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 جلنة اإلشراف التخصص الدرجة االسم م

 دكتوراه ضياء الدين محمد عبدالاله 1
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية

 هدى مصطفى محمدأ.د/  

  سناء محمد حسن /أ.د   

 الرياضياتمناهج وطرق تدريس  دكتوراه كوثر إبراهيم السيد عطيه 2
 بدرية محمد محمد حسانينأ.د/  

  مدطه علي أح /د   

 الرياضياتمناهج وطرق تدريس  دكتوراه حسين خيري حسين شراقة 3
 بدرية محمد محمد حسانينأ.د/  

  طه علي أحمد /د   

 العلوممناهج وطرق تدريس  دكتوراه أسماء فتحي عطيه خلف هللا 4
 أ.د/ كوثر عبدالرحيم محمود شهاب 

  علي كريم محمد محجوب /د   

 كتوراهد سحر محمود أحمد عبدربه 5
العلوم مناهج وطرق تدريس 

 التجارية

 عبدالهادي عبدهللا أحمد عليأ.د/  

 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمران    

 دكتوراه أحمد سليمان أحمد سليم 6
التربية مناهج وطرق تدريس 

 الرياضية

 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمران    

 د/ شعبان حلمي حافظ     

 العلوممناهج وطرق تدريس  ماجستير طيفمحمد أبو بكر عبدالل 7
 أ.د/ كوثر عبدالرحيم محمود شهاب 

  علي كريم محمد محجوب /د   

 العلوممناهج وطرق تدريس  ماجستير ياسر جمال عبدالراض ي السيد  8
 أ.د/ كوثر عبدالرحيم محمود شهاب 

  علي كريم محمد محجوب /د   

 العلومهج وطرق تدريس منا ماجستير مصطفى محمد عبدالحميد محمد 9
 علي كريم محمد محجوب /د   

  د/ منال علي حسن    

 العلوممناهج وطرق تدريس  ماجستير محمد هاشم فرغلي رشوان 10
 علي كريم محمد محجوب /د   

  د/ منال علي حسن    

 العلوممناهج وطرق تدريس  ماجستير دعاء محمد عبدهللا محمد 11
 ود شهابأ.د/ كوثر عبدالرحيم محم 

  علي كريم محمد محجوب /د   

12 
محمد أبو الحجاج مصطفى 

 عبدالحميد
 ماجستير

مناهج وطرق تدريس الدراسات 

 االجتماعية

 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمران    

 د/ مصطفى زايد محمد     

13 
أحمد عبدالعزيز صادق 

 عبدالعزيز
 ماجستير

مناهج وطرق تدريس الدراسات 

 االجتماعية

 د/ أحمد جابر أحمد السيدأ.

 د/ دعاء محمد حمدان 

 

بقسم )املناهج وطرق يف الرتبية الدكتوراه واملاجستري  املقبولني للقيد لدرجتي
 م2021/2022م اجلامعي التدريس( للعا
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14 
 جيهاد عبدالاله محمد محمد

 "معيدة"
 ماجستير

مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية

 إسماعيلأ.د/ عبدهللا محمود 

 أ.د/ حسين طه عطا سالم 

 ماجستير عماد أحمد التوني نجدي 15
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية

 إسماعيلمود أ.د/ عبدهللا مح

 أ.د/ حسين طه عطا سالم 

 مناهج وطرق تدريس الطفولة ماجستير زينب حماده أمين محمود  16
 علي كريم محمد محجوب /د   

  د/ منال علي حسن    

 مناهج وطرق تدريس الطفولة ماجستير إسراء أيمن عبده حماد 17
 علي كريم محمد محجوب /د   

  د/ منال علي حسن    

 ماجستير صفوت محمود دياب شيماء 18
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 الفرنسية

 أ.د/ حسين طه عطا سالم 

 د/ إيمان أبوخليل أحمد

 ماجستير مرفت سيد محمود أحمد 19
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 الفرنسية

 أ.د/ حسين طه عطا سالم 

 د/ إيمان أبوخليل أحمد

   عميد الكلية                                                                                                     

 أ.د/ خالد عبداللطيف حممد عمران                                                                                                         
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 جلنة اإلشراف الدرجة االسم م

