
 سالم ابو الفتوح

 

 1رقم        2019/2020لعام   تكنولوجيا التعليم االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات  فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

 ابراهيم عبدالرحمن شحاته عبد الجواد 101 1
   

 احمد ابو القاسم دسوقى محمد  102 2
   

 ن عبدالنافع فرج احمد اشرف محمد االمي 103 3
   

 احمد جالل شهوان عواد 104 4
   

 احمد رمضان رضا عبدالغنى شحاته  105 5
   

 احمد صبحى فوزى ابو العال سليم 106 6
   

 احمد طارق السيد غنيمى محمد  107 7
   

 احمد عبد العزيز سيد عبد العزيز  108 8
   

 احمد عبدالحفيظ جوده محمود شهاب  109 9
   

 احمد عبدالعزيز احمد حسنين 110 10
   

 احمد عبدالعزيز عبدالتواب عبدالعزيز  111 11
   

 احمد عصام عفيفى نصر محمد سليمان 112 12
   

 احمد على عواد على محمد  113 13
   

 احمد عودة مسلم عوده  114 14
   

 احمد كرم محمد البكرى محمد  115 15
   

 احمد مجدى حسين بركات موافى  116 16
   

 احمد مصطفى محمد الهادى   117 17
   

 اريج سعد محمد على حسن 118 18
   

 اسراء اشرف السيد سالم محمد الدرينى  119 19
   

 اسراء جمال محمد متولى  120 20
   

    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 هيم عبد الحميدا.د/ محمد ابرا
 

 

 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 
 

 

 2رقم         2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 اسراء حمدى حسن يوسف  121 1
   

 اسراء رزق مغاورى الحصرى 122 2
   

 د عبد هللا محمد اسراء سامى احم 123 3
   

 اسراء سعيد رزق اسماعيل  124 4
   

 اسراء سعيد فاروق عبدالرحمن محمد  125 5
   

 اسراء صبحى عبدالوهاب محمد ابراهيم  126 6
   

 اسراء فتح هللا عبد الحميد عبد التواب  127 7
   

 اسراء محمد محمد عبدالفتاح سليمان 128 8
   

 زكىاسراء يسرى عبدالصادق   129 9
   

 اسراء يسرى عبدالعظيم الفطاطرى 130 10
   

 اسماء ابراهيم السيد على جماعه  131 11
   

 اسماء امين سعيد بربش  132 12
   

 اسماء امين عيد امين  133 13
   

 اسماء شحته عبد الحميد احمد  134 14
   

 اسماء عادل محروس محمد  135 15
   

 ق بيومى اسماء عزت عبدالسالم الصاد 136 16
   

 اسماء عالء محمد محمد  137 17
   

18 
 اسماء عمرو على ابراهيم حسن 138

 ايقاف قيد  
2018/2019 

 اسماء محمد حسين محمود سيد احمد  139 19
   

 اسماء محمود عبدهللا عبدالحميد  140 20
   

 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب    و                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 س عام االمتحاناتعميد  الكلية ورئي

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

 3رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 رقم م

 الجلوس
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 االء ابراهيم السيد محمد  141 1
   

 عبد المجيد خلف االء احمد احمد 142 2
   

 االء احمد محمود احمد حمودة 143 3
   

 االء عبدالعزيز عبد الحميد عمر  144 4
   

 السيد عبدالعظيم السيد التمرى عبدالرحمن  145 5
   

6 
 السيد مجدى احمد عبد العزيز  146

 ايقاف قيد  
2018/2019 

 السيد نعيم عبد الرحمن ابراهيم  147 7
   

 خالد عبدالحميد مامون الشيماء  148 8
   

 الهام السيد محمد على ابو الخير 149 9
   

 امانى عمرو رزق محمد فراج  150 10
   

 امانى مسعد بيومى ابراهيم   151 11
   

 امل عبدالرحمن محمد السيد 152 12
   

 امنيه جمال عواد على سند  153 13
   

 امنيه صبحى السيد السيد التمرى  154 14
   

 امنيه محمد اسماعيل محمد  155 15
   

 امنيه محمد صالح عبدالعظيم بيومى  156 16
   

 امنيه مسعد ابراهيم عبدالعزيز  157 17
   

 امير حسام شعبان دياب عبدالرحمن 158 18
   

 اميره احمد عبدالعليم محمود الدغيدي 159 19
   

 اميره اكرم سويلم عصر  160 20
   

    
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               رئيس القسم               شئون الطالب        

