
 
 

    كلية التربية        
وتكنولوجيا التعليم قسم المناهج وطرق التدريس  

 

طرق بقسم المناهج و  (1) مصغرتدريس  ي ومميزجدول اختبارات العممي لمفرقة الثانية عام وأساس
م2022 -2021الدراسي  لمعام التعميموتكنولوجيا  التدريس  

االختبار  علىالقائم  االشراف
 من الهٌئة المعاونة

 تقسٌم الوقت األماكن
 المجموعات

 الٌوم الفرقة العدد المجموعات

السعود محمدأ.د/أبو   
 أ.د/فايز محمد

ماهر اسماعيلأ.د/   
محمود بدرأ.د/   

 أ.د/فاطمة صادق
 أ.د/العزب زهران.

 أ.د/ايمان عبد الحق
 السعداوىرانيا د/ 

 د/ إيمان عبدالحليم 

 
 

 أ/احمد حمدي السنيتي
 م م/ياسمين السيد

 أ/هند سامي
 أ. هند محمد

 م.م/ لمياء  أحمد
 م.م/ شيماء كمال

 م./ ايه جمال
 م/ بسمة محمد

 م./ إسراء أشرف
 م/ أمانى السيد
 م/ منى حمدى

 م/ دعاء عبدالستار
 م/ شيماء نبيل

 م/ أسماء حسن
اميرة جمالم/   
ميار ممدوح م/  

 
 

1مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   
99-1من   

111-96من  

 

1 
 مجموعات

الربعاء ا رٌاضة عام 111
19/11 /

1111 

1درج م 11419: 11401ن م  66 -1من   
 

مجموعة  1  

 
 

: +

60 

رٌاضة أساسً+ 
 ممٌز

 

1مدرج  1401 -11419من   دبلومة تدرٌس  ___   
علم  عامة+ )عربً+

 نفس(

:مدرج  94:9- 9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

99-1من   

111-96من  

166-111من   

0 
 مجموعات

 

111
+66  

 كٌمٌاء عام+ ممٌز 

:مدرج  11-11419من    

114:9-11من   

1401-114:9من   

91-1من   

111-91من   

191-111من   

مجموعة 0  

 

111
+03  

 بٌولوجً عام +ممٌز

 أ.د/علي جودة
 أ.د/ عالء الدين سعد

 أ.د/احمد ماهر
أ.د/محسوب عبد 

 الصادق
فاطمه  عبد الوهاب أ.د/   

جمال سليمانأ.د/   
 أ.د/رضا هندي

 د/مروة دياب 
 

 م م / آٌة جمال
 أ/ أسماء حسن
م م / ٌاسمٌن 
 السٌد)مكرر(
 أ/شٌماء نبٌل

 .م/ لمياء  أحمد
السنيتي م/ أحمد حمدى  
 م/ بسمة محمد
 م/ هند محمد
 م/ أمل سمير

 م/ دعاء عبدالستار
 م/ نجالء رزق

 م/ أمينة محمود
 اميرة جمال
 ميار ممدوح

1مدرج   

 
94:9-9من   

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

99-1من   

111-96من   

161-111من   

116-161من   

131 -113من  

0:0-130من   

  

 
مجموعة  6  

 

عربً أساسً   0:0  
 

السبت 
1 /1 /

1111 

 

:مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

91-1من   

111-91من   

 

1 
 مجموعات

 عربً عام  111
 
 

11 -11401من   :مدرج  دبلومة  __   
 تدرٌس)فلسفة+علوم+
 جغرافٌا+رٌاضٌات( 
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:مدرج  114:9 -11من    

1401 -114:9من   

1419 -1401من   

91-1من   

111-91من   

191-111من  

مجموعة 0  انجلٌزي 191 
 

 أ.د/علي جودة
 أ.د/ عالء الدين سعد

 أ.د/احمد ماهر
أ.د/محسوب عبد 

 الصادق
فاطمه  عبد الوهاب أ.د/   

جمال سليمانأ.د/   
 أ.د/رضا هندي

 الفتوح د/سناء ابو
 سيد فهمىد/ 

 د/ إيمان عبدالحليم
 

 أ/دعاء عبدالستار
 م م/ٌاسمٌن السٌد

 م م/عالء شعراوي

 .م/ لمياء  أحمد
السنيتي م/ أحمد حمدى  
 .م/ إيناس عادل
 م/ بسمة محمد

 م./ نورهان أشرف
 م./ إسراء أشرف
 م/ أمانى السيد
 م/ شيماء نبيل

حسن أسماءم/   
 م/ الشيماء صبيح

 م/ نجالء رزق
اميرة جمالم/   
ميار ممدوحم/   

 

1مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

  11-11419من 

99 -1من   

111-96من   

166 -111من   

119 -163من   

مجموعات:  دراسات 119 
 

ثنٌن األ  
0 /1 /

1111 

1مدرج  1401-11من   دبلومة تدرٌس  ___   
-اجتماع  -)انجلٌزي
 فرنسً(

 

:مدرج 94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

 

91-1من   

111-91من   

191-111من   

111-191من   

191 -111من  

 

9  

 مجموعات

 تارٌخ 191
 
 
 
 
 

 

:مدرج 1401 -114:9من  دبلومة  ___   
 تدرٌس)تارٌخ+

 تجاري(

 أ.د/أبو السعود محمد
 أ.د/فايز محمد

ماهر اسماعيلأ.د/   
محمود بدرأ.د/   

 أ.د/فاطمة صادق
 أ.د/العزب زهران.

 أ.د/ايمان عبد الحق
 د/ الشافعى عبدالحق

 أميرة زكى د/ 
 رحاب أحمد د/

 

 أ/ هند محمد
 أ/ هند سامً

 م م / اٌناس عادل
 م م / عال رزق

السنيتي م/ أحمد حمدى  
 م./ نورهان أشرف
 م./ إسراء أشرف

)إجازة( م/ ريم السعيد  
 م/ أمانى السيد

أمل سميرم/   
حسن أسماءم/   

 م/ أمينة محمود

 م م / ياسمين السيد

 م م / لمياء هيبة
اميرة جمالم/   
ميار ممدوحم/   

 
 

1مدرج  94:9-9من    

11401-94:9من   

11419-11401ن م  

91-1من   

111 -91من  

1:3 -111من   

مجموعات 0  106
 +11  

 علوم ممٌز+ طبٌعة
 

 

األربعاء 
9 /1 /

1111 

 
 
 
 
 
 
 

1مدرج  :6-1من   11-11419من   مجموعة 1   فلسفة :6 

:مدرج   

 
 
 

94:9-9من   

11401-94:9من   

11419-11401من   

11-11419من   

114:9-11من   

1401-114:9من   

1419-1401من   

 

99-1من   

111-96من  

166-111من   

111-163من   

166 -110من  

001 -163من  

:03 -000من   
 

مجموعة  6  

 

03: 

 
 
 
 
 
 

 علوم أساسً
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