
 
 
 
 

  

 كذهف إظيار
 الستقدمين المتحان المغة اإلنجميزيةفي التربية الدبمهم الخاص تسييدي طالب نتيجة امتحان 

 التربهي ومادة التخرص لطالب التأىيل 
  م0202/0200لمعام الجامعي 

 التربية السقارنة واإلدارة التعميسية  قدم:

رقم  م
 الجلوس

 االســــــــــم

المغة 
 رصمادة التخ االنجميزية 

 التقدير التقدير

  ناجح ايسان رجب عبدالحسيد رمزان 022 2

  ناجح بدسة محسهد رجب عبدالكريم 020 0

  ناجح بيتر سامى ميخائيل محارب 023 3

  ناجح خمهد دمحم أحسد حدين 024 4

  غائب عاطف دمحم عبدالسشعم دمحم مكى القاضي 025 5

  ناجح مخائيل مجدى بهلس اسكشدر 026 6

  ناجح محسهد بيهميمرطفى حدن  027 7

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 ذهف إظيارك
طالب تسييدي الدبمهم الخاص في التربية الستقدمين المتحان المغة اإلنجميزية نتيجة امتحان 

 التربهي ومادة التخرص لطالب التأىيل 
 م 0202/0200لمعام الجامعي 

 قدم: السشاىج وطرق التدريس 

رقم  م 
 الجلوس

 االســــــــــم

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

  ناجح أسساء نرر الدين عثسان عمى 422 2

  غائب محسهد حدين  الراوي ندا  420 0

  ناجح صالح دمحم محسهد أحسد  423 3

  ناجح دمحم خالد حدن دمحم  424 4

  ناجح دمحم محى الدين فريد عمى  425 5

  ناجح محسهد جسال دمحم جاد السهلى 426 6

  ناجح العزيز حدين  ىاجر محفهظ عبد 427 7

  ناجح مكى ابه الهفا  دسهقيايو  428 8

  ناجح زيشب دمحم صالح محسهد 429 9

  ناجح مشو هللا أحسد محسهد دمحم 422 22

  ناجح زيشب كامل ابراهيم عثسان  422 22

  ناجح عبمو سميم أحسد عمى  420 20

  ناجح شيساء دمحم محسهد دمحم 423 23

  ناجح دالحق عبدالكريم محسهدفاطسو عب 424 24

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 

 



 
 
 
 

  

 

رقم  م 
 الجلوس

 ــماالســــــــ

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

  ناجح امل دمحم االمين " دمحم عمى" 425 25

  ناجح فاطسة طارق دمحم عسر  426 26

  ناجح اية عبد الحارس امين سميم 427 27

  ناجح جياد عبدالهىاب مهسى أحسد 428 28

  ناجح قرباوى حدشين فتحيايسان  429 29

  ناجح أحسد دمحم حدن خميل 402 02

  ناجح ايو مرطفى نجار محارب 402 02

  ناجح أحسد عبدالرحسن قرنييس  400 00

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طو دمحم عطيو        عساد دمحمأ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 كذهف إظيار
طالب تسييدي الدبمهم الخاص في التربية الستقدمين المتحان المغة اإلنجميزية نتيجة امتحان 

 ومادة التخرص لطالب التأىيل التربهي  
 م0202/0200لمعام الجامعي 

 قدم: اصهل التربية 

رقم  م
 الجلوس

 ــــــــماالســ

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

  ناجح الروميداء بدطاوى عبدالسشعم سيد  322 2

  ناجح الذيساء زكريا مرطفى حدين 320 0

  ناجح بدور دمحم مرتزى اسساعيل  323 3

  ناجح سامية محسهد أحسد ابراهيم  324 4

  ناجح  جاد الكريمشروق االسالم " محسهد دمحم 325 5

  ناجح فاطسو يهسف احسد ابراهيم 326 6

  ناجح دمحم ابراهيم الراضي معسر عبد 327 7

  ناجح نيمو عبدالقادر أحسد تركى  328 8

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  الحي دمحم عمي         عبد أماله : د / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 كذهف إظيار
طالب تسييدي الدبمهم الخاص في التربية الستقدمين المتحان المغة اإلنجميزية نتيجة امتحان 

