
 أكتوبر  6جامعة 
      كلية التربية                            

  
 اإللكترونية بيان المقررات الدراسية 

 8102/9102الدراسى االول  للفصل
 

 

 م
 الكود المقرر القسم المستوى E-MAIL القائم بالتدريس

فاطمة سعيد /د.م.ا 1
 بركات 

Fatmabarakat2020 
@yahoo.com 

 األول

 علم نفس عام جميع الشعب 
PSYC 101 

 ليلى توفيق أحمد /د 2
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الفكر التربوى جميع الشعب 
FOED 101 

 ثريا محجوب /د 3
+ طفولة  

 تربية خاصة
مفاهيم وأنشطة 

 لغوية
CHH 101 

 بدر احمد سعد /د 4

Badr.asaad100 
@yahoo.com 

 طفولة

المهارات 
األساسية فى 

التربية 
 الرياضية

CHH104 

 عبد هللا سيد أحمد /د 5
abdallah101 
@gmail.com 

 طفولة
دراسات 
 إجتماعية

CHH103 

 خالد عبد الحميد/ د 6
Khaleda20@ymail.
com 

 لغة انجليزية
حاسب آلي 

 (نظري)

COS 101 

 عبد المحسن مسعد/ د 7
Drmohssen84 
@gmail.com  تربية خاصة 

خصائص ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

SED 101 

 عبد المحسن مسعد/ د 8
Drmohssen84 
@gmail.com  خاصةتربية 

أساليب 
تشخيص ذوي 
 االحتياجات 

SED 102 

 ليلى توفيق أحمد /د 9
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الثاني
 مهنة التدريس جميع الشعب 

FOED 204 

 احالم قطب. د.م.ا 11
Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 طفولة
طرق تدريس 

(1) 

CURR 203 

صالح الدين / د.ا 11
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

+ طفولة 
+ عربي 

 تربية خاصة
 تكنولوجيا تعليم

TECH 201 

 نسمة سالم. د 12
Dr.nessmasalim 
@gmail.com 

اللغة 
 اإلنجليزية

 (2)قصة 
ENG 325 

 ليلى توفيق أحمد /د 13
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الثالث
 جميع الشعب 

التربية 
ومشكالت 
 المجتمع 

FOED 306 

صالح الدين / د.ا 14
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 طفولة
طرق  تدريس 

(2) 

CURR 308 



 أكتوبر  6جامعة 
      كلية التربية                            

  
 

 م
 الكود المقرر القسم المستوى E-MAIL القائم بالتدريس

صالح الدين / د.ا 15
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 الثالث

 تربية خاصة
طرق  تدريس 

(2) 

CURR 308 

 نجالء عبدالقوي / د 16
Nagla2004ceo@ya
hoo.com 

 طفولة
تاريخ التربية 

 للطفل

FOED 307 

أحالم قطب / د.م.ا 17
 فرج

Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 العلوم المتكاملة  طفولة
CHH 313 

صالح الدين / د.ا 18
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 تربية خاصة

المهارات 
الحياتية لذوي 
االحتياجات 
 الخاصة 

CURR 310 

 نسمة سالم/ د 19
Dr.nessmasalim 
@gmail.com 

اللغة 
 اإلنجليزية

 (3)قصة 
ENG 433 

 احالم قطب فرج /د.م.ا 21
Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 الرابع
 رياضة عامة طفولة

MAT 4307 

محمد محمود عبد /د 21
 القادر 

gawdaedu@yahoo
.com 

 اللغة العربية
نحو وصرف 

(7) 

ARA 433 

 

 osixucs@gmail.com : ترسل على االيمل التالى : ملحوظة 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 

 عميد الكلية       

 مدير مركز التعليم االلكترونى                                                                          

 صالح الدين خضر. د.ا

 عماد الشرقاوى                / د                                                                               

  

mailto:osixucs@gmail.com
mailto:osixucs@gmail.com


 أكتوبر  6جامعة 
      كلية التربية                            

  
 اإللكترونية بيان المقررات الدراسية 

 8102/9102الدراسى االول  للفصل
 

 

 م
 السعر المقرر القسم المستوى E-MAIL القائم بالتدريس

فاطمة سعيد /د.م.ا 1
 بركات 

Fatmabarakat2020 
@yahoo.com 

 األول

 علم نفس عام جميع الشعب 
65 

 ليلى توفيق أحمد /د 2
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الفكر التربوى جميع الشعب 
55 

 ثريا محجوب /د 3
+ طفولة  

 تربية خاصة
مفاهيم وأنشطة 

 لغوية
55 

 بدر احمد سعد /د 4

Badr.asaad100 
@yahoo.com 

 طفولة

المهارات 
األساسية فى 

التربية 
 الرياضية

55 

 عبد هللا سيد أحمد /د 5
abdallah101 
@gmail.com 

 طفولة
دراسات 
 إجتماعية

55 

 خالد عبد الحميد/ د 6
Khaleda20@ymail.
com 

 لغة انجليزية
حاسب آلي 

 (نظري)

55 

 عبد المحسن مسعد/ د 7
Drmohssen84 
@gmail.com  تربية خاصة 

خصائص ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

55 

 عبد المحسن مسعد/ د 8
Drmohssen84 
@gmail.com تربية خاصة 

أساليب 
تشخيص ذوي 
 االحتياجات 

55 

 ليلى توفيق أحمد /د 9
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الثاني

 مهنة التدريس جميع الشعب 
55 

 احالم قطب. د.م.ا 11
Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 طفولة
طرق تدريس 

(1) 

65 

الدين صالح / د.ا 11
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

+ طفولة 
+ عربي 

 تربية خاصة
 تكنولوجيا تعليم

85 

نسمة عبد التواب . د 12
 سالم

Dr.nessmasalim 
@gmail.com 

اللغة 
 اإلنجليزية

 (2)قصة 
55 

 ليلى توفيق أحمد /د 13
Lailatawfeek2000 
@yahoo.com 

 الثالث
 جميع الشعب 

التربية 
ومشكالت 
 المجتمع 

55 

صالح الدين / د.ا 14
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 طفولة
طرق  تدريس 

(2) 

85 



 أكتوبر  6جامعة 
      كلية التربية                            

  
 

 م
 السعر المقرر القسم المستوى E-MAIL القائم بالتدريس

صالح الدين / د.ا 15
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 الثالث

 تربية خاصة
طرق  تدريس 

(2) 

85 

 نجالء عبدالقوي / د 16
Nagla2004ceo@ya
hoo.com 

 طفولة
تاريخ التربية 

 للطفل

55 

أحالم قطب / د.م.ا 17
 فرج

Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 العلوم المتكاملة  طفولة
65 

صالح الدين / د.ا 18
 خضر

saladinkhader@ya
hoo.com 

 تربية خاصة

المهارات 
الحياتية لذوي 
االحتياجات 
 الخاصة 

85 

نسمة عبد التواب . د 19
 سالم

Dr.nessmasalim 
@gmail.com 

اللغة 
 اإلنجليزية

 (3)قصة 
55 

 احالم قطب فرج /د.م.ا 21
Ahlamkotb2016 
@gmail.com 

 الرابع
 رياضة عامة طفولة

65 

محمد محمود عبد /د 21
 القادر 

gawdaedu@yahoo
.com 

 اللغة العربية
نحو وصرف 

(7) 

65 

 

 

 31/11/2118تحريًرا في 

 يعتمد ،

 عميد الكلية

 صالح الدين خضر. د.ا 


