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Sohag Faculty Of Education  

Dean'S Office 

 كلية التربية بسوهاج

 مكتب العميد

م2021تكنولوجيا املعلومات( دور يوليو  –قائمة بأمساء الطالب املتقدمني المتحان مقرري املاجستري يف الرتبية )مقرر التخصص   

 مببين كلية الرتبية طرقة فصول الدور الثاني:  املكان

 م االســـــــم التخصص املقرر
 101 مروة أمحد صديق عبد احلميد مناهج وطرق تدريس اللغة العربية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 102 زبيدة عابد حممد حسني مناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 103 اسراء طه حفين حممد صول الرتبيةأ تكنولوجيا املعلوماتمقرر التخصص + 

 104 امساء منصور امحد عبد اهلل صول الرتبيةأ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 105 سحر حممود عبد الباسط حممود  صول الرتبيةأ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 106 إميان فهمي حممد امحد الرتبيةصول أ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 107 كرمية منصور رجب عبد اهلل صول الرتبيةأ مقرر التخصص 

 108 جورجيت بشرى طانيوس جورجي صول الرتبيةأ مقرر التخصص 

 109 عثمان ابو احلمد عثمان صول الرتبيةأ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 110 أمانى حممود علي وزيري  الصحة النفسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 111 ماري مسعد بشري الصحة النفسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 112 ماري ابراهيم جورجي الصحة النفسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 113 مساح عبد اهلل أمحد رضوان الصحة النفسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 114 منال شعبان أمحد  الصحة النفسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 115 أمساء السيد حممود  عباس الصحة النفسية تكنولوجيا املعلومات

 116  إسالم خلف امحد مهدي تربية مقارنة مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 117 سومية عبد اجلابر خالف تعليميةدارة إ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 118 رجاء ابو السعود فاضل حممود دارة تعليميةإ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 119 سهري خلف جاد علي دارة تعليميةإ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 120 الرحيمأمساء البدري حممد عبد  دارة تعليميةإ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 121 بكر بدري محدان رشوان دارة تعليميةإ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات
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Sohag Faculty Of Education  

Dean'S Office 

 كلية التربية بسوهاج

 مكتب العميد

م2021تكنولوجيا املعلومات( دور يوليو  –يف الرتبية )مقرر التخصص  الدكتوراهقائمة بأمساء الطالب املتقدمني المتحان مقرري   

 قــــاعة السيمنار بالدور الثاني:  املكان

 م االســـــــم التخصص املقرر

 201 إسراء "حممد حمسن" علي طه مناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 202 بسمه طه حممد حسن مناهج وطرق تدريس اللغة العربية تكنولوجيا املعلومات

 مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات
تدريس الدراسات مناهج وطرق 

 االجتماعية
 203 جنالء مسعود عبد الباقي

 204 إميان حممد أمني عباس مناهج وطرق تدريس علوم مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 205 فاطمة معاز حممد حممد مناهج وطرق تدريس اللغة العربية تكنولوجيا املعلومات 

 206 هبه حممد خبيت حممد وطرق تدريس اللغة العربيةمناهج  مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 207 حممد عبد اهلل حممد فهد  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية مقرر التخصص 

 208 عبد الرمحن حممد مسرع سامل  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية مقرر التخصص 

 209 مبارك حسني برجس برجس  ليمناهج وطرق تدريس حاسب  آ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 210 فهد عدنان يوسف مدلل  مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 211 على عبد احلليم على عبد الرحيم صول الرتبيةأ مقرر التخصص + تكنولوجيا املعلومات

 212 الغينحممود جابر حممود عبد  تكنولوجيا التعليم مقرر التخصص 
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Dean'S Office 

 كلية التربية بسوهاج

 مكتب العميد

م2021دور يوليو  قائمة بأمساء الطالب املتقدمني المتحان املقررات التكميلية  
 مببين كلية الرتبية طرقة فصول الدور الثاني:  املكان

 م االســـــــم التخصص املقرر

 301 عبد الرحيم حممود عبد العزيز حممود دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 302 صالح محودة امحد محودة دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 303 منال عطية سيد امحد دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 304 إمساعيلعمرو كمال عبد املوجود  دارة التعليميةإلاملقارنة واالرتبية  2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 305 عصام يوسف حممود محدون دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 306 امساعيلفريال عبد اهلل أمحد  دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 307 ناهد نشأت سامي صموائيل دارة التعليميةإلالرتبية املقارنة وا 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 308 عبد اهلل عمر حسن حممد تكنولوجيا التعليم 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 309 حسانني آيات أمحد حسني تكنولوجيا التعليم 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 310 هيثم أمحد الطاهر يس العدوي تكنولوجيا التعليم 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 311 حممد صابر علي أبو طالب تكنولوجيا التعليم 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 312 والء خالد حممد حسن علم النفس الرتبوي 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 313 حممد خملوف حممود علم النفس الرتبوي 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 314 إسالم حممد عبد الرحيم الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 315 هبه عبد الرحيم حممود هشام الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 316 رفعت راغب عبد املالك الصحة النفسية 2ختصص +مقرر 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 317 روضة السيد أمحد عبد اجمليد الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 318 إميان عبد العظيم أبو بكر علي الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 319 منة اهلل صالح مصطفى عبد الرحيم الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 320 أمانى عبد الناصر حممد الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 321 وجدي وليم فهمي دميان الصحة النفسية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 

 حمروم بسبب عدم احلضور
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 االجنليزية
 322 القادر عبد ربه متوليسهري عبد 

 323 إميان حممد زكي  موسى أصول الرتبية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 
 324 أمل السيد كمال الدين عبد العال أصول الرتبية 2+مقرر ختصص 1قاعة حبث+ مقرر ختصص 

 

 

mailto:dean@edu.sohag.edu.eg
http://www.sohag-univ.edu.eg/facedu

