
 

    

 

الدرجة األكاديمية  –قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتشمل التخصصات 

 1028/1029المقررات التي يشارك في تدريسها للفصل األول للعام الجامعى  –

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

قضايا -ميدانية في التخصصبحوث -مهارات حياتية أستاذ المناهج وعميد الكلية صالح الدين خضر/د.أ 1
 التوجيه المهني-بحثية

 سالي حنا ميخائيل /د.أ 2
 أستاذ األدب األمريكي ووكيل

 الكلية لشئون التعليم والطالب
 3شعر – 3نقد

أستاذ النحو ووكيل الكلية  محمد محمود عبدالقادر /د.م.أ 3
 للدراسات العليا والبحوث

 (1،3،3،7) نحو وصرف-لغة عربية

 عالء عبداللطيف النجار /د.م.أ 4
أستاذ األدب العربي المساعد 

 ورئيس قسم اللغة العربية 
ادب -لغة عربية-علم البيان بالغة-تاريخ ادب جاهلي

 تعليم العربية لغير الناطقين بها-ادب حديث-عربي

أستاذ مناهج رياض األطفال المساعد  أحالم قطب فرج /د.م.أ 5
  طفالاألرياض  ورئيس قسم

تربية -رياضة عامة-(2،  7) طرق تدريس-متكاملةعلوم 
 عملي

 فاطمة سعيد بركات /د.م.أ 6
أستاذ علم النفس المساعد ورئيس 

 قسم علم النفس 
 تربية عملي-علم نفس النمو-علم نفس عام

 محمد فراج أحمد بدوى/د.م.أ 7
اللغة االنجليزية أستاذ مناهج 

 مساعد ال
 2طرق تدريس-مبادئ التفكيرالعلمي-علم الصرف

-مهنة التدريس-التربية ومشكالت المجتمع-فكر تربوي المشرف على قسم التربية ليلى توفيق احمد . د 8
 .نظام التعليم

 مدرس علم النفس التربوى  عبد اهلل سيد أحمد / د 9
علم -علم نفس اجتماعي-علم نفس عام-اإلحصاء وتطبيقه
ارشاد -اجتماعيةدراسات -قياس وتقويم-نفس فسيولوجي

 بناء السلوك وتعديله-اسر االطفال
 األسلوبية -مهارات لغوية -(2،  7) طرق تدريس-لغة عربية   عربيمدرس المناهج  أمين محمد ابو بكر/د 11

 3دراما-2دراما-7دراما-مقدمة في الدراما المسرح  علوم وآداب مدرس الشافعى  عبد الرحمن محمد /د 11
 حاسب الى مدرس مناهج حاسب آلى  خالد احمد عبد الحميد /د 12
 (2،  7)طرق تدريس  -تربية عملي إنجليزيالمناهج  مدرس مي أحمد السعيد /د 13
 دراما ومسرح الطفل-تاريخ التربية للطفل-تربية عملي مدرس رياض أطفال   القوينجالء عبد /د 14

 مدرس التربية الخاصة  سعد معبد المحسن /د 15
-خصائص ذوي االحتياجات-صحة نفسية-صعوبات تعلم

لغة  -علم االعاقة البصرية والسمعية-اساليب تشخيص
 اإلبداع للطفولة-تواصل

 2نقد-(2،  3)قصة  نجليزىاإلدب األمدرس  نسمة عبد التواب سالم/د 16



 

    

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

 7طرق تدريس-طرق تعليم االنجليزية-تربية عملي Eمناهج  مدرس أحمد حمدى راضى/د 17
 .تكنولوجيا تعلم مدرس  مناهج  سحر حسن عثمان/د 71
 تربية فنية وبصرية -تربية عملي مدرس تربية فنية غدير أحمد المياح/ د 71
 تكنولوجيا تعليم-حاسب آلي تكنولوجيا تعليممناهج  مدرس مصطفىأحمد /د 22
 (7)طرق تدريس -تطوير المناهج-تربية عملي Eمدرس مناهج  محمد عبد الوهاب أميرة/ د 27
 2شعر-7قصة نجليزىاإلدب األمدرس  أسماء شرف الدين/ د 22
التربية ومشكالت -الفكر التربوي-المهارات الحياتية مدرس بقسم التربية إيمان سعيد عبد المنعم/ د 23

