
 أكتوبر  6جامعة 
      كلية التربية                          

 1028/1029الفصل الدراسى األول الورقية كتب ال

 13/31/8132تحريًرا في 

 

 صالح الدين خضر /د.أ                                      

 

 عميد الكلية                                                
 

 المقرر م
الفر
 قة

 الكود مدرس المادة الكتاب الشعبة

 اللغة العربية التوظيفية  1

 األولى

 ARA 102 عزوز علي /د اللغة العربية التوظيفية  اللغة العربية 

 ARA 105 عالء عبداللطيف النجار /د "علم البيان "دروس فى  اللغة العربية  "علم البيان "بالغة  2

 ARA 106 حسين أحمد سمرة /د.أ فقة العبادات  اللغة العربية  فقة العبادات  3

 ARA 103 محمد محمود عبد القادر /د محاضرات فى النحو والصرف   اللغة العربية  (3)نحو وصرف  4

 SED 102 عبد المحسن مسعد/ د عملي كراسة أساليب  تربية خاصة أساليب تشخيص ذوي االحتياجات الخاصة  5

 CHH102 نجالء عبدالقوي عبدالوهاب/ د دراما ومسرح الطفل تربية خاصة+ طفولة  ومسرح الطفلدراما  6

 لغة عربية E+ عربي + طفولة  لغة عربية 7
أمين /د عالء النجار،/ د ،محمد عبد القادر/د

 أبو بكر 
ARA 101 

 ARA 104 عالء عبداللطيف النجار /د تاريخ أدب جاهلي اللغة العربية  تاريخ أدب جاهلي 8

 علم النفس النمو  9

 الثانية 

 PSYC 205 فاطمة سعيد بركات. د.م.ا سيكولوجية النمو   جميع الشعب

 TECH 201 سحر حسن عثمان . د (عملي)كراسة تكنولوجيا تعليم  تربية خاصة+ عربي + طفولة  (عملي)تكنولوجيا تعليم  11

 PSYC 208 عبد المحسن مسعد/ د علم نفس المعاقين بصريا تربية خاصة بصرياعلم نفس المعاقين  11

 PSYC 207 عبد المحسن مسعد/ د علم نفس المعاقين سمعيا تربية خاصة علم نفس المعاقين سمعيا 12

 MENT 202 عبد المحسن مسعد/ د لغة التواصل للمعاقين بصريا تربية خاصة لغة التواصل للمعاقين بصريا 13

 MENT 202 عبد المحسن مسعد/ د (عملي) لغة التواصل للمعاقين بصرياكراسة  تربية خاصة لغة التواصل للمعاقين بصريا 14

 CURR 217 نجالء هاشم علي /د مناهج وبرامج الطفل  طفولة مناهج وبرامج الطفل 15

 CHH 208 احمد المياحغدير . د التربية الفنية البصرية  طفولة التربية الفنية البصرية  16

 ARA213 أحمد صالح محمد/د محاضرات فى التاريخ اإلسالمى   اللغة العربية  تاريخ اسالمى  17

 ARA 215 حسانى أنور/د تفسير وحديث  اللغة العربية  تفسير وحديث  18

 CURR 203 أمين محمد أبو بكر /د (3)طرق تدريس  اللغة العربية  (3)طرق تدريس  19

 ARA 212 محمد محمود عبد القادر /د (1)محاضرات فى النحو والصرف   اللغة العربية  (1)نحو وصرف  21

 ARA 214 أمين محمد أبو بكر /د المهارات اللغوية اللغة العربية  مهارات لغوية 21

 CURR 203 الفيشاوي اميرة.احمد الشين، د.مي السعيد، د.د Methodology(1) اللغة اإلنجليزية (3)طرق تدريس  22
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 نظام التعليم فى مصر  23

 الثالثة
 
 
 

 COMP 302 شاريهان محمد الصادق/د نظام التعليم فى مصر  جميع الشعب

 CURR 308 أمين محمد أبو بكر /د مهارات وطرائق تدريس اللغة العربية اللغة العربية  (8)طرق  تدريس  24

 ARA 324 حسن محمود نصر. د.ا األصواتعلم  اللغة العربية  علم األصوات 25

 ARA 323 عزوز علي /د تاريخ أدب أندلسى  اللغة العربية  تاريخ أدب أندلسى  26

 ARA 325 أمين محمد أبو بكر /د (8)مهارات لغوية  اللغة العربية  (8)مهارات لغوية  27

 ARA 326 عزوز علي/ د مدخل النقد األدبي اللغة العربية  مدخل النقد األدبي 28

 ARA 322 محمد محمود عبد القادر /د محاضرات فى النحو والصرف اللغة العربية  (5)نحو وصرف   29

