
 

          
           

                                    الرتبية كلية   
  مكتب العميد   

 نتيجة
 طالب املاجستري يف الرتبية

  م2021 يناير دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

مقرر تكنولوجيا 
 املعلومات

 أمساء حممد مدني 101
 أصول الرتبية

 ناجح ناجح من اخلارج

 عالء توفيق حممد أبو العال 102
 أصول الرتبية

 ناجح ناجح من اخلارج

 ملياء أمحد أمساعيل 103
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج

 مروة أمحد صديق 104
 مناهج وطرق تدريس

 غــــــــــــــــــــــائب من اخلارج

 صفاء إبراهيم حممود عبد احلافظ 105
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج

 سحر أمحد حممود السيد 106
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج



رقم 
 مقرر التخصص الوظيفة القسم االسم اجللوس

مقرر تكنولوجيا 
 املعلومات

 علي املاسخ عبد املغيث 107
 مناهج وطرق تدريس

 حمروم بسبب عدم احلضور من اخلارج

 زبيده عابد حممد حسني 108
 مناهج وطرق تدريس

 غــــــــــــــــــــــائب من اخلارج

 أمحد حممد أمحد إيناس 109
 تكنولوجيا التعليم

 ناجح ناجح من اخلارج

 الشيماء أمحد عبد العزيز أمحد 110
 تكنولوجيا التعليم

 ناجح ناجح من اخلارج

 محاده ممدوح حامد عز العرب 111
 تكنولوجيا التعليم

 ناجح ناجح من اخلارج

 إميان أمحد حممد أمحد 112
 علم النفس الرتبوي

 ------------ ناجح معيدة

 هيام حسن علي عمر 113
 علم النفس الرتبوي

 ------------ ناجح من اخلارج

 إسراء رشوان حممود علي 114
 علم النفس الرتبوي

 ناجح ناجح من اخلارج

 آية السيد أمحد جاد احلق 115
 علم النفس الرتبوي

 ناجح ناجح من اخلارج

 سحر ثابت حممد حافظ 116
 صحة نفسية

 ناجح ناجح من اخلارج
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 كلية الرتبية           

  مكتب العميد         
 

 نتيجة                                                                                  
 يف الرتبية دكتوراه الفلسفةطالب 

 م2021يناير  دور –المتحان املقررين الدراسيني 
 

رقم 
 اجللوس

 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر يف التخصص الوظيفة القسم االسم

 ناجح ناجح من اخلارج أصول الرتبية خليفه محادأمحد خليفه  201

 محوده عبد الرمحن علي 202
 أصول الرتبية

 ------------ ناجح من اخلارج

 كرم أمحد حسن أمحد 203
 أصول الرتبية

 ------------ ناجح من اخلارج

 أحالم عبد الرحيم علي أمحد 204
 أصول الرتبية

 ناجح ناجح من اخلارج

 ناجح عبد الغين عبد الاله  205
 أصول الرتبية

 ناجح ناجح من اخلارج

 رمضان خبيت خليفة أمحد 206
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج

 بسمة طه حممد حسن 207
 مناهج وطرق تدريس

 ------------ ناجح مدرس مساعد



رقم 
 اجللوس

 مقرر تكنولوجيا املعلومات مقرر يف التخصص الوظيفة القسم االسم

 إسراء حممد حمسن علي 208
 مناهج وطرق تدريس

 غــــــــــــــــــــــائب مدرس مساعد

 فاطمة معاز حممد حممد 209
 مناهج وطرق تدريس

 ------------ ناجح من اخلارج

 حممود أبو احلجاج خضاري سيد 210
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج

 فهد عدنان يوسف مدلل القحطاني 211
 مناهج وطرق تدريس

 غــــــــــــــــــــــائب من اخلارج

 فاطمة حممد عبد اللطيف زيدان 212
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ناجح من اخلارج

 عالء رمضان علي عبد اهلل 213
 تكنولوجيا التعليم

 ناجح ناجح مدرس مساعد

 دعاء صابر حممد 214

الرتبية املقارنة واإلدارة 

 التعليمية
 ناجح ناجح من اخلارج

 حممد عبد البديع آدم 215

املقارنة واإلدارة  الرتبية

 التعليمية
 ناجح ناجح من اخلارج

 حممد رمضان علي 216

الرتبية املقارنة واإلدارة 

 التعليمية
 ناجح ناجح من اخلارج

 نبيلة السيد أمحد عثمان 217
 صحة نفسية

 ناجح ــــــــــائبغــــــــ مدرس مساعد

 عبري حامد حممد حسن 218
 صحة نفسية

 ناجح ناجح مدرس مساعد

 فايزة أمحد عبدالعظيم 219
 مناهج وطرق تدريس

 ناجح ------------ من اخلارج
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