
 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  
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 اليوم الفرقة العدد  عدد  المجموعات الوقت  األماكن  القائم بالتدريس  لجنة الممتحنين االشراف 
 أ.د/أبو السعود محمد  
 أ.د/ ماهر اسماعيل  

 أ.د/ محمود بدر 
 أ.د/ رضا توفيق 

 سنجيأ.د/ السيد 
 أ.د/علي سعد  

 أ.م.د/ مجدى أمين  
 أ.م.د/راندا صفى الدين

 د/مروة دياب  
 د/ إيمان عبد المحسن  

 

 م م/ عال رزق 
 م/شيماء نبيل
 م/ أمل سمير

م/ دعاء  
 عبدالستار  

 م/فدوي محروس 

 )م/شيماء نبيل+ 
 م/ هند محمد( 

 )م/هند محمد+  
 م/هند سامي+  

 م م/ محمد جمال+ 
 م م/ عال رزق+  
 م/ أمينة محمود+  
 م/ نجالء رزق( 

 )م/ هند سامي+  
 
 

 
قاعة  
 المميز 

 9:45-9من 
 

  كيمياء مميز  66 مجموعة  1 66-1من 
 
 
 
 
 

 الخميس
19/5 
 
 
 

 55 – 1من   10:30 -9:45من 
 111 – 56من 

 كيمياء عام   111 مجموعة  2

 م/ هند محمد
 م/ أمينة محمود

 م/ الشيماء صبيح
 م م / ايه جمال 
 م/ مني حمدي

  2قاعة  
الدور  

 الخامس

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 

 45-1من 
 90-46من
 136-91من
 182  -137من

4  
 مجموعات

 علوم أساسي 

 م م/ محمد جمال 
م م/ أحمد   

 السنيتي 
 م/ نجالء رزق 

 )إجازة(م/ أميرة 
 م./ رمي السعيد 

  3قاعة  
الدور  

 الخامس

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 

 225  -183من
 271  -226من
 317-272من
 384  -318من

4  
 مجموعات

384 

قاعة  
 المميز 

-10:30من 
11:15 

 بيولوجي مميز  38 مجموعة   1 38-1من 
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 أ.د/العزب زهران. 
 أ.د/ عالء الدين سعد  

 أ.د/احمد ماهر  
 أ.م.د/ مجدى أمين  

 د/ سيد فهمى 
 د/سناء ابو الفتوح  

 مجدى   د/  نهال
 د/ إيمان عبدالحليم  

 

 م م / عال رزق  
 م/ هند سامي    

 م/ هند محمد 
 م/ نجالء رزق 

 م/ ريم السعيد 

)م/ شيماء نبيل + 
 م/ هند سامي(
)م/ الشيماء 

صبيح + م/ هند  
 محمد(

 
) م م/ أية جمال+  
م/ أسماء حسن+  

 م/ هاجر علي( 
 

  2قاعة  
الدور  

 الخامس

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 

 55-1من 
 112 -56من 

السبت بيولوجي عام   112 مجموعة  2
21/5 /

2022 
 

 م/ أسماء حسن 
 م/ هاجر علي  

 أسراء أشرف  /م م
م/ أماني  

 )إجازة(رشاد
 م/ أمل سمير

 
 4مدرج

 

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 
 11:15-10:30من 
 12-11:15من 

 45-1من 
 90-46من 
 136-91من 
 182-137من 

  343 مجموعة   4
 عربي أساسي  

 

 م م/ أسماء أحمد
 م م/ أية جمال 

 م/ الشيماء صبيح  
 حمدي م/ مني 

 م م/ نورهان أشرف 

 
 

 3مدرج 

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 
 11:15-10:30من 
 12-11:15من 

 225 -183من
 270-225من

 316-271من 
 343-317من 

 
 مجموعة   4
 

 أ.د/أبو السعود محمد  
 أ.د/فايز عبدة. 

