
 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

  سيا+ مهارات يدوية وفنية للشعب األس + استراتيجيات تعلم نشط 1تدريس مصغر  )مقرر  اإلنجليزيةي والشعب باللغة عام وأساس األوليجدول اختبارات العملي للفرقة 
الفصل الدراسي الثاني 2202-1202الدراسي للعام   

1 
 

 اليوم الفرقة العدد  المجموعات  تقسيم  الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين الشراف ا
 أ.د/محسوب عبد الصادق   

 أ.د/ منى  زعزع
 أ.د/ إبراهيم عبد العزيز

 أ.م.د/ عطيات يس 
   أ.م.د/ حسناء صبرى 
   أ.م.د/ هالة الشحات

 أ.م.د/دعاء سعيد 
 أ.م.د/راندا محمد صفى الدين

 د/ عبد اللطيف الشاذلى
   د/عال عبد المقصود.

 د/ عبير دياب
 د/ أميرة زكى 
 د/رحاب أحمد 

 د/ رحاب جمال الدين 
 د/ سهام شعيره

 

 م م/ أسماء أحمد 
 )إجازة( م/ أماني رشاد 

 م/هاجر علي 
 م م/ ايه جمال 
 م/ أسماء حسن 

م م/ ايناس عادل  
 )إجازة(

 م م / ياسمين السيد 
 م/ داليا شهاب 

)م م/ أسماء أحمد+  
م/ أماني رشاد+  

 م/هاجر علي( 
 
 
 
 
 

)م م /محمد جمال +  
م/ أمل سمير+  

 م/أميرة( 
 
 
 
 
 

 9:45-9من  1مدرج 
-9:45من 

10:30 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 
 12:45 -12من 

 45-1من 
 90 -46من 
  -91من 

136 
  -137من 

182 
  -183من 

210 

  الثالثاء عربي أساسي   210 مجموعة  5
24   /5 

 م م /محمد جمال  
 م/ أمل سمير  

 )إجازة(  م/أميرة
 م/ هند محمد
 م/ هند سامي

 م م/ أحمد السنيتي 
 أمينة محمودم/ 

 م/ ريم السعيد 

 1 -12من  1مدرج 
 2 - 1 من

 50-1من 
 106-51من

 علوم مميز 106 مجموعة  2



 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

  سيا+ مهارات يدوية وفنية للشعب األس + استراتيجيات تعلم نشط 1تدريس مصغر  )مقرر  اإلنجليزيةي والشعب باللغة عام وأساس األوليجدول اختبارات العملي للفرقة 
الفصل الدراسي الثاني 2202-1202الدراسي للعام   

2 
 

 اليوم الفرقة العدد  المجموعات  تقسيم  الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين الشراف ا
 م/ دعاء عبدالستار 

 م م / سلوي سامي  
 م م/ عالء الشعراوي 

 م/ نجالء رزق 

 
)م/ دعاء عبدالستار+  

 م م / سلوي سامي( 
 
 

)م م/ شيماء كمال +  
م م/نورهان أشرف+  

 م/ شيماء نبيل(
 

 12 -11:15من  3مدرج 
 12:45 -12من 
  -12:45من 

1:30 

 45-1من 
 90-46من

  -91من 
131 

3  
 مجموعات

 

 دراسات 131

 م م/ شيماء كمال 
 م م/نورهان أشرف  
 م/ شيماء نبيل  

 م م/ اسراء أشرف 
 م/ فدوي محروس

 9:45-9من  3 مدرج
-9:45من 

10:30 
-10:30من 

11:15 
 

 50-1من 
 100-51من
-101من

159 

3  
 مجموعات

159 
 

E    أساسي 
 

 أ.د/ايمان عبد الحق
 أ.د/محسوب عبد الصادق 

 عبد الوهاب   فاطمه /أ.د
 أ.د/ جمال سليمان 

 أ.د/رضا هندي 
 منى زعزعأ.د/ 

 أ.د/ إبراهيم عبد العزيز
   م.د/ هالة الشحاتأ.

 جمال م م /محمد 
 م/ أمل سمير  
 )إجازة( م/ أميرة 

 م/ هند محمد
 م/ هند سامي

 م م / عال رزق  
 م/ نجالء رزق  

م م/ ايناس  

) م م /محمد جمال +  
م/ أمل سمير+ م/  

 أميرة( 
 
 
 
 
 

 9:45-9من  1مدرج 
-9:45من 

10:30 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 
 12:45-12من 

 45-1من 
 90-46من 
 136-91من 
-137من 

182 
  -183من

225 

 مجموعة   5
  

  االربعاء   علوم 216
25/5 /

2022 
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 اليوم الفرقة العدد  المجموعات  تقسيم  الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين الشراف ا
 أ.م.د/دعاء سعيد 
  د/اسامة عبدالعظيم

  د/ الشافعى عبدالحق
 د/ عبد اللطيف الشاذلى 

 د/ رانيا السعداوى 
 

 د/ رحاب جمال الدين 
 د/ هالة أنور محمد

 

  )إجازة(عادل
)م م/ أسماء أحمد +  

 م/ أماني رشاد( 
 
 

)د/ لمياء هيبة+ م م /  
 أحمد السنيتي(

 
 
 
 
ممدوح+ م/  )م/ ميار  

 مني حمدي( 
 
 
 
 