 دكتوراه محمد أنور عبير شوق  1
 البحيري أحمد أ.د/ خلف محمد 

 د/ منال أبو الفتوح قاسم

 جابر الشرقاوي دينا سيف النصر  2
 رجب  أحمد د/ مصطفى محمد أ.  دكتوراه

 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

 إسراء عبده قرين السيد 3
 أ.د/ عماد صموئيل وهبه دكتوراه

 أ.د/ فيفي أحمد توفيق

 علي محمد عليهيثم  4
 أ.د / فيصل الراوي طايع دكتوراه

 أ.د/ فيفي أحمد توفيق

 ناصر رفعت علي مهران 5
 أ.د/ فيصل الراوي طايع دكتوراه

 أ.د/ أحمد حسين الصغير

 أحمد رمضان همام عبد العال 6
 أ.د/ فيصل الراوي طايع دكتوراه

 أ.د/عماد صموئيل وهبة

 محمد رفاعي عبد القادر عثمان 7
اهدكتور   أ.د/فيصل الراوي طايع 

 د/محمد السيد إسماعيل

 كرم صالح سالم محمد 8
 أ.د/محمد األصمعي محروس دكتوراه

 أ.د/ مصطفى محمد أحمد رجب

 بخيتة معروف محمد كريتح 9
 أ.د/ مصطفى محمد أحمد رجب دكتوراه

 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

 زينب محمد سليمان سلمان 10
 معي محروسأ.د/ محمد األص دكتوراه

 أ.د/ أحمد حسين الصغير

 عادل أحمد غيطاني علي 11
 أ.د/ عبد المعين سعد الدين هندي دكتوراه

 أ.د/ أحمد حسين الصغير

 أحمد محمود عبد الحميد محمد 12
 أ.د/ فيصل الراوي طايع دكتوراه

 أ.د/ عماد صموئيل وهبة

 محمد عبد اللطيف محمد عبد الجواد 13

 محمد أحمد رجب أ.د/ مصطفى  دكتوراه
 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

 

بقسم )أصول الرتبية( يف الرتبية الدكتوراه واملاجستري  املقبولني للقيد لدرجتي
 م2021/2022للعام اجلامعي 
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14 
 محمد السيدمنار حمدي 

 ماجستير
 أ.د/ محمد األصمعي محروس
 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

15 
 عبد الحفيظ إيناس عابدين

 ماجستير
 أ.د/ مصطفى محمد أحمد رجب
 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

16 
 محمد صابر محمد علي 

 ماجستير
 أحمد رجب أ.د/ مصطفى محمد

 د/ صفاء عبد المحسن رضوان

17 
 عبير عوض هاشم 

 ماجستير
 أ.د/ محمود السيد عباس 

 د/ محمد السيد إسماعيل  

18 
 صباح علي خليفة علي

 ماجستير
 البحيري  أحمد أ. د/ خلف محمد

 د/ منال أبو الفتوح قاسم

19 
 نهى محمد علي أحمد

 ماجستير
 أ.د/ مصطفى محمد أحمد رجب

 عبد المحسن رضواند/ صفاء 

20 
 مصطفى إسماعيل علي أمين

 ماجستير
 أ.د/ أحمد حسين الصغير 

 أ.د/ فيفي أحمد توفيق

21 
 شيماء عبد الصبور عبد الحميد عثمان

 ماجستير
 أ. د/ محمود السيد عباس 

 د/ محمد السيد إسماعيل  

22 
ة أحمد السيد محمد بي   أم 

 ماجستير
 أ. د/ أحمد حسين الصغير 

 ء عبد المحسن رضواند/ صفا

   عميد الكلية                                                                                                    

 أ.د/ خالد عبداللطيف حممد عمران                                                                                                         
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 جلنة اإلشراف الدرجة االسم م

