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 جامعة الفيوو                   

 كلية الرتبية                  

 قسه املياٍج وطرق التذريس      

 

 جذول اللجاٌ االمتحاىية الشفوية لقسه املياٍج وطرق التذريس

 و 2222-2222لعاو اجلامعي امً  -الفصل الذراسي األول 

بعذ اىتَاء الشفوية  االمتحاىيةمبشيئة اهلل تعاىل ستبذأ اللجاٌ 

 التحريرية للنقررات .   االمتحاىاتالطالب مً 
 

 و 4 –و  2الفرتة املسائية :    &   و22 –ص  9ة الصباحية : الفرت

ٍيئة التذريس يف أكثر مً ضرورة مراعاة عذو تلرار أحذ السادة األفاضل أعطاء  مالحظة مَنة :

 .جلية امتحاىية يف رات الوقت 

 تاريخ االمتحاٌ اللجية االمتحاىية الذبلومة سه املقررا

 2223|2|9 الخميذ أ.د/ صالح جمعة + د/ رضا شعبان + د/ وائل شعيب مناهج -مهنية  ترميم وإنتاج مهاد تعميمية
 2223|2|11 الدبت ئل شعيباالح+ د/ نها صهفى+ د/ و د/ أميخ ص مناهج -مهنية  تخطيط مناهج
 2223|2|11 الدبت أ.د/ محمهد حافظ + د/ رضا شعبان + د/ أميخة محمهد مناهج -مهنية  تطهيخ مناهج

 2223|2|9 الخميذ د/ دمحم أحمج عهيذ + د/ أميخ الههاري + د/ دمحم عهيذ مناهج -مهنية  لغة عخبيةأساليب تجريذ 
 2223|2|9 الخميذ أ.د/ دمحم فاروق +  د/ منى عبج التهإب+ د/كخيمة دمحم مناهج -مهنية  لغة انجميديةأساليب تجريذ 

 2223|2|9 الخميذ د/ أميخة محمهد صميجة + أ.د. أمال جمعة + أ.د/ عبجإهلل إبخاهيم مناهج -مهنية  وعمم نفذ أساليب تجريذ فمدفة
 2223|2|11 الدبت د/ رضا شعبان+ أ.د/ رجاء عيج+ د/ مجيحة قخنى مناهج -مهنية  أساليب تجريذ دراسات اجتماعية

 2223|2|9 الخميذ + د/ أسماء عميعبج الهادي الذيخد/ ماججة يهسف + د/  مناهج -مهنية  أساليب تجريذ عمهم
 2223|2|9 الخميذ أ. د/ أحمج عمى+ أ.د/ فايد منرهر+ د / شخوق جهدة مناهج -مهنية  أساليب تجريذ رياضيات

 2223|2|11 الدبت د/ دمحم عهيذ+ د/ دمحم أحمج عهيذ+ أ.د/ إبخاهيم عطا مناهج -مهنية  لغة عخبيةقاعة بحث 
 2223|2|11 الدبت التهابأ.د/ دمحم فاروق + د/ عبيخ أبه زيج+ د/ منى عبج  مناهج -مهنية  لغة انجميديةقاعة بحث 

 2223|2|11 الدبت إبخاهيم هللاد/ فاطمة كمال + أ.د. أمال جمعة + أ.د/ عبج مناهج -مهنية  وعمم نفذ قاعة بحث فمدفة
 2223|2|11 الدبت د/ مجيحة قخنى+ أ.د/ رجاء عيج + د/ سمهى عمار مناهج -مهنية  قاعة بحث دراسات اجتماعية

 2223|2|11 الدبت لنبياى + د/أسماء عبج م+ د/ أسماء عد/ عبج الهادي الذيخ مناهج -مهنية  قاعة بحث عمهم

 2223|2|11 الدبت + د / شخوق جهدةيم+ أ.د/ أحمج عأ.د/ فايد منرهر مناهج -مهنية  قاعة بحث رياضيات
 2223|2|9 الخميذ د/ دمحم عهيذ +د/ فايد منرهر + د/ عبج الهادى الذيخ تكنهلهجيا تعميم –مهنية  تفخيج التعميم

