
  

 1لجنة رقم     2019/2020لعام   تكنولوجيا التعليم الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   إبراهيم طارق إبراهيم إبراهيم 4001 1

 إبراهيم سامي صبحي ألفى 4002 2
 

 

  إبراهيم محمد إبراهيم عفيفي 4003 3
 

 أحالم محمد رضا منصور محمد 4004 4
 

 

  احمد اشرف احمد محمد 4005 5
 

   احمد رفعت محمد الصغير محمد 4006 6

   احمد سامي حسن محمد  4007 7

   احمد شافعي احمد السيد 4008 8

   احمد عبدهللا رجب على  4009 9

   احمد عيد فهمى محمد الدهشورى 4010 10

  تذوق فنون تشكيلية احمد علىاحمد طه ابراهيم  4011 11

   احمد ياسر بيومى عبدالعظيم 4012 12

   ادهم محسن عبدالقادر سالم 4013 13

   أسامة مجدي عبدالحميد حافظ 4014 14

   إسراء إسماعيل سيد احمد 4015 15

   اسراء اشرف عبدالمنعم محمد 4016 16

 اسراء البيومى ابراهيم الدسوقى 4017 17
  

   اسراء جمال ابواليزيد مليجى 4018 18

   اسراء خالد عبدهللا محمد  4019 19

  اسراء سعد مصطفى على حسين 4020 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
 

 

 

 

 



 

 

 (2) لجنة رقم   2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة
 

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   اسراء شعبان السيد محمد  4021 1

  تذوق فنون تشكيلية  اسراء عبدهللا زكى هالل خميس  4022 2

   اسراء عبدالحليم عبدالفتاح سليمان  4023 3

4 
4024 

اسراء عبدالحميد عبدالعظيم  
 عبدالحميد

  

 الكتاب المدرسى وانتاجة   اسراء عيد رفاعى محمد  4025 5

   اسراء محمد عبدالعال السيد 4026 6

   اسراء محمد عبداللطيف احمد  4027 7

   اسراء هشام مصطفى محمد  4028 8

   اسماء ابراهيم صابر عبدالمنعم 4029 9

   فى شعبان طوسوناسماء مصط  4030 10

   اسماء السيد عبدالوهاب اسماعيل  4031 11

   اسماء خالد محمد حامد  4032 12

   اسماء سعيد احمد محمد  4033 13

   اسيل عادل شريف نصر  4034 14

   اكرامى طارق عبدالوهاب على 4035 15

   االء جمعة الجويزى عبدالعظيم 4036 16

   االء خيرى احمد نايل  4037 17

18 
 االء عطا السيد على  4038

 المصغرات الفلمية  

 ( )تخلف اولى
   االء ناصر عربى السيد 4039 19

   السيد عيد السيد مرسى  4040 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



 
 

                                                                                                                                         

 3لجنة رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة          

 فصل دراسي ثاني    أول  فصل دراسي  االســـــــــم الجلوس رقم م

   الشيماء احمد محمد عبدالفتاح 4041 1

   الشيماء جمال عباس سيد احمد  4042 2

   امانى امين سعد نبهان 4043 3

   امانى محمد ابراهيم مسلم 4044 4

   امانى محمد محمد عياد 4045 5

 (برمجة باللغات الحديثة)عذر   ام كلثوم جمال سعد متولى عزب  4046 6

   امل اسامة عبدالقادر حماد    4047 7

   امل جمال محمد عوادخميس 4048 8

 تكنولوجيا التعليم عن بعد   امنية عبدالسالم محمود سليمان 4049 9

   امنية عبدالتواب ابراهيم متولى 4050 10

11 
4051 

امنية مختار احمد محمد  
 عبدالعزيز 

  

 (مقدمة فى البرمجة )تخلف اولى        اميرة احمد محمد احمد حجازى 4052 12
   اميرة اكرم عصام محمود  4053 13

  انتاج الصور الفتوغرافية اميرة عبدالرازق ابراهيم على 4054 14

15 
4055 

اميرة عبدالناصر عبدالرازق  
 عطية 

  