 CURR 309 صالح الدين خضر وآخرون/ د.ا دليل التربية العملية جميع الشعب (3)دليل التربية العملية  31

  FOED 308 داليا حافظ/ د الخاصة تاريخ التربية تربية خاصة تاريخ التربية الخاصة 31

 CURR 308 محمد فراج بدوي/ د.م.ا Methodology(2) اللغة اإلنجليزية (8)طرق تدريس  32

 القياس والتقويم في رياض األطفال 33

 الرابعة 

 PSYC 415 عبد هللا سيد أحمد /د القياس والتقويم في رياض األطفال طفولة

 PSYC 415 عبدالمحسن مسعد. د ( كراسة العملي)القياس والتقويم  التربية الخاصة القياس والتقويم   34

 MENT 404 عبدالمحسن مسعد. د الصحة النفسية جميع الشعب الصحة النفسية 35

 PSYC 416 عبد هللا سيد أحمد /د بناء السلوك وتعديله التربية الخاصة بناء السلوك وتعديله 36

 PSYC 416 عبدالمحسن مسعد. د (كراسة العملي)بناء السلوك وتعديله  التربية الخاصة وتعديلهبناء السلوك  37

 MENT 405 عبد هللا سيد أحمد /د علم النفس االجتماعي جميع الشعب علم النفس االجتماعي 38

 PSYC 414 مسعدعبدالمحسن . د صعوبات التعلم في رياض األطفال طفولة صعوبات التعلم في رياض األطفال 39

 CURR 416 أحمد حمدي راضي . د طرق التعليم اإلنجليزية للطفل طفولة طرق التعليم اإلنجليزية للطفل 41

 PSYC 413 عبدالمحسن مسعد. د اإلبداع للطفولة طفولة اإلبداع للطفولة 41

 PSYC 413 عبدالمحسن مسعد. د (كراسة العملي) اإلبداع للطفولة طفولة اإلبداع للطفولة 42

 ARA 434 حسانى أنور/د علوم القرآن اللغة العربية  علوم القرآن 43

 ARA 438 أمين محمد أبو بكر /د النظم واألسلوبية   اللغة العربية  األسلوبية  44

 ARA 435 أحمد حمدى /د فلسفة اسالمية  اللغة العربية  فلسفة اسالمية  45

 ARA 436 عالء عبداللطيف النجار /د دراسات فى اآلدب العربى الحديث  اللغة العربية اآلدب الحديث 46

 ARA 437 حسن محمود نصر. د.ا علم الداللة والمعجم اللغة العربية علم الداللة والمعجم 47

 CURR 415 صالح الدين خضر وآخرون/ د.ا دليل الطالب للتربية العملية جميع الشعب (1)التربية العملية  48
49 
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 السعر المستفيد الكتاب الشعبة الفرقة المقرر م

 اللغة العربية التوظيفية  1

 األولى

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د اللغة العربية التوظيفية  اللغة العربية 

 55 عالء عبداللطيف النجار /د.م.ا "علم البيان "دروس فى  اللغة العربية  "علم البيان "بالغة  2

 25 سمرة عبد الغني حسين أحمد /د.أ فقة العبادات  اللغة العربية  فقة العبادات  3

 55 محمد محمود عبد القادر/د.م.ا محاضرات فى النحو والصرف   اللغة العربية  (3)نحو وصرف  4

5 
أساليب تشخيص ذوي االحتياجات 

 الخاصة 
 إسماعيل عبد المحسن مسعد/ د عملي كراسة أساليب  تربية خاصة

11 

 55 نجالء عبدالقوي عبدالوهاب/ د دراما ومسرح الطفل تربية خاصة+ طفولة  دراما ومسرح الطفل 6

 55 عبد القادرمحمود محمد /د.م.ا لغة عربية E+ عربي + طفولة  لغة عربية 7

 55 عالء عبداللطيف النجار /د تاريخ أدب جاهلي اللغة العربية  تاريخ أدب جاهلي 8

 علم النفس النمو  9

 الثانية 

 55 فاطمة سعيد بركات. د.م.ا سيكولوجية النمو   جميع الشعب

 (عملي)تكنولوجيا تعليم  11
تربية + عربي + طفولة 

 خاصة
 سحر حسن عثمان . د (عملي)كراسة تكنولوجيا تعليم 

11 

 55 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د علم نفس المعاقين بصريا تربية خاصة علم نفس المعاقين بصريا 11

 55 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د علم نفس المعاقين سمعيا تربية خاصة علم نفس المعاقين سمعيا 12

