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 (ورقي)بيان بالكتاب الجامعى 

 كود المستفيد/ المؤلف  الكتاب  القائم بالتدريس الشعبة الفرقة  المقرر م

 الفروق الفردية 1

 األولى

 PSYC 102 عبد المحسن مسعد/ د (عملي)تطبيقات الفروق الفردية  عبد المحسن مسعد/ د جميع الشعب

 FOED 102 ليلى توفيق/ د في التربية األخالقية للطفل ليلى توفيق/ د رياض االطفال التربية األخالقية للطفل 2

 CHH 107 عصام عفيفي/ د المدخل لدراسة التشريعات والقوانين عصام عفيفي/ د رياض االطفال تشريعات الطفولة 3

 CHH 105 نجالء عبد القوي/ د قصص وحكايات األطفال القوينجالء عبد / د رياض االطفال قصص وحكايات األطفال 4

 ARA 109 حسين سمرة / د.ا من فقه المعامالت حسين سمرة / د.ا اللغة العربية فقه المعامالت 5

 ARA 110 عزوز إسماعيل/ د محاضرات في األدب اإلسالمي عزوز اسماعيل. د اللغة العربية تاريخ أدب إسالمي وأموي 6

 ARA 108 عالء النجار/ د.م.ا محاضرات في علم المعاني عالء النجار/ د.م.ا اللغة العربية المعانيعلم  7

 ARA 111 عالء النجار/ د.م.ا المكتبة العربية عزوز اسماعيل. د اللغة العربية المكتبة العربية 8

 FRE 101 خالد الحجازي. د.م.ا اللغة الفرنسية خالد الحجازي. د.م.ا اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية 9

 PSYC 103 عبد المحسن مسعد/ د علم نفس اإلعاقة العقلية عبد المحسن مسعد/ د التربية الخاصة  علم نفس اإلعاقة العقلية 11

 PSYC 104 عبد المحسن مسعد/ د علم نفس االتصال عبد المحسن مسعد/ د التربية الخاصة  علم نفس االتصال 11

 سيكولوجية التعلم 12

 الثانية 

 PSYC 209 عبد المحسن مسعد/ د (عملي) تطبيقات سيكولوجية التعلم عبد المحسن مسعد/ د جميع الشعب

 PSYC 210 داليا يسري/ د علم نفس اللعب داليا يسري/ د رياض االطفال علم نفس اللعب 13

 TECH 201 ايمان صالح الدين. د.ا تكنولوجيا التعليم نيفين الجباس. د جميع الشعب تكنولوجيا التعليم 14

 TECH 201 سحر عثمان/ د (عملي)تطبيقات تكنولوجيا التعليم  ايمان صديق. ا جميع الشعب تكنولوجيا التعليم 15

 CURR 205 صالح الدين خضر/ د.أ التدريس المصغر ومهارات التدريس صالح الدين خضر/ د.أ رياض االطفال تدريس مصغر 16

 CHH 210 سمير رائف. د رسوم األطفال سمير رائف. د رياض االطفال رسوم األطفال 17

 COMP 201 دعاء الدسوقي/ د إدارة الرياض دعاء الدسوقي/ د رياض االطفال إدارة الرياض 18

 ARA 219 النجار عالء/ د.م.ا محاضرات في علم البديع عالء النجار/ د.م.ا اللغة العربية بالغة علم البديع 19
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 CHH 209 بدر أحمد/ د التعبير الحركي للطفل بدر أحمد/ د رياض االطفال التعبير الحركي للطفل 21

 ARA 218 عالء النجار/ د.م.ا تاريخ األدب العباسي عالء النجار/ د.م.ا اللغة العربية (1)تاريخ أدب عباسي  21

 ARA 221 حسن نصر/ د.ا محاضرات في فقه اللغة حسن نصر/ د.ا اللغة العربية فقه اللغة 22

 ARA 220 حسين سمرة/ د.ا في السنة النبوية ومصطلح الحديث حسين سمرة/ د.ا اللغة العربية علوم الحديث 23

 CURR 205 محمد فراج/ د.م.ا Microteaching مي السعيد/ د اللغة االنجليزية تدريس مصغر 24