   اميرة على عبدالمولى على  4056 16

   اميرة محمود الغريب السيد احمد  4057 17

   ايات السيد محمد عالم  4058 18

   ايمان حمدى عبدالجليل عبدالعزيز  4059 19

   إيمان جمال السيد مرسى  4060 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
 



 

 

 4لجنة رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام ثة الثالكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   ايمان صابر محمد الجنزورى 4061 1

   ايمان صبرى محمد محمد سطيحه  4062 2

   ايمان سمير محمود محمد نصر  4063 3

4 

4064 
ايمان عماد محمد المرزوقى  

 هيم ابرا
  

   ايمان محمد عبدالعال محمد  4065 5

   ايمان محمد مهدى عبدالهادى 4066 6

   اية ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم 4067 7

  قراءات باللغة االجنبية  اية احمد عبدالسالم احمد  4068 8

   اية السيد ابوالفتوح الدجدج  4069 9

   اية السيد رمضان ابراهيم سالمة  4070 10

   اية السيد محمد عبدهللا الشاعر 4071 11

   اية هللا خالد عاشور محمود  4072 12

   اية صبحى على بيومى الحاى 4073 13

   اية صبرى صابر سليمان  4074 14

   اية شكرى حسن عبدالفتاح احمد 4075 15

   اية عبدالمجيد ابراهيم عكاشة  4076 16

   اية عصام اسماعيل السيد على 4077 17

  (مقدمة الحاسبات)تخلف اولى اية كامل ابراهيم ابو العنين  4078 18

   اية محمد عيسى منتصر  4079 19

   اية محمود احمد محمد   4080 20

         

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 د/ غادة شاكر عبد الفتاح ا.
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 يدا.د/ محمد ابراهيم عبد الحم
 

 



  

 

    

      ( 5) لجنة رقم2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعامالثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   اية ممدوح طلعت سالم  4081 1

   اية يوسف محمود يوسف  4082 2

   ايناس السيد محمود السيد  4083 3

4 

  بدر ايمن السيد حجازى  4084

 تكنولوجيا التعليم عن بعد 
)مدخل الى تقويم االسوياء وغير االسوياء  

 ( تخلف اولى 

5 

4085 
بسمة كمال الدين سليمان حسن 

 الشذلى

  تربية ومشكالت المجتمع)عذر( 

   بسنت احمد على احمد  4086 6

   بسنت عبدالعليم زاهر محمد سالم 4087 7

   سعد اسماعيل  جهاد عادل 4088 8

   جوهرة فتحى عبداللطيف عطيه  4089 9

   حنين جمال محمد التهامى محمود  4090 10

  مقدمة الحاسبات)تخلف اولى    خالد على غنيمى حسانين 4091 11

   خلود احمد عبدالباقىى عبدالغنى  4092 12

 التعليم عن بعد تكنولوجيا  تذوق فنون تشكيلية  خلود محمد فتحى السيد مصطفى 4093 13

  تذوق فنون تشكيلية  خلود محمود ابراهيم سليمان 4094 14

   خلود محمود محمد عبدالعال   4095 15

   خلود مجدى محمد السيد  4096 16

   داليا هاشم محمد رشاد سالم 4097 17

   دعاء احمد محمد عبدالمنعم   4098 18

   دعاء اشرف محمد الجميل  4099 19

   اء صبحى محمد بيومى دع 4100 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
 



 

 

 

 

 

 (( 6)) لجنة رقم   2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ــــماالســـــ