 2223|2|9 الخميذ + د/ رضا شعبان + د/ مجيحة قخنىد/ عدة فهزى  تكنهلهجيا تعميم –مهنية  المنهج التكنهلهجي
 2223|2|12 األحج + د/ أميخة محمهدأ.د/ أحمج عمى + د/ تامخ شعبان تكنهلهجيا تعميم –مهنية  تكنهلهجيا تعميم الفئات الخاصة

 2223|2|12 األحج ئل شعيبواهى دمحم عمار+ د/ م+ د/ سيمان سعجإد/  تكنهلهجيا تعميم –مهنية  إنتاج المهاد التعميمية
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 تاريخ االمتحاٌ اللجية االمتحاىية الذبلومة سه املقررا

 2223|2|8 األربعاء مي+ د/ فاطمة نجيب + أ.د/ أحمج عمال ربيع أأ.د /  تكنهلهجيا تعميم –مهنية  قاعة بحث
 2223|2|8 األربعاء ذيخال+ د/ عبج إلهادي  جزي صالح أبه+ أ.د.د/ دعاء نبيل تكنهلهجيا تعميم –مهنية  التجريذ العالجى

استخاتيجيات التجريذ 
 المتقجمة

 2223|2|7 الثالثاء + د / شخوق جهدةالههاري + د/ أميخ أ.د/ آمال جمعة  مناهج -خاصة

 مناهج البحث التخبهي 
مناهج  -خاصة 

 وتكنهلهجيا تعميم
 2223|2|7 الثالثاء + أ.د. أمال جمعة أ.د/ حدام أبه الهجى + د/ دمحم عهيذ

 2223|2|7 الثالثاء د/ سامية محمهد + كخيمة دمحم أ.د/دمحم فاروق+ د/ مناهج -خاصة بناء المناهج
 مقخر اختياري في المناهج
 )مقخر متقجم في المناهج (

 –خاصة 
 ما عجا مناهج

 2223|2|7 الثالثاء + د/ أميخة محمهد+ د/ فاطمة كمالأ.د/ عبجهللا إبخاهيم

 2223|2|7 الثالثاء هى عمارم+ د/ سأ.د/ عبج الناصخ شخيف + د/ ربيع كمال تكنهلهجيا تعميم –خاصة  ترميم بخامج التعميم
 2223|2|7 الثالثاء + أ.د/ رجاء عيجد/ فاطمة نجيب + د/ عدة فهزى  تكنهلهجيا تعميم –خاصة  مرادر التعمم

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي 
  في مجال تجريذ المغة العخبية

 2223|2|7 الثالثاء طاد/ دمحم عهيذ+ د/ دمحم أحمج عهيذ+ أ.د/ إبخإهيم ع مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي في 
  مجال تجريذ المغة االنجميدية

 2223|2|8 األربعاء د/عبيخ أبه زيج + التهابأ.د/ دمحم فاروق+ د/ منى عبج  مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي 
  في مجال تجريذ المغة الفخندية

 2223|2|8 األربعاء ئل شعيبالناصخ شخيف + د/ إيمان ذكخى+ د/ و اأ.د/ عبج  مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي في 
  مجال تجريذ الجراسات االجتماعية

 2223|2|8 األربعاء هى عمارم+ د/ مجيحة قخنى+ د/ سد/صالح جمعةأ. مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي 
  في مجال تجريذ الخياضيات

 2223|2|8 األربعاء + أ.د/ فايد منرهر+ د / شخوق جهدة د/ أحمج عمىأ. مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي 
 في مجال تجريذ العمهم

 2223|2|8 األربعاء يمد/ أسماء ع الهادي الذيخ ++ د/ عبج  أ.د/ آمال ربيع مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي في 
 الفمدفة واالجتماعمجال تجريذ 

