
 

 كلية الدراسات التربوية

Lectures Schedule Spring 2019-2020 

 )8-6(الفترة  )6-4(الفترة  )4-2(الفترة  )2-12(الفترة  

 السبت

 التعلم في متقدمة دراسات
 )محمد الزيات. د( اإللكتروني

U 2فصل (ماجستير( 

  والمعلومات التعليم تكنولوجيا
 )الزيات محمد. د(

 دبلوم عامة

  اإللكتروني التعلم نظم إدارة
 )الزيات محمد. د(

 دبلوم مهنية
 ماجستير رسالة 

 )طارق حجازي. د(
 طالب رسالة الماجستير

  اإللكتروني التعلم في بحث قاعة
 )  حجازي طارق. د(

 مهنية دبلوم
 خاصة دبلوم

 التربوي النفسي اإلرشاد
 )محفوظ عبد الستار. د(

 دبلوم عامة

   األحد

  اإللكتروني التعلم بيئات تطوير
 )النجار محمد. د(

 دبلوم مهنية
 التعلم ونظريات النفس علم

 )حمدي ميهان. د(
 دبلوم خاصة

 المصغر التدريس
 )  طارق حجازي. د( 

 دبلوم عامة
  التدريس وطرق المناهج

 ) شيماء حمودة. د(
 خاصة دبلوم

  االثنين
  ماجستير رسالة

 )النجار محمد. د(
 طالب رسالة الماجستير

  المعلومات أخالقيات
 )طارق حجازي. د(

 دبلوم عامة
  دبلوم مهنية

  البرمجة أساليب
 )  محمد النجار. د(

 دبلوم خاصة

   الثالثاء

  اإللكتروني التعلم تكنولوجيات
 )النجار محمد. د(

 )2فصل (ماجستير 

 

  التخرج مشروع
 )عز هبة. أ – النجار محمد. د(

   مهنيةدبلوم 

 األربعاء
  ماجستير رسالة

 )الزيات محمد. د(
 طالب رسالة الماجستير

 قاعة البحث في التعلم اإللكتروني 
 ) طارق. د+ الزيات . د+  النجار. د(

 )السمينار هيئة( العام السمينار
 )2فصل( ماجستير

  التربية أصول
 )سامي نصار. د.أ(

 األبعاد ثالثية الرسوم دبلوم خاصة
 )الحميد عبد وليد. د(

 دبلوم خاصة
  والعلمي اإلبداعي التفكير

 )عز هبة. أ - النجار محمد. د(
 دبلوم عامة
 دبلوم مهنية

   الخميس
 والمقارنة الدولية التربية
 )مروة حنفي. د(

 دبلوم عامة

 



 كلية الدراسات التربوية

 الدبلوم العامة

Lectures Schedule Spring 2019-2020 

 )8-6(الفترة  )6-4(الفترة  )4-2(الفترة  )2-12(الفترة  

  السبت
  والمعلومات التعليم تكنولوجيا

 )الزيات محمد. د(
 

 التربوي النفسي اإلرشاد
 )محفوظ عبد الستار. د(

 

 

   األحد

 المصغر التدريس
 )  طارق حجازي. د( 

 

 

   االثنين
  المعلومات أخالقيات

 )طارق حجازي. د(
 

 

  الثالثاء

   األربعاء
  والعلمي اإلبداعي التفكير

 )عز هبة. أ - النجار محمد. د(
 

 

   الخميس
 والمقارنة الدولية التربية
 )مروة حنفي. د(

 

 

 



 

 كلية الدراسات التربوية           

 الدبلوم الخاصة           

Lectures Schedule Spring 2019-2020 

 )8-6(الفترة  )6-4(الفترة  )4-2(الفترة  )2-12(الفترة  

  السبت

  اإللكتروني التعلم في بحث قاعة
 )  حجازي طارق. د(

 

  

   األحد

  التدريس وطرق المناهج
 ) شيماء حمودة. د(

 

 التعلم ونظريات النفس علم
 )حمدي ميهان. د(

 

   االثنين

  البرمجة أساليب
 )  محمد النجار. د(

 

 

  الثالثاء

   األربعاء
  التربية أصول

 )سامي نصار. د.أ(
 

 األبعاد ثالثية الرسوم
 )الحميد عبد وليد. د(

 

  الخميس

 



 

 كلية الدراسات التربوية                         

 الدبلوم المهنية           

Lectures Schedule Spring 2019-2020 

 )8-6(الفترة  )6-4(الفترة  )4-2(الفترة  )2-12(الفترة  

  السبت
  اإللكتروني التعلم في بحث قاعة

 )  حجازي طارق. د(
 

  اإللكتروني التعلم نظم إدارة
 )الزيات محمد. د(

 
 

   األحد
  اإللكتروني التعلم بيئات تطوير
 )النجار محمد. د(

 

 

   االثنين
  المعلومات أخالقيات

 )طارق حجازي. د(
 

 

   الثالثاء

  التخرج مشروع
 )عز هبة. أ – النجار محمد. د(

 

 

   األربعاء

  والعلمي اإلبداعي التفكير
 )عز هبة. أ - النجار محمد. د(

 

 

  الخميس

 

  



 

 كلية الدراسات التربوية                       

 طالب رسالة الماجستير+  الماجستير       

Lectures Schedule Spring 2019-2020 

 )8-6(الفترة  )6-4(الفترة  )4-2(الفترة  )2-12(الفترة  

 السبت

 التعلم في متقدمة دراسات
 )محمد الزيات. د( اإللكتروني

 )2فصل (ماجستير 
 ماجستير رسالة   

 )طارق حجازي. د(
 طالب رسالة الماجستير

  األحد

  االثنين
  ماجستير رسالة

 )النجار محمد. د(
 طالب رسالة الماجستير

  

   الثالثاء
  اإللكتروني التعلم تكنولوجيات

 )النجار محمد. د(
  )2فصل (ماجستير 

 

 األربعاء
  ماجستير رسالة

 )الزيات محمد. د(
 طالب رسالة الماجستير

 قاعة البحث في التعلم اإللكتروني 
 ) طارق. د+ الزيات . د+  النجار. د(

 )السمينار هيئة( العام السمينار
 )2فصل( ماجستير

  

  الخميس

 

 


