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 يوم الخريجين والتوظيف

  9201 حلوان جامعة-لكلية التربية 

 تحت رعاية

 رئيس جامعة حلوان ماجد محمد فهمى نجمأ.د/ 

الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب رئيس  ماجد محمد فهمى نجمأ.د/ 

 وتنمية البيئة

 وريادة

 عميد كلية التربيةإيهاب حمزة                    أ.د/ 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية أ.د/ أحمد عبد الرشيد           

 البيئة

 مقرر يوم الخريجين والتوظيف

 أ.م.د. خالد عبد العظيم

وحدة متابعة الخريجين     مدير       
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 رؤية الكلية

 

 

 الكلية رسالة

 

 

 الكلية أهداف

إعداد معلمين ممارسيييين مينيين مين أن اءياف  اال ااهاا ال ابو ة أل ابثدألل بلعمم ةمينل ابودرأي ا   

  ااةودائ   اإلعدادي  ابلان ي.م احم ابوعليم قبم ابمدرس  

إعداد ابموخصيييصيييين  ابلادن ابمينيين ابمين أن ا  مااال ابو ةيل  ابوعليما  اص ابوخصيييصيييال ابن عيل  

 ابموصلل ةياا  هنميويم مينياً.

إعداد ابباحلين ابو ة أينا  إج اف اببث ث  ابدراسيييال ابو ة أل  ابني ييييل ابو  هيدت إبص هل أ  ابعمليل  

  ابوعليميلا  نش  نوائج  ذه اببث ث  ابو ة أل

اإلسيييييا  ا  هل أ  ابين  ابو ة ي  ابممارسييييال ابو ة ألا  نشيييي  ااهاا ال ابو ة أل ابثدألل  هلبيليا  

 خدمل بلماومع  حالً بمشنالهه.

هلدأم ابمشيي رن ابو ة أل ءبيخ خب ن موخصييصييل باميع ابماسيي ييال ابثن ميل  ام ليل ابعاملل ا  مااال  

  ابونميل ابو ةيل

نشيي  اب ع  ابو ة يا  إاءاف ر ا اا وما  ةابلييياأا ابو ة أل علص ابم ييو م ابل م  ةابلاف ابمثا يي ال  

  علد ابند ال  ابماهم ال ابو  هونا ل ابلياأا ابو ة أل.

ابمااال ابموصييييلل ة سييييابل  ا خدمل ابماومع من خالل علد  رش ابعمم  ابد رال ابودرأبيل  ابوأ يليل  

  ابنليل.

 إعداد ابمعلم اباامع ا  خدمل ابماومعا  هث ين ن عيل ابثيان. ا ابوعا ن مع ءليال اباامعل  
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 ةالكلياألقسام العلمية ب

 لتياتقوم كلية التربية بتقديم الدورات التدريبية والخدمات للمؤسسات المجتمعية 

تنمية القوى البشرية بها من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بها  إلىتحتاج 

 :وهي

 مركز تعليم الكبار ومحو األمية -

 مركز تربية طفل ما قبل المدرسة -

 مركز تكنولوجيا التعليم -

 الخاصة. االحتياجات يورعاية ذو النفسيمركز اإلرشاد  -

 وحدة التدريب واالستشارات "نماء" -

 وحدة متابعة الخريجين -

 

 وحدات التدريب بالكلية
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 2018/2019عن العام الجامعى ية الكلوائل أكشف ترتيب الطالب 

 ابو هيب ابن بل  ابولدأ  ابشعبل ااسم  

 األول 96.43 امتياز تجارى نجالء رمضان جمعة دياب 1 

 الثانى 95.55 امتياز تجارى أميرة السيد عثمان حسن 2

 الثالث 95.24 امتياز تجارى مسلممها ناصر على  3

 الرابع 95.19 امتياز تجارى سعاد محمد عبد هللا 4

 الخامس 94.5 امتياز تكنولوجيا التعليم أمانى شعبان رمضان 5

 السادس 94.38 امتياز تجارى أية عبد الرحمن عبد السميع 6

 السابع 94.22 امتياز تجارى أحمد صالح هاشم متولى 7

 الثامن 94.21 امتياز تجارى سيد سالمشيماء ناصر  8

 التاسع 94.2 امتياز تجارى ياسمين عطية محمود 9

 العاشر 94.12 امتياز معادن وأثاث شيماء محمد فرغلى على 10

 الحادى عشر 93.74 امتياز تك ذوى احتياجات فاطمة سعد محمد 11

 عشر الثانى 93.47 امتياز تك ذوى احتياجات أسماء خلف الليثى 12

 الثالث عشر 93.32 امتياز تكنولوجيا التعليم هبة عصام محمد 13

 الرابع عشر 93.22 امتياز تجارى رحمة رجب إبراهيم 14

 الخامس عشر 93.09 امتياز مالبس إسراء مصطفى عثمان 15

 السادس عشر 92.96 امتياز تجارى سومة حسنى فارس 16

 السابع عشر 92.95 امتياز Eفيزياء  ندى ربيع محمود 17

 الثامن عشر 92.8 امتياز تكنولوجيا التعليم دينا عادل أحمد 18

 التاسع عشر 92.58 امتياز فيزياء أسماء ياسر عارف 19

 العشرون 92.58 امتياز فيزياء تقى محمد سيد محمد 20

 الحادى والعشرون 92.37 امتياز تكنولوجيا التعليم شروق محمد فوزى 21

 الثانى والعشرون 92.05 امتياز تكنولوجيا التعليم عبد الساتر هدير على 22

 الثالث والعشرون 92.04 امتياز رياض أطفال مديحة عاصم عبد الباقى 23

 الرابع والعشرون 91.72 امتياز تجارى كرستين أنور مزارع 24

 الخامس والعشرون 91.71 امتياز تجارى دميانة موسى عزيز 25

 السادس والعشرون 91.7 امتياز تجارى زكرياميادة ظريف  26

 السابع والعشرون 91.69 امتياز تجارى محمد أحمد دراس 27

 الثامن والعشرون 91.68 امتياز رياض أطفال وفاء راشد إبراهيم 28

 التاسع والعشرون 91.6 امتياز نسيج أية سمير محمد عبد الرسول 29

 الثالثون 91.59 امتياز تجارى زينب إبراهيم أبو سريع 30

أوائل اخلرجيني للعام اجلامعي 

2018/2019 
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 2018/2019عن العام الجامعى الشعب وائل أطالب كشف ترتيب 

 ابولدأ  ابشعبل ااسم  

 اموياز هاارم ناالف رميان جمعل دأاب 1 

 اموياز هنن ب جيا ابوعليم شعبان رميان  امان 2

 اموياز  اثاثمعادن  علص  شيماف مثمد ا غل 3

 اموياز هك ا م احوياجال ااطمل سعد مثمد 4

 اموياز مالةي إس اف مصليص علمان 5

 اموياز Eايزأاف  ندم رةيع مثم د 6

 اموياز ايزأاف اسماف أاس  عارت 7

 اموياز رأاض اطيال ابباق مدأثل عاصم عبد  8

 اموياز ن يج األ سمي  مثمد عبد اب س ل 9

10    

12  

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

  ع ة  عا   20

  ابمان   21

22    

23    

24    

أوائل اخلرجيني للعام اجلامعي 

2018/2019 
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 ابولدأ  ابشعبل ااسم  

25    

26 

27    

28    

29    

30    

31    

  خشبيل  32

  هارأخ  33

34   E  

35  E  
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