   دعاء عالء الدين عبدالفتاح  4101 1

   دعاء عالء صبحى محمد ابراهيم  4102 2

   دعاء محمد بهاء الدين طه محمد  4103 3

   دعاء محمد محمود محمد  4104 4

   دعاء محمد مصطفى محمد  4105 5

   دنيا سمير محمد السيد 4106 6

 نظم تصنيف  ا عزت محمد عبدالقادر  دني 4107 7
   دينا اشرف احمد عبدالبر  4108 8

   دينا جمال سعد عبدالعال 4109 9

   دينا حمدى عبدالحميد دسوقى 4110 10

   دينا سالم إسماعيل راشد  4111 11

  تذوق فنون تشكيلية  دينا فاروق مشرفى عطية  4112 12

   دينا طارق محمد اسماعيل  4113 13

 برمجة باللغات الحديثة  دينا طاهر ربيع احمد  4114 14
15 

   دينا عابدين السيد عبدالخالق   4115

   دينا عادل محمدقطيط  4116 16

   دينا عبدهللا سالم عواد  4117 17

   دينا عبدالعزيز محمدى محمد 4118 18

   دينا فوزى عبدالهادى حسانين 4119 19

   مى دينا هشام محمد بيو  4120 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



 

 

 

         

 (( 7)) لجنة رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة  شف بأسماء طالب الفرقةك
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    دراسي أول   فصل االســـــــــم

   رانيا عابد عبدالمجيد حسين  4121 1

   رباب محمد احمد الطوخى  4122 2

   رحاب اشرف عبدالعزيز محمد  4123 3

   رحمة محمود رشاد اسماعيل 4124 4

   رقية ابراهيم محمد السيد 4125 5

   رانا رجب عيد فرج وردة  4126 6

   تاح احمد رهف احمد عبدالف 4127 7

   روان ابراهيم ياسين عبدالمعبود  4128 8

   ريم صبحى محمد امام  4129 9

  (مقدمة الحاسبات)تخلف اولى ريهام ابراهيم محمود محمد عطية  4130 10

   ريهام فواز عبدالمنعم محمد  4131 11

   ريهام مسعد ابراهيم مغورى 4132 12

   زينب سيد احمد محمد سيداحمد  4133 13

   زينب محمد غريب ابراهيم  4134 14

   سارة احمد عيسى محمد  4135 15

   سارة السيد محمد عليوه  4136 16

   سارة سمير السيد حسن  4137 17

   سارة رمضان محمد عفيفى  4138 18

   سارة كمال حسن حسن  4139 19

   سالمة حامد على حسن  4140 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
 



 

 

      

 (( 8)) لجنة رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   سحر حامد فتحى عبدالعزيز   4141 1

 سعاد جميل حمدى الشونى  4142 2
  المراجع العامة والخاصة)عذر( 

  علم نفس النمو)عذر(  سعاد عادل محمد على  4143 3

   سعد سعيد توفيق اسماعيل  4144 4

   سعيد محمد السيد عبدهللا  4145 5

6 

4146 
سعود بن عبدالعزيز بن عيدوك  

 البلوشى
 

 انى (وافد ) عم

   سكينه على مسعود ابراهيم  4147 7

   سماء عصمت عبدالرحمن ابراهيم  4148 8

   سماح ضويحى عقيل صالح 4149 9

   سمر سعيد محمد على  4150 10

 تكنولوجيا التعليم عن بعد   سمر جالل محمود محمد طه  4151 11

12 

4152 
سميرة عبدالرحمن محمد  

 عبدالرحمن
 ن بعد تكنولوجيا التعليم ع  

   سميرة رضا السيد عبدالهادى 4153 13

14 

4154 
                                         سميرة محمود محمد محمود                                                                                                        

                  

  

    لسيد الدسوقى سيد اشرف ا 4155 15

   شروق شحات عبدالحميد ابراهيم  4156 16

17 

4157 
شروق رضا عبدالحميد احمد  

 محجوب 
  حاسب الى استخدام نوافذ)عذر( 

   شروق رمضان عبدالباقى سالم 4158 18

   شروق على السيد عبدالعظيم 4159 19

   شروق هالل على يوسف  4160 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



 

 

 

 (( 9)) لجنة رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 مقدمة فى البرمجة اولى  شعبان محمد شعبان عبدالشهيد  4161 1

  مقدمة الحاسبات تخلف اولى شيرين محمد السيد سالم 4162 2

   شيماء رضا فراج محمد محمد  4163 3

   شيماء بهجت محمد حامد  4164 4

5 
 شيماء حسن حمدى احمد  4165

  

