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 كلية التربية

 وحدة تكنولوجيا المعلومات

 صفحات أعضاء هيئة التدريسخالل فترة تعليق الدراسة على  المقررات لطالب كلية التربيةمحاضرات لينكات 

 اللينك استاذ المادة المادة الفرقة الشعبة م
طرق تدرٌس ذوى  الثالثة فلسفة واجتماع 1

 احتٌاجات 
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Methodology/2213/c د. مٌساء حمزة

-rs
20methods%20for%20special%20needs%20third15146/Files/teaching%

%20level%20philosophy%20dr%20maisaa.pdf 

 

فلسفة + اجتماع  2
 + علم نفس

طرق تدرٌس ذوى  الدبلوم العام
 احتٌاجات

 courses/15206/files-http://www.bu.edu.eg/staff/maysaaaahmed8 مٌساء حمزة دأ.م.

فلسفة + اجتماع  3
 + علم نفس

 courses/14851/files-http://www.bu.edu.eg/staff/maysaaaahmed8 مٌساء حمزة دأ.م. طرق تدرٌس امالدبلوم الع

 

جمٌع  4
 التخصصات

طالب 
الدبلوم 
 الخاص

قٌاس » مقرر اختٌاري 
 «وتقوٌم

د/ سٌد محمدي أ.م.
 صمٌدة

 
http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8-courses/15195/files  

االسس البٌولوجٌة  الماجستٌر  علم نفس تربوى 5
 للسلوك

د سٌد محمدي أ.م.
 صمٌدة

courses/15209-http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8 

   
 courses/15210-http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8المحاضرة الثانٌة 

 

اللغةةةةةة العربٌةةةةةة  6

والدراسةةةةةةةةةةةةةات 

 : االجتماعٌة

 

الفرقة 
األولى 
 أساسً

 http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15181 . حازم شوقىد علم نفس النمو

 المحاضرة  األولى
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15185 

 األولى المحاضرة
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 :جمٌع الشعب 7

 

الفرقةةةةةةةةةةةةةةةة 

الثالثةةةةةةةةةةةةةةةةة 

"أساسةةةةةةةةةةً 

 وممٌز" 

ثقافً اختٌاري 
 "سٌكولوجٌة الشخصٌة

 محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو : . حازم شوقىد
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15188 

-http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8 اضرة األسبوع الثانً: مح
courses/15190 

شعبة اإلرشاد  8
النفسً  وتربٌة 

 الطف 

الدبلوم 
 المهنً 
 

 :محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو  . حازم شوقىد قاعة البحث

http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15192 
  محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانً:

http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15196 
 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعبة  9

اضةةةةةةةةةةةةطرابات 

 التواص .

 

الدبلوم 
 المهنً 

 

األسس الفسٌولوجٌة 
والنٌورولوجٌة إلنتاج 

 اللغة والكالم

  محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو : . حازم شوقىد
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15197 

محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانً:  
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-courses/15198 

   
 

 -) الفٌزٌةةةةةةةةةةةةةةاء 11

 الكٌمٌاء(

لفرقةةةةةةةةةةةةةةةة ا

 الثالثة 

طرق تدرٌس ذوي 
 الخاصة      االحتٌاجات

ا.د/ فاطمة عبد 
 الوهاب

http://bu.edu.eg/staff/fatmaabdelwahab8-courses/14280/files 

منةةةاهط وطةةةةرق  11

 تدرٌس

الةةةةةةةةةةةةةةدبلوم 

 الخاص

استراتٌجٌات تدرٌس 
 متقدمة 

 .courses/4533/files-edu.eg/staff/magdyabed8http://www.bu أ.د مجدى أمٌن

 المحاضرة األولى
courses/4533/files-http://www.bu.edu.eg/staff/magdyabed8 

 المحاضرة الثانٌة

 courses-http://www.bu.edu.eg/staff/magdyabed8 أمٌن.د مجدى  أسالٌب تدرٌس دبلوم مهنى مناهط وبرامط 11

 

المنتجات الطبٌعٌة جزء  الثالثة الكٌمٌاء 11
 الفٌتامٌنات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1015702897740 د. محمد صالح
1218&id=734816217&sfnsn=scwspwa&extid=CoxmjKPoI7B3uD

hv 
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أصةةةةةةةةةةةةةةو   تمهٌدى دكتوراه 14