 نظام التعليم-الطفلالبيئة وصحة -مهنة التدريس-المجتمع
22 

 مدرس بقسم التربية دعاء محمد الدسوقي/ د
-التربية ومشكالت المجتمع-مهنة التدريس-الفكر التربوي
التفكير -التوجيه المهني لذوي االحتياجات-نظام التعليم

 العلمي
 .قياس وتقويم-اساليب تشخيص -تربية عملي  سمدرس مساعدعلم نف اسمهان حمدى محمد /م.م 23
 .التربية الفنية البصرية-مناهج وبرامج الطفل-تربية عملي مدرس مساعد مناهج  نجالء هاشم على /م.م 22
-بناء السلوك وتعديله-علم نفس النمو-اإلبداع للطفولة بقسم الطفولة  مدرس مساعد مريم خالد طه / م.م 21

 .تربية عملي
 لغة إنجليزية-3كتابة وتحليل أخطاء-7شعر-3ترجمة Eمدرس مساعد قسم  أميرة عز الدين أحمد. م.م 21
 لغة إنجليزية –استماع  Eمدرس مساعد قسم   نيفين فتحي السيد /م.م 21
مدرس مساعد مناهج وطرق   فاطمة نبيل عبد الفتاح /م.م 32

 تدريس لغة إنجليزية
طرق تعليم اللغة  –( 7)طرق تدريس  –تربية عملي 

 اإلنجليزية
 تطبيقات علم البيان -االسلوبية تطبيقات  مدرس مساعد لغة عربية علي عبد الواحدمحمد . م.م 37
 تربية عملي -2طرق تدريس-لغة عربية معيدة  بقسم عربية  فاطمة ريس محمود 32
 تربية عملي-صوتيات-استماع Eمعيد قسم  محمد خالد 33
 3شعر-استماع Eبقسم   ةمعيد ندى جمال جبر زويل 32
لغويات -لغة أجنبية ومصطلحات-استماع-2صوتيات Eبقسم   ةمعيد هناء محمد  33

 2تطبيقية
 تربية عملي-استماع-7قواعد Eمعيد  بقسم  محمد جابر 32
 استماع-اللغة والمجتمع-تربية عملي Eبقسم   ةمعيد علياء مصطفى محمد 31
 2قراءة ومحادثة-عمليتربية  -(7،2)طرق تدريس  Eمعيدة بقسم المناهج  ايمان صديق 31
علوم -المهارات االساسية في التربية الرياضية-تربية عملي معيدة بقسم رياض االطفال ايه مجدي عبد الحكيم 31

 متكاملة
 7نحو وصرف-7مهارات لغوية-تربية عملي -2طرق تدريس Eمعيدة بقسم المناهج  اسماء شعبان 22



 

    

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

 تربية عملي -2صوتيات Eمعيدة بقسم  سلمى أحمد مصطفى 27
 تربية عملي -7صوتيات Eمعيد بقسم  مجدي محمد عبد العاطي 22
المهارات االساسية في التربية  -دراما ومسرح الطفل معيدة بقسم رياض االطفال آالء أحمد عبد المالك 23

 2أغاني وأناشيد-التربية العملي-الرياضية
-التربية العملي-البيئة وصحة الطفل-ومسرح الطفلدراما  معيدة بقسم رياض االطفال سلمى يحيى هاشم 22

 تكنولوجيا التعليم
 نحو وصرف-تربية عملي معيدة بقسم اللغة العربية ربيع هاجر ماهر 23
 (2)قراءة ومحادثة  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد هبة محمد عبد الجواد 22
 (7)ترجمة إلى العربية  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد نهاد فضل أحمد متولي 21
 تحليل خطاب –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد هاجر أيمن عبد السميع بدير 21
 تربية عملي –قواعد  Eمعيد بقسم  مايكل ماهر فهمي يوسف 21
 (3)قراءة ومحادثة  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد إسراء عبدالرؤوف عبدالمحسن 32
 (2)ترجمة إلى اإلنجليزية  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد آية محمد أمين يوسف 37
رياضة  –تربية عملي  –تكنولوجيا تعليم  –علوم متكاملة  معيدة بقسم رياض االطفال إسراء محمود عبدالعزيز محمد 32

