
 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

 

للعام  (1تدريس مصغر  ي والشعب باللغة االنجليزية)مقررجدول اختبارات العملي للفرقة الثانية عام وأساس
2021-2020الدراسي   

  

1 
 

 

القائم علي االختبار  االشراف 

 من الهيئة المعاونة

 تقسيم الوقت  األماكن

 المجموعات 

 اليوم الفرقة  العدد المجموعات 

 أ.د/ماهر صبري 

 أ.د/العزب زهران

 أ.د/مني زعزع 

 أ.د/إبراهيم عبدالعزيز 

 أ.د/رضا محمد توفيق 

 أ.د/ماهر شعبان

 د/أسامة عبدالعظيم

الشافعي عبدالحق د/   

 د/عبداللطيف الشاذلي 

 د/سيد فهمي 

 د/ /نسرين السويدي 

 د/مروة دياب 

 د/منار الشيخ

 م م/ هالة أنور 

 م م/عالء شعراوي 

 م م/ياسمين السيد

 أ/أماني السيد

 م م /نهال مجدي 

 م م/شيماء كمال 

 م م /شيماء حمدي 

 م م/ ايمان عبدالحليم

 م م/ ايناس عادل 

 م م/سلوي سامي 

عال السيد /أ   

 أ/آية جمال 

 أ/أمل سمير 

 أ/شيماء نبيل

 أ/نجالء جمال 

 أ/شيماء صبيح

 

1مدرج   

 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

225 -183من  

  

 

مجموعة   5  

 

عربي أساسي    388  

 

 االثنين 

22/3 /

2021 

 

 

 قاعة المميز 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

 

270-225من  

316-271من   

362-317من   

388-363من   

  

+ 

مجموعة   4  

 

4مدرج  9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

 

45-1من   

90-46من   

123-91من   

3 

 مجموعات 

 عربي عام  123

 

 

12-11:15من    4مدرج   

12:45-12من   

  45-1من 

91-46من   

مجموعة  2 دبلومة   91 

تدريس)فلسفة+علوم 

+ 

جغرافيا+رياضيات 

  ) 

 أ.د/العزب زهران

 أ.د/ايمان عبدالحق 

 أ.د/علي جودة 

 أ.د/عالء الدين سعد 

 أ.د/فاطمة عبدالوهاب 

 أ.د/رضا محمد توفيق 

 م م /نهال مجدي 

 م م/عالء شعراوي 

 م م/ياسمين السيد

 أ /عال السيد 

 أ/هند سامي

 أ/دعاء عبدالستار

9:45-9من  قاعة المميز   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

1:30-12:45من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

228 -183من  

243-229من   

6 

 مجموعات 

 انجليزي 243

 

 األربعاء 

24/3 /

2021 



 
 

     كلية التربية         
وتكنولوجيا التعليم  قسم المناهج وطرق التدريس  

 

للعام  (1تدريس مصغر  ي والشعب باللغة االنجليزية)مقررجدول اختبارات العملي للفرقة الثانية عام وأساس
2021-2020الدراسي   

  

2 
 

 أ.د/سعيد حامد 

 أ.د/ ماهر شعبان

ميساء حمزة  /أ.م.د  

 د/راندا صفي الدين 

 د/مروة دياب 

 د/إبراهيم التونسي

 د/عبير دياب

 د/أروي السعيد 

 

 م م/ لمياء هيبة

 م م/شيماء كمال 

 م م /شيماء حمدي 

 م م/سلوي سامي 

 م م/ ايمان عبدالحليم  

 م م/أسماء احمد 

 أ/اسراء اشرف 

 أ/احمد حمدي 

 أ/مني حمدي 

 أ/شيماء نبيل

 أ/نجالء جمال 

 أ/شيماء صبيح

4مدرج 9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

229 -183من  

 

5 

 مجموعات 

 تاريخ  229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ محمود بدر

 أ.د/فاطمة صادق 

 أ.د/علي سعد  

 أ.م.د/ هاله الشحات 

 د/ايمان عبدالمحسن
 د/ دعاء سعيد 

 

