
 
 كلية التربية     

 وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس
 

جدول اختبارات الشفوية والعملية بقسم املناهج و طرق التدريس ليوم السبت املوافق 
 م71/71/1172

 

 رئيس القسم                                                     

 ماهر إسماعيل صبري  () أ.د/                                                                        

 إسماعيل صبري   ماهر) أ.د/                                                                                  

 انًجًىعت انًىعد انًكاٌ انشعبت انفرقت انًادة و
انقائى عهي 

 االختبار

1 

تك 

 انتعهيى

انثانثت 

 عاو

 1يدرج  (111) انكيًياء

11-11 

 111-1يٍ 

 أ/ إيًاٌ عبد انًحطٍ

أ/ شيًاء كًال عبد 

 انرحًٍ إبراهيى

أ/ نًياء أحًد عبد 

 انعظيى

 111 -1يٍ  2يدرج  (111) انفهطفت 2

اضًاعيم يحًد أ/ يُار 

 انشيخ

أ/ عال انطيد انًهدي 

 أبى رزق

 أ/ أيت جًال يىضف عهي

3 
 انهغت االَجهيسيت

(135) 
 111-1يٍ  3يدرج 

أ/ أيت أحًد عبد 

 انفتاح

أ/ عالء عبد انفتاح 

 يحًد أحًد

أ/ بطًت يحًد فريد 

 أحًد

4 

باقي انهغت 

 االَجهيسيت

 (61) + فيسياء

 4يدرج 
 135 -111يٍ 

 61-1يٍ 

 أ/ أييرة يحًد زكي

أ/ راَيا عبد انفتاح 

 يحًد أحًد

5 
 انهغت انعربيت

(55) 
 55-1يٍ  5يدرج 

أ/ عبير عهي يحًىد 

 دياب

أ/ إيُاش عادل حجازي 

 يتىني

 79 -1يٍ  6يدرج  (79) انرياضياث 6
 / أروي ضعيد انجُدي

أ/ أضًاء أحًد عبد 

 انًُعى

 71  -1يٍ  9يدرج (192) بيىنىجي 9
 أ/ هانت أَىر يحًد

أ/ رحاب أحًد عبد 

 انحًيد

5 

بقيت شعبت 

 انبيىنىجي

 

 192 – 71يٍ  5يدرج 

أ/ ضهاو يحًد أبى 

 انفتىح

أ/ إيًاٌ عبد انحهيى 

 أحًد

 (53) انتاريخ 7

قاعت 

دراضيت 

بانًيُي 

 االخر

 53 -1يٍ 

أ/ رحاب جًال انديٍ 

 شهبي

أ/ شيًاء حًدي عبد 

 انعظيى



 
 كلية التربية     

 وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس
 

جدول اختبارات الشفوية والعملية بقسم املناهج و طرق التدريس ليوم السبت املوافق 
 م71/71/1172

 

 رئيس القسم                                                     

 ماهر إسماعيل صبري  () أ.د/                                                                        

 إسماعيل صبري   ماهر) أ.د/                                                                                  

 انًجًىعت انًىعد انًكاٌ انشعبت انفرقت انًادة و
انقائى عهي 

 االختبار

1 

انتدريص 

 انًصغر

اندبهىو 

 انعاو

انهغت انعربيت 

(111) 
 1يدرج 

11:31 – 

12:31 

 111-1يٍ 

 أ/ إيًاٌ عبد انًحطٍ

أ/ شيًاء كًال عبد 

 انرحًٍ إبراهيى

أ/ نًياء أحًد عبد 

 انعظيى

2 
 (53تجاري )

 (12+ جغرافيا )
 2يدرج 

 53 -1يٍ 

 12-1يٍ 

أ/ يُار اضًاعيم يحًد 

 انشيخ

أ/ عال انطيد انًهدي 

 أبى رزق

 أ/ أيت جًال يىضف عهي

 111-1يٍ  3يدرج (242اجتًاع ) 3

أ/ أيت أحًد عبد 

 انفتاح

أ/ عالء عبد انفتاح 

 يحًد أحًد

أ/ بطًت يحًد فريد 

 أحًد

 211 -111يٍ  4يدرج  اجتًاع 4
 أ/ أييرة يحًد زكي

عبد انفتاح أ/ راَيا 

 يحًد أحًد

5 

 اجتًاع

 (45+فهطفت )