 عامة
آية عالء الدين فتحي  33

 أبوالحديد
 معيدة بقسم رياض االطفال

 –تربية عملي  –دراما ومسرح الطفل  –علوم متكاملة 
 رياضة عامة

 تربية عملي –دراما ومسرح الطفل  –تكنولوجيا تعليم  معيدة بقسم رياض االطفال إيناس محمد نجيب 32
 علم الصرف –( 2)طرق تدريس  –تربية عملي  Eمعيدة بقسم المناهج  هبة عبد الرحمن عبد العاطي 33
 2271حتى فبراير  اجازة  مدرس الصحة النفسية  داليا يسرى يحي الصاوي/د 32
 7/2271حتى  اجازة ( اللغة اإلنجليزية)بقسم  مدرس إلهام سويلم أحمد/د 31
 1/2271حتى  72/2271من  أجازة مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية أمل جميل حسن/م.م 31
 2271حتى فبراير  2271من مارس  أجازة رياض األطفالمعيدة  بقسم  ندى محمد شعراوي 31

  من هذا التوزيع أن التخصص العلمي العضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسيةيتضح. 

 

 

  



 

    

 

الدرجة األكاديمية  –قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالكلية وتشمل التخصصات 
 1028/1029المقررات التي يشارك في تدريسها للفصل األول للعام الجامعى  –

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م
 2صوتيات  -(7)قواعد أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية فيصل حسين عبد اهلل. د.م.ا 7
 لغة ومجتمع-3تحليل اخطاء-3صوتيات أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية مرغني محمود مرغني. د.م.ا 2
 2االنجليزيةترجمة الي  أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية صفاء أحمد صالح. د.م.ا 3
 2صوتيات-تحليل خطاب-7صوتيات مدرس اللغة اإلنجليزية أشرف جرجس عبد المالك. د 2
 (3)قراءة ومحادثة  –( 7)ترجمة إلى العربية  مدرس اللغة اإلنجليزية حسين صالح محمد. د 3
 (2)قراءة ومحادثة  مدرس اللغة اإلنجليزية عصمت فؤاد سيد. د 2
 علم الداللة والمعجم –علم األصوات  أستاذ اللغة العربية حسن محمود نصر. د.ا 1
 فقه العبادات أستاذ اللغة العربية حسين أحمد عبد الغني. د.ا 1
 تفسير وحديث –علوم القرآن  أستاذ مساعد اللغة العربية حساني محمد نور . د.م.ا 1
 فلسفة إسالمية مدرس اللغة العربية أحمد حمدي أحمد. د 72
 تاريخ إسالمي مدرس اللغة العربية أحمد صالح محمد. د 77
 ( 1،  3،  3،  7) تطبيقات نحو وصرف مدرس اللغة العربية سليمان إبراهيم محمد. د 72
 تاريخ أدب أندلسي –اللغة العربية التوظيفية –مدخل النقد األدبي مدرس اللغة العربية عزوز علي إسماعيل. د 73

  2اغاني واناشيد أستاذ رياض األطفال القادررانيا مصطفى عبد . د.ا 72
 مفاهيم وانشطة لغوية-تربية عملي مدرس رياض األطفال ثريا محجوب محمود. د 73
 مهارات اساسية في التربية الرياضية مدرس رياض األطفال بدر أحمد محمد. د 72
 البيئة وصحة الطفل مدرس رياض األطفال منار عارف محمود. د 71
 نظم التعليم  –مهنة التدريس  مدرس بقسم التربية شاريهان محمد محمد . د 71
 تاريخ التربية الخاصة مدرس بقسم التربية داليا حافظ شفيق المنهراوي.د 71
 اإلدارة الصفية في مؤسسات التربية الخاصة مدرس بقسم التربية طارق حسن عبد الحليم.د 22
 (2)طرق تدريس  –( 7)طرق تدريس  مناهج وطرق تدريسمدرس  السيد فتوح السيد. د 27
 علم النفس الموسيقي أستاذ علم النفس لبنى حسين عبد اهلل. د 22
 لغة اإلشارة للمعاقين سمعيا أستاذ مساعد علم النفس محمد أحمد محمود خطاب. د 23
 تربية عملي مدرس مناهج رياض أطفال  أماني حسن سيد. د 22
 فنون بصرية أستاذ مساعد تربية فنية نصيف سامية. د.م.ا 23
 علم النفس الموسيقي أستاذ مناهج وطرق تدريس مانيرفا رشدي. د.ا 22
 تربية عملي مدرس علم النفس التعليمي سمير رائف. د 21

 

 

 

 



 

    