 التربٌة

http://www.bu.edu.eg/staff/hananradwan8- أ.د / حنان رضوان نظم التعلٌم 
courses/15243/files 

https://m.facebook.com/LearningWorldDnyaAltlym/ 

أخصةةةةالى علةةةةم  15

 نفس مدرسى

 http://www.bu.edu.eg/staff/hanafathallah8-courses د/ هناء ذكى مهارات دراسٌة دبلوم مهنى 

 http://www.bu.edu.eg/staff/abeerdiab8-courses ٌر محمود دٌابد/ عب تكنولوجٌا تعلٌم  فرقة تانٌه  لغة انجلٌزٌة 16

 http://www.bu.edu.eg/staff/abeerdiab8-courses د/ عبٌر محمود دٌاب  حقوق انسان  أولىفرقة  لغة انجلٌزٌة 17

للفرقةةةةةةةةةةةةةةةة  رٌاضٌات 18

الثانٌةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 أساسً 

 https://classroom.google.com/c/NTM1OTQ4NzU2NDla أ/ أحمد حمدى سكشن تكنولوجٌا تعلٌم

 فص  افتراضً

للفرقةةةةةةةةةةةةةةةة  رٌاضٌات 19

 عامالثانٌة 

 m/c/NTM1MTAxMDQ3ODVahttps://classroom.google.co أ/ أحمد حمدى سكشن تكنولوجٌا تعلٌم

 

جمٌع الشةعب +  11

 علوم ممٌز

الفرقةةةةةةةةةةةةةةةة 

الثالثةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 أساسى 

ds/Education/Management/2177/chttp://www.bu.edu.eg/portal/uploa د/ فاطمة ذكى تربٌة دولٌة 
15223/setction%201%20dr%20fatma%20zaki.pptx-rs 

ent/2177/chttp://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Managem
15224/setction%202%20dr%20fatma%20zaki.pptx-rs 

 

فٌزٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء+  11

رٌاضٌات ممٌةز 

رٌاضةةةةةةةٌات  + 

 تعلٌم اساسى

الثانٌةةةة عةةةام 

 + أساسى

anagement/2177/chttp://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/M د/ فاطمة ذكى حاسب آلى
15226/section%201%20dr%20fatm%20zaki.pptx-rs 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Management/2177/c
7/section%202%20dr%20fatma%20zaki.pptx1522-rs 
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شةةةةةعبة ضةةةةةمان  11

 الجودة

إدارة الفص  وجودة  دبلوم مهنى
 اآلداء

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Management/2177/c د/ فاطمة ذكى
15228/section%201%20dr%20fatma%20zaki.pptx-rs 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Management/2177/c
%20fatma%20zaki.pptx15230/section%202%20dr-rs 

 
 

صةةةةةةحة نفسةةةةةةٌة  11

 جمٌع الشعب

مقرر ثقافة طف  )  دبلوم مهنى
 اختٌارى(

 courses-http://bu.edu.eg/staff/mahaaboelmagd8 أ.م.د/ مها أبو المجد

 

منةةةاهط وطةةةةرق  14

تدرٌس + تربٌة 

خاصةةةةةة+ إدارة 

 مدرسٌة

لٌم تخطٌط التع لوم خاصبد
 واقتصادٌاته

 courses-http://bu.edu.eg/staff/mahaaboelmagd8 أ.م.د/ مها أبو المجد

 

أولةةةةى عةةةةام  جمٌع الشعب 15

 وأساسى

http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=21&prof_id=4162&course_id=1 د/ سمر مصطفى حقوق االنسان
5304 

 

اعتمةةاد وضةةمان  16

 جودة

 courses/15306/files-g/staff/samarmohamed8http://bu.edu.e د/ سمر مصطفى المشاركة المجتمعٌة دبلوم مهنى

 

الرابعةةةةةةةةةةةةةة  جمٌع الشعب 17

تعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌم 

 اساسى

نظام التعلٌم 
 واالتجاهات المعاصرة

 http://bu.edu.eg/staff/samarmohamed8-courses/15341/files د/ سمر مصطفى

 courses/15338-http://www.bu.edu.eg/staff/mahasourour8 د/ مها عبد اللطٌف الفروق الفردٌة الثالثة عام جمٌع الشعب 18
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سٌكولوجٌة التعلٌم  الثانٌة عام جمٌع الشعب 19
 والتعلم

 :courses/15344-//www.bu.edu.eg/staff/mahasourour8http د/ مها عبد اللطٌف

 

أ.م.د/ حسناء صبرى  قاعة بحث  دبلوم خاص لغة انجلٌزٌة 11
 عبد الحمٌد

courses/14971-http://www.bu.edu.eg/staff/hasnaaahmed8 

 

 شةةةةةةةعبة اللغةةةةةةةة 11

 العربٌة

الفرقة 
الثانٌة)عام 
 واساسً(

  تكنولوجٌا التعلٌم
 منار الشٌخ د/ 

courses-http://www.bu.edu.eg/staff/manarelshekh8 

 

الفرقة  شعبة  تارٌخ 11
  الرابعة

 تارٌخ االمرٌكتٌن
 
 

 

نجالء محمد أ.م.د/ 
 بد الجوادع

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nArTnPMvjbfxPDZY985AB
IwAR3Hb2srQv_ehlHtwWWA6e6uN_WfoqAHXqukLRmXQ60_N?fbclid=

ok-KsySRenUH62Umk4VjIKfx9 

 

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  11

 اجتماعٌة

الفرقة 
 الرابعة 
 ت.أ 

تارٌخ مصر الحدٌث و 
 المعاصر

 

نجالء محمد أ.م.د/ 
 عبد الجواد

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17ACzKiaVoyZ38JOClgoCnV
-RjYja

-_4OR?fbclid=IwAR3wOC7OJ9khjQYaXzkQNryR7PKSmw1yrNG4Dhb
xZw-M7tcALg7WIceGNx 

 

كٌمٌاء ممٌز  +  14

بٌولةةوجً ممٌةةز 

 + فلسفة

الفرقة 
 الثانٌة عام

 courses/15216-http://www.bu.edu.eg/staff/Raniaelsaidawy8 د/ رانٌا السعداوى كنولوجٌا تعلٌم ت

 المحاضرة األولى
courses/15217-http://www.bu.edu.eg/staff/Raniaelsaidawy8 

 المحاضرة الثانٌة

طرق تدرٌس ذوى  الثالثة عام  ٌاضٌاتر 15
 االحتٌاجات الخاصة

 courses/15177-ff/ibrahimhussein8http://bu.edu.eg/sta ابراهٌم التونسى  د/
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طرق تدرٌس ذوى  ت.أالثالثة  ٌاضٌاتر 16
 االحتٌاجات الخاصة

سعبد عوضٌن  د/  
د/ ابراهٌم التونسى 

+ دبلوم عام 
رٌاضٌات د/ سامٌة 

 حسنٌن هال 

courses/15177-/ibrahimhussein8http://bu.edu.eg/staff 

 

+ دبلوم  تجارى 17
 عام 

طرق تدرٌس ذوى 
 االحتٌاجات الخاصة

د/ ابراهٌم    
التونسى + دبلوم عام 
رٌاضٌات د/ سامٌة 

 حسنٌن هال 

courses/15177-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimhussein8 

 

طرق تدرٌس ذوى  دبلوم عام  رٌاضٌات 18
 االحتٌاجات الخاصة

د/ سامٌة حسنٌن   
 هال 

courses/15177-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimhussein8 

 

طرق تدرٌس ذوى  الثالثة عام  ٌاضٌاتر 19
 االحتٌاجات الخاصة

 courses/15180-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimhussein8 ابراهٌم التونسى  د/

 المحاضرة الثانٌة

 https://chat.whatsapp.com/BsOU1a6Fc4w8cp27We1Vcc أ/ نورهان النحاس سكشن تكنولوجٌا تعلٌم عام  الثانٌة اللغة اإلنجلٌزٌة 41

 

