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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 واجتماع فلسفة 1

 احتٌاجات 
u.eg/portal/uploads/Education/Methodology/221http://www.bu.ed د. مٌساء حمزة

-3/crs
15146/Files/teaching%20methods%20for%20special%20needs%20t
hird%20level%20philosophy%20dr%20maisaa.pdf 

 

فلسفة +  2
اجتماع + علم 

 نفس

طرق تدرٌس ذوى  الدبلوم العام
 احتٌاجات

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

فلسفة +  3
اجتماع + علم 

 نفس

 courses/14851/files-http://www.bu.edu.eg/staff/maysaaaahmed8 د. مٌساء حمزة طرق تدرٌس الدبلوم العام

 

جمٌع  4
 التخصصات

طالب 
الدبلوم 
 الخاص

قٌاس » مقرر اختٌاري 
 «وتقوٌم

  د/ سٌد محمدي صمٌدة
http://bu.edu.eg/staff/sayedsameedah8-courses/15195/files  

اللغةةةةة العربٌةةةةة  5

والدراسةةةةةةةةةةةات 

 : 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 

 المحاضرة األولى
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 :جمٌع الشعب 6

 

الفرقة الثالثةة 

"أساسةةةةةةةةةةةةةً 

 وممٌز" 

ثقافً اختٌاري 
 "سٌكولوجٌة الشخصٌة

 محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو : . حازم شوقىد
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-

courses/15188 

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

شعبة اإلرشاد  7
النفسً  وتربٌة 

 الطف 

الدبلوم 
 المهنً 
 

 :محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو  . حازم شوقىد قاعة البحث

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

  محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانً:
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-

courses/15196 
 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعبة  8

اضةةةةةةةةةطرابات 

 التواص .

 

الدبلوم 
 المهنً 

 

األسس الفسٌولوجٌة 
والنٌورولوجٌة إلنتاج 

 اللغة والكالم

  محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع األو : . حازم شوقىد
http://www.bu.edu.eg/staff/hazemeltantawy8-

courses/15197 
محاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانً:  

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

   
 

 -) الفٌزٌةةةةةةةةةةةةاء 9

 الكٌمٌاء(

طرق تدرٌس ذوي  لفرقة الثالثة ا
 االحتٌاجات الخاصة     

-http://bu.edu.eg/staff/fatmaabdelwahab8 ا.د/ فاطمة عبد الوهاب
courses/14280/files 

منةةاهو وطةةرق  11

 تدرٌس

الةةةةةةةةةةةةةةةةةدبلوم 

 الخاص

استراتٌجٌات تدرٌس 
 متقدمة 

http://www.bu.edu.eg/staff/magdyabed8- أ.د مجدى أمٌن
courses/4533/files 

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

courses/4533/files 

 المحاضرة الثانٌة
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  .د مجدى أمٌن أسالٌب تدرٌس دبلوم مهنى مناهو وبرامو 11

المنتجات الطبٌعٌة جزء  الثالثة الكٌمٌاء 11
 الفٌتامٌنات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1015702897 د. محمد صالح
7401218&id=734816217&sfnsn=scwspwa&extid=CoxmjKPoI

