كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
وتكنولوجٌا التعلٌم

السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد
ٌسعدنً أن أرسل لسٌادتكم إشراف االمتحانات الشفوٌة بالقسم للفصل الثانً
للعام الدراسً1028/1027
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئٌس مجلس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )

1

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزيع إشراف االمتحانات الشفوية لمدبموم العام نظام العام الواحد مادة ( طرق تدريس) لمعام الجامعي
7102 /7102م
المادة

التخصص

القائم بالتدرٌس

التارٌخ

لغة عربٌة

5/21

د /عال عبدالمقصود  -أ.د /وحٌد حافظ – د /سٌد فهمً

لغة إنجلٌزٌة

5/21

أ.د/إٌمان الحق +د/نسرٌن السوٌدي -أ.م.د /مجدي أمٌن

لغة فرنسٌة

5/21

أ.د /مها الصٌفى -د /راندا خربوش -أ.م.د /مجدى أمٌن

تارٌخ

5/25

أ.د /رضا هندي -أ.د /على جودة – أ.د /رضا توفٌق.

جغرافٌا

5/21

أ .د /أحمد ماهر عبد هللا -أ.د /رضا هندى -أ.د /على جودة.

5/21

د /مٌساء محمد حمزة -أ .م.د /السٌد منصور -أ .د /أحمد ماهر

اجتماع

5/21

د /مٌساء محمد حمزة -أ .م.د /السٌد منصور -أ .د /أحمد ماهر

علم نفس

5/21

د /مٌساء محمد حمزة -أ .م.د /السٌد منصور -أ .د /أحمد ماهر

رٌاضٌات

5/21

د /إبراهٌم التونسً أ.د /العزب زهران .د /أسامة عبد العظٌم.

علوم

5/25

ا.م.د /عطٌات ٌسن -أ.م.د /رضا دروٌش -د /الشافعى عبد الحق

تجارى

5/21

د/السٌد الشرقاوي .د /أسامة عبد العظٌم .د /سعٌد عوضٌن.

عامة

5/25

أ.م.د/عطٌات ٌس -أ.م.د /رضا دروٌش -د /الشافعى عبد الحق

طرق
تدرٌس فلسفة

رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )
2

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزيع إشراف االمتحانات الشفوية الدبموم المهني ( مناهج وبرامج التعميم) لمعام الجامعي
المادة

التخصص

التارٌخ

7102 / 7102م

القائم بالتدرٌس

تطوٌر المناهج

5/21

أ.د /أحمد ماهر-أ.م.د /السٌد منصور -د /مٌساء حمزة

تصمٌم مواد تعلٌمٌة

5/21

أ.د /رضا هندي -د /سناء أبو الفتوح – د /هالة الشحات.

تخطٌط المناهج

5/21

د /أسامة عبد العظٌم – أ.د /العزب زهران  -د /إبراهٌم التونسً

نظرٌات المنهج
ونماذجه
تقوٌم مناهج وبرامج
التعلٌم
المنهج التكنولوجً

5/21

د/السٌد الشرقاوي -أ.د /منى زعزع -د /سعٌد عوضٌن

5/27

د /أسامة عبد العظٌم -د /السٌد الشرقاوى -د /سعٌد عوضٌن

5/25

د .الشافعً عبد الحق -ا.د /رضا توفٌق  -د /عطٌات ٌسن

5/21

د/إبراهٌم التونسً  -أ.د/عزٌز قندٌل -أ.د /عالء الدٌن سعد

5/21

د/سٌد محمد سنجً -أ.د/وحٌد حافظ -د/عالعبد المقصود

استخدام الكمبٌوتر
فً بناء المنهج
اللغة العربٌة
أسالٌب تدرٌس

قاعة بحث

5/21
اللغة اإلنجلٌزٌة
5/21
رٌاضٌات
5/25
علوم
5/21
تارٌخ
5/21
جغرافٌا
دراسات اجتماعٌة 5/21
5/21
إجتماع
5/21
فرنسً
5/21
اللغة العربٌة

