
 
 

    كلية التربية        
وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس  

 

طرق بقسم المناهج و  حاسب في التخصص ي ومميزعام وأساس الثالثةجدول اختبارات العملي للفرقة 
2022-2021التدريس   

االختبار من  علىالقائم  االشراف
 الهٌئة المعاونة

 تقسٌم الوقت األماكن
 المجموعات

 الٌوم الفرقة العدد المجموعات

 منى سالمأ.د/ 
 إبراهيم عبد العزيزأ.د/ 

 رضا توفيقأ.د/ 
 سعيد حامدأ.د/ 
 السيد سنجيأ.د/ 

 أ.د/علي سعد جاب
 أ.د/ ماهر شعبان

 منار إسماعيل د/ 
 د/ هالة أنور 

 
 

 )إجازة(م/رٌم السعٌد
 م/أمل سمٌر

 م./ محمد جمال
 م/ نجالء رزق

 فدوي محروس م/
 هاجر عليم/ 
 
 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

9:-1من  

91-4:من   

  104-91من 

181-104من   

مجموعات : األربعاء  علوم 041 
19 /11 /

1111 

1حاسب   

 

94:9-9من   

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

112-181من   

120-112من   

019-:12من   

041-011من   

+ 
مجموعات  :  

 ساميه هاللأ.د/ 

 أ.م.د/رضا درويش.
 مجدى أمينأ.م.د/ 
 ميساء حمزةأ.م.د/ 

 أ.م.د/ هالة الشحات
 د/عال عبد المقصود.

 

 م/أمل سمٌر
 م م / محمد جمال

 م/ هند سامى
 )إجازة(م/ ريم السعيد

 فدوي محروس م/
 هاجر عليم/ 

 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

 

9:-1من  

91-4:من   

  104-91من 

142-104من   

 

مجموعات :  10 +

94 +

98 

طبٌعة+ كٌمٌاء 
عام+ كٌمٌاء 

 ممٌز
 

الخمٌس 
01 /11 /

1111 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

 

9:-1من  

91-4:من   

149-91من   

مجموعات 0  علوم ممٌز   149 
 
 

 منى سالمأ.د/ 
 إبراهيم عبد العزيزأ.د/ 

 رضا توفيقأ.د/ 
 سعيد حامدأ.د/ 

 أ.د/ السيد  سنجى
 جابأ.د/علي سعد 

 أ.د/ ماهر شعبان
 سهام أبو الفتوحد/ 

 

 م م/ ٌاسمٌن السٌد
 أ/ امانً السٌد

 م م / نورهان أشرف

 م.م/ شيماء كمال

 .م/ إيناس عادل
 م.م/ أسماء أحمد
 م./ إسراء أشرف

 فدوي محروس م/
 هاجر علي م/
 

1حاسب  94:9-9من   1:-1من  مجموعة 1   فلسفة 1: 
 
 

/ 1السبت 

1 /1111  

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

41-1من  

111-41من   

مجموعة 1  عربً عام 111 

1حاسب   

 

94:9-9من   

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

 

9:-1من   

91-4:من   

104-91من   

181-102من   

119-180من  

 -114من 

1:9 

 

مجموعات 4  انجلٌزي 1:9 
 

 م م/ لمٌاء هٌبة ساميه هاللأ.د/ 
 السنٌتً م/احمد حمدي

1حاسب   94:9-9من    

11401-94:9من   
1:-1من  

29-1:من   

مجموعة 1  98 +

11 
رٌاضة ممٌز 

 +أساسً
/ 1األحد 

1 /1111  



 
 

    كلية التربية        
وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس  

 

 

 أ.م.د/رضا درويش.
 مجدى أمينأ.م.د/ 
 عطيات يسأ.م.د/ 

 أ.م.د/ حسناء صبرى
 أ.م.د/ ميساء حمزة
 أ.م.د/ هالة الشحات

 إيمان عبد المحسن د/ 
 

 م م / عالء شعراوي
 م م / سلوي سامً
 م م / ٌاسمٌن السٌد
 أ/ دعاء عبدالستار

 م/ بسمة محمد

 جمالاميرة  م/
 ميار ممدوح م/

 
 

1حاسب 94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

 

9:-1من  

91-4:من   

  104-91من 

180-104من   

 

:مجموعات   رٌاضة عام 180 
 
 

1حاسب   

 

94:9-9من   

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

9:-1من   

91-4:من   

104-91من   

181-102من   

119-180من  

 

مجموعات 9  119  
 تارٌخ 

 
 
 
 
 

 عطيات يسأ.م.د/ 
 د/اسامة عبدالعظيم

 راندا صفى الديند/
 عبد اللطيف الشاذلىد/ 

 سيد فهمىد/ 
 د/نسرين السويدي.

 

 سمٌرم/أمل 
 م/محمد جمال

 م م/سلوي سامً

 م/ هند محمد
 فدوي محروس م/
 هاجر علي م/

 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

 

9:-1من  

88-4:من   

 

مجموعات 1  44 +

11 

بٌولوجً عام 
 +ممٌز

 

/ 0اإلثنٌن 

1 /1111  

   

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11 -11419من   

99-1من   

111 -94 من  

 -111من 

142 

 - 148من 

111 

 
مجموعات:  

 دراسات 111

 د/اسامة عبدالعظيم
 د/ الشافعى عبدالحق

 راندا صفى الديند/
 عبد اللطيف الشاذلىد/ 

 سيد فهمىد/ 
 د/سناء ابو الفتوح
 د/نسرين السويدي.

 

  
  م/أمانً السٌد

 م م/أسماء احمد 

 م./ ايه جمال
 )إجازة( م/ ريم السعيد

 فدوي محروس م/ 
 هاجر عليم/ 
 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

 

91-1من   

111-91من   

191-111من   

111-191من   

 

مجموعات :  عربً أساسً 091 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثالثاء 
:/1 /

1111 

1حاسب  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

191-111من  

011-191من   

091-011من   

مجموعات 0  