 أ.د/ ماهر اسماعيل  

 م م/ أحمد السنيتي 
 )إجازة(م/ أميرة 

 م/ ريم السعيد 

 /بسمة فريد(  )م م
 
 

  2قاعة  
الدور  

 الخامس

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 

 45-1من
 67-46من 

 مجموعة   2
 
 

 رياضة أساسي+  67
رياضة عام  

 مميز 

 االحد
22/5  /

2022 
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 أ.د/فاطمة صادق 
 أ.د/ رضا توفيق 
 أ.د/ سعيد حامد  

 أ.د/ السيد  سنجى 
 أ.د/علي سعد  

 أ.د/ ماهر شعبان  
 أ.م.د/ عطيات يس 

 أ.م.د/ حسناء صبرى  
 د/مروة دياب  
 د/ عبير دياب
 د/ سهام شعيره

 

 )م م/ بسمة فريد( 
 

)م م/ ياسمين  
السيد+ م م/  
 إيناس عادل(  

 
)م م /إسراء  

 أشرف(
 

)م م/ ياسمين  
السيد+ م/ الشيماء 

صبيح+ م م/  
 عالء الشعراوي(

 
 

-10:30من 
11:15 

 12-11:15من 

 55-1من 
 112-56من

 رياضة عام  112 مجموعة 2

م م/ إيناس عادل  
 )إجازة(

 م/ ياسمين السيد م 
 

 9:45-9من  2مدرج
 

 فلسفة  64 مجموعة  1 42-1من 

 م م /إسراء أشرف 
   م م/ شيماء كمال

 10:30-9:45من  2مدرج
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 

 50-1من 
 100-51من 
 150-101من

3  
 مجموعات

 انجليزي  150

  لشعراوي اعالء م م/
م/ دعاء  
 عبدالستار 

 م/ الشيماء صبيح
 م/ مني حمدي

 م م/نورهان أشرف 
 م/ شيماء نبيل
 م/ ميار ممدوح 

 9:45-9من  3مدرج
 10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 
 12:45-12من 

 45-1من 
 95-46من 
 144-96من 
 190-145من 
 229 -191من

5  
 مجموعات

 دراسات 229
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 أ.د/العزب زهران. 
 أ.د/ايمان عبد الحق  

 أ.د/علي جودة  
 أ.د/ عالء الدين سعد  

 أ.م.د/ ميساء حمزة 
 د/ سيد فهمى 

 د/سناء ابو الفتوح  
 د/نسرين السويدي.

 عبدالحليم  د/ إيمان 
 

 م م/ عالء الشعراوي 
 م/ الشيماء صبيح

م م / سلوي   
 سامي

ياسمين  م م / 
 السيد

 م م / شيماء كمال
 

)م/ الشيماء  
صبيح+ م م /  
سلوي سامي+ 

م/ميار ممدوح+ م  
 م/ عالء الشعراوي(

 
 

)م م/ عال رزق+  
 م/ هند محمد(

 
 

 )م/ هند سامي( 
 
 
 

/ ياسمين   )م م
السيد+ م/ أسماء 

 حسن(
 

  2قاعة  
الدور  

 الخامس

 9:45-9من 
 10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 12-11:15من 
 12:45-12من 

 45-1من 
 90-46من 
 136-91من 
 182-137من 
 251 -183من

5  
 مجموعات

 تاريخ 251
 
 

االثنين 
23/5  /

2022 
 
 
 
 
 
 
 

 م م/ عال رزق 
 محمدم/ هند 

 م م/ محمد جمال 
 )إجازة( م/ أميرة

 م/ ريم السعيد 
 م/ هند سامي

 

 9:45-9من  2مدرج 
 10:30-9:45من 
-10:30من 

11:15 
 

 45-1من 
 90-46من 
 140-91من 

3  
 مجموعات 

 علوم مميز 137
 

 فيزياء  11 مجموعة  1 11  -1من  12 -11:15من 
 

 م م / أسماء أحمد
م/ أماني  

 )إجازة(رشاد
 م/ هاجر علي 

 12:45-12من 
 1:30-12:45من 

 50-1من 
 100-51من 

 عربي عام   100 مجموعة  2
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 االلتزام بالمواعيد المحددة في الجدولويرجي من جميع الطالب 

 م/ أسماء حسن 
 

 
)م م/ إيناس  

م م/ إيناس   عادل( 
 )إجازة(عادل

 م م/ أحمد السنيتي
م/ دعاء  
 عبدالستار 

دبلوم عام جميع      1:30  -9من  4مدرج 
الشعب تكنولوجيا  

 تعليم 