 2223|2|8 األربعاء  + أ.د. أمال جمعة + د/ أميخة محمهد عبج هللا إبخاهيمأ.د.  مناهج –ماجدتيخ 

اتجاهات حجيثة لمبحث العممي 
 التخبية الفنيةفي مجال تجريذ 

 2223|2|8 األربعاء  هى عمارمد/ رشا صبحي+ د/ دمحم أحمج عهيذ+ د/ س مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
  تخرص المغة العخبية

 2223|2|8 األربعاء  أ.د/ إبخإهيم عطا + د/ سامية محمهد+ + د/ دمحم عهيذ مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
  تخرص المغة االنجميدية

 2223|2|7 الثالثاء  كخيمة دمحم + د/التهاب أ.د/ دمحم فاروق+ د/ منى عبج  مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
  الفخنديةتخرص المغة 

 2223|2|7 الثالثاء شخيف + د/ إيمان ذكخى الناصخ  + أ.د/ عبج ل شعيبائد/ و  مناهج –ماجدتيخ 
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 تاريخ االمتحاٌ اللجية االمتحاىية الذبلومة سه املقررا

البحث التخبهي في مجال 
  تخرص الجراسات االجتماعية

 2223|2|12 األحج زيح+ د/ مجيحة قخنى صالح أبهأ.د/ رجاء عيج+ أ.د. مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
  تخرص الخياضيات

 2223|2|13 االثنين ى+ د / شخوق جهدةمأ.د/ فايد منرهر+ أ.د/ أحمج ع مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
 تخرص العمهم

 2223|2|13 االثنين ىملذيخ+ + د/ أسماء ععبج الهادي اد/ نها صهفى+ د/  مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
 الفمدفة واالجتماعتخرص 

 2223|2|13 االثنين إبخإهيم+ أ.د. أمال جمعة+ د/ أميخة محمهد عبجىاهللأ.د.  مناهج –ماجدتيخ 

البحث التخبهي في مجال 
 التخبية الفنيةتخرص 

 2223|2|13 االثنين هى عمارمد/ رشا صبحي+ د/ دمحم أحمج عهيذ+ د/ س مناهج –ماجدتيخ 

 2223|2|12 األحج + د/ دمحم أحمج عهيذ+ د/ دمحم عهيذالههاري د/ أميخ  مناهج –ماجدتيخ  قاعة بحث لغة عخبية
 2223|2|12 األحج د/ عبيخ أبه زيج+ أ.د/ دمحم فاروق+ د/كخيمة دمحم مناهج –ماجدتيخ  قاعة بحث لغة انجميدية
 2223|2|13 االثنين ل شعيب +د/نهال يحيوائد/ إيمان ذكخى+ د/  مناهج –ماجدتيخ  قاعة بحث لغة فخندية

 2223|2|13 االثنين + د/ دعاء نبيلأ.د/ محمهد حافظ+ أ.د/ رجاء عيج  مناهج –ماجدتيخ    قاعة بحث دراسات اجتماعية
 2223|2|14 اءالثالث عبج الهادي الذيخى + د/ مد/ ماججة يهسف+ د/ أسماء ع مناهج –ماجدتيخ   قاعة بحث عمهم

 2223|2|14 اءالثالث أ.د/ فايد منرهر+ أ.د/ أحمج عمى+ د / شخوق جهدة مناهج –ماجدتيخ  قاعة بحث رياضيات
 2223|2|14 اءالثالث + د/ أميخة محمهدإبخاهيمعبج هللا أ.د. أمال جمعة + أ.د/  مناهج –ماجدتيخ  فمدفة واجتماعقاعة بحث 

 2223|2|14 اءالثالث هى عمارمحي+ د/ دمحم أحمج عهيذ+ د/ سد/ رشا صب مناهج –ماجدتيخ  التخبية الفنيةقاعة بحث 
تطهيخ المناهج من مجخل 

 تكنهلهجيا التعميم
 2223|2|14 اءالثالث صالح الجينهى عمار+ أ.د/ إيمان مى + د/ سمأ.د/ أحمج ع تكنهلهجيا تعميم –ماجدتيخ 