7B3uDhv 

الثانيةةةةةة  للفرقةةةةةة رٌاضٌات 11

 اساسي
 سيكلوجية التعلم
 الجزء األول 

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

للفرقةةةةةة الثانيةةةةةة  رٌاضٌات 14

 اساسي
 سيكلوجية التعلم
 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 15

جمٌةةةع الشةةةعب  16

 عام + ممٌز

 فروق فردٌة الفرقة الثالثة
 )المحاضرة األولى(

 اللطٌف عبد مها/  د
 سرور

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

http://bu.edu.eg/staff/mahasourour8-courses/15338 

الفرقة الثانٌةة  جمٌع الشعب  17

أساسةةةً+ممٌ

 ز

سٌكولوجٌا التعلٌم 
 والتعلم 

 )المحاضرة الثانٌة(

 اللطٌف عبد مها/  د
 سرور

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

http://bu.edu.eg/staff/mahasourour8-courses/15344 

الفرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جميع الشعب 18

 الرابعة عام

األصول االجتماعية 
 -والفلسفية للتربية
 المحاضرة ااالولى

 أ.د/هانً محمد ٌونس
د/ شحته محمد سعد 

 موافً
 د/نجالء شاهٌن

courses/15329-http://www.bu.edu.eg/staff/hanymossoua8 

 courses/15331-http://www.bu.edu.eg/staff/hanymossoua8 أ.د/هانً محمد ٌونساألصول االجتماعية الفرقةةة الرابعةةة  جميع الشعب 19
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 -والفلسفية للتربية عام
 المحاضرة ااالولى

د/ شحته محمد سعد 
 موافً

 د/نجالء شاهٌن

 اإلرشاد برامج مقرر دبلوم مهنى نفسي إرشاد 11
 المحاضرة األولى

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

 اإلرشاد برامج مقرر دبلوم مهنى نفسي إرشاد 11
 المحاضرة الثانية

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

 توحد 11

 

  مهني دبلوم

 

 أطفال تدريب برامج

 التوحد

 األولى المحاضرة

 

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

 توحد 11

 

  مهني دبلوم

 

 أطفال تدريب برامج

 التوحد

 الثانية المحاضرة

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

  مهني دبلوم طفل تربية 14

 

 التعامل استراتيجيات

 االولى المحاضرة

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

  مهني دبلوم طفل تربية 15

 

 التعامل استراتيجيات

 الثانية المحاضرة

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

 الخاص الدبلوم صحة نفسية 16

 

  بحث مناهج

 محاضرة أولى 

 courses/15339-http://bu.edu.eg/staff/ibrahimibrahim8 الغنيمي ابراهيم. د
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 الخاص الدبلوم نفسيةصحة  17

 

  بحث مناهج

 محاضرة ثانية

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

المقةةةةةةةرر مةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اإلداة  دبلوم خاص إدارة تربوية  18

 التربوية 

 األولى جزء أولالمحاضرة 

 http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8-courses/15411  سالمة حسين عبد العظيم/ أ.د

المقةةةةةةةرر مةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اإلداة  دبلوم خاص إدارة تربوية  19

 التربوية 

 المحاضرة األولى جزء ثان

 http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8-courses/15413 أ.د/ سالمة حسين عبد العظيم 

المقةةةةةةةرر مةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اإلداة  دبلوم خاص إدارة تربوية  11

 التربوية 

 المحاضرة الثانية

 courses/15417-http://www.bu.edu.eg/staff/salamasayed8 أ.د/ سالمة حسين عبد العظيم 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب  11

رياضةةياتكوكيمياءك

 وبيولوجيكوفيزياء

فلسةفية األصول االجتماعية وال للفرقة الرابعة 

 ول المحاضرة األ -للتربية

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

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب  11

رياضةةياتكوكيمياءك

 وبيولوجيكوفيزياء

األصول االجتماعية والفلسةفية  للفرقة الرابعة 

 المحاضرة الثانية -للتربية

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

شةةةةةةةةةعبة اعتمةةةةةةةةةاد  11

وضةةةةةةةةمان جةةةةةةةةودة 

 سةالمدر

مقةةةةرر خطةةةةة إجرائيةةةةة لنظةةةةام  الدبلوم المهني

 االعتماد وضمان الجودة

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

شةةةةةةةةةعبة اعتمةةةةةةةةةاد  14

وضةةةةةةةةمان جةةةةةةةةودة 

مقةةةةرر خطةةةةة إجرائيةةةةة لنظةةةةام  الدبلوم المهني

 الجودةاالعتماد وضمان 

-http://www.bu.edu.eg/staff/GhadaSaadMahmoudYousef يوسف محمودغادة سعد  أ/
courses 
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 سةالمدر

      

      

      