ا.م.د /مجدي محمد أمٌن -أ.د /منى زعزع -د /نسرٌن السوٌدى
د /أسامة عبد العظٌم  -أ.د/عزٌز قندٌل  -د/إبراهٌم التونسً
ا.م.د .رضا دروٌش -د .الشافعً عبد الحق -د /عطٌات ٌسن
أ.د /رضا هندي -أ.د /أحمد ماهر-أ.د /على جودة
أ.د /رضا هندي -أ.د /أحمد ماهر-أ.د /على جودة
أ.د /رضا هندي -أ.د /أحمد ماهر-أ.د /على جودة
د /مٌساء محمد حمزة -أ.د /أحمد ماهر-أ.م.د /السٌد منصور
د /مها الصٌفً -ا.م.د /مجدي أمٌن-د /راندا خربوش
د .سٌد فهمى مكاوي -أ.د/وحٌد حافظ -د/عالعبد المقصود-

5/21
اللغة اإلنجلٌزٌة
5/27
رٌاضٌات
5/21
علوم
5/25
تارٌخ
5/25
جغرافٌا
دراسات اجتماعٌة 5/25
5/21
إجتماع
5/21
فرنسً

د /عبد اللطٌف الشاذلً -أ.د /منى زعزع – أ.د /فاطمة صادق
ا.د /العزب زهران -د/السٌد محمد الشرقاوي -د /سعٌد عوضٌن
أ.د /أبوالسعود أحمد-أ.م.د /رضا دروٌش -د /عطٌات ٌسن
ا.د/رضا توفٌق -أ.د /رضا هندي-أ.د /على جودة
ا.د /رضا توفٌق -أ.د /رضا هندي-أ.د /على جودة
ا.د /رضا توفٌق -أ.د /رضا هندي-أ.د /على جودة
د /مٌساء حمزة -أ.د /أحمد ماهر  -أ.م.د /السٌد منصور
د /مها الصٌفً -ا.م.د /مجدي أمٌن -د /راندا خربوش
رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )
3

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزٌع توزيع إشراف االمتحانات الشفوية الدبلوم المهنً (تكنولوجٌا التعلٌم)
للعام الجامعً 1028 /1027م
المادة

التارٌخ

القائم بالتدرٌس

المنهج التكنولوجً

5/21

د .الشافعً عبد الحق – د /عال عبد المقصود -د/سٌد فهمى

تفرٌد التعلٌم

5/21

د /أسامة عبد العظٌم – د/السٌد الشرقاوى -د /سعٌد عوضٌن

تكنولوجٌا تعلٌم فئات خاصة

5/25

أ.د /رضا هندي-أ.د/على جودة -أ.د /رضا توفٌق

إنتاج المواد التعلٌمٌة

5/21

د /سعٌد عوضٌن  -د /أسامة عبد العظٌم -د/السٌد الشرقاوى

األجهزة التعلٌمٌة وصٌانتها

5/21

د /نسرٌن السوٌدي -أ.م .د /سامٌة حسنٌن – أ.د /على سعد

مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم

5/21

د /نسرٌن السوٌدي -أ.م .د /سامٌة حسنٌن – د .إبراهٌم التونسى

البرمجة التعلٌمٌة
الكمبٌوتر والتعلٌم

5/21
5/21

د .إبراهٌم التونسى -د /أسامة عبد العظٌم -د /نسرٌن السوٌدي
أ.م .د /سامٌة حسنٌن  -د /نسرٌن السوٌدي -د .إبراهٌم التونسى

قاعة بحث

5/21

أ.م .د /سامٌة حسنٌن هالل  -أ.د /محمود بدر -أ.د /عالء سعد متولى

رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )

4

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزٌع إشراف االمتحانات الشفوية الدبموم الخاص (مناهج وطرق تدرٌس)للعام الجامعً  1028/1027م
المادة

التخصص

التارٌخ

القائم بالتدرٌس

تصمٌم المناهج

جمٌع التخصصات

5/25

استراتٌجٌات التدرٌس
المتقدمة
مناهج البحث التربوي

جمٌع التخصصات

5/21

أ.د /فاطمة عبد الوهاب-أ.د /ابراهٌم عبدالعزٌز -أ.م.د /رضا
دروٌش
أ.م .د /مجدي أمٌن -أ.د/إٌمان عبد الحق -د/نسرٌن السوٌدي

جمٌع التخصصات

5/21

أ.د /أبو السعود محمد أحمد-أ.د /رضا توفٌق -د /عطٌات ٌسن

تطوٌر المنهج

جمٌع التخصصات

5/21

أ.د /احمد ماهر –د/سناء أبو الفتوح -د /هالة الشحات

5/21

أ.د /عالء الدٌن سعد  -د /أسامة عبد العظٌم-د/إبراهٌم التونسً

اللغة العربٌة

5/21

ا.د/سٌد محمد سنجى -أ.د /على سعد -د/مروة دٌاب

اللغة اإلنجلٌزٌة

5/21

أ.د منى سالم زعزع-أ.د /فاطمة صادق -أ.م .د /مجدي أمٌن

رٌاضٌات
علوم
جغرافٌا
تارٌخ
دراسات اجتماعٌة
فلسفة
إجتماع
اللغة العربٌة

5/21
5/21
5/25
5/25
5/25
5/21
5/21
5/21

ا.د /العزب زهران -د /أسامة عبد العظٌم-د/إبراهٌم التونسً
أ.د /محمد عبد الرؤف أ.د /أبو السعود محمد أحمد -أ.د /فاٌز عبده
ا.د /على جودة  -أ.د /رضا هندي -أ.د /رضا توفٌق
أ.د /على جودة -أ.د /رضا هندي --أ.د /رضا توفٌق
أ.د /على جودة -أ.د /رضا هندي --أ.د /رضا توفٌق
أ.د /السٌد محمد منصور -أ.د /احمد ماهر  -د /مٌساء حمزة
أ.د /السٌد محمد منصور -أ.د /احمد ماهر  -د /مٌساء حمزة
أ.د /وحٌد السٌد حافظ -د /سٌد فهمً -د /عال عبد المقصود

اللغة اإلنجلٌزٌة
رٌاضٌات
علوم

5/21
5/25
5/25

جغرافٌا
تارٌخ
دراسات اجتماعٌة
فلسفة
إجتماع

5/21
5/21
5/21
5/21
5/21

ا0د /منى زعزع+د/نسرٌن السوٌدي -د /راندا خربوش.
ا.د /محمود بدر -أ.د /عالء سعد متولى
أ.م.د .رضا دروٌش -أ.د /فاطمة عبد الوهاب -أ.د /ابراهٌم
عبدالعزٌز
ا0د /على جودة محمد -أ.د /احمد ماهر-أ.د /رضا هندى
أ.د /على جوده محمد -أ.د /احمد ماهر -أ.د /رضا هندى
أ.د /على جوده محمد -أ.د /احمد ماهر -أ.د /رضا هندى
أ.د /السٌد محمد منصور -أ.د /احمد ماهر -د/مٌساء حمزة
أ.د /السٌد محمد منصور -أ.د /احمد ماهر -د/مٌساء حمزة

التعلٌم اإللكترونى

طرق تدرٌس مادة
التخصص

قاعة بحث

رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري
5

)

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزٌع توزيع إشراف االمتحانات الشفوية الدبلوم الخاص (تكنولوجٌا التعلٌم)
للعام الجامعً 1028/1027م
التخصص