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

 (( 4))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 رقم م

 الجلوس
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

 اميره صالح احمد عبدالعال  161 1
   

 اميره عنتر مهدى عبدالهادى 162 2
   

 اميره فيصل على الجيزوى  163 3
   

 اميره كامل محمدى طه احمد الزيات  164 4
   

 ايات محمد مصطفى السيد المرصفاوي  165 5
   

 ايمان ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم   166 6
   

 لسيد موسىايمان حسن محمد ا 167 7
   

 ايمان ربيع قاسم عواد الشاعر 168 8
   

 ايمان رضا عبدالرحمن عبدالكريم 169 9
   

 ايمان سعيد حسن عبد المجيد 170 10
   

 ايمان سويلم حسن صبيح 171 11
 2018/2019عذر  جميع مواد الترم الثانى 

 ايمان عادل عبدالرحمن الشحات 172 12
   

 شحاته امام ايمان عبدالرؤف 173 13
   

 ايمان عبدالعال محمد عبدالعال 174 14
   

 ايمان متولى نصر الدين امام عبدالعليم 175 15
   

 ايمان محمد محمد حسين سابق  176 16
   

 ايمان محمود مغاورى السيد 177 17
 2018/2019عذر   

 ايه السيد محمد لطفى ابراهيم محمد  178 18
   

    ح الباب رضوانايه رضا محمد فت 179 19

    ايه سامى رمضان السيد محمد  180 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 5))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس قمر م

 ايه سالمه احمد عبدالكريم  181 1
   

 ايه صالح السيد رمضان 182 2
   

 ايه عاطف احمد الشربينى  183 3
   

 ايه هادى عبدالعاطى السيد عبدالمجيد 184 4
   

 ايه ياسر امام محمود مصطفى  185 5
   

 م محمد عبد الحميد مرسىباس 186 6
   

 بسام محمد صبحى عبد الحميد  187 7
   

 بسمه على عبدالهادى على مسلم 188 8
   

 تغريد مجدى سالمه بكري  189 9
   

 تهانى عزت عبداللطيف على احمد  190 10
   

 جمال عبدالفتاح جمال عبدالفتاح  191 11
   

 جهاد اشرف السيد بيومى  192 12
   

 اد عبدالستار السيد محمدجه 193 13
   

 جهاد عطيه جمعه عبدالسالم 194 14
   

 حسناء حسن محمود ابراهيم 195 15
   

 حسناء وفيق صدقى محمد السيد 196 16
   

 خالد فتحى عبدالفتاح عزب سليمان 197 17
   

 خالد مصطفى محمد مصطفى الحاج على  198 18
   

 زب خلود حمدى عبدالدايم السيد ع 199 19
   

 خلود خالد عبدالعزيز حجاج الحاج 200 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 6)) رقم         2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 خلود عبدالعليم عبدهللا المصيلحى 201 1
   

 خلود محمد ابراهيم محمد سعيد 202 2
   

 خلود وليد محمد عامر  203 3
   

 دعاء احمد مهدى احمد عبدالمعطي 204 4
   

 دعاء حمدى عطيه محمد السيد 205 5
   

 دعاء طارق محمد حسن سالمه  206 6
   

 دعاء فوزى عبدالرازق عبده 207 7
   

 دنيا ابراهيم عبدالسالم عبدالرحمن الزينى  208 8
   

 دنيا عماد عبدالنبى السيد السيد 209 9
   

 دنيا محمد ابراهيم السيد  210 10
   

 دنيا محمد السيد ابوالنصر  211 11
   

 يد عزبدينا سعد عزب ابوز 212 12
   

 دينا عيد محمد عبدالجواد جاد هللا  213 13
   

 ذكرى فتحى يحيى جبر خاطر  214 14
   

 رحاب اسماعيل حلمى اسماعيل عجاج  215 15
   

 رحاب محمد مرعى محمد  216 16
   

 رقيه عبدالتواب عبدالتواب السيد 217 17
   

 رقيه عبدالعزيز احمد محمد مرسي  218 18
   

 ه محمد عبدالمنعم محمد احمد رقي  219 19
   

 رنا جمال ابراهيم محمد عيسى 220 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 
 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 7))    2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 رنا ممدوح عبدالواحد احمد  221 1
   