 55 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د لغة التواصل للمعاقين بصريا تربية خاصة لغة التواصل للمعاقين بصريا 13

 11 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د (عملي)كراسة لغة التواصل للمعاقين بصريا  تربية خاصة التواصل للمعاقين بصريالغة  14

 55 نجالء هاشم علي /د مناهج وبرامج الطفل  طفولة مناهج وبرامج الطفل 15

 55 غدير احمد المياح. د التربية الفنية البصرية  طفولة التربية الفنية البصرية  16

 25 عطا محمد زبيدة. د.ا محاضرات فى التاريخ اإلسالمى   اللغة العربية  تاريخ اسالمى  17

 55 محمد نورحسانى /د تفسير وحديث  اللغة العربية  تفسير وحديث  18

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د (3)طرق تدريس  اللغة العربية  (3)طرق تدريس  19

 55 محمد محمود عبد القادر/د.م.ا (1)محاضرات فى النحو والصرف   اللغة العربية  (1)نحو وصرف  21

 55 أبو بكر  محمد أمين محمد/د المهارات اللغوية اللغة العربية  مهارات لغوية 21

 55 محمد فراج أحمد بدوي. د.م.ا Methodology(1) اللغة اإلنجليزية (3)طرق تدريس  22
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 السعر المستفيد الكتاب الشعبة الفرقة المقرر م

 نظام التعليم فى مصر  23

 الثالثة
 
 
 

 55 ليلى توفيق أحمد / د نظام التعليم فى مصر  جميع الشعب

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د مهارات وطرائق تدريس اللغة العربية اللغة العربية  (8)طرق  تدريس  24

 25 حسن محمود نصر. د.ا األصواتعلم  اللغة العربية  علم األصوات 25

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د تاريخ أدب أندلسى  اللغة العربية  تاريخ أدب أندلسى  26

 55 محمد أبو بكر محمد أمين /د (8)مهارات لغوية  اللغة العربية  (8)مهارات لغوية  27

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د مدخل النقد األدبي اللغة العربية  مدخل النقد األدبي 28

 55 محمد محمود عبد القادر /د محاضرات فى النحو والصرف اللغة العربية  (5)نحو وصرف   29

 25 صالح الدين خضر / د.ا دليل التربية العملية جميع الشعب (3)دليل التربية العملية  31

 55 شفيق داليا حافظ/ د الخاصةتاريخ التربية  تربية خاصة تاريخ التربية الخاصة 31

 55 بدويأحمد محمد فراج / د.م.ا Methodology(2) اللغة اإلنجليزية (8)طرق تدريس  32

 القياس والتقويم في رياض األطفال 33

 الرابعة 

 55 محمودعبد هللا سيد أحمد /د القياس والتقويم في رياض األطفال طفولة

 11 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د ( كراسة العملي)القياس والتقويم  الخاصةالتربية  القياس والتقويم   34

 55 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د الصحة النفسية جميع الشعب الصحة النفسية 35

 55 عبد هللا سيد أحمد /د بناء السلوك وتعديله التربية الخاصة بناء السلوك وتعديله 36

 11 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د (كراسة العملي)بناء السلوك وتعديله  التربية الخاصة بناء السلوك وتعديله 37

 55 عبد هللا سيد أحمد محمود/د علم النفس االجتماعي جميع الشعب علم النفس االجتماعي 38

 55 إسماعيلعبد المحسن مسعد / د صعوبات التعلم في رياض األطفال طفولة صعوبات التعلم في رياض األطفال 39

 55 أحمد حمدي راضي . د طرق التعليم اإلنجليزية للطفل طفولة طرق التعليم اإلنجليزية للطفل 41

 55 عبد المحسن مسعد إسماعيل/ د اإلبداع للطفولة طفولة اإلبداع للطفولة 41

 31 إسماعيلعبد المحسن مسعد / د (كراسة العملي)اإلبداع للطفولة  طفولة اإلبداع للطفولة 42

 55 محمد نور محمدحسانى /د علوم القرآن اللغة العربية  علوم القرآن 43

 55 أمين محمد محمد أبو بكر /د النظم واألسلوبية   اللغة العربية  األسلوبية  44

 55 أحمدأحمد حمدى /د فلسفة اسالمية  اللغة العربية  فلسفة اسالمية  45

 55 عالء عبداللطيف النجار /د دراسات فى اآلدب العربى الحديث  العربيةاللغة  اآلدب الحديث 46

 25 حسن محمود نصر. د.ا علم الداللة والمعجم اللغة العربية علم الداللة والمعجم 47

 25 صالح الدين خضر / د.ا دليل الطالب للتربية العملية جميع الشعب (1)التربية العملية  48
 