 CHH 211 نيللي العطار. د.ا (1)أغاني وأناشيد األطفال  نيللي العطار. د.ا التربية الخاصة  (1)أغاني وأناشيد األطفال  25

26 
المهارات الموسيقية 
األساسية لمعلم ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 الثالثة 
 
 
 

 التربية الخاصة 
 نيللي العطار. د.ا

المهارات الموسيقية األساسية لمعلم ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 نيللي العطار. د.ا

CHH 3106 

27 

 تخطيط مناهج
 جميع الشعب

 صالح الدين خضر/ د.أ تخطيط مناهج أمين أبو بكر/ د
CURR 312 

 

 CURR 314 صالح الدين خضر/ د.أ تطوير مناهج مي السعيد/ د جميع الشعب تطوير مناهج

 CURR 313 صالح الدين خضر/ د.أ ونظم االمتحاناتالتقويم  محمد فراج/ د.م.ا جميع الشعب التقويم ونظم االمتحانات

 TECH 302 سحر عثمان/ د تطبيقات ورش إنتاج وسائل عملي أحمد مصطفى/ د رياض االطفال ورش إنتاج وسائل 28

 ARA 330 عالء النجار/ د.م.ا الفكر النقدي عند العرب عالء النجار/ د.م.ا اللغة العربية الفكر النقدي عند العرب 29

 ARA 332 أمين أبو بكر/ د مدخل إلى تحليل النصوص األدبية أمين أبو بكر/ د اللغة العربية تحليل النصوص األدبية 31

 ARA 327 محمد عبد القادر/ د.م.ا إعراب الجملة العربية محمد عبد القادر/ د.م.ا اللغة العربية (6)نحو وصرف  31

32 
تاريخ أدب عثماني 

 ومملوكي

 العربيةاللغة 
 عالء النجار/ د.م.ا

محاضرات في تاريخ األدب العثماني 
 والمملوكي

 عالء النجار/ د.م.ا
ARA 329 

 ARA 331 صالح الدين خضر/ د.أ التربية الجمالية صالح الدين خضر/ د.أ اللغة العربية فلسفة الجمال 33

 FOED 309 ليلى توفيق/ د الوالديةالتربية  دعاء الدسوقي/ د رياض االطفال التربية الوالدية 34

 أنشطة فنية للطفل 35
 رياض االطفال

 صالح الدين خضر/ د.أ الفن واألنشطة الفنية في رياض األطفال نجالء هاشم/ د
CHH 316 

 األنشطة الخارجية للطفل 36
 رياض االطفال

 
 ليلى توفيق/ د األنشطة الخارجية للطفل ليلى توفيق/ د

CHH 315 
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 مقارنأدب  37

 
 
 
 
 
 

 الرابعة 

 ARA 441 أمين أبو بكر/ د مدخل إلى األدب المقارن أمين أبو بكر/ د اللغة العربية

 ARA 442 زبيدة عطا. د.ا دراسات في الحضارة اإلسالمية أحمد صالح. د اللغة العربية حضارة إسالمية 38

 CURR 419 إيمان سعيد. د التربية البيئية إيمان سعيد. د جميع الشعب التربية البيئية 39

41 
سيكولوجية ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 التربية الخاصة 
 MENT 406 عبد المحسن مسعد/ د سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة عبد المحسن مسعد/ د

 PSYC 411 الدين خضرصالح / د.أ مناهج البحث في علم النفس عبد هللا سيد أحمد/ د رياض االطفال مناهج البحث في علم النفس 41

 CHH 418 غدير المياح/ د فنون تشكيلية للطفل غدير المياح/ د رياض االطفال فنون تشكيلية للطفل 42

 ARA 440 عالء النجار/ د.م.ا محاضرات في النقد األدبي الحديث عالء النجار/ د.م.ا اللغة العربية نقد حديث 43

44 
الحاسوب وتعليم اللغة 

 العربية

 اللغة العربية
 حسن نصر/ د.ا الحاسوب وتعليم اللغة العربية حسن نصر/ د.ا

ARA 443 

 ENG 445 محمد فراج/ د.م.ا تطبيقات في الترجمة محمد فراج/ د.م.ا اللغة اإلنجليزية (4)ترجمة  45
   


