
 
 

    كلية التربية        
وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس  

 

طرق التدريس بقسم المناهج و تكنولوجيا  ي ومميزعام وأساس الثالثةجدول اختبارات العممي لمفرقة 
2021-2022  

االختبار  علىالقائم  االشراف
 من الهٌئة المعاونة

 تقسٌم الوقت األماكن
 المجموعات

 الٌوم الفرقة العدد المجموعات

 د/عال عبد المقصود.
 د/دعاء سعيد 
 د/مروة دياب 

 د/ابراهيم التونسي 
 إيمان عبد المحسن د/ 
 ديابعبير د/ 
 

 أ/ نجالء جمال 
 أ/ أمٌنة محمود

م م / إسراء أشرف 
  م م/أسماء احمد
 أ. الشٌماء صبٌح

 م.م/ عالء عبدالصادق
 م.م/ سلوى سامى

 م.م/ عال السيد
 م.م/ شيماء كمال
 .م/ إيناس عادل

 م.م/ أسماء أحمد
 م./ ايه جمال
أشرفم./ نورهان   

 م/ منى حمدى
 

1مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

 

99-1من  

111-96من   

169-111من   

0 
 مجموعات

الخمٌس  علوم ممٌز  169
01 /11 

 /1111  

1مدرج  11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

99-1من   

111-96من   

161-111من   

مجموعات0  10 +

96 +

95 

طبٌعة+ 
كٌمٌاء عام+ 
 كٌمٌاء ممٌز

:مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

 

91-1من   

111-91من   

191-111من   

111-191من   

1:9-111من   

9 
 مجموعات

 انجلٌزي 1:9
 
 

:مدرج  1401-114:9من   1:-1من   مجموعة 1   فلسفة 1: 
 
 

 قاعة الممٌز
 

94:9-9من   

11401-94:9من   

 

61-1من   

111-61من   

مجموعة 1  عربً عام  111 

 آية حجاجد/ 
 أميرة زكى د/ 
 رحاب أحمد د/

 رحاب جمال الدين د/ 
 د/  نهال مجدى 

 سهام أبو الفتوحد/ 
 

م م / لمٌاء هٌبة 
 )مكرر(

 أ/ شٌماء نبٌل
 أ/ الشٌماء صبٌح
 أ/ أمٌنة محمود
 أ/ نجالء جمال

 م م/ اٌناس عادل

 م.م/ عال السيد
محمد جمالم./   

 م.م/ شيماء كمال
 م.م/ أسماء أحمد

 م./ ايه جمال
 م./ نورهان أشرف

 م/ هند سامى
)إجازة( م/ ريم السعيد  
 م/ منى حمدى

1مدرج   94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

9:-1من   

91-6:من   

106-91من   

150-101من   

 

: 
 مجموعات

/ 1االحد  رٌاضة عام 150

1 /

1111 

1مدرج  114:9-11من    

1401-114:9من   

1:-1من   

19-1:من   

مجموعة 1  95 +

11 

رٌاضة ممٌز 
 +أساسً

:مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

:: -1من   

55 -9:من   

1 
 مجموعات

66+

11 

بٌولوجً عام 
 +ممٌز

 
 

:مدرج  11419-11401من    

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

99-1من   

111-96من   

 -111من 

161 

 -165من 

119 

: 
 مجموعات

 تارٌخ  119
 
 
 

 
 

      



 
 

    كلية التربية        
وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس  

 

 

 
 

 يأ.م.د/ حسناء صبر 
 د/دعاء سعيد 

 د/ابراهيم التونسي 
 ديابعبير د/ 
 منار إسماعيل د/ 

 

 أ/أسماء حسن
 أ/ الشٌماء صبٌح

 أ/ منً حمدي
 أ/ أمٌنة محمود

 م م / بسمة فرٌد

 م.م/ عالء عبدالصادق
سامىم.م/ سلوى   

 م.م/ عال السيد
 م./ محمد جمال
 م.م/ شيماء كمال

 م/ هند سامى
 م/ هند محمد

 م/ دعاء عبدالستار
 م/ شيماء نبيل

1مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

1419-1401من   

91-1من   

111-91من   

191-111من   

111-191من   

191 -111من  

011-191من   

091-011من   

 

1 
 مجموعات

الثالثاء  عربً أساسً 091
: /1 /

1111 

:مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

1419-1401من   

 

99-1من   

111-96من   

161-111من   

111-165من   

111 -110من  

001-115من   

061-000من   

 

مجموعات 1  

 
 
 
 

 علوم  061

 السعداوىرانيا د/ 
 آية حجاجد/ 
 رحاب جمال الدين د/ 

 د/  نهال مجدى 
 د/ هالة أنور 

 

 أ/ منً حمدي 
 أ/ الشٌماء صبٌح

 م.م/ عالء عبدالصادق
 م.م/ سلوى سامى

 م.م/ عال السيد
 
 
 

الممٌزقاعة  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

9:-1من   

91-6:من   

106-91من   

151-101من   

111 -150من  

 

9 
 مجموعات

األربعاء  دراسات 111
9/1/

1111 


