
المقرر المحاضر

مركز التعليم اللكتروني

الكود

كلية التربية 

م

جامعة 6 أكتوبر تقرير عن المقررات الدراسية اللكترونية للعام  

الجامعي 2019-2020 الفصل الدراسي الثاني

المستوى

مقدمة في الشعر د/ نسمة سالم el1132 الول1

نقد أدبي - 1 د/ نسمة سالم el1133 الثاني2

تاريخ أدب إنجليزي د/ نسمة سالم el1134 الثالث3

مقدمة في القصة د/ اسماء شرف الدين el1135 الول4

علم اللغة النفسي ا.م.د. فيصل حسين el1136 الرابع5

لغويات تطبيقية 2 ا.م.د. فيصل حسين el1137 الثالث6

مقدمة في علم اللغة العام ا.م.د. فيصل حسين el1138 الثاني7

تكنولوجيا التعليم ا.د. صلح الدين خضر el1140 الثاني8

تاريخ اللغة د/ أشرف جرجس el1141 الرابع9

شعر  1 د/ اسماء شرف الدين el1142 الثاني10

نحو وصرف 2 أ.م.د/ م عبدالقادر el1143 الول11

نحو وصرف 4 أ.م.د/ م عبدالقادر el1144 الثاني12

نحو وصرف 8 أ.م.د/ م عبدالقادر el1145 الرابع13

علم العروض 1 أ.م.د/ م عبدالقادر el1146 الثاني14

علم العروض 2 أ.م.د/ م عبدالقادر el1147 الثالث15

علم المعانى أ.م.د/ علء النجار el1148 الول16

نقد ادبى حديث أ.م.د/ علء النجار el1149 الرابع17

المناهج عام ا.د. صلح الدين خضر el1150 الول18

الفروق الفردية ا.م.د/ فاطمة سعيد بركات el1151 الول19
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سيكولوجية التعلم د/ عبد ا سيد أحمد el1152 الثاني20

سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة د/ داليا يسري يحيى el1153 الرابع21

التربية البيئية د/ إيمان سعيد عبد المنعم el1154 الرابع22

أمراض الطفال وتمريضهم د. أحمد سعد el1155 الرابع23

نمو المفاهيم للطفل د/ عبد ا سيد أحمد el1156 الثالث24

تشريعات طفولة د./ عامر عبد العزيز  الفقي el1157 الول25

انشطة فنية للطفل ا.د. صلح الدين خضر el1158 الثالث26

فنون تشكيلية للطفل د. غدير أحمد المياح el1159 الرابع27

التعبير الحركي للطفل د/ بدر احمد سعد el1160 الثاني28

ورش إنتاج وسائل ا.د. صلح الدين خضر el1161 الثالث29

مدخل إلى رياض الطفال ا.م.د/ احلم قطب el1162 الول30

أغاني وأناشيد للطفال 1 د. اماني حنفي el1163 الثاني31

ادارة الرياض د. دعاء م دسوقي el1178 الثاني32

حاسب آلي د/ خالد أحمد عبد الحميد el13 الول33

 33 عدد المقرر

عميد الكلية مركز التعليم اللكتروني

م/ مجدي أحمد

نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلب

أ. د /  سعيد خليل أ . د/   علي  عبد العزيز علي
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