1 
 عفت محمد أحمد خليفة

 دكتوراه
 أ.د/ عبد املنعم أحمد حسين 

 دد/ إيمان خلف عبد املجي

2 
 عبير عبد الاله الباسل أبواليزيد

 ماجستير
 د/ عبد الرسول عبد الباقى عبداللطيف

 د/ طلعت محمد محمد أبوعوف

3 
 د/ عبد الرسول عبد الباقى عبداللطيف  ماجستير إهداء محمود أحمد عبدالاله 

 د/ طلعت محمد محمد أبوعوف

4 
 لباقى عبداللطيفد/ عبد الرسول عبد ا ماجستير فايزة أحمد محمد أحمد 

 د/ طلعت محمد محمد أبوعوف

5 
 أ.د/ عواطف محمد محمد حسانين  ماجستير سمر حسن محمود حسين 

 د / سحر محمود محمد 

6 
 أ.د عبد املنعم أحمد حسين  ماجستير أحمد عالء الدين محمد  

 د/ إيمان خلف عبد املجيد

7 
 مد حسين أ.د عبد املنعم أح ماجستير محمد مخلوف محمود محمد 

 د/ إيمان خلف عبد املجيد

   عميد الكلية                                                                                                    

 خالد عبداللطيف حممد عمران /أ.د                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

املقبولني للقيد لدرجتي الدكتوراه واملاجستري يف الرتبية بقسم )علم النفس الرتبوي( 
 م2021/2022للعام اجلامعي 
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 جلنة اإلشراف التخصص الدرجة االسم م

1 
 ابراهيم عبدالفضيل محمد محمد 

 إدارة تعليمية دكتوراه
 حمد على حسينأ /أ.د

 حمد عبدالعالأ.د عنتر محمد أ

2 
 رضوان التعلب حامد سليم

 إدارة تعليمية دكتوراه
 حمدأ.د/ محمد نمر على أ

 حمدألعاطي حلقان  د /  عبدا

3 
 ممدوح خليفة محمد عبدالاله

 إدارة تعليمية دكتوراه
 حمد على حسينأ /أ.د 

 حمد عبدالعالأ.د عنتر محمد أ

4 
 يمان ابراهيم يوسف توفيق إ

 إدارة تعليمية دكتوراه
 حمدأ.د/ محمد نمر على أ

 أ.د/ عبدالباسط محمد دياب

5 
 حمد على أحمد على أ

 ميةإدارة تعلي دكتوراه
 حمدأ.د/ محمد نمر على أ

 حمدأعبدالعاطي حلقان    /د

6 
 إيمان عاطف عبدالحفيظ أحمد 

 تربية مقارنة ماجستير 
 أ.د/ عبدالباسط محمد دياب

 د /  عبدالعاطي حلقان  احمد  

7 
 رشا عمر احمد مصطفي 

 تربية مقارنة ماجستير 
  أ.د/ عبدالباسط محمد دياب

 دد /  عبدالعاطي حلقان  احم 

8 
 امنية عبدالحميد محمد 

 تربية مقارنة ماجستير 
 نبيل سعد خليل أ.د/ 

 د /  عبدالعاطي حلقان  احمد  

9 
 ريوان حسين على ابوزيد

 إدارة تعليمية ماجستير 
 نبيل سعد خليل  أ.د/ 

 د/  محمد حسن احمد مهدي  

10 
 منار محمد احمد سليمان 

 إدارة تعليمية ماجستير 
 خليل   نبيل سعد أ.د/ 

 د/  محمد حسن احمد مهدي  

11 
 يوستينا عاطف نظيم القمص

 إدارة تعليمية ماجستير 
 نبيل سعد خليل  أ.د/ 

 د على حامد شحاته  

12 
 اميرة محمد حفظي

 إدارة تعليمية ماجستير 
 أ.د/ محمد نمر على احمد 

 أ.د/ عبدالباسط محمد دياب 

13 
 نوفا جمال غالب 

 ميةإدارة تعلي ماجستير 
 نبيل سعد خليل  أ.د/ 

 د /على حامد شحاته 

14 
 هاله عبدالهادي صدقي جابر

 إدارة تعليمية ماجستير 
  د /  عبدالعاطي حلقان  احمد

 د/  محمد حسن احمد مهدي 

15 
 مني شحات مصطفي موس ي

 إدارة تعليمية ماجستير 
  أ.د محمد احمد محمد عوض

 د/  محمد حسن احمد مهدي  

الرتبية املقارنة واإلدارة لدكتوراه واملاجستري يف الرتبية بقسم )املقبولني للقيد لدرجتي ا
 م2021/2022( للعام اجلامعي التعليمية
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16 
 اليزيد ابو النجه علىناصر ابو 

 إدارة تعليمية ماجستير 
  محمد احمد محمد عوض /أ.د 

 د /على حامد شحاته 

17 
 الهام ناجح عوض فراج

 إدارة تعليمية ماجستير 
  د /  عبدالعاطي حلقان  احمد

 د /على حامد شحاته 

18 
 مني ابراهيم محمد عبدهللا 

 إدارة تعليمية ماجستير 
 وضأ.د محمد احمد محمد ع

 د/ على حامد شحاته   

19 
 ملياء عبداملحسن عبيد 

 إدارة تعليمية ماجستير 
 أ.د/ محمد نمر على احمد  

 د/  عبدالعاطي حلقان  احمد

20 
 رانيا صالح احمد محمد

 إدارة تعليمية ماجستير 
   د/  محمد حسن احمد مهدي

 د / عبدالعاطي حلقان  احمد

21 
 مديحة عبدالصبور مدني 

 إدارة تعليمية  ماجستير 
 أ.د/ محمد نمر على احمد  

 د /  عبدالعاطي حلقان  احمد

22 
 مروي  محمد عبدالاله  محمود 

 إدارة تعليمية ماجستير 
 أ.د/ محمد نمر على احمد 

 د /  عبدالعاطي حلقان  احمد 

23 
 عبدالوهاب بكير صالح عبداملنعم

 إدارة تعليمية ماجستير 
   أ.د محمد احمد محمد عوض

 د/  محمد حسن احمد مهدي

   عميد الكلية                                                                                                    

 داللطيف حممد عمرانأ.د/ خالد عب                                                                                                         
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 اإلشرافجلنة  الدرجة االسم م

 دكتوراه نهى صابر بكري عبد الرحمن 1
 أ.د. خلف أحمد مباركأ.د. خلف أحمد مبارك
 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 دكتوراه أحمد نشأت  إسماعيل أحمد 2
 أ.د. خلف أحمد مباركأ.د. خلف أحمد مبارك

 أ.م.د. هبة جابر عبد الحميدأ.م.د. هبة جابر عبد الحميد

 دكتوراه شيرين حمادة عبد اللطيف محمد 3
 أ.د. يوسف عبد الصبور عبد الالهأ.د. يوسف عبد الصبور عبد الاله

 د. وائل أحمد سليماند. وائل أحمد سليمان

 دكتوراه إيناس محمود علي موس ى 4
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع
 أ.م.د. هبة جابر عبد الحميدأ.م.د. هبة جابر عبد الحميد

 دكتوراه أماني ضيف هللا السيد ضيف هللا 5
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 دكتوراه منى عبده أحمد بربري  6
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أحمد سليمانأحمد سليمانأ.م.د. وائل أ.م.د. وائل 

 دكتوراه زينب حسن يونس حسن 7
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان

 ماجستير إيريني أيوب بخيت نخلة 8
 أ.د. خلف أحمد مباركأ.د. خلف أحمد مبارك
 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير نيرة ممدوح محمود أحمد 9
 أ.د. خلف أحمد مباركأ.د. خلف أحمد مبارك

 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان

 ماجستير العرب عبد املقصود أبوزيدإيمان عز  10
 أ.د. يوسف عبد الصبور عبد الالهأ.د. يوسف عبد الصبور عبد الاله

 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير آية مخلوف أحمد عبده 11
 أ.د. يوسف عبد الصبور عبد الالهأ.د. يوسف عبد الصبور عبد الاله

 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان

 ماجستير هدير خالد عبد املنعم محمد 12
 أ.م.د. إيمان محمد أبوضيفأ.م.د. إيمان محمد أبوضيف

 الحميدالحميدأ.م.د. هبة جابر عبد أ.م.د. هبة جابر عبد 

 ماجستير وفاء عالم أحمد محمد 13
 أ.م.د. هبة جابر عبد الحميدأ.م.د. هبة جابر عبد الحميد

 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير هناء أحمد محمد محمد 14
 أ.م.د. هبة جابر عبد الحميدأ.م.د. هبة جابر عبد الحميد

