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رقم 
 اجللوس

 مقرر التخصص الوظيفة التخصص االسم
مقرر تكنولوجيا 

 املعلومات

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج التربية المقارنة  101

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج التربية المقارنة  102

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج اإلدارة التعليمية 103

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج اإلدارة التعليمية 104

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح وافد من الكويت اإلدارة التعليمية 105

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج اإلدارة التعليمية 106



 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج اإلدارة التعليمية 107

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح وافدة من الكويت اإلدارة التعليمية 108

 حـــــــــناج ---------------- معيدة علم النفس التربوي  109
 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج علم النفس التربوي  110

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح معيدة تكنولوجيا التعليم 111

 حـــــــــناج ـــــــائبـــــــــــــــــغــــ من الخارج تكنولوجيا التعليم 112
 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج تكنولوجيا التعليم 113

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج تكنولوجيا التعليم 114

 ناجـــــــــح ــــبــراســـــــ من الخارج تكنولوجيا التعليم 115

 ناجـــــــــح غــــــــــــــــــــــــــــائب من الخارج تكنولوجيا التعليم 116

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج تكنولوجيا التعليم 117

 غــــــــــــــــــــــــــــائب حمروم بسبب عدم احلضور من الخارج تكنولوجيا التعليم 118

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج تكنولوجيا التعليم 119

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 120

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 121



 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 122

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 123

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 124

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 125

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 126

 غــــــــــــــــــــــــــــائب حمروم بسبب عدم احلضور من الخارج أصول التربية 127

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 128

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج أصول التربية 129

مناهج وطرق تدريس اللغة  130
 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج اإلنجليزية

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  131

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  132

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  133

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  134

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح الخارجمن  الطفولةمناهج وطرق تدريس  135

 غــــــــــــــــــــــــــــائب حمروم بسبب عدم احلضور من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  136



 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج الطفولةمناهج وطرق تدريس  137

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج العلوممناهج وطرق تدريس  138

 ناجـــــــــح ناجـــــــــح من الخارج العلوممناهج وطرق تدريس  139
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 يف الرتبية دكتوراه الفلسفةطالب 
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رقم 
 اجللوس

 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر يف التخصص الوظيفة التخصص االسم

 ــــحـــــناجــ ــــحـــــناجــ مدرس مساعد علم النفس التربوي   201
 ناجـــــــــــح ناجـــــــــــح من الخارج الصحة النفسية 202

 ناجـــــــــــح ناجـــــــــــح من الخارج الصحة النفسية 203

 ---------------- ناجـــــــــــح من الخارج الصحة النفسية 204
 ---------------- ناجـــــــــــح من الخارج الصحة النفسية 205
 ناجـــــــــــح ناجـــــــــــح من الخارج أصول التربية 206



 ناجـــــــــــح ---------------- من الخارج التربيةأصول  207

 ــــحـــــناجــ ناجـــــــــــح من الخارج أصول التربية 208

 ---------------- ناجـــــــــــح مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس علم النفس 209
 ناجـــــــــــح حمروم بسبب عدم احلضور من الخارج وطرق تدريس الدراسات االجتماعيةمناهج  210

 ناجـــــــــــح ــــحـــــناجــ وافد من الكويت مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 211
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 الدراسات العليا  
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 يف الرتبية الدراسة االستكمالية ملعادلة درجة دكتوراه الفلسفةطالب 

 م 2020 يناير دور – مقرر )تكنولوجيا املعلومات(المتحان 
  

رقم 
 اجللوس

 املعلوماتمقرر تكنولوجيا  الوظيفة القسم االسم

 حــــــــناجــــــ معادلة درجة الدكتوراه أصول التربية حمدي محمد أحمد شحاته 212
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