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                                    كلية الرتبية   
  مكتب العميد   

 نتيجة
 )الئحة قدمية( طالب املاجستري يف الرتبية

  م2022 يوليو دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ حممد خمتار حممد السيد 101

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ عاصم حممد حممد حسناء 102

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ سلوى السيد امحد علي 103

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ هند حسين ابو احلسن 104
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رقم 
 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ إمساعيل ياسني هاشم عالم 105

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ أمساء عاطف حممد إبراهيم 106

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ الشيماء الدردير رضوان 107

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ متاضر انور حممد السيد 108

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ شرين حممود عسران حممود 109

 ناجح ناجح اخلارجمن  صول الرتبيةأ سهام امحد علي حممد 110

 ناجح ناجح وافد إدارة تعليمية عبد اهلل عبد العزيز عبد العزيز عبد اهلل 111

 ناجح ناجح من اخلارج إدارة تعليمية نسمة عبد الرؤوف حافظ حممود 112

 ناجح ناجح من اخلارج إدارة تعليمية منى حممود سيد علي 113
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رقم 
 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

 ناجح ناجح من اخلارج تعليمية إدارة شيماء امحد حممد عبد الرمحن 114

 ناجح ناجح من اخلارج إدارة تعليمية هبة حممد امحد رضوان 115

 ناجح ناجح من اخلارج إدارة تعليمية رويدا حسني على ابو زيد 116

 ناجح ناجح من اخلارج إدارة تعليمية داليا مجال ابراهيم حامد 117

 ناجح ناجح من اخلارج تعليمية إدارة دعاء عبد الرمحن حممود عبد الرمحن 118

 ناجح ناجح من اخلارج صحة نفسية رضا السيد حممد امحد 119

 حنان موسى سعد شعبان  120
مناهج وطرق 

 تدريس الطفولة
 ناجح ناجح من اخلارج

 أمساء عبد السميع ناصر عبد السميع 121

مناهج وطرق 

تدريس 

 الطفولة

 ناجح ناجح من اخلارج

 حممد عثمانمحد فؤاد أ 122

مناهج وطرق 

تدريس اللغة 

 الفرنسية

 ناجح ناجح من اخلارج
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رقم 
 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

 انتصار حممود حسني عبد الباقي 123

مناهج وطرق 

تدريس اللغة 

 االجنليزية

- ناجح من اخلارج - - - - - 

 معالي جعفر عبد اهلل الصادق 124

مناهج وطرق 

تدريس اللغة 

 االجنليزية

 ناجح ناجح من اخلارج

 صربي السيد حممود حممد 125

مناهج وطرق 

تدريس اللغة 

 العربية 

 ناجح ناجح من اخلارج

 مروة حممد عبد الرازق 126

مناهج وطرق 

تدريس 

 الطفولة

 ناجح ناجح من اخلارج

 عفاف بدر سليم بدر 127

علم النفس 

 الرتبوي

 غـــــــــــــائب غـــــــــــــائب من اخلارج

 امحدممدوح ابو احلمد صربة  128

علم النفس 

 الرتبوي

 ناجح ناجح من اخلارج

 مساح رمضان سعد الدين حممدين 129

علم النفس 

 الرتبوي

 ناجح ناجح من اخلارج

132 

 كتبه                              راجعه                                جلنة الرصد                              عميد الكلية   
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                                    كلية الرتبية   
  مكتب العميد   

  

 نتيجة                                                                                  
 الئحة قدمية() يف الرتبية دكتوراه الفلسفةطالب 

 م2022 يوليو دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 اجللوس

 تكنولوجيا املعلومات مقرر مقرر يف التخصص الوظيفة القسم االسم

 ناجح ناجح من اخلارج 201

 ناجح ناجح من اخلارج 202

 ناجح ناجح من اخلارج  203
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رقم 
 اجللوس