 م م/ أسماء أحمد  
 )إجازة( م/ أماني رشاد 

 م م / ايه جمال 

 
 2مدرج

 

 
 12:45 -12من 

 

 
 29-1من 

 

 
 مجموعة   1
 

 
29 
 

 
 عربي عام 

 
 د/ لمياء هيبة

 م م / أحمد السنيتي
 م/ داليا شهاب 

 م م / بسمة فريد  
 م / أمينة محمود

 9:45-9من 
-9:45من 

10:30 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 

 45-1من 
 90-46من 
 136-91من 
-137من 

186 
 

4  
 مجموعات

186  
 رياضيات عام

 م/ ميار ممدوح 
 م/ مني حمدي 

 م/ الشيماء صبيح
 م/ أسماء حسن 
 م/ هاجر علي 

 م م / ياسمين السيد 
 م م/ عالء الشعراوي 

 م م/ سلوي سامي

 12 -11:15من  4مدرج 
 12:45 -12من 

 45-1من 
 60-46من 

 

 تاريخ 60 مجموعة  2
 



 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  
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4 
 

 اليوم الفرقة العدد  المجموعات  تقسيم  الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين الشراف ا
 م م/ شيماء كمال 

 م م / نورهان أشرف  
 م/ شيماء نبيل

 م م / اسراء أشرف 

 
) م م/ شيماء كمال +  
 م م / نورهان أشرف( 

 

 9:45-9من  2مدرج 
-9:45من 

10:30 
-10:30من 

11:15 

 45-1من 
 90-46من 
  -91من 

127 

3  
 مجموعات

 لغة انجليزية عام  127
 

 عبد الوهاب   فاطمةأ.د/ 
 أ.د/فايز عبدة. 

 أ.د/ جمال سليمان 
 أ.د/رضا هندي 

 أ.د/ ماهر شعبان  
 أ.د/ سامية هالل 

 أ.م.د/ ميساء حمزة 
 أ.م.د/ هالة الشحات 
 أ.م.د/ مها الصيفي
  د/اسامة عبدالعظيم

  د/ الشافعى عبدالحق
 د/عال عبد المقصود. 

 

 م م/ نورهان أشرف 
 م/ مني حمدي 

 م/ شيماء نبيل

) م م/ نورهان  
أشرف+ م/ مني 

 حمدي(
)م/ مني حمدي+ 
م/ميار ممدوح+ 

 م/هاجر علي( 
) م م/ أيناس عادل +  

 م/  مني حمدي(
) م م/ أيناس عادل +  

 م/ مني حمدي(
) م م/ أسماء أحمد +  

 م/ أماني رشاد( 
 

 1مدرج 
 
 

 9:45-9من 
-9:45من 

10:30 

 45-1من
 66-46من 

 مجموعة   2
 
 

  خميسال فرنساوى  66
26/5  /

2022 
 م م/ عالء الشعراوي 

 م/ميار ممدوح  
 م/ دعاء عبدالستار 

 م/ هاجر علي 

-10:30من 
11:15 

 

 جغرافيا  47 مجموعة 1 47-1من 

م م/ أيناس  
  )إجازة(عادل

 م م/ ياسمين السيد  
 م م / سلوي سامي 

 فلسفة  13 مجموعة  1 13  -1من  12-11:15من 
 علم نفس 45 مجموعة  1 45-1من  12:45-12من 

 م م/ أسماء أحمد  
 )إجازة( م/ أماني رشاد 

-12:45من 
1:30 

 تربية خاصة 37 مجموعة  1 37-1من 



 
 

     كلية التربية         
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5 
 

 اليوم الفرقة العدد  المجموعات  تقسيم  الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين الشراف ا
  د/ رانيا السعداوى 

 د/ أميرة  زكى 
 د/ آية حجاج

 د/رحاب أحمد 
 د/ إيمان عبد المحسن 

 د/ هالة أنور  
 

 ) د/ لمياء أحمد(  م/ أسماء حسن 
 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

) م/ نجالء رزق +م/  
 أمينة محمود( 

 هيبةد/ لمياء 
 م م / اسراء أشرف 
 م م / شيماء كمال

 رياضيات مميز  58 مجموعة  1 58  -1من  9:45-9من  3مدرج

 م م / عال رزق 
 م/ أمينة محمود
 م م/ بسمة فريد 
 م م/ أيه جمال 

 م م / محمد جمال 
 م/ نجالء رزق  

 م/هاجر علي 

-9:45من  3مدرج 
10:30 

-10:30من 
11:15 

 45-1من
 77-46من 

 كيمياء  77 مجموعة   2

 12-11:15من 
 

 كيمياء مميز  39 مجموعة  1 39-1من 

 12:45-12من 
-12:45من 

1:30 

 45-1من 
 64-46من 

 فيزياء  64 مجموعة  2
 

 4مدرج 
 

 فيزياء مميز  7 مجموعة  1 7-1من  9:45-9من 
 بيولوجي  49 مجموعة  1 49  -1من  10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 بيولوجي مميز  75 مجموعة   1 55  -1من 



 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

  سيا+ مهارات يدوية وفنية للشعب األس + استراتيجيات تعلم نشط 1تدريس مصغر  )مقرر  اإلنجليزيةي والشعب باللغة عام وأساس األوليجدول اختبارات العملي للفرقة 
الفصل الدراسي الثاني 2202-1202الدراسي للعام   

6 
 

 