الدرجة األكاديمية  –قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتشمل التخصصات 

 1028/1029للعام الجامعى  الثانيالمقررات التي يشارك في تدريسها للفصل  –

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

دراسة تجديدية -فلسفة الجمال-تكنولبوجيا تعليم-مناهج أستاذ المناهج وعميد الكلية صالح الدين خضر/د.أ 1
 قضايا بحثية –( 2)

 سالي حنا ميخائيل /د.أ 2
 أستاذ األدب األمريكي ووكيل

 الكلية لشئون التعليم والطالب
  3نقد

أستاذ النحو ووكيل الكلية  محمد محمود عبدالقادر /د.م.أ 3
 للدراسات العليا والبحوث

 (1،2،2،2) نحو وصرف-( 2،  7)علم العروض 

 عالء عبداللطيف النجار /د.م.أ 4
أستاذ األدب العربي المساعد 

 ورئيس قسم اللغة العربية 

الفكر النقدي عند -علم المعاني-النقد األدبي الحديث
-للناطقين بغيرها تعليم العربية-تاريخ أدب عثماني-العرب

 بالغة علم البديع-(7)تاريخ أدب عباسي 

أستاذ مناهج رياض األطفال المساعد  أحالم قطب فرج /د.م.أ 5
  طفالاألرياض  ورئيس قسم

 تربية عملية-مدخل إلى رياض األطفال-مناهج عام

 فاطمة سعيد بركات /د.م.أ 6
أستاذ علم النفس المساعد ورئيس 

 قسم علم النفس 
علم نفس إعالمي  –علم نفس  –والقياس  الفروق الفردية

 تربية عملية –

 محمد فراج أحمد بدوى/د.م.أ 7
اللغة االنجليزية أستاذ مناهج 

 مساعد ال
تربية -(2)ترجمة -تقويم ونظم االمتحانات-التفكير الفلسفي

 عملي
 األنشطة الخارجية للطفل –األخالقية للطفل  التربية المشرف على قسم التربية ليلى توفيق احمد . د 8

 مدرس علم النفس التربوى  عبد اهلل سيد أحمد / د 9
-علم النفس العام -نمو المفاهيم للطفل-سيكولوجية التعلم

بناء -مناهج البحث في علم النفس-مدخل االحصاء
 السلوك وتعديله

تحليل النصوص -أدب مقارن-تخطيط مناهج-مناهج عام   عربيمدرس المناهج  أمين محمد ابو بكر/د 11
 تربية عملي –األدبية 

 مقدمة في الدراما المسرح  علوم وآداب مدرس الشافعى  عبد الرحمن محمد /د 11
 الحاسوب وتعليم اللغة-حاسب الى-مناهج عام مدرس مناهج حاسب آلى  خالد احمد عبد الحميد /د 12
 تربية عملي-تطوير المناهج-تدريس مصغر إنجليزيالمناهج  مدرس مي أحمد السعيد /د 13
  قصص وحكايات األطفال-تربية عملي مدرس رياض أطفال   القوينجالء عبد /د 14

-علم نفس-سيكولوجية ذوي االحتياجات – الفروق الفردية مدرس التربية الخاصة  سعد معبد المحسن /د 15
 مشكالت األطفال -علم نفس االتصال-اإلعاقة العقلية

 (7)نقد -تاريخ أدب إنجليزي نجليزىاإلدب األمدرس  عبد التواب سالمنسمة /د 16
 تدريس مصغر-مناهج عام-تربية عملي Eمناهج  مدرس أحمد حمدى راضى/د 17
 (أجازة )  مدرس  مناهج  سحر حسن عثمان/د 71



 

    

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

 فنون تشكيلية للطفل -تربية عملي مدرس تربية فنية غدير أحمد المياح/ د 71
 ورش إنتاج وسائل – تكنولوجيا تعليم تكنولوجيا تعليممناهج  مدرس موسى مصطفىأحمد /د 22
 تدريس مصغر –مناهج عام -تربية عملي Eمدرس مناهج  أميرة محمد عبد الوهاب/ د 27
 7شعر-قصةمقدمة  نجليزىاإلدب األمدرس  أسماء شرف الدين/ د 22
 التربية البيئية مدرس بقسم التربية إيمان سعيد عبد المنعم/ د 23
 إدارة الرياض –التربية الوالدية  مدرس بقسم التربية دعاء محمد الدسوقي/ د 22
 تربية عملي-تدريس مصغر-أنشطة فنية للطفل مدرس مناهج  نجالء هاشم على  /د 23
 سيكولوجية ذوي االحتياجات-علم نفس اللعب  مدرس الصحة النفسية  داليا يسرى يحي الصاوي/د 22
 ( اللغة اإلنجليزية)بقسم  مدرس إلهام سويلم أحمد/د 21