 رنا وديد حسن محمود  222 2
   

 روان السيد ابراهيم السيد عراقى  223 3
   

 ريم رضا يوسف مجاهد 224 4
   

 سليمريهام رضا سعيد بيومى حسن  225 5
   

 ريهام عصام الدسوقى سالمه عطيه  226 6
   

 ريهام مسعد على ابراهيم  227 7
   

 زهراء جمال مصطفى السيد سرور  228 8
   

 زهور احمد على حسن 229 9
   

 زينب احمد محمد جمعه سليمان 230 10
   

 زينب رضا صالح يوسف صالح 231 11
   

 زينب فوزى راضى محمد سليمان 232 12
   

 ساره احمد محمود عبد هللا  233 13
   

 ساره سمير عبدهللا مصطفى عبدالرحمن 234 14
   

 ساره صالح محمد محمود قشبر  235 15
   

 ساره عادل ضرار محمد  236 16
   

 ساره عاطف طه محمد  237 17
   

 ساره عماد السيد عبدالعزيز عبدهللا  238 18
   

 ساره مجدى محمود احمد  239 19
   

 سالى جمال محمد يونس محمود  240 20
   

        
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 8))      2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة         
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 سلسبيل ابراهيم عبدالحميد احمد عوف  241 1
   

 سلمى اسالم عبدالمهدى عبدالفتاح 242 2
   

 سلمى السيد حامد محمد  243 3
   

 سلمى محمد كامل عبدالواحد 244 4
   

 سلمي مصطفي عبدالمعطي سالم 245 5
   

 سماء السيد عبد الرؤف مهدى 246 6
   

 سماح السيد سعد نور الدين  247 7
   

 سمر محمود عبدالهادى احمد  248 8
   

 سهيله خالد محمد على  249 9
   

 سهيله عرفه جوده سويعد  250 10
   

 سهيله محمد سيد احمد اسماعيل 251 11
   

 سهيله مدحت همام فرج حماد 252 12
   

 له مسعد عبد العظيم محمود سهي 253 13
   

 سيمون عزمى يوسف رزق  254 14
   

 شروق اشرف شندى عبداللطيف  255 15
   

 شروق وائل محمد عبدالعظيم علي  256 16
   

 شيرين شوقى عبدالعزيز برغوث 257 17
   

 شيماء احمد عبدالرحيم محمد مطاوع  258 18
   

 شيماء تامر عبدهللا بيومى محمد  259 19
   

 شيماء حمدان عبدالسميع عبدالفتاح 260 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 9))         2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم لجلوسا رقم م

 شيماء طه حسين عبدالصمد 261 1
   

 شيماء ماهر عبدالفتاح سليم احمد  262 2
   

 شيماء محمد عطيه محمود  263 3
   

 صباح محمد على سليمان 264 4
   

 صفيه عبد الغنى منصور سويلم 265 5
   

 عبدالسميع سعودى ضحى احمد محمد 266 6
   

 عاصم محمد فوزى السيد  267 7
   

 عامر محمد عامر محمد  268 8
   

 عبدالحميد السيد محمد عبدالفتاح الزقزوق  269 9
   

10 
 عبدالعزيز عادل عبد العزيز ابوهبه  270

 
 مقدمة الحاسبات

  
 ايقاف قيد 

 عبدالعظيم نصر عبدالحكيم حسينى سليم 271 11
   

 هللا اشرف عبدهللا محمد علىعبد 272 12
   

 عبير فايز عبدالمنعم ذكى امام 273 13
   

 عزه عبده ابراهيم حسن  274 14
   

 عال السيد عبد العظيم محمد  275 15
   

 على الدين ياسر على عراقى 276 16
   

 علياء محمود عبدالحليم احمد  277 17
   

 عمر عبدالعزيز محمد محمد سليمان  278 18
   

 غاده رضا رجب شحاتة  279 19
   

 غاده محمد جوده متولى  280 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 10))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 فاتن ابراهيم زكى السيد العفيفى  281 1
   