   شيماء سمير شعبان عراقى  4166 6

   مد بيومى  شيماء رفعت مح 4167 7

   شيماء عيد جمعه سالم 4168 8

   شيماء محمد فتوح بندارى عطيه  4169 9

   شيماء همام مصطفى محمود   4170 10

   شيماء وجيه ابوزيد السيد   4171 11

12 
4172 

صابر عبدالفتاح صابر عبدالفتاح  
 سالمة 

  

   صابرين احمد التهامى منتصر  4173 13

   رسول لطفى محمد صابرين عبدال 4174 14

   صفاء السيد محمد السيد   4175 15

   صفاء بهاء عزيز عبدالصادق  4176 16

   ضحى عبدالكريم محمد يوسف  4177 17

  تذوق فنون تشكيلية  ضياء اشرف عبدالصادق عجاج 4178 18

  تذوق فنون تشكيلية  طارق مسعد حسانين حسب النبى  4179 19

  تذوق فنون تشكيلية  دل عادل ايمن محمد عا 4180 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
 

 



 

 

 (( 10)) لجنة رقم 2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة  كشف بأسماء طالب الفرقة
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ـماالســــــــ الجلوس رقم م

 عادل ممدوح محمد المغربى 4181 1
  

 عبدالفتاح جمال عبدالفتاح ابراهيم 4182 2
  

 عبدالفتاح جمال عبدالفتاح السيد 4183 3
  

   عبدالرحمن السيد عبدالرحمن احمد  4184 4

                                                                          عبدالرحمن عمرو شعيب محمد 4185 5

 عبدالرحمن طارق عبدالرحمن الشحات 4186 6
  

قراءات باللغة االجنبية مبادئ االحصاء  عبدالرحمن نجاح غريب محمود 4187 7
 الوصفى اولى

 

 عبداللة كرم سعيد عبدالعال   4188 8
 مقدمة في البرمجة )تخلف اولى( 

 يد عبدالمقصود السيد عبدالمقصود الس 4189 9
  

 عبدالمنعم اشرف عبدالمنعم  4190 10
  

 عبيد شحات عبيد محمد  4191 11
  

 عبير عبدالرحمن بدر عبدالرحمن  4192 12
  

 عبير عماد حسنى بيومى  4193 13
  

 عفيفى عبدالفتاح عفيفى عبداللطيف 4194 14
  

 عزالدين سيد عزت الترامس 4195 15
  

   تار عبدالفتاح محمد جاد عزعبدالس 4196 16

17 
4197 

 + تذوق فنون تشكيلية عزة محمد عبدالستار عبدالسالم

 )مبادئ االحصاء الوصفى تخلف اولى(

 

   دالفتاح عبدالعظيم محمد بعال ع 4198 18

   عواطف محمود محمد مصطفى 4199 19

   غادة عبدالنبى عبدهللا السيد 4200 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
 

 

 



 

 

 

  (( 11)) لجنة رقم    2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 غاية التقوى محمد محمد سليمان 4201 1
  

 فادية وليد جالل عبدالرحمن  4202 2
  

 فاطمة السيد عبدالموجود احمد  4203 3
  

 فاطمة جمال عبدالفتاح شحاته  4204 4
  

 فاطمة حسن مصطفى طعيمة  4205 5
  

 فاطمة سرحان محمد حسن  4206 6
  

 فاطمة على مصطفى على  4207 7
  

   صبحى حسان فاطمة وجيه  4208 8

 فرحة سعيد محمد عبدالعظيم 4209 9
  

   فلاير عبدهللا فتحى عطية   4210 10

   فطيمة اسالم محمد محمد  4211 11

   لطيفة اسامة محمد لطفى   4212 12

   عبدالهادى محمد عبدالهادى على 4213 13

   ماهينار فريد ابراهيم محمد  4214 14

 محمد اشرف شوقي غنيم  4215 15
  

   محمد خالد اسماعيل طه  4216 16

   محمد رضا محمد على  4217 17

   محمد سليمان محمد التمرى  4218 18

  قراءات باللغة االجنبية  محمد سمير بيومى ابراهيم  4219 19

   محمد شكرى محمد عبدالجواد 4220 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 الكلية ورئيس عام االمتحاناتعميد  

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

  ((  12  ))لجنة رقم  2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   محمد على محمد على  4221 1

   بارك حسين محمد على م 4222 2

   محمد عيد عبدالعظيم حسن   4223 3

 محمد عمر إبراهيم إسماعيل 4224 4
  

 محمد مجدى محمد مسعد  4225 5
  

 محمد ممدوح محمود محمد  4226 6
  

 محمد يحيى عبداللة متولى  4227 7
  

   محمود إبراهيم عبدالرازق عبدالسميع  4228 8

   محمود الهادى سعيد عبدالفتاح  4229 9

   محمود شاكر شبل احمد على 4230 10

   محمود صبرى على خليفة  4231 11

   محمود مبروك فروح مؤمن  4232 12

   محمود محمود ابراهيم محمود 4233 13

   مصطفى محمد احمد أبو النصر  4234 14

   مصطفى محمود مصطفى محمود  4235 15

   مرام كمال هارون عبدالفتاح   4236 16

   مروة عزيز السيد محمد  4237 17

   مروة مجدى محمود عبدالرحمن 4238 18

   مريم سعد احمد خطاب درويش 4239 19

   مريم عبدالرؤوف على حسن 4240 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 غادة شاكر عبد الفتاح ا.د/  
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

                                                                                                                                         



 

 (( 13)) لجنة رقم      2019/2020 تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ماالســـــــــ الجلوس رقم م

   منار جمال عبدالقادر رزق  4241 1

 تكنولوجيا التعليم عن بعد  منى امين محمود توفيق  4242 2

   منى جمال عبدالقادر فضه  4243 3

4 
 منيرة محمود فتح هللا محمود 4244

  

   مى احمد محمد حسن  4245 5

   مى حمادة فايق عليوه  4246 6

   مى خالد رفاعى راشد  4247 7

   مى صبرى السيد متولى  4248 8

   مى عبده محمد ابراهيم جبل  4249 9

   نادية سامى محمد غريب  4250 10

   نانسى يسرى داود فهمى  4251 11

   ناهد طلعت العزب احمد  4252 12

   ندا اسامة نوالدين على 4253 13

   ندا ياسر صبرى السيد على  4254 14

 تكنولوجيا التعليم عن بعد قراءات باللغةاالجنبية  ندى إمام السيد إمام 4255 15

   ندى اشرف محمد عوض هللا  4256 16

   ندى حسام عبدهللا جودة  4257 17

   ندى عبدالفتاح محمد عربى  4258 18

   ندى محمد حسنين حسنين  4259 19

   ندى محمود محمد محمد رضوان 4260 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                ب                     رئيس القسم  شئون الطال

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 



   
 (( 14))  لجنة رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة

  رقم  م
 الجلوس

 اسي ثاني   فصل در فصل دراسي أول   االســـــــــم

   ندى هيثم خالد محمد  4261 1

   نرمين عباس سالمة عبدالشافى 4262 2

   نرمين محمد محمد عبدهللا  4263 3

 نرمين ناصر صبرى السيد  4264 4
  (الفهرصة الوصفية والموضوعية )تخلف اولى

   نسمة صابر حسن على 4265 5

   نسمة ممدوح عبدالوهاب عبدالفتاح   4266 6

7 
4267 

نظيرة عبدالعزيز مصطفى  
 عبدالعزيز 

  

   نعمة هللا هانى عبدالفتاح محمد  4268 8

   نفين شرف محمود محمد   4269 9

   نهال سمير محمد محمد  4270 10

   نهال عبدالمنصف احمد عبدالعزيز  4271 11

12 
4272 

نهال محى الدين عبدالرؤف  
 ي عفيف

  

   نهال هشام عبدالعزيز محمد  4273 13

   نهى السيد عبدالمجيد عبدهللا  4274 14

   نهى فرج لطفى محمد  4275 15

   نورالدين سيد عزت شافعى  4276 16

   نورا سعيد عبدالدايم محمد  4277 17

   نوره فرحات محمد الصياد 4278 18

   نورهان احمد عبدالقادر محمد  4279 19

   نورهان سعيد حافظ محمد  4280 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
 

 
 



 

                                                                                                                                        

 (( 15))   لجنة رقم      2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام الثالثة أسماء طالب الفرقة كشف ب
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   نورهان عادل احمد فؤاد 4281 1
   نورهان عبدالخالق عبدالخالق ابراهيم  4282 2

   نورهان عصام على سليم  4283 3

   نيرة عبدهللا السيد عطيه  4284 4

   هاجر ابراهيم السيد ابراهيم   4285 5

   هاجر السيد محمد احمد  4286 6

   هاجر السيد يحى محمد  4287 7

   هاجر سعيد عوض على  4288 8

   هاجر عادل حلمى احمد  4289 9

   هاجر عبادة عبدالسميع محمود  4290 10

   هاجر كامل سعيد محمد  4291 11

   هاجر مبروك محمد مبروك  4292 12

   هاله محمد عبدالحميد حسن  4293 13

   هاله محمد عفيفى عماره  4294 14

   هبه شعبان محمد على  4295 15

   هبه عبدالحكم عبدالستار نورالدين 4296 16

  0 هبة وحيد عويس القرنى  4297 17

   هدى ذكى ابراهيم ابراهيم  4298 18

   عبدالرحمن محمد ابراهيم  هدير  4299 19

   هدير محمد عطية محمد  4300 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

 
 



 

      (16)لجنة رقم 2019/2020 تكنولوجيا التعليم لعامالثالثة كشف بأسماء طالب الفرقة 
 فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول االســـــــــم الجلوس رقم م

  هدير وجيه عبداللطيف احمد 4301 1
 

  هيام عبدالرحمن مصطفى محمد 4302 2
 

 هيام عبدهللا جازى محمد 4303 3
  

 متولىسام الشحات محمد المهدى و 4304 4
  

  والء مقبول على عنانى 4305 5
 

 مبادئ احصاء ) تخلف اولى(  اسامة عبدالحليم السيد  ياسمين 4306 6
 

   ياسمين السيد عبدالحميد عبدالفتاح  4307 7

  ياسمين حماده فتحى السيد 4308 8
 

  ياسمين رسمى مختار عبده 4309 9
 

  ياسمين سالمة فتحى سالمة  4310 10
 

 ياسمين عبدالرحمن محمد احمد 4311 11
  

 د محمدياسمين عصام محم 4312 12
  

 ياسمين يوسف لطفى عبدالمحسن   4313 13
  

 يوستينه غطاس ميشيل نسيم 4314 14
  

 2019/2020 الباقون لالعادة
 تصميم المواقف التعليمية   امام عبدالحسيب عبدالباسط محمد  4315 15

 التحليل الموضعي لمصادر المعرفة/ 
 قواعد البيانات 

 وادالترم االول)نظم التشغيل تخلف اولى( جميع م محسن احمد محمد عطية 4316 16
 جميع مواد الترم الثاني

 محمد السيد محمد محمد 4317 17
 جميع موادالترم االول

 )المراجع العامة والخاصة تخلف ثانية(
 جميع مواد الترم الثانيو

 )معالج النصوص والجداول ثانية(

18 
  محمد جودة السيد شرف 4318

فية طرق نظم المعلومات الببليوجرا
 تدريس/االصول االجتماعية والثقافية/

 اضطرابات التواصل

  نورهان رمضان محمد حسين 4319 19
 جميع مواد الترم الثاني 
 ما عدا التدريب الميداني

 من الخارج  2020/ 2019 الباقون لالعادة

20 
 سعيد سامى عبد الرازق احمد 4320

 علم نفس تعليمى/
 يةاالنشطة المدرسية والترويح 

 /نظم المعلومات الببليوجرافية
  االصول االجتماعية والثقافية/

 التدريب الميدانى 

 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