 (9رياضياث )

 5يدرج 

 242 -211يٍ 

 45-1يٍ 

 9-1يٍ 

أ/ عبير عهي يحًىد 

 دياب

أ/ إيُاش عادل حجازي 

 يتىني

 115= 1يٍ  6يدرج  (115عايت ) 6
 / أروي ضعيد انجُدي

أ/ أضًاء أحًد عبد 

 انًُعى

 57=1يٍ  9يدرج  (57تاريخ ) 9
 هانت أَىر يحًدأ/ 

أ/ رحاب أحًد عبد 

 انحًيد

5 
انهغت االَجهيسيت 

(51) 
 51-1يٍ  5يدرج 

أ/ ضهاو يحًد أبى 

 انفتىح

أ/ إيًاٌ عبد انحهيى 

 أحًد

7 

انهغت انفرَطيت 

(37) 

+ عهى انُفص 

(37) 

قاعت 

بانًبُي 

االخر 

 بانكهيت

 37-1يٍ 

 37-1يٍ 

أ/ رحاب جًال انديٍ 

 شهبي

عبد أ/ شيًاء حًدي 

 انعظيى



 
 كلية التربية     

 وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس
 

جدول اختبارات الشفوية والعملية بقسم املناهج و طرق التدريس ليوم السبت املوافق 
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 رئيس القسم                                                     

 ماهر إسماعيل صبري  () أ.د/                                                                        

 إسماعيل صبري   ماهر) أ.د/                                                                                  

 انًجًىعت انًىعد انًكاٌ انشعبت انفرقت انًادة و
انقائى عهي 

 االختبار

1 

 تك انتعهيى

انثانثت 

تعهيى 

 أضاضي

 (449عهىو )

 1يدرج 

1 =2 

 111-1يٍ 
 أ/ إيًاٌ عبد انًحطٍ

أ/ شيًاء كًال عبد 

 انرحًٍ إبراهيى

 211- 111يٍ  2يدرج  2

أ/ يُار اضًاعيم 

 يحًد انشيخ

انطيد انًهدي  أ/ عال

 أبى رزق

 

 311 -211يٍ  3يدرج 3

أ/ أيت أحًد عبد 

 انفتاح

أ/ عالء عبد انفتاح 

 يحًد أحًد

 

 411=311يٍ  4يدرج  4
 أ/ أييرة يحًد زكي

أ/ راَيا عبد انفتاح 

 يحًد أحًد

5 

 عهى و

+ رياضياث 

(64) 

 5يدرج 
 449 -411يٍ 

 64-1يٍ 

أ/ عبير عهي يحًىد 

 دياب

إيُاش عادل حجازي أ/ 

 يتىني

6 

انهغت انعربيت 

(219) 

 115 -1يٍ  6يدرج 
 / أروي ضعيد انجُدي

أ/ أضًاء أحًد عبد 

 انًُعى

 9يدرج  9
=  117يٍ 

219 

 أ/ هانت أَىر يحًد

أ/ رحاب أحًد عبد 

 انحًيد

5 

اندراضاث 

االجتًاعيت 

(266) 

 111-1يٍ  5يدرج 

أ/ ضهاو يحًد أبى 

 انفتىح

إيًاٌ عبد انحهيى أ/ 

 أحًد

7 

قاعت 

بانًبُي 

 االخر

 154 -111يٍ 

أ/ رحاب جًال انديٍ 

 شهبي

أ/ شيًاء حًدي عبد 

 انعظيى

11 

قاعت 

بانًبُي 

 االخر

 266-155يٍ 

أ/ نًياء أحًد عبد 

 انعظيى

أ/ أيت جًال يىضف 

 عهي

أ/ بطًت يحًد فريد 

 أحًد

 