بةةةرامط  ممٌةةةزه   41

رٌاضةةةةةةةةةةةةٌات+ 

كٌمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء + 

 بٌولوجى

لفرقه ا
 الثانٌه عام

 courses-http://www.bu.edu.eg/staff/halaemad8 د/ هالة عمار ماده اإلشراف التربوي

 

  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارٌخ 41

ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

الفرقة 
عام الثانٌة 
 + ت.أ

  أ/ عالء شعراوى (2) تدرٌس مصغر
http://presentationtube.com/watch?v=lFMY4Fdr7i3 

 ة طرح االسللةهارم
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 اجتماعٌة

 courses/15357-http://www.bu.edu.eg/staff/Raniaelsaidawy8 د/ رانٌا السعداوى اسب الى ح ت.أالتانٌة  علومشعبة  41

 

الفرقة  شعبة علوم 44
  ت.أ الرابعة

 courses/15311-http://bu.edu.eg/staff/doaaabdelaziz8 عٌدد/ دعاء س علوم متكاملة 

 

شةةةةةةةعبة علةةةةةةةوم  45

 ممٌز

الفرقة 
  ت.أالثانٌة 

 courses/15322/files-http://bu.edu.eg/staff/doaaabdelaziz8 د/ دعاء سعٌد كنولوجٌا التعلٌم ت

 

الفرقة  شعبة علوم  46
  ت.أالثانٌة 

 14courses/153-http://bu.edu.eg/staff/doaaabdelaziz8 د/ دعاء سعٌد كنولوجٌا التعلٌم ت

 

تةةةةةةارٌخ+ لغةةةةةةة  47

 انجلٌزٌة

الفرقة 
 الرابعة عام

جتماعٌة االاالصو  
 والفلسفٌة 

 http://www.bu.edu.eg/staff/hanymossoua8 أ.د/ هانى ٌونس

 

+ لغةةةةةة فلسةةةةةفة  48

 عربٌة

الفرقة 
 الرابعة عام

جتماعٌة االاالصو  
 ة والفلسفٌ

 courses/15353-http://bu.edu.eg/staff/naglashaien8 د/ نجالء شاهٌن

 
 المحاضرة األولى

+ لغةةةةةة فلسةةةةةفة  49

 عربٌة

الفرقة 
 الرابعة عام

جتماعٌة االاالصو  
 والفلسفٌة 

 courses/15352-http://bu.edu.eg/staff/naglashaien8 د/ نجالء شاهٌن

 المحاضرة الثانٌة
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جمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  51

 التخصصات

الدبلوم 
 الخاص

إلحصاء الوصفى ا
  واإلستداللى 

د/ سٌد محمدي أ.م.
 صمٌدة

courses/15343-http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8 

courses/15342-http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8 

 

جمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  51

 التخصصات

 https://www.youtube.com/watch?v=6kkN8KD2sSQ د/ إٌمان حسن اللغة االنجلٌزٌة أولى عام

 

للفرقة الثانية  رٌاضٌات 51
 اساسي

 سيكلوجية التعلم
 الجزء األول 

 http://bu.edu.eg/staff/mustafahussein8-courses/15302 د. مصطفى حلمى 

للفرقة الثانية  رٌاضٌات 51
 اساسي

 جية التعلمسيكلو
 الجزء الثاني

 http://bu.edu.eg/staff/mustafahussein8-courses/15303 د. مصطفى حلمى 

 http://bu.edu.eg/staff/mustafahussein8-courses/15299 د. مصطفى حلمى تقوٌم تربوي  دبلوم عام  جمٌع الشعب 54

جمٌةةةةةع الشةةةةةعب  55

 عام + ممٌز

الفرقة 
 الثالثة

 فروق فردٌة
 ضرة األولى()المحا

 اللطٌف عبد مها/  د
 سرور

 عبد ماجدة. د 
 سابق منى. د السمٌع
 حسن أمنٌة. د
 الفتاح عبد اٌمان. د 

http://bu.edu.eg/staff/mahasourour8-courses/15338 
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 اإلرشاد برامج مقرر دبلوم مهنى نفسي إرشاد 56
 المحاضرة األولى

 http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8-courses/15326 الغنٌمً إبراهٌم. د

 اإلرشاد برامج مقرر دبلوم مهنى نفسي إرشاد 57
 المحاضرة الثانية

 courses/15330-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنٌمً إبراهٌم. د