 فاتن ياسر طه مصيلحى  282 2
   

 فاطمة رفعت محمد قمر الدوله محمد  283 3
   

 فاطمه احمد محمد الجميل عابدين 284 4
   

 رفه ابراهيم زايد فاطمه السيد ع 285 5
   

 فاطمه جالل شندى خليفه  286 6
   

 فاطمه رفعت محمد الدسوقى ابراهيم الدن  287 7
   

 فاطمه سعيد امام شحاته عويس  288 8
   

 فاطمه صبرى فهمى سيد احمد خليفه  289 9
   

 فاطمه طارق عبدهللا قاسم مصطفى 290 10
   

 بدالغفار  فاطمه عبد الغفار عبد الموجود ع 291 11
   

 فاطمه محمد رشاد خليل  292 12
   

 فاطمه ناصر احمد محمود الشافعى 293 13
   

 فاطمه ناصر عزت حسن  294 14
   

 فتحيه رفعت عبدالعزيز عبدالغنى عبدالدايم 295 15
   

 فرج عبدالواحد فرج عبدالواحد 296 16
   

 فوزيه محمد عطا طعيمه  297 17
   

 سعد ابراهيم ابو ذكرى ليلى عصمت  298 18
   

 ماجده السيد محمود يوسف علي  299 19
   

 ماجده حسين رفاعى حسين خميس  300 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

  (( 11))       2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىة كشف بأسماء طالب الفرق        
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ماجده رضا ابراهيم عبدالكريم 301 1
   

 مارى رشيد يوسف مهنى  302 2
   

 مارينا حنا جرجس اسحق  303 3
   

 نى محاسن محمد عرفات الشربي 304 4
   

 محمد احمد صابر احمد بيومى  305 5
   

 محمد اشرف رمضان على بان 306 6
   

 محمد السيد عواد جاد  307 7
   

 محمد السيد متولى السيد عوكل  308 8
   

 محمد السيد محمود عابدين  309 9
   

 محمد جاسر عبد المحسن سعد 310 10
   

 محمد حسن محمد ابوسريع شلبى  311 11
   

 محمد رمضان سالمه عبده متولى  312 12
   

 محمد محمد سعيد برعى  313 13
عذر  جميع مواد الترم الثانى 

2018/2019 

 محمد محمود محمود حمدى محمود   314 14
   

 محمد ممدوح السيد فارس  315 15
   

 محمد مهدى سالمه احمد الهوارى  316 16
   

    محمد موسى سعد عبد العزيز  317 17

 محمد ناصر عربى السيد قابيل  318 18
   

  محمود عادل سويلم ابراهيم  319 19
  

 محمود عبد النبى محمد رشاد 320 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

   ((12))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىالفرقة كشف بأسماء طالب         

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 محمود مجدى محمد رفاعى 321 1
   

 محمود محمد حموده ربيع  322 2
   

 مروه سمير الصادق مصطفى 323 3
   

 ممروه طارق على محمد سويل 324 4
   

 مروه عبدالعزيز شحاته محمد رزه  325 5
   

 مروه عماد السيد عبدالرحمن 326 6
   

 مروه محمد امين هاشم طه قاسم  327 7
   

 مريم السيد عبدالخالق عبدالعزيز عمر  328 8
   

 مريم حسام الدين احمد ابو العنين 329 9
   

 مريم حسام صبرى عبدالعزيز فرج  330 10
   

 يم حسنى محمد جاد الشرقاوى مر 331 11
   

 مريم عبدالفتاح محمد صالح 332 12
   

    مريم محمد عبدالمعز السيد منصور  333 13

 مريم هانى سمير شحاته  334 14
   

 مريم يوسف صبحى يوسف  335 15
   

 مصطفى اسماعيل خميس اسماعيل   336 16
   

 مصطفى مهدى بربرى محمد 337 17
   

 ماعيل عبدالمعبود احمد ملك اس 338 18
   

 منار ابراهيم حسن ابراهيم منصور  339 19
   

 منار سعيد عبدهللا يوسف احمد  340 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 13))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الولىاكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 منار صبرى الشحات السيد بربرى 341 1
   

