كلية التربية

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث

جدول امتحانات
الدبلوم العام فً التربٌة نظام العام الواحد ( التفرغ )
فً الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً  3102 – 3102م
الٌوم و التارٌخ

الـزمـن

المادة

ههٌح التؼلُن
األحذ  4112 /6 / 1م
عُكىلىجُح روي االحتُاجاخ الخاصح
األثٌُي  4112/6/4م
طشق تذسَظ روي االحتُاجاخ الخاصح
األستؼاء  4112/6/2م
ًظن التؼلُن الوقاسًح
الخوُظ  4112/6/5م
الفكش التشتىٌ و تطثُقاته
األحذ  4112/ 6 / 8م
الفشوق الفشدَح و القُاط الٌفغً
األثٌُي  4112/ 6 / 9م
الصحح الٌفغُح و اإلسشاد الٌفغً
األستؼاء  4112/6/11م
الوقشس التشتىٌ اإلختُاسي
الخوُظ  4112/ 6 / 14م

عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى
عاػتاى

تعلٌمات مهمة
( )1تبدأ االمتحانات فى تمام الساعة  :الثانية ظهرا .
( )4ػلً جوُغ الطالب إحضاس إثثاخ الشخصُح ( الثطاقح أو كاسًُح الكلُح ).
( )3هوٌىع الذخىل تأَح هزكشاخ أو كتة أو التلُفىى الوحوىل أو أَح و عُلح تغاػذ ػلً الغش حتً
ال َؼشض الطالة ًفغه للوغاءلح القاًىًُح أو الحشهاى هي اإلهتحاى .
ػلمن
 أماكن اللجان  ( *:كلُح التشتُح ) تها الشؼة التالُح  }:اللغح الؼشتُح  +خذهح اجتواػُح +
ًفظ  +سَاضُاخ  +هٌذعح  +هكتثاخ  +عُاحح و فٌمادق  +اقتصماد هٌضلمً  +طمة تُطمشي  +فٌمىى
جوُلح  +حاعة آلً {
* كلُح التجاسج تها الشؼة اِتُح  } :ػلىم  +إًجلُضي  +فشًغً  +هىاد إجتواػُح  +إػالم  +صساػح
 +حقىق  +فلغفح  +إجتواع  +تجاسي {.

مدٌر اإلدارة
أ /دولت محمد سلٌمان

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث
أ.د .الشناوي عبد المنعم الشناوي
ٌعتمد  ،عمٌد الكلٌة
أ.د /حمدى حسن المحروقى

كلية التربية
جدول امتحانات
البحوث
للدراسات
العامٌن – الفرقة األولى ) فً الفصل الدراسً الثانى
العليا ونظام
التربٌة (
الكليةالعام فى
مكتب وكيلالدبلوم
فً العام الجامعً  3102 – 3102م

اليوم و التاريخ

المادة

الزمن

األحذ  4112/6/1م

عُكىلىجُح التؼلن

عاػتاى

الثالثاء  4112/6/3م

تكٌىلىجُا تؼلُن التخصص

عاػتاى

الخوُظ  4112/6/5م

طشق تذسَظ روي اإلحتُاجاخ الخاصح

عاػتاى

األحذ  4112/6/8م

مقرر ثقافً

عاػتاى

تعلٌمات مهمة
( )1تثذأ االهتحاًاخ فٍ توام الغاػح الؼاششج صثاحا .
( )4ػلً جوُغ الطالب إحضاس إثثاخ الشخصُح ( الثطاقح أو كاسًُح الكلُح ).
( )3هوٌىع الذخىل تأَح هزكشاخ أو كتة أو التلُفىى الوحوىل أو أَمح و عمُلح تغماػذ
ػلممً الغممش حتممً ال َؼممشض الطالممة ًفغممه للوغمماءلح القاًىًُممح أو الحشهمماى هممي
اإلهتحاى .
()2أهاكي اللجاى توثًٌ كلُح التشتُح .
مدٌر اإلدارة

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث
أ.د .الشناوي عبد المنعم الشناوي

أ /دولت محمد سلٌمان
ٌعتمد ،،،عمٌد الكلٌة
أ.د .حمدى حسن المحروقى

جدول امتحانات
الدبلوم العام فى التربٌة ( نظام العامٌن – الفرقة الثانٌة ) فً الفصل الدراسً الثانً

فً العام الجامعً  3102 - 3102م

التربيةالتاسَخ
الُىم و
كلية

الضهي

الوادج

للدراساتمالعليا و البحوث
مكتب
ًظن التؼلُن الوقاسًح
الكلية4112
وكيل/6/4
األثٌُي

عاػتاى

األستؼاء  4112/6/2م

الفشوق الفشدَح و القُاط الٌفغً

عاػتاى

األثٌُي  4112/6/9م

الصحح الٌفغُح و اإلسشاد الٌفغً

عاػتاى

األستؼاء  4112/6/11م

هقشس تشتىٌ اختُاسٌ

عاػتاى

تعلٌمات مهمة
( )1تثذأ االهتحاًاخ فً توام الغاػح الؼاششج صثاحا .
( )4ػلً جوُغ الطالب إحضاس إثثاخ الشخصُح ( الثطاقح أو كاسًُح الكلُح ).
( )3هوٌىع الذخىل تأَح هزكشاخ أو كتة أو التلُفىى الوحوىل أو أَح و عُلح تغاػذ
ػلً الغش حتً ال َؼشض الطالة ًفغه للوغاءلح القاًىًُح أو الحشهاى هي
االهتحاى .
( )2أهاكي اللجاى توثًٌ كلُح التشتُح .

مدٌر اإلدارة
أ /دولت محمد سلٌمان

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث
أ.د .الشناوي عبد المنعم الشناوي
ٌعتمد ،،،عمٌد الكلٌة
أ.د .حمدى حسن المحروقى