 توحد 58

 

  مهني دبلوم

 

 أطفال تدريب برامج

 التوحد

 األولى المحاضرة

 

 courses/15332-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنٌمً إبراهٌم. د

 توحد 59

 

  مهني دبلوم

 

 أطفال تدريب برامج

 التوحد

 الثانية المحاضرة

 http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8-courses/15333 الغنٌمً ٌمإبراه. د

  مهني دبلوم طفل تربية 61

 

 التعامل استراتيجيات

 االولى المحاضرة

 rses/15334cou-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنٌمً إبراهٌم. د

  مهني دبلوم طفل تربية 61

 

 التعامل استراتيجيات

 الثانية المحاضرة

 courses/15335-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنٌمً إبراهٌم. د

 الخاص الدبلوم صحة نفسية 61

 

  بحث مناهج

 محاضرة ثانية

 courses/15340-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنيمي ابراهيم. د



   

 

 محافظة القليوبية                                                                        –جامعة بنها  –بجوار محطة مياة الشرب  –طريق كفر سعد  –ف الموقف الجديد العنوان: خل
 info@fedu.bu.edu.egااليميل:                  0132188785لتليفون: ا                  /http://fedu.bu.edu.egالموقع االلكترونى: 

 

المقررررررررر مررررررردخل فررررررري اإلداة  دبلوم خاص إدارة تربوية  61

 التربوية 

 المحاضرة األولى جزء أول

بد أ.د/ سالمة حسين ع
 العظيم 

http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8-courses/15411 

المقررررررررر مررررررردخل فررررررري اإلداة  دبلوم خاص إدارة تربوية  64

 التربوية 

 المحاضرة األولى جزء ثان

أ.د/ سالمة حسين عبد 
 العظيم 

http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8-courses/15413 

المقررررررررر مررررررردخل فررررررري اإلداة  اصدبلوم خ إدارة تربوية  65

 التربوية 

 المحاضرة الثانية

أ.د/ سالمة حسين عبد 
 العظيم 

courses/15417-http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8 

شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعب  66

رياضررياتكوكيمياءكو

 بيولوجيكوفيزياء

فلسفية األصول االجتماعية وال بعة للفرقة الرا

 ول المحاضرة األ -للتربية
 http://www.bu.edu.eg/staff/shehtamowafy8-courses/15427 د/ شحته محمد سعد موافي 

شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعب  67

رياضررياتكوكيمياءكو

 بيولوجيكوفيزياء

األصول االجتماعية والفلسفية  للفرقة الرابعة 

 المحاضرة الثانية -للتربية
 courses/15428-http://www.bu.edu.eg/staff/shehtamowafy8 محمد سعد موافي د/ شحته 

شعبة اعتماد وضمان  68

 سةجودة المدر
مقرر خطة إجرائية لنظام  الدبلوم المهني

 االعتماد وضمان الجودة
 http://bu.edu.eg/staff/samarmohamed8-courses/15421/files محمد مصطفي سمر د/

شعبة اعتماد وضمان  69

 سةجودة المدر
مقرر خطة إجرائية لنظام  الدبلوم المهني

 االعتماد وضمان الجودة
 http://www.bu.edu.eg/staff/GhadaSaadMahmoudYousef-courses يوسف محمودغادة سعد  أ/
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لطلبررررررررررررررررررررررررة   صحة نفسية 71

  اجستيرالم
بعض مشكالت األطفال( (

التدمير  -التأخر الدراسي 

 والتخريب

رمضان د/ مصطفى 
 مظلوم

http://bu.edu.eg/staff/mustafaramadan8-courses/4337 

 إرشاد نفسي 71

 

ارشاد الصحة النفسية  دبلوم مهنى

 ()السعادة
رمضان د/ مصطفى 
 مظلوم

http://bu.edu.eg/staff/mustafaramadan8-courses/4338 

 ارشاد الصحة النفسية دبلوم مهنى  ارشاد نفسي  71

 ةاالستمتاع بالحيا
رمضان د/ مصطفى 
 مظلوم

http://bu.edu.eg/staff/mustafaramadan8-courses/10050 

      

      

      

      


