
 اإللكترونية المقررات قائمة

2020 / 2019 الجامعى العام

أكــــتـــــوبــــــر 6 جـــامــــعـــــــة     

اإللكترونى التعليم مركز   

البريد االلكترونىرقم الهاتفإسـم الدكتورالشعبةالمستوى( E )إسم المقرر إسم المقرر عربى الكودم

1ENG103 (1)صوتياتEnglish phonology (1)1002015661أشرف جرجس .داالولdr_ashraf66@yahoo.com

2ENG212 (2)ترجمةtranslation into English (2)1000300698صفاء أحمد. د.م.االثانيةssaleh@msa.eun.eg

3ENG325 (2)قصةNovel (2)1156684452نسمة سالم. دالثالثةdr.nessmasalim@gmail.com

4ENG326 (2)شعرPoetry (2)1067205011اسماء شرف الدين. دالثالثةasmasharaf2003@yahoo.com

5ENG433 (3)قصةNovel (3)1156684452نسمة سالم. دالرابعةdr.nessmasalim@gmail.com

6ARA103 1009517761محمد عبدالقادر . د.م.أاالول(1)نحو وصرفgawdaedu@yahoo.com 

7ARA3261113726525عالء النجار. د.م.أالثالثةمدخل إلى النقد األدبيdr_alaang@yahoo.com

8ARA4381060014888أمين أبوبكر. دالرابعةاألسلوبيةdr_amen@hotmail.com

9CURR203 1060014888أمين محمد أبوبكر. دالثانية(1)طرق تدريسdr_amen@hotmail.com

10PSYC2051005796775داليا يسري يحيى/ دالثانيةعلم نفس النموdaliayousri@hotmail.com

11TECH2011221408045د صالح الدين خضر.أالثانيةتكنولوجيا التعليمsaladinkhader@yahoo.com

12COS1011156616097خالد أحمد عبد الحميد. داألولحاسب آليKhaleda20@ymail.com

13ARA1021009517761محمد عبدالقادر . د.م.أاالولاللغة العربيةgawdaedu@yahoo.com 

14FOED101 1110696184ليلى توفيق. داالولالفكر التربوي وتطبيقاتهLailatawfeek2000@yahoo.co

15FOED2041110696184ليلى توفيق. دالثانيةالمعلم ومهنة التدريسLailatawfeek2000@yahoo.co

16FOED3061110696184ليلى توفيق. دالثالثةالتربية ومشكالت المجتمعLailatawfeek2000@yahoo.co

17COS3021110696184ليلى توفيق. دالثالثةنظم التعليم وإداراتهLailatawfeek2000@yahoo.co

18PSYC1011098909555فاطمة سعيد بركات/د.م.ااألولعلم النفس العامFatmabarakat2020
@yahoo.com


19SED1011007448062عبد المحسن مسعد/ داألولخصائص ذوي االحتياجات الخاصةDrmohssen84@gmail.com

20SED1021007448062عبد المحسن مسعد/ داألولأساليب تشخيص ذوي االحتياجاتDrmohssen84@gmail.com

21PSYC2081007448062عبد المحسن مسعد/ دالثانيةعلم نفس اإلعاقة البصريةDrmohssen84@gmail.com

22CURR3101221408045صالح الدين خضر. د.االثالثةالمهارات الحياتيةsaladinkhader@yahoo.com

23COMP3041221645525دعاء دسوقي. دالثالثةاالدارة الصفية لذوي االحتياجاتdoaa.dosokey@yahoo.com

24FOED3081221645525دعاء دسوقي. دالثالثةتاريخ التربية الخاصةdoaa.dosokey@yahoo.com

25PSYC2061005476754عبد هللا سيد أحمد/دالثانيةعلم النفس الفسيولوجيabdallah101@gmail.com


26CHH1011001144397ثريا محجوب /داألول             مفاهيم وأنشطة لغويةsoriyamahgob2019@gmail.com

27CHH1041224739258بدر احمد سعد /داالولالمهارات األساسية فى التربية الرياضيةBadr.asaad100@yahoo.com

لغة عربية

جميع الشعب

طفولة

 تربية خاصة

تربية خاصة+ طفولة 

التربية:   كـلية 

قسم اللغة اإلنجليزية
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28CHH1031010655458احالم قطب. د.م.ااالولدراسات إجتماعيةAhlamkotb2016@gmail.com

29CHH102 1000509298نجالء عبد القوى / داالولدراما ومسرح الطفلNagla2004ceo@yahoo.com

30CURR 217 1113648676نجالء هاشم عفيفي/ دالثانيةمناهج وبرامج الطفلnaglaahashim@hotmail.com

31CURR 203 1010655458احالم قطب. د.م.االثانية(1)طرق تدريسAhlamkotb2016@gmail.com

32CURR 308 1010655458أحالم قطب فرج/ د.م.االثالثة(2)طرق  تدريسAhlamkotb2016@gmail.com

33FOED 3071000509298إيمان سعيد عبدالمنعم/دالثالثةتاريخ التربية للطفلeman.said412@gmail.com

34CHH 313 1010655458أحالم قطب فرج/ د.م.االثالثةالعلوم المتكاملةAhlamkotb2016@gmail.com

35MAT4307 1010655458أحالم قطب فرج/ د.م.ارابعةرياضة عامةAhlamkotb2016@gmail.com
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