
 

          
           

 كلية الرتبية                                                         

 مكتب العميد   

 نتيجة
 طالب املاجستري يف الرتبية

  م2020 أغسطس دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 مقرر التخصص الوظيفة التخصص االسم اجللوس

مقرر تكنولوجيا 
 املعلومات

 ناجح حمروم بسبب عدم احلضور من اخلارج علم النفس الرتبوي عمرهيام حسن علي  101

 ناجح ناجح من اخلارج علم النفس الرتبوي كريم شنودة لبيب شنودة 102

 ناجح ------------------- من اخلارج علم النفس الرتبوي محدأمحد حممد إميان أ 103

 ناجح ناجح من اخلارج الرتبيةصول أ ناصر رفعت على مهران 104

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ هيثم على حممد على  105

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ نوره عبد النيب حسن سعيد 106

 ناجح ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ هيثم عطا امحد حممد 107



 ناجح ناجح اخلارجمن  صول الرتبيةأ مساء فتحي جاد الكريم حممدأ 108

 منى حممد خليفة عمران  109

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح معيدة ةطفول

 أمحد عبد املغيث أنور حممد 110
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح معيد رياضيات

 مصطفى صربي عبد الرمحن خليفة  111

 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج رياضيات

 حممود عبيد اهللراهيم راندا إب 112
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج رياضيات

 السيد شيماء رمضان عبده 113

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج رياضيات

 أمساء حممد عبد احلميد حممد 114

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج طفولة

 حامت على حممد جعفر 115

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج رياضيات

 يمحد علهالة حممد أ 116

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج رياضيات

 إبراهيممريم شهدي فهيم  117

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج طفولة

 بو احلسن حممدأميان عيد إ 118

مناهج وطرق تدريس 

 ناجح ناجح من اخلارج طفولة

 ابراهيم حممد ابراهيمهدير  119

مناهج وطرق تدريس 

 ------------------- ناجح من اخلارج علوم

 ناجح ناجح من اخلارج دارة تعليميةإ  أمحد رمضان عبد الراضي كمال الدين 120

 ناجح ناجح من اخلارج دارة تعليميةإ مل فاضل عبد الكريم عبد اهللأ 121



 ناجح ناجح من اخلارج تكنولوجيا التعليم عبد اهلل حممود متوىل عبد املوجود 122

 غــــــــــــــــائب غــــــــــــــــائب من اخلارج تكنولوجيا التعليم فاطمة حسن حممود عبد العزيز 123

 ------------------- ناجح من اخلارج تكنولوجيا التعليم محد ابو اجملد حممدمسر أ 124

 ------------------- ناجح من اخلارج تكنولوجيا التعليم الرحيمعزة حممد عبد الرؤوف عبد  125

 ناجح ناجح من اخلارج تكنولوجيا التعليم محد عثمانناس حشمت أإي 126

 ------------------- ناجح من اخلارج تكنولوجيا التعليم هالل عبد احلميد عبد اللطيف امحد 127

 ناجح ناجح معيدة النفسيةالصحة  إسراء مسري السيد عبد الباسط  128

 ناجح ناجح من اخلارج الصحة النفسية شريين أبو بكر حامد حممد 129

 ناجح ناجح من اخلارج الصحة النفسية شيماء رفعت خلف عبد اللطيف 130

 ناجح ناجح من اخلارج الصحة النفسية شيماء حممد عبد الرحيم السيد 131
132 
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 نتيجة
 يف الرتبية دكتوراه الفلسفةطالب 

 م 2020 أغسطس دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 اجللوس

 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر يف التخصص الوظيفة التخصص االسم

 ناجح حمروم بسبب عدم احلضور من اخلارج صول الرتبيةأ محدكرم أمحد حسن أ 201

 ------------------- ناجح من اخلارج صول الرتبيةأ محد مخيس عبد اهللإميان أ 202

 محد عبد العظيم حممدأفايزة  203
 مناهج وطرق

 تدريس لغة عربية
 ناجح من اخلارج

 حمروم بسبب عدم احلضور

 حممد عبد الاله حممد حممد 204
 مناهج وطرق تدريس

 صناعيالتعليم ال
مدرس 

 ناجح ناجح مساعد

 ناجح ------------------- من اخلارج تكنولوجيا التعليم حممود جابر حممود عبد الغين 205
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 نتيجة
 م2020أغسطساملقررات التكميلية دور طالب 

رقم 
 اجللوس

 التخصص االسم
 2مقرر ختصص 1مقرر ختصص قاعة حبث

 التقدير التقدير التقدير
 جيدجدا   ممتاز جيد مناهج وطرق تدريس العلوم محمد هاشم فرغلي رشوان 301

 صباح فوزي سالم محمد 302
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 جيدجدا   ممتاز جيد اإلنجليزية

 جيدجدا   جيدجدا   جيد التربية المقارنة واإلدارة التعليمية عادل عبدالكريم محمد علي 303

 جيد جيدجدا   جدا  جيد الصحة النفسية دميانة شهدي خلف داود 304
 ممتاز جيد ممتاز تكنولوجيا التعليم شيماء حمدي عبداللطيف عثمان 305
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