 م م /نهال مجدي 

 م م/ لمياء هيبة

 م م/ هالة أنور 

 م م/شيماء كمال 
 م م/عالء شعراوي 

 م م/ شيماء حمدي 

 م م/ ايناس عادل 

 أ /عال السيد 

 أ/محمد جمال 

 أ/بسمة فريد

 م م/ياسمين السيد

 ا/اسراء اشرف 

 أ/هند سامي

 أ/احمد حمدي 

 أ/مني حمدي 

 أ/أمل سمير 

 أ/دعاء عبدالستار

 أ/شيماء نبيل

 أ/أسماء حسن 

 أ/شيماء صبيح

9:45-9من  قاعة المميز   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

 

45-1من   

90-46من   

140-91من   

197-141من   

4 

 مجموعات  

 علوم مميز+ طبيعة  197

 

السبت  

27/3 /

2021 

 

 

 

 

 

 

 

4مدرج 9:45-9من    

10:30-9:45من   

 

45-1من   

73-46من   

مجموعة   2 دبلومة   73 

 تدريس)تاريخ+

 تجاري( 

 

 

 

1مدرج  9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

 

45-1من   

95-46من   

144-96من   

190-145من   

236 -191من  

 

5 

 مجموعات 

 دراسات  236

 

المميز قاعة  12:45-12من   51-1من   مجموعة    1  دبلومة تدريس   51 

 )انجليزي( 

 

4مدرج  11:15-10:30من    

12-11:15من   

45-1من   

66-46من   

مجموعة  2  دبلومة تدريس   66 

 )اجتماع +فرنسي( 
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3 
 

 

 أ.د/ علي جوده 

 أ.د/ جمال سليمان

 د/ ابراهيم التونسي

 د/ ايمان عبدالمحسن

 

 م م/ لمياء هيبة

م/ شيماء حمدي م   

 م م/ ايناس عادل 

 أ /عال السيد 

 أ/آية جمال 

 أ/محمد جمال 

 م م/ياسمين السيد

 أ/هند سامي

 أ/احمد حمدي 

 أ/مني حمدي 

 أ/أمل سمير 

شيماء صبيح/أ  

 

1مدرج   

 

 

 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

 

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

225 -183من  

مجموعة   5  

 

397 

 

 

 

 

 

 

 علوم أساسي 

 

االحد  

28/3 /

1202  

 

2مدرج   

 

 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

 

270-225من  

316-271من   

362-317من   

397-363من   

 

+ 

مجموعة   4  

 

 

4مدرج  1:30-12:45من   42-1من   مجموعة  1   فلسفة  42 

 

 أ.د/ماهر صبري 

 أ.د/فاطمة صادق 

 أ.د/رضا هندي 

 أ.د/علي سعد 

 أ.م.د/سامية حسنين 

 د/أسامة عبدالعظيم

 د/إبراهيم التونسي

ل د/منار إسماعي   
 د/رحاب جمال 

 د/رحاب احمد 

 

 م م/ياسمين السيد

 أ/هند سامي

 أ/دعاء عبدالستار

 أ/احمد حمدي 

 م م/ لمياء هيبة

 م م/ هالة أنور 

 م م/شيماء كمال 

/شيماء حمدي  م م  

 م م/ ايمان عبدالحليم

 م م/ ايناس عادل 

 م م/عالء شعراوي 

 م م/أسماء احمد 

 أ/بسمة فريد

 أ/اسراء اشرف 

 أ/أماني السيد

 أ/مني حمدي 

 أ/شيماء نبيل

 أ/شيماء صبيح

 

  2قاعة 

الدور  

 الخامس 

 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

 

 

52-1من   

105-53من  

157-105من   

3 

 مجموعات 

 

 

 االتنين  رياضة عام  157

29/3 /

2021 

  2قاعة 

الدور  

 الخامس 

12-11:15من   

12:45-12من   

43-1من  

85-44من   

مجموعة   2  

 

 

رياضة أساسي+   85

 مميز

1مدرج  12:45-12من    

1:30-12:45من   

 

50-1من   

101-51من  

 

ة مجموع 2  

 

011  كيمياء عام   

4مدرج  12:45-12من    

1:30-12:45من   

50-1من   

101-51من   

مجموعة   2  

 

بيولوجي عام  101

 +مميز

 

9:45-9من  قاعة المميز   

10:30-9:45من  

11:15-10:30من   

50-1من   

100-51من   

152-101من   

3 

 مجموعات 

دبلومة تدريس   152

)عربي+عامة+علم  

 نفس( 

12-11:15من  قاعة المميز  59-1من   مجموعة  1   كيمياء مميز  59 


