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 تقسيم الوقت  األماكن بالتدريس القائم  لجنة الممتحنين  االشراف  

 المجموعات 

 اليوم الفرقة  العدد المجموعات 

 أ.د/فاطمة صادق 
 د/ منار الشيخ 

 م./ هند سامى
 م م/ بسمة فريد 
 م/فدوي محروس 

 

داليا  م /هند سامي+م/  )
 ( شهاب

 45-1من  2 -10من  1معمل حاسب 

 90-46من

 136-91من

 182  -137من

 علوم أساسي  384 مجموعات  4

 

  /19  الخميس

5 /2022 

 أ.د/ سعيد حامد  
 أ.م.د/رضا درويش.  

 م / ميار ممدوح 
 م/ داليا شهاب 

 225  -183من 2 -10من  2معمل حاسب 

 271  -226من

 317-272من

 384  -318من

  مجموعات  4

 أ.د/علي جودة   
 ابراهيم التونسي /أ.م.د

 د/نسرين السويدي.
 د/ منار الشيخ 

 م م / بسمة فريد 
 م/ فدوي محروس

 

 

 )م/ فدوي محروس( 

 

 1معمل حاسب 

 

 2معمل حاسب 

 من

10:30- 12 

 55-1من 

 112 -56ن م

/  5/  21السبت  بيولوجي عام  112 جموعة م 2

2022 

 

 أ.د/ محمود بدر 
 د/ آية حجاج 

 م/ ميار ممدوح 
 شهاب م/ داليا 

 )م م /بسمة فريد( 

 

 45-1من 12 -10من  1معمل حاسب 

 67-46من 

 مجموعة  2

 

 

+  رياضة أساسي 67

 مميز رياضة عام 

 22/5  حداال

 أ.د/ سامية هالل 
 أ.م.د/رضا درويش. 

 
 

 م م /بسمة فريد 
 م./ فدوى محروس 

 م/ أمل سمير  
 

 2معمل حاسب 

 

 55-1من  12-10من 

 112-56من

 

 رياضة عام  112 ة مجموع2



 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

حاسب آلي ( للشعب التابعة لقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  )مقرراإلنجليزية ي والشعب باللغة جدول اختبارات العملي للفرقة الثانية عام وأساس  

الفصل الدراسي الثاني 2202-1202الدراسي للعام  تعليم  

2 
 

 أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين في نفس اليومسيقوم باالمتحان جميع  

 ويرجي من جميع الطالب االلتزام بالمواعيد المحددة في الجدول

أ.د/احمد ماهر   
 أ.م.د/ابراهيم التونسي 

 د/  نهال مجدى  
 

 م./ فدوى محروس 
 م/ أمينة محمود 

 م/ميار ممدوح 

 1معمل حاسب  )م/ فدوي محروس( 

 2معل حاسب 

 12 - 10من 

 

 45-1من 

 90-46من 

 140-91من 

 علوم مميز  137 جموعات م 3

 

 

 

 23/5  االثنين

 

 