المادة

القائمٌن بالتدرٌس

التارٌخ

مناهج بحث فى

جميع التخصصات 5/01

أ.د /أبو السعود محمد -أ.د/محمد عبد الرءوف-أ.د /فايز عبده

قراءات بالمغة اإلنجميزية

جميع التخصصات 5/01

ا.د /فاطمة صادق  +د /عبدالمطيف الشاذلي-أ.د/منى زعزع

تكنولوجيا التعميم متقدم

جميع التخصصات 5/02

أ.د /سعيد عوضين-أ.د /العزب زهران-د/السيد الشرقاوى

التكنولوجيا

التعميم اإللكتروني

5/07

أ.د /عالء الدين متولى-أ.د /محمود بدر -أ.م.د /سامية حسنين

تصميم تعميمى

5/01

أ.د /عمى سعد -أ.د /سيد محمد سنجى-د /سيد فهمى

قاعة بحث

5/01

أ.د /ماهر صبري-أ.د /ابراهيم عبدالعزيز -أ.م.د /رضا درويش

توزيع إشراف االمتحانات الشفوية الماجستٌر (مناهج وطرق تدرٌس) للعام الجامعً 1028/1027م
المادة

التخصص

االتجاهات الحديثة لمبحث العممي جميع
في مجال التدريس

التخصصات

مشكالت واتجاهات حديثة في

جميع

االتجاهات الحديثة لمبحث في

المغة

المناهج وطرق التدريس
مجال التخصص

التخصصات
اإلنجميزية

التاري

خ

القائمين بالتدريس

 5/01أ.د /أبو السعود محمد  -أ.د/محمد عبد الرءوف -أ.د /فايز
عبده

 5/01أ.د /فايز محمد عبده -أ.د /أبو السعود محمد -أ.د/محمد
عبد الرءوف

 5/01أ.د /محسوب عبدالصادق –أ.د/إيمان عبد الحق -أ.د /منى
زعزع

لغة عربية

 5/01أ.د /عمى سعد جاب اهلل-أ.د /سيد سنجى -د /مروة دياب

رياضيات

 5/01أ.د /عزيز قنديل-د /أسامة عبد العظيم-د/إبراهيم التونسي

تاريخ

 5/05أ.د /عمى جوده –أ.د /رضا هندى-أ.د /رضا توفيق

فمسفة

 5/07أ.د /السيد منصور-أ.د /أحمد ماهر -د /ميساء حمزة
رئٌس القسم
(أ.د/ماهرإسماعٌل صبري )
6

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم

توزيع إشراف االمتحانات الشفوية الدكتوراه (مناهج وطرق تدرٌس)
للعام الجامعً 1028 /1027م
المادة

التخصص

التاريخ

معلم المعلم إعداده
وتدرٌبه ونموه المهنً
الجمعٌات العالمٌة
و
والمحلٌة
تطوٌرها

جمٌع
التخصصات
اللغة اإلنجلٌزٌة
لغة عربٌة
علوم
تارٌخ

5/21

ا.د /محمد حزٌن -أ.د /عزٌز قندٌل-أ.د /علً جودة

5/21
5/21
5/21
5/21

ا.د  /فاطمة صادق محمد-أ.د/منى زعزع-أ.م.د /مجدى أمٌن
أ.د /على سعد جاب هللا -أ.د /وحٌد حافظ -د /مروة دٌاب
أ.د /محمد عبد الرؤف-أ.د /فاطمة عبد الوهاب -أ.د /إبراهٌم البعلى

االتجاهات الحدٌثة
للبحث فً مجال
التخصص

اللغة اإلنجلٌزٌة 5/21
5/21
لغة عربٌة
5/21
علوم
5/25
تارٌخ
اللغة اإلنجلٌزٌة 5/21
5/21
لغة عربٌة
5/21
علوم
5/25
تارٌخ

