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كلية الدراسات التربوية
برنامج الدراسات العليا فى التعلم االلكترونى

Faculty of Educational Studies
Academic Calendar

Spring Semester 2018
Comments

Activities

Registration
بدء تطبيق غرامة تأخير سداد المصروفات  300جنيه السبت 2018/3/17

بداية الدراسة

Start-End

Week No.

24/2/2018-1/3/2018

Reg 1

3/3/2018-8/3/2018

Reg 2

10/3/2018-15/3/2018

Reg 3

17/3/2018-22/3/2018

1.

24/3/2018-29/3/2018

2.

1/4/2018-5/4/2018

3.

عطلة شم النسيم األثنين 2018/4/9

7/4/2018-12/4/2018

4.

اعالن جدول امتحان منتصف الفصل

14/4/2018-19/4/2018

5.

األربعاء  2018/4/ 25عطلة عيد تحرير سيناء

21/4/2018-26/4/2018

6.

28/4/2018-3/5/2018

7.

5/5/2018-10/5/2018

8.

12/5/2018-17/5/2018

9.

19/5/2018-24/5/2018

10.

26/5/2018-31/5/2018

11.

2/6/2018-7/6/2018

12.

9/6/2018-14/6/2018

13.

16/6/2018-21/6/2018

14.

23/6/2018-28/6/2018

15.

استالم خطط األبحاث

30/6/2018-6/7/2018

16.

امتحان نهاية الفصل

7/7/2018 – 13/7/2018

17.

امتحان نهاية الفصل

14/7/2018 – 19/7/2018

18.

بدء تطبيق غرامة تأخير سداد المصروفات مضاعفة  500جنيه السبت
2018/3/24

امتحان منتصف الفصل

عطلة عيد العمال الثالثاء 2018/5/01
أخر موعد لالنسحاب من المقررات بتقدير منسحب الخميس 2018/5/4

الجمعة  – 15االحد  17يونيو  : 2018عيد الفطر المبارك  1439هـ
انتهاء المحاضرات
اعالن جدول امتحان نهاية الفصل

مدير البرنامج
أ.د سامى نصار

كلية الدراسات التربوية
برنامج الدراسات العليا فى التعلم االلكترونى

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني Spring 2018

السبت
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

مدير البرنامج
أ.د سامى نصار

5:00 : 3:00
طرق التدريس العامة والخاصة
(دبلوم  -استدراكي ماجستير)
د .أماني عبد العزيز
5:00 : 3:00
دراسات في البحوث الميدانية
(دبلوم  -استدراكي ماجستير)
د .محمد الزيات
6:00 : 4:00
أسس ومبادئ التعلم اإللكتروني
(دبلوم)
د .محمد الزيات
6:00 : 4:00

قاعة بحث في التعلم اإللكتروني ()1
(دبلوم)
د .محمد الدسوقي
6:00 : 4:00
تكنولوجيات التعلم اإللكتروني
(دبلوم)
د .محمد النجار
5:00 : 3:00
مشروع التخرج
(دبلوم)
د .محمد الزيات – د .محمد النجار

7:00 : 5:00
المناهج وتكنولوجيا التعليم
(دبلوم  -استدراكي ماجستير)
د .محمد النجار
6:00 : 4:00
مناهج البحث في التربية
(ماجستير)
د .محمد النجار
6:00 : 4:00
اختبارات ومقاييس واحصاء تربوي
(ماجستير)
د .عماد محجوب
6:00 : 4:00
توكيد الجودة واالعتماد للتعلم اإللكتروني
(ماجستير)
د .محمد الزيات
6:30 : 4:30
علم النفس التربوي
(دبلوم  -استدراكي ماجستير)
د .صفاء اسماعيل

