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مدخل الً العلوم النفسٌة ن  االولً االحد
 (0111د.حنان المالحة م )

 ن  فٌزٌاء
 د.ولٌد اسماعٌل

 حقوق انسان ن
 3م 

 فٌزٌاء  ت
 د.ولٌد اسماعٌل

  

تارٌخ التربٌة ونظام   الثانٌة
 التعلٌم فً مصر  ن

 د.رمضان –د.راضً 

علم نفس تعلٌمً 
 د/أمل زاٌد ن

 0111م 

نمو الطفل ورعاٌته 
 ن

 ا.م.د.وجٌدة 

علم نفسي 
 ن تعليمي
 زايد د.امل 

 0011م 

 

استخدام الحاسب فً االقتصاد  الثالثة
 المنزلً  ت ا.د.السٌد 

 القٌاس والتقوٌم ن
 23د.سعدة ابو شقة م  

اجهزة وادوات منزلٌة  
 ن

 ا.م.د.وجٌدة

    

 تأثٌث المسكن ن الرابعة
 ا.م. د.وجٌدة   

 المشروع 
 ا. د.سٌد    ا.م. د.نعمات      د.غادة

التربٌة المقارنة ن 
د.فرٌدة رمضان 

 0111م.

  

 مدخل تك التعلٌم االولً االثنٌن
 23د.نجالء قدري م

 ت فسٌولوجى
 ا.م.د.نعمات 

 م.منً

 ن  فسٌولوجى
  ا.م.د.نعمات 

    

مبادئ   الثانٌة
تدرٌس ن  

 د.زٌنب

مبادئ 
تدرٌس ن  

 د.اٌمان

 تخطٌط 
  نواعداد الوجبات 

 ا. د.مٌرفت

 تغذٌة انسان  ن
 د.نزٌة  

 ا.م. د.نعمات

   

   ت      د.غادة           م.م. مروة   1تنفٌذ مالبس  ن  د.غادة  1مالبس  تنفٌذ الثالثة

 تربٌة غذائٌة  ت الرابعة
 د.نزٌه      د. اكرام

 ت  تأثٌث المسكن        
 أ.م.د.وجٌدة      م.منى

  
 

  

اسس النماذج وتنفٌذ المالبس  االولً الثالثاء
 ن              ا.د.سٌد

   المالبس ت           ا.د.سٌد       م.م مروة اسس النماذج وتنفٌذ

 ( ت0التصمٌم والتطرٌز )  الثانٌة
 د.اٌناس       م.م.مروةأ.م.

( 0التصمٌم والتطرٌز)
 د.اٌناسأ.م.  ن

نمو الطفل ورعاٌته 
ت ا.م.د.وجٌدة 

 م.منً

  

 عالقات اسرٌة الثالثة
 ا.م. د.وجٌدة

االصول الثقافٌة 
واالجتماعٌة للتربٌة 

 د.راضً عطا

اجهزة وادوات منزلٌة 
 ت ا.م.د.وجٌدة م.منً

    

       التدرٌب المٌدانً          د.اٌمان الرابعة

 رعاٌة امومة وطفولة  ن األولى عاءاالرب
 د.رٌهام

 مبادئ االدارة  ن
 ا.م.د.وجٌدة 

لغة انجلٌزٌة وادابها 
 د.اٌمن الحلفاوي

 (3)م

التربٌة الصحٌة 
 د.حسن الباتع

 (23)م

  

ن     0تنفٌذ مالبس  الثانٌة
 د.اٌناسأ.م.

   د.اٌناس         م.م.مروةأ.م. ت             0تنفٌذ مالبس 

 تخطٌط واعداد الوجبات    ت التدرٌب المٌدانً                 د.اكرام الثالثة
 ا.د.مٌرفت     د.اكرام

  

     تربٌة غذائٌة   ن     د.نزٌه اقتصادٌات اسرة ا.م.د.وجٌدة الرابعة

مٌكروبٌولوجى    االولً الخمٌس
 ت  وفسٌولوجً

 د.اكرام  م.منً

 مٌكروبٌولوجى
 وفسٌولوجً  ن

 د.اكرام  

 رٌاضة واحصاء
 أ.د.محمد سعد ن

رٌاضة واحصاء 
 أ.د.محمد سعد ت

   

قراءات باللغة العربٌة ن    الثانٌة
 23ا.د.محمد عقل م 

    

 طهً تجرٌبً ن الثالثة
 د.رٌهام د.اٌمان

 طهً تجرٌبً ت
 د.رٌهام      د.اٌمان       م.منى

    

 2تنفٌذ مالبس  الرابعة
 د.اٌناسأ.م. د.غادة    

 2تنفٌذ مالبس 
 د.اٌناس             م.م. مروةأ.م. د.غادة                

  