قضاٌا بحثٌة

القائم التدريس

أ.د /أحمد ماهر عبد هللا -د /سناء أبو الفتوح -د /هالة الشحات
ا.د /منى زعزع -أ.د /إٌمان عبد الحق-أ.د /محسوب عبد الصادق
أ.د /وحٌد حافظ – د /سٌد فهمى -د /عال عبد المقصود
أ.د .ماهر صبري -أ.د /فاطمة عبد الوهاب-أ.د /إبراهٌم عبد العزٌز
أ.د /رضا هندي –أ.د /على جودة  -أ.م.د /رضا دروٌش
ا.د /إٌمان عبد الحق -أ.د /محسوب عبد الصادق -د /راندا خربوش
ا.د/سٌد محمد سنجً -أ.د /وحٌد حافظ  -د /عال عبد المقصود
أ.د/أبو السعود محمد احمد -أ.م.د /رضا دروٌش -د /عطٌات ٌسن
أ.د /على جوده محمد -أ.د /رضا هندي-أ.د /رضا توفٌق

رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )

7

كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم
توزيع إشراف االمتحانات الشفوية القائمٌن بالتدرٌس الدراسات العلٌا
مقررات ٌقوم بتدرٌسها أعضاء القسم باألقسام األخرى
المقرر

مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات
الخاصة( تربٌة خاصة دبلوم مهنى)
تكنولوجٌا التعلٌم والتدرٌس
طرق تعلٌم المعاقٌن عقلٌا مهنً
( تربٌة خاصة)
طرق تعلٌم المعاقٌن سمعٌا مهنً
( تربٌة خاصة)
طرق تعلٌم ذوى صعوبات التعلم
( تربٌة خاصة)
مهنً
تعلٌم الكترونً (اختٌاري دبلوم
خاص)

التارٌخ

5/21
5/21

القائمٌن بالتدرٌس

أ.د /وحٌد إسماعٌل حافظ  -أ.د /على سعد + -د /مروة دٌاب
أ.د /السٌد محمد منصور -د /مٌساء حمزة-أ.د /أحمد ماهر

5/21
أ.م.د /عطٌات ٌس-أ.د /أبوالسعود محمد أحمد -أ.م.د /رضا دروٌش
5/25
5/25

أ.د /فاطمة عبد الوهاب -أ.د /إبراهٌم عبد العزٌز -أ.م.د /رضا دروٌش
أ.د /إبراهٌم عبد العزٌز -أ.د /فاطمة عبد الوهاب -أ.م.د /رضا دروٌش

5/25
أ.د /عالء الدٌن سعد متولى -أ.د /محمود بدر -أ.م.د/سامٌة حسانٌن
5/21

مناهج وطرق تعلٌم الطفل

أ.د/العزب محمد العزب زهران -أ.د /محمود بدر.-د/عبد اللطٌف
الشاذلً

5/21
طرق تعلٌم األوتٌزم(تربٌة خاصة )

د /مروة دٌاب ابو زٌد -أ.د /على سعد – أ.د /سٌد سنجً

رئٌس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )

8

كلية التربية
قسن الوناهج وطرق التذريس وتكنىلىجيا التعلين
توزيع إشراف االمتحانات الشفوية

هقررات الوىاد التكويلية لطالب الذبلىم الوهني للعام الجاهعي 7102 /7102
التاريخ
5/01

الوقرر
هقرر تكويلى فى طرق تذريس
التخصص
هقرر تكويلى فى الوناهج

5/01

هقرر تكويلى فى تكنىلىجيا التعلين

5/01

االسن
د  /إبراهيم التونسى -أ.د  /فاطمة صادق  -أ.د  /أحمد ماهر
أ.د  /فاطمة صادق -د  /إبراهيم التونسى  -أ.د  /أحمد ماهر
أ.د  /أحمد ماهر -د  /إبراهيم التونسى -أ.د  /فاطمة صادق

رئٌس مجلس القسم
(أ.د/ماهر إسماعٌل صبري )

9

