيةـ  2: 20 22/2/8122الخميس

       االرجونوميةـ           2:20 24/2/8122االحد 

  ادارة الجودة الشاملةـ  2: 20 21/2/8122الثالثاء 

  معايير جودة صناعة االحذيةـ  2:20 22/2/8122الخميس 

  

 القائم بعمل عميد الكلية                              بحوثالعليا وال وكيل الكلية للدرساتالقائم بعمل  
 

   خالد عبد الغفار القاضى أ.د./               احمد على امين      أ.د./                