 تكنولوجيا املعلومات مقرر مقرر يف التخصص الوظيفة القسم االسم

 ناجح ناجح من اخلارج 204

 ناجح ناجح من اخلارج  205

- من اخلارج 206 - - -  ناجح -

 ناجح ناجح وافد 207

 ناجح ناجح اخلارجمن  208

 ناجح ناجح من اخلارج 209

 ناجح ناجح من اخلارج 210

 ناجح ناجح من اخلارج 211

- من الداخل 212 - - -  ناجح -
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رقم 
 اجللوس

 تكنولوجيا املعلومات مقرر مقرر يف التخصص الوظيفة القسم االسم

 ناجح ناجح من اخلارج 213

- من اخلارج 214 - - -  ناجح -

 ناجح ناجح من الداخل 215

 ناجح ناجح من اخلارج 216

 ناجح ناجح من اخلارج 217

 جلنة الرصد                               عميد الكلية                                كتبه                          راجعه      
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 كلية الرتبية                                                      

   مكتب العميد          

 نتيجة
 م2022يوليو التكميلية دور  املقرراتطالب 

رقم 
 التخصص االسم اجللوس

 2مقرر ختصص 1مقرر ختصص قاعة حبث
 التقدير التقدير التقدير

 جيد جيد جيد تكنولوجيا التعليم مساء حلمي سيد حممدأ 301

 جيد ضعيف جد ا جيدجدا   تكنولوجيا التعليم بدور حييى حممد فتحي 302

 جيد جيد جيد تكنولوجيا التعليم امحدوالء رفاعي عبد الغين  303

 ضعيف ضعيف جد ا جيد تكنولوجيا التعليم مارينا ونيس روفائيل القس  304
 جيدجدا   جيد جيد تكنولوجيا التعليم عبد الرمحن حممد عبد احلق عسكر 305

 جيدجدا   جيد جيدجدا   تكنولوجيا التعليم لديه رشدي عطا اهلل شنوده 306

307 
دارة الرتبية املقارنة واإل امحد عبد الكريمسناء حممد 

 ممتاز جيدجدا   جيدجدا   التعليمية

308 
دارة الرتبية املقارنة واإل حممد فتحي حممد عبد اللطيف

 جيدجدا   ممتاز ممتاز التعليمية
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رقم 
 التخصص االسم اجللوس

 2مقرر ختصص 1مقرر ختصص قاعة حبث
 التقدير التقدير التقدير

309 
دارة الرتبية املقارنة واإل فايزه امحد هريدب مرسي

 ممتاز جيدجدا   جيدجدا   التعليمية
 ممتاز ممتاز ممتاز أصول الرتبية دعاء امحد امحد يونس 310

 ممتاز جيد ممتاز أصول الرتبية شيماء نشأت حممد السيد 311

 جيدجدا   جيد جيد أصول الرتبية عادل حسن عشري 312
 جيدجدا   جيد جيدجدا   الصحة النفسية هيام حممد امحد حسان 313
 جيدجدا   جيدجدا   جيدجدا   الصحة النفسية جنوى امحد حممد محاد 314
 جيدجدا   جيد جيد الصحة النفسية فاطمة يوسف حممود عبد العزيز 315

316 
مناهج وطرق تدريس  حجاج القرشي حممد وهب اهلل

 ممتاز جيدجدا   جيدجدا   الدراسات االجتماعية

317 
مناهج وطرق تدريس اللغة  امني حممد امني امحد

 جيدجدا   جيدجدا   جيدجدا   االجنليزية

318 
مناهج وطرق تدريس اللغة  نهلة حممد جالل حممد

 االجنليزية
 ممتاز جيدجدا   جيدجدا  

319 
مناهج وطرق تدريس العلوم  عالء عاطف الصادق عبد السميع

 التجارية
 ممتاز ممتاز جيدجدا  

 

 جلنة الرصد                              عميد الكلية                                   كتبه                               راجعه    

 