 منار عبدهللا عبدالفتا ح عامر  342 2
   

 منار فتحى محمد عبد هللا  343 3
   

 دالعليم محمد مسلم منار محمد نجيب عب 344 4
   

 منار وليد محمد محمد سيد احمد 345 5
   

 منةهللا حمدى محمد نعيم  346 6
   

 منه هللا سالم ابراهيم احمد  347 7
   

 منى خالد عبداللطيف محمد حالوه  348 8
   

 منى محمد حسينى عطيه  349 9
   

 منى مصطفى عبدالمعطى السيد شبايك  350 10
   

 سرى محمد محمد ابراهيم ندا منى ي 351 11
   

 مها جمعه على سيد احمد نصر  352 12
   

 مها عادل محمد كمال عبدالجيد شاهين  353 13
   

 مها عيد السيد حسن محمود 354 14
   

 مهرائيل رامز فؤاد توفيق  355 15
   

 مونيكا الفى صمويل ساويرس 356 16
 2018/2019عذر  

 الهجين مى ابراهيم احمد على 357 17
   

 مى مصطفى فوزى عبدالمنعم 358 18
   

 مياده عصمت مفرح عبدالحافظ   359 19
   

 نجيه عبدالرازق عبدالرازق بيومى  360 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ر عبد الفتاح ا.د/ غادة شاك 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 ( 14)       2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىبأسماء طالب الفرقة  كشف
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ندا اشرف مصطفى ابراهيم االشهب  361 1
   

 ندا وائل عبدالمنصف عرفه عبدالباقي  362 2
   

 ز ندى اشرف منصور عبدالعزي 363 3
   

 ندى حماده محمد حجاج جاد عبدالباقي  364 4
   

 ندى محمد السيد محمد عبدالسالم 365 5
   

 ندى ناصر محمد محمدى عيد 366 6
   

 نرمين احمد عبدالغنى علي  367 7
   

 نرمين كامل محمد احمد  368 8
   

 نرمين هشام متوكل حسين احمد 369 9
   

 يد شحاتةنفين السيد جاب هللا الس 370 10
   

 نورا عبدالسالم حافظ عبدالسالم عراقى  371 11
   

 نورهان اسامه منصور صادق عمر  372 12
   

 نورهان اكرامى سيد رمضان ابراهيم  373 13
   

 نورهان سعد احمد فؤاد السيد احمد  374 14
   

 نورهان عصام نعيم شربينى 375 15
   

 المنورهان عنتر محمد زيدان عبدالس 376 16
   

 نورهان وليد رفعت محمود حسن 377 17
   

 نورهان يوسف السيد على  378 18
   

 نيره اسالم عمر السيد عطيه  379 19
   

 نيره طارق الشحات عبدالعزيز  380 20
   

 
 الب    وكيل الكلية لشئون التعليم والط                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ابراهيم عبد الحميدا.د/ محمد 

 

 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 (( 15))         2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 نيره عفت عبدالسميع زين  381 1
   

 نيره عمر احمد محمد الحسينى  382 2
   

 حسن عبدالحفيظ حسنهاجر  383 3
   

 هاجر سمير السيد معوض  384 4
   

 هاجر مجدى يوسف امين  385 5
   

 هاجر محمد عبدالوهاب محمود  386 6
   

 هاجر ممدوح عبدالبديع على 387 7
   

 هاله محمد علم الدين الشاذلى   388 8
   

 هايدى عادل ابراهيم مبارك  389 9
   

 ر هبه هللا سالم ثابت نص  390 10
   

 هبه خالد محروس سيف اسماعيل  391 11
   

 هدى احمد خيرى سليم  392 12
   

 هدير سامى محمد حسن عالم 393 13
   

 هدير محمد حسنى عبدالعزيز  394 14
   

 همت مصطفى سليم عبدالعزيز زهران  395 15
   

 هند عادل محمد على دياب  396 16
   

 يدهند مرسى ابراهيم ابراهيم الس 397 17
   

 ياره محمد ابراهيم يوسف حالوه 398 18
   

 ياسمين احمد على رفاعى 399 19
   

 ياسمين اسامه على رمضان 400 20
   

 ياسمين رضا على عبدالجواد ضوه  401 21
   

 ياسمين عبدالرحمن فرحات عبدالسالم 402 22
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 يد  الكلية ورئيس عام االمتحاناتعم

