
  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 1رقم        2019/2020لعام   تكنولوجيا التعليم  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات   فصل دراسي ثاني     أول دراسيفصل  االســـــــــم

    إبراهيم ماهر محمد سليم 2001 1

  جة مقدمة فى البرم مبادئ اإلحصاء الوصفى أبوالفتوح عاطف أبوالفتوح عفيفى  2002 2

    احالم رابح عبدالمنعم محمود 2003 3

    احمد ابراهيم حسن ابراهيم السيد 2004 4

    احمد ابراهيم سليمان حافظ  2005 5

   مدخل الى تكنولوجيا التعليم احمد ابراهيم فرج عبدالفتاح شعت  2006 6

    احمد ابراهيم محمد فليفيل طايل 2007 7

    ى السيد جراب احمد جمال محمد موس  2008 8

 احمد عبد العظيم كامل مهدى 2009 9
   

    احمد فارس فؤاد محمود شحاته 2010 10

    احمد كمال خالد عبدالعال 2011 11

    احمد محمد احمد ابو والى شريف  2012 12

   مبادئ االحصاء الوصفى احمد محمد السعيد قاسم شعيب  2013 13

    ربه احمد محمد محمد عبد  2014 14

    احمد محمد محمود محمد عماره  2015 15

    احمد محمود ناجى محمد ابو الخير 2016 16

 احمد عماد حسن عبد المنعم 2017 17
مبادئ  المتاحف والمعارض /

 االحصاء الوصفى

  

   مبادئ االحصاء الوصفى احمد مسعد عبدالعزيز محمد شحاتة  2018 18

    لحسينى احمد احمد مصطفى محمود ا 2019 19

   مبادئ االحصاء الوصفى احمد ناصر فتحى محمد يوسف  2020 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 2رقم      2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم  الجلوس رقم م

    اسراء ابراهيم السيد ابراهيم مطر  2021 1

   مبادئ االحصاء الوصفى اسراء ابو مسلم ابو الخير احمد حجازى 2022 2

    اسراء احمد عيد محمد  2023 3

    رف شريف اسراء ايمن حمدى عا 2024 4

    اسراء ايهاب عباس محمود  2025 5

    اسراء جمال عبدالحميد محمد شاهين  2026 6

    اسراء حسينى متولى مرسى 2027 7

    اسراء رمضان أمين الجزار  2028 8

    اسراء سعيد درويش مصيلحى 2029 9

    اسراء سيد احمد عبدالمقصود رزق  2030 10

    مد سيد اسراء عاطف مح 2031 11

    اسراء عبدهللا ابراهيم سلمان 2032 12

    اسراء عيد السيد متولى  2033 13

    اسراء مجدى السيد محمد مرسى  2034 14

    اسراء محمد حامد عبد الفتاح  2035 15

    اسراء محمد مصطفى محمد مصطفى   2036 16

    اسراء محمود احمد محمد  2037 17

    عبدالفتاح السيد طه اسراء ناجى 2038 18

    اسراء ناصر عبدالمهيمن حسن 2039 19

   مبادئ االحصاء الوصفى اسالم مجدي السيد عفيفى عبدالقادر 2040 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 اكرعبد الفتاحا.د / غادة  ش

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 3رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم  م

 اسالم محمد احمد محمد على مرعى  2041 1
الفهرسة الوصفية 

 والموضوعية

  

    اسماء حسين مسعود عