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 لقسم المناهج وطرق التدريس نماذج من الفصول اإلفتراضية علي برنامج مايكروسفت تيمز

 0202/0201الفصل الدراسي االول 

 إسم عضو هيئة التدريس كود الفصل علي تيمز إسم المقرر الشعبة الفرقة

 أ.م.د/ محمد فراج بدوي yyccgys 0طرق تدريس  اللغة اإلنجليزية الثالثة

 أ.م.د/ محمد فراج بدوي 4i94yy8 مناهج دراسية اللغة األلمانية األولي

 أ.م.د/ محمد فراج بدوي 5no95cb علم الصرف اللغة اإلنجليزية الرابعة

 د/ مي السعيد 5jkxbmf 1طرق تدريس  اللغة اإلنجليزية الثانية

 د/ مي السعيد zapyd2m مناهج دراسية اللغة اإلنجليزية األولي

 د/ مي السعيد n99eigd المهارات الحياتية تربية خاصة الثالثة

 د/ مي السعيد b33a3xu 0طرق تدريس  اللغة اإلنجليزية الثالثة

 د/ أحمد الشين 1w1ssrk 1طرق تدريس  اللغة اإلنجليزية الثانية

 د/ أحمد الشين yciisw9 0طرق تدريس  اإلنجليزيةاللغة  الثالثة

 د/ أحمد الشين wuid800 مناهج دراسية اللغة اإلنجليزية األولي

 د/ أحمد الشين kq1tbzp طرق تعليم اإلنجليزية للطفل رياض األطفال الرابعة

 د/ سحر عثمان wg4xgwc مناهج دراسية علم نفس األولي

التعليم تكنولوجيا  تربية خاصة الثانية

 التخصصي

12mthkt د/ سحر عثمان 

التوجيه المهني لذوي  تربية خاصة الرابعة

 االحتياجات الخاصة

k0i4ly5 د/ سحر عثمان 
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 نماذج من الفصول اإلفتراضية علي برنامج مايكروسفت تيمز

 0202/0201لقسم المناهج وطرق التدريس الفصل الدراسي الثاني  

 إسم عضو هيئة التدريس كود الفصل علي تيمز إسم المقرر الشعبة الفرقة

 أ.د/محمد فراج q7rqqqq مبادئ تعليم الفائقين علم نفس  االولي 

 د/مي السعيد  6lmf6xz مبادئ تعليم الفائقين علم نفس/الماني االولي 

 د/أحمد الشين  hd7zkyi مبادئ تعليم الفائقين انجليزي  األولي
 

 د/أمين أبو بكر mo3051o تعليم الفائقينمبادئ  لغة عربية  األولي

 د/إلهام سويلم pkdm0pc مبادئ تعليم الفائقين انجليزي  األولي

 د/أمل إسماعيل  44blabl مبادئ تعليم الفائقين انجليزي  األولي

 د/سحر عثمان  bm18d46 تكنولوجيا المعلومات  انجليزي األولي

 د/خالد عبد الحميد 7r2di3l تكنولوجيا المعلومات الماني االولي

 د/سحر عثمان 6t8sy2i تكنولوجيا المعلومات  علم نفس األولي

 د/سحر عثمان n94u7on تكنولوجيا المعلومات  لغة عربية  األولي
 

 د/أحمد مصطفي vcftf6w تكنولوجيا المعلومات  تربية خاصة  األولي
 

 د/أحمد مصطفي y42gywc تكنولوجيا المعلومات  رياض أطفال األولي
 الثانية 

 د/خالد عبد الحميد fyzakb2 تكنولوجيا التعليم انجليزي
 الثانية 

 د/مي السعيد 578c9it تدريس مصغر انجليزي
 الثانية 

 د/أحمد الشين  3473yl9 تدريس مصغر انجليزي

 الثانية 
 انجليزي

 أ/نورهان حسين  mmfo409 تدريس مصغر

 الثانية 
 انجليزي

 أ/إيمان صديق py0vn8t تدريس مصغر
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 أ/فاطمة الزهراء ma5ba2d تدريس مصغر تربية خاصة  الثانية 

 أ.د/محمد فراج  sittube تقويم المناهج  انجليزي الثالثة 

انجليزي/تربية  الثالثة 

 خاصة/عربي

 د/مي السعيد oy779xb تقويم المناهج

 عثماند/سحر  c8027cy ورش وإنتاج وسائل تربية خاصة  الثالثة

انجليزي/تربية  الثالثة

 خاصة

 د/أحمد الشين  plv0f9m تطوير مناهج

 د/أمل إسماعيل  44h3rto تطوير مناهج لغة عربية الثالثة

 د/أمين أبو بكر  cm4p0nn تخطيط مناهج جميع الشعب الثالثة 

 د/أحمد مصطفي  gs0mqs7 ورش وانتاج وسائل  رياض أطفال  الثالثة 

 د/إلهام سويلم  alqe527 تقويم مناهج أطفالرياض  الثالثة

 أ.د/محمد فراج xjcyawt تربية إبداعية  تربية خاصة  الرابعة 

 د/أمين أبو بكر  yhlbh5h تربية إسالمية رياض أطفال   الرابعة 

 د/أمل إسماعيل  1czizdv تربية إبداعية  انجليزي الرابعة 

 الرابعة
 د/أمل إسماعيل  xms6r6i تربية إبداعية  لغة عربية 

 الرابعة
 د/أمل إسماعيل  vwfxdzz تربية بيئية رياض أطفال

 الرابعة
 د/سحر عثمان  c5ytxmn تربية بيئية  انجليزي

 الرابعة
 د/مي السعيد  cu5vzvi تربية بيئية  لغة عربية 

 الرابعة
 د/إلهام سويلم  sj25620 تربية بيئية  تربية خاصة 

 الرابعة 
 د/إلهام سويلم  1s9tglu تربية إبداعية  انجليزي
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