 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير أريج عصام يوسف محمد 15
 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان
 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير عالء أحمد محمودساره  16
 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان
 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 ماجستير حسام فاروق حامد رسالن 17
 أ.م.د. وائل أحمد سليمانأ.م.د. وائل أحمد سليمان
 د. آمنة قاسم إسماعيلد. آمنة قاسم إسماعيل

 

 ( الصحة النفسيةلدكتوراه واملاجستري يف الرتبية بقسم )املقبولني للقيد لدرجتي ا
 م2021/2022للعام اجلامعي 
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Dean'S Office 

 كلية التربية بسوهاج

 مكتب العميد

 ماجستير أروى عبد الحي محمد قابيل  18
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 ماجستير رأفت أحمد محمود فيروز محمد 19
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 ماجستير تهاني محمد عبد  الهادي عبدهللا 20
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 ماجستير رحاب جمعه محمد أحمد 21
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 اللطيف محمداللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد أ.م.د. رمضان عبد 

 ماجستير إيمان عبد املعبود كمال الدين حسين 22
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 ماجستير فايزة أحمد محمود عطية 23
 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

 ماجستير سلمى إمام محمد علي 24
 الضبعالضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن أ.د. فتحي عبد الرحمن 

 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

25 
 ماجستير ريهام رفعت محمد سعد

 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع
 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

26 
 ماجستير حنان أبو املجد سليمان مفضل

 أ.د. فتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. فتحي عبد الرحمن الضبع
 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

27 
 ماجستير نهاد محمد حسين محمد

 فتحي عبد الرحمن الضبعفتحي عبد الرحمن الضبعأ.د. أ.د. 
 أ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمدأ.م.د. رمضان عبد اللطيف محمد

   عميد الكلية                                                                                                            

 داللطيف حممد عمرانأ.د/ خالد عب                                                                                                         
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 كلية التربية بسوهاج

 مكتب العميد

 

 

 

 جلنة اإلشراف الدرجة االسم م

 دكتوراه مروة أسامة محمد الفاتح 1
 حسام الدين محمد مازن أ.د/  

  محمد محمود عبدالوهاب /د   

 ماجستير أميمة محمد الورداني إدريس 2
 أ.د. حسام الدين محمد مازن 

 أ.د. يسري مصطفى السيد

3 
 أسماء ضاحي أحمد حسن

 
 ماجستير

 أ.د. حسن علي حسن سالمة

 د. محمد محمود عبد الوهاب

4 
 أسماء رأفت الثعلب دسوقي

 
 ماجستير

 حسام الدين محمد مازن أ.د/  

  محمد محمود عبدالوهاب /د   

5 
 أسماء عبدالعاطي عبداللطيف

 
 أ.د. حسن علي حسن سالمة ماجستير

 أ.د. يسري مصطفى السيد

6 
 هدى صالح أمين أحمد

 
 ماجستير

 حسام الدين محمد مازن أ.د/ 

 د/ صبري باسط أحمد 

 ماجستير سميحة عمر عبدالراض ي خليل 7
 محمد محمود عبدالوهاب /د   

 د/ طه علي أحمد علي

 ماجستير سميرة ماهر أحمد إبراهيم 8
 حسام الدين محمد مازن أ.د/  

  محمد محمود عبدالوهاب /د   

 أ.د. حسن علي حسن سالمة ماجستير إيمان سيد أبو الحسن أحمد 9

 د/ حشمت عبدالصابر أحمد مهاود

 ماجستير غادة فؤاد أحمد صديق 10
 حسام الدين محمد مازن أ.د/  

  محمد محمود عبدالوهاب /د   

 ماجستير ميرنا نشأت لطفي عطا هللا 11
 حسام الدين محمد مازن أ.د/  

  محمد محمود عبدالوهاب /د   

   عميد الكلية                                                                                                              

 داللطيف حممد عمرانأ.د/ خالد عب                                                                                                         

 ( تكنولوجيا التعليملدكتوراه واملاجستري يف الرتبية بقسم )املقبولني للقيد لدرجتي ا
 م2021/2022للعام اجلامعي 

 