 البحث التخبهي في مجال التخرص
 تكنهلهجيا تعميم –ماجدتيخ 

+ أ.د/ صخ شخيفالنا+ أ.د/ عبج  الهجىأ.د/ حدام أبه 
 2223|2|14 اءالثالث صالح الجينإيمان 

 2223|2|13 االثنين شعيب وائلد/  + أ.د/ عبج إلناصخ شخيف+صالحأ.د/ إيمان  تكنهلهجيا تعميم –ماجدتيخ   قاعة بحث
الجمعيات العالمية والمحمية 
  وتطهيخ تخرص المغة العخبية

 2223|2|13 االثنين د/ دمحم عهيذ+ أ.د/ إبخإهيم عطا + د/ سامية محمهد مناهج -دكتهراه 

 2223|2|14 اءالثالث هيم عطا + د/ سامية محمهد + د/ دمحم عهيذاأ.د/ إبخ  مناهج -دكتهراه   قاعة بحث لغة عخبية
الجمعيات العالمية والمحمية 

  وتطهيخ تخرص المغة االنجميدية

 مناهج -دكتهراه 
 2223|2|13 االثنين كخيمة دمحم + د/عبج التهابأ.د/ دمحم فاروق+ د/ منى 

 2223|2|14 اءالثالث التهابأ.د/ دمحم فاروق+ د/كخيمة دمحم+ د/ منى عبج  مناهج -دكتهراه   قاعة بحث لغة انجميدية
الجمعيات العالمية والمحمية وتطهيخ 

  تخرص الفمدفة واالجتماع

 مناهج -دكتهراه 
 2223|2|13 االثنين + د/ أميخة محمهدعبج هللا إبخاهيم أ.د/ آمال جمعة + أ.د/ 

 2223|2|14 اءالثالث + أ.د. أمال جمعة+ د/ أميخة محمهد عبج هللا إبخاهيمأ.د/  مناهج -دكتهراه    قاعة بحث فمدفة واجتماع
 2223|2|13 االثنين ي+ أ.د/ فايد منرهر+ د / شخوق جهدةمأ. د / أحمج ع مناهج -دكتهراه الجمعيات العالمية والمحمية وتطهيخ 
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 تاريخ االمتحاٌ اللجية االمتحاىية الذبلومة سه املقررا

  الخياضياتتخرص 

 2223|2|13 االثنين ى+ د / شخوق جهدةمأ.د/ فايد دمحم منرهر+ أ.د/ أحمج ع مناهج -دكتهراه    الخياضياتقاعة بحث 
معيات العالمية والمحمية الج

 وتطهيخ تخرص الجراسات االجتماعية

 مناهج -دكتهراه 
 2223|2|14 اءالثالث أ.د/ رجاء عيج + أ.د/ محمهد حافظ+ د/ مجيحة قخنى

 2223|2|13 االثنين جمعة+ د/ مجيحة قخنى صالح+ أ.د/ الهجىأبه  الجينأ.د/ حدام  مناهج -دكتهراه   قاعة بحث دراسات اجتماعية
الجمعيات العالمية والمحمية 

 وتطهيخ تخرص العمهم
 2223|2|13 االثنين ىم+ د/ أسماء ع عبج الهادي الذيخ+ د/ .د/ آمال ربيعأ مناهج -دكتهراه 

 2223|2|14 اءالثالث ىم+ د/ أسماء ع عبج الهادي الذيخ+ د/ .د/ آمال ربيعأ مناهج -دكتهراه   قاعة بحث عمهم
 2223|2|13 االثنين د/ فاطمة كمال وائل شعيب +د/  إيمان صالح الجين+أ.د/  مناهج -دكتهراه  ترميم نظم الهسائط المتعجدة

 2223|2|14 اءالثالث وائل شعيبد/  +صالح+ أ.د/ إيمان أ.د/ حدام إلجين أبه إلهجى مناهج -دكتهراه   قاعة بحث
 