تدريس -تربية عملي-تقويم ونظم امتحانات-مناهج عام
 مصغر

 سيكولوجية تعلم-فروق فردية  سعلم نف مدرس مساعد اسمهان حمدى محمد /م.م 21
 سيكولوجية تعلم-فروق فردية بقسم الطفولة  مدرس مساعد مريم خالد طه / م.م 21
 (أجازة )  Eمدرس مساعد قسم  أميرة عز الدين أحمد .م.م 32
 قراءة ومحادثة – لغة أجنبية أولى ومصطلحات Eمدرس مساعد قسم   نيفين فتحي السيد /م.م 37
مدرس مساعد مناهج وطرق   فاطمة نبيل عبد الفتاح /م.م 32

 تدريس لغة إنجليزية
 2ترجمة  –تربية عملي  – تقويم ونظم – مصغرتدريس 

 (2،  7) تطبيقات علم العروض  مدرس مساعد لغة عربية محمد علي عبد الواحد. م.م 33
 تربية عملي -تدريس مصغر معيدة  بقسم عربية  فاطمة ريس محمود 32
 2كتابة -علم اللغة التقابلي-علم اللغة النفسي Eمعيد قسم  محمد خالد 33
 تربية عملي –قراءة ومحادثة  – 3نقد  -مقدمة في الدراما Eبقسم   ةمعيد ندى جمال جبر زويل 32
 2نقد  – 7كتابة -علم اللغة النفسي-مقدمة في علم اللغة Eبقسم   ةمعيد هناء محمد  31

 تربية عملي –
 تربية عملي – 2كتابة -مقدمة في الشعر-لغويات تطبيقية Eمعيد  بقسم  محمد جابر 31
لغة إجنبية اولى  -2لغويات تطبيقية  -7لغويات تطبيقية  Eبقسم   ةمعيد علياء مصطفى محمد 31

 علم النفس التقابلي –ومصطلحات 
تدريس مصغر  –تقويم ونظم امتحانات  –تكولوجيا التعليم  Eمعيدة بقسم المناهج  ايمان صديق 22

 تربية عملي–
 ورش إنتاج تعليمية–الفروق الفردية -تربية عملي معيدة بقسم رياض االطفال ايه مجدي عبد الحكيم 27
 تربية عملي-تحليل نصوص أدبية-تدريس مصغر-أدب مقارن Eمعيدة بقسم المناهج  اسماء شعبان 22

 تربية عملي – 2كتابة  -لغويات تطبيقية  Eمعيدة بقسم  سلمى أحمد مصطفى 23
 علم األساليب –قراءة ومحادثة  –7كتابة -تربية عملي Eمعيد بقسم  مجدي محمد عبد العاطي 22



 

    

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م

 (أجازة ) معيدة بقسم رياض االطفال آالء أحمد عبد المالك 23
 تربية عملي-أغاني وأناشيد-تدريس مصغر معيدة بقسم رياض االطفال سلمى يحيى هاشم 22
 (أجازة ) معيدة بقسم اللغة العربية ربيع هاجر ماهر 21
 تربية عملي-قراءة ومحادثة–مقدمة نقد – 3ترجمة  Eبقسم  ةمعيد هبة محمد عبد الجواد 21
 علم األساليب –مدخل نقد  – 2كتابة  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد نهاد فضل أحمد متولي 21
تربية  – 3نقد  –تاريخ اللغة االنجليزية  – 2،  7كتابة  Eبقسم  ةمعيد هاجر أيمن عبد السميع بدير 32

 عملي
 تربية عملي – لغويات تطبيقة – 2كتابة  Eمعيد بقسم  مايكل ماهر فهمي يوسف 37
 قراءة ومحادثة – 2نقد  – 3ترجمة  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد إسراء عبدالرؤوف عبدالمحسن 32
 3ترجمة  –تربية عملي  Eبقسم  ةمعيد آية محمد أمين يوسف 33
 تربية عملي–ورش إنتاج -تدريس مصغر-تعبير حركي معيدة بقسم رياض االطفال إسراء محمود عبدالعزيز محمد 32
آية عالء الدين فتحي  33

 أبوالحديد
 معيدة بقسم رياض االطفال

 تربية عملي–ورش إنتاج -قصص وحكايات-تعبير حركي

 أغاني وأناشيد  –تعبير حركي  معيدة بقسم رياض االطفال إيناس محمد نجيب 32
 2ترجمة -تربية عملي-تدريس مصغر Eمعيدة بقسم المناهج  هبة عبد الرحمن عبد العاطي 31
 1/2271حتى  72/2271من  أجازة مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية أمل جميل حسن/م.م 31
 2271حتى فبراير  2271من مارس  أجازة رياض األطفالمعيدة  بقسم  ندى محمد شعراوي 31

  العضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسيةيتضح من هذا التوزيع أن التخصص العلمي. 

 

 

  



 

    

 

الدرجة األكاديمية  –قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالكلية وتشمل التخصصات 
 1028/1029للعام الجامعى  الثانيالمقررات التي يشارك في تدريسها للفصل  –

 المقررات والوظيفة الدرجة االسم م
 علم اللغة النفسي –في علم اللغةمقدمة –7لغويات تطبيقية  أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية حسين عبد اهللفيصل . د.م.ا 7
 7كتابة  –لغويات تطبيقية  أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية مرغني محمود مرغني. د.م.ا 2
 3ترجمة  أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية صفاء أحمد صالح. د.م.ا 3
عبد  أشرف جرجس. د 2

 المالك
علم  – 7كتابة  –علم األساليب  –تاريخ اللغة اإلنجليزية  مدرس اللغة اإلنجليزية

 اللغة التقابلي
 2نقد  – 2قراءة ومحادثة  –مقدمة في النقد  مدرس اللغة اإلنجليزية حسين صالح محمد. د 3
 (7)قراءة ومحادثة  - 2كتابة  مدرس اللغة اإلنجليزية عصمت فؤاد سيد. د 2
 لغة فرنسية مدرس اللغة اإلنجليزية خالد حجازي. د 1
 فقه اللغة – الحاسوب وتعليم اللغة العربية أستاذ اللغة العربية حسن محمود نصر. د.ا 1
  علوم الحديث – المعامالتفقه  أستاذ اللغة العربية حسين أحمد عبد الغني. د.ا 1
 تاريخ أدب إسالمي واموي – المكتبة العربية مدرس اللغة العربية عزوز علي إسماعيل. د 72
 حضارة اسالمية مدرس اللغة العربية أحمد صالح محمد. د 77
72 

 مدرس اللغة العربية سليمان إبراهيم محمد. د
 -(2)تطبيقات نحو وصرف  -(2)تطبيقات نحو وصرف
 (1)تطبيقات نحو وصرف  -( 2)تطبيقات نحو وصرف 

73 
 الموسيقية التربية أستاذ نيللي العطار. د.ا

المهارات الموسيقية  –( 7) أغاني وأناشيد األطفال
 األساسية لمعلم التربية الخاصة 

  أغاني وأناشيد األطفال – المهارات الموسيقية األساسية الموسيقى العربية أستاذ  إنجي العدوي. د.ا 72
  أغاني وأناشيد األطفال – الموسيقية األساسيةالمهارات  أستاذ رياض األطفال رانيا مصطفى عبدالقادر. د.ا 73
 تطوير المناهج مدرس رياض األطفال ثريا محجوب محمود. د 72
 الحركي للطفل التعبير مدرس رياض األطفال بدر أحمد محمد. د 71
 اإلبداعية التربية مدرس مناهج وطرق تدريس إيمان وفقي. د 71
   رسوم األطفال التعليمي مدرس علم النفس سمير رائف. د 71
 وتمريضهم أمراض األطفال  مدرس طب األطفال أحمد سعد . د 22
 تشريعات الطفولة مدرس القانون عصام عفيفي. د 27
22 

 مدرس مناهج وطرق تدريس السيد فتوح السيد. د
مناهج وبرامج تربية  –المعاقين سمعيا طرق تدريس 
 طرق تدريس المعاقين بصريا –خاصة 

  تكنولوجيا التعليم  مدرس تكنولوجيا التعليم نيفين الجباس. د 23
 تربية عملي  مدرس مناهج الطفل حسن سيدأماني . د 22

 