 التربهي ومادة التخرص لطالب التأىيل 
 م0202/0200لمعام الجامعي 

 قدم: الرحة الشفدية 

رقم  م
 الجلوس

 االســــــــــم

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

  ناجح ابانهب جرجس ميخائيل محارب 522 2

  ناجح عبدالهىاب حفشياسراء أحسد  520 0

  ناجح اسراء عادل عبدالعال دمحم 523 3

  ناجح اسراء محسهد عبده احسد 524 4

  ناجح ام كمثهم مرطفى مرطفى دمحم ابراهيم 525 5

  ناجح ايميا داود نقى روفائيل 526 6

  غائب ايسان دمحم عبدالرحيم ابراهيم 527 7

  ناجح ابراهيم عمهانيايو جسعة  528 8

  ناجح أحسد حدن سيد عمى اسساعيل 529 9

  ناجح أسساء أحسد ىسام عبدالسجيد 522 22

  ناجح دل أحسد عبدالسقرهد دمحمأسساء عا 522 22

  ناجح هسف يأسساء عبد السشطمب أحسد  520 20

  ناجح أسساء يحيى صالح دمحم  523 23

  غائب حميسة امام ابراهيم صالح 524 24

  ناجح حشين حدين مهسى عبدهللا 525 25

  ناجح دمحم ابراهيم  فتحيدعاء  526 26

  ناجح ةدنانير عبد العاىر دمحم جهد 527 27

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 



 
 
 
 

  

      

     
 م

رقم 
 الجلوس

 االســــــــــم

 مادة التخرص نجميزية المغة اال 

 التقدير التقدير

  ناجح رمزان حدن احسد حدن 528 28

  ناجح سسر عبدالسشعم عبد الجهاد ابراهيم  529 29

  ناجح سسيره عمى محسهد أحسد 502 02

  ناجح بكرسيدة ابراهيم أحسد ابه  502 02

  ناجح شروق مجدى دمحم بذير  500 00

  ناجح ان حدين دمحم شيساء شعب 503 03

  ناجح أحسد دمحم يحيشيساء  504 04

  ناجح عبدالرحسن دمحم عبدالرحسن ابه السعارف 505 05

  ناجح عال عثسان دمحم دمحم عمى 506 06

  ناجح فاطسة شعبان حافظ أحسد 507 07

  ناجح  فرغمية دمحم يهسف سفاط 508 08

  ناجح دمحم حدين جامع ابهزيد 509 09

  ناجح دمحم سعد الدين حدن مرطفى 532 32

  ناجح دمحم عبدالحسيد دمحم فراج 532 32

  ناجح  ىعبد الغشدمحم كسال دمحم  530 30

  ناجح مريم عمى دمحم عمى ابراهيم 533 33

  ناجح مشار سعدهللا رمزان عثسان دمحم 534 34

  ناجح مشى ناجى أحسد دمحم 535 35

  ناجح أحسد عمى دمحم  مي 536 36

  ناجح ناريسان دمحم محسهد عباس 537 37

  ناجح طو أحسد  حسديىاجر  538 38

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  / راضي عبد السجيد طوأ.د عساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 



 
 
 
 

  

 
 
 

رقم  م
 الجلوس

 االســــــــــم

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

 غائب غائب ىالو مرطفى ابراهيم مرطفى  539 39

  ناجح ىدير صالح الدين مهسى احسد 542 42

  غائب عمى بذاري  برسيىشاء  542 42

  ناجح وسام دمحم يهسف صالح 540 40

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 كذهف إظيار

ييدي الدبمهم الخاص في التربية الستقدمين المتحان المغة اإلنجميزية طالب تسنتيجة امتحان 
 ومادة التخرص لطالب التأىيل التربهي  

 م0202/0200لمعام الجامعي 
   عمم الشفسقدم: 

رقم  م
 الجلوس

 االســــــــــم

 مادة التخرص المغة االنجميزية 

 التقدير التقدير

  حناج ىدى سيد يهسف حدن 222 2

 
 يعتسد،، عسيد الكمية       رصده: د / مشرهر دمحم الديد                  رئيس الكشترول                

  أ.د / راضي عبد السجيد طوعساد دمحم دمحم عطيو        أ.د /  عبد الحي دمحم عمي         أماله : د / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