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 الباقون لالعادة  
 ((  16))         2020/ 2019تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة  

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

 يوسف اعيلاحمد االمير مرسى اسم 403 1
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 احمد جمال حسن سالمة 404 2
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

3 
405 

 احمد عادل السيد احمد
 

 جميع مواد الترم االول
 جميع مواد الترم الثانى

باقى بقرار المجلس االعلى للجامعات رقم 
 21/3/2015بتاريخ  64

 

 احمد محمد احمد حسن شلبى 406 4
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 اسراء محمد محمد ابراهيم الشيخ 407 5
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 انغام فتحى على عبد القادر ندا 408 6
  جميع مواد الترم الثانى 

7 

 انهار محمد محمد محروس 409

 جميع مواد الترم االول
 ماعدا ) م تكنولوجبا التعليم+

 مقدمة الحاسبات+ 
 انتاج رسومات تعليمية+ 

 الفهرسة الوصفية(

 
 جميع مواد الترم الثانى

 

 حسام السيد فؤاد عبد الهادى 410 8
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 حسين طارق حسين حسنى 411 9
  جميع مواد الترم الثانى االول جميع مواد الترم

 محمد عبد الوهاب سامح عبد الوهاب 412 10
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 عبد الرحمن محمد على على 413 11
 الفهرسة الوصفية/

 مبادى االحصاء الوصفى
  مدخل الى تقويم االسوياء وغير االسوياء

12 
 مدعال خالد عبد الهادى مح 414

 
 جميع مواد الترم االول

 جميع مواد الترم الثانى
باقى بقرار المجلس االعلى للجامعات رقم 

 21/3/2015بتاريخ  64

 

 على ماهر حسين عبد الرازق 415 13
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

14 

 محمد احمد عبد العاطى احمد خلف 416

 جميع مواد الترم االول
 تكنولوجيا التعليم+  ماعدا ) م

 مدخل العلوم التربوية+
 مدخل العلوم النفسية+ 
 مدخل الى التربية الخاصة

 
 جميع مواد الترم الثانى

 

15 
 محمد اشرف فتحى محمد عبدربه 417

 مدخل الى تكنولوجيا التعليم/
 متاحف ومعارض/ 

 مبادى االحصاء الوصفى

  

16 
 محمود احمد خليفه نصر 418

 
 لترم االولجميع مواد ا

 جميع مواد الترم الثانى
باقى بقرار المجلس االعلى للجامعات رقم 

 21/3/2015بتاريخ  64

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح
 يعتمد                                                                                                                                                                                             

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

 

 ون لالعادةالباق
 (( 17))        2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

 محمود احمد عواد محمد 419 17
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول 

18 

 من عطا علىمحمود عبد الرح 420

 مقدمة الحاسبات/ 
 انتاج رسومات تعليمية

 مقدمة فى البرمجة/
 االذاعة والتسجيالت الصوتية/

 الطباعة والنسخ والتجليد/
 المصغرات الفيلمية/

 مدخل الى تقويم االسوياء وغير االسوياء

 
ايقاف قيد  

2018/2019 

 مصطفى صالح محمد محمود  421 19
  مواد الترم الثانى جميع  جميع مواد الترم االول 

20 422 

 مصطفى مجدى السيد السيد السنباطى

 
 مقدمة الحاسبات/  

 مبادى االحصاء الوصفى 

 
 جميع مواد الترم الثانى 

 

 مياده عادل حسن غنيم 423 21
  جميع مواد الترم الثانى  الترم االول   جميع مواد

 ندى سامى ابراهيم السيد 424 22
 الفهرسة الوصفية/  

 صاء الوصفى مبادى االح
 

 جميع مواد الترم الثانى 
 

 ياسمين محمد مصلحى هاشم 425 23
  جميع مواد الترم الثانى  الترم االول   جميع مواد

 ستجدين طالب م

 اسماء على احمد على ابراهيم 426 24
   

 لتعليم والطالب    وكيل الكلية لشئون ا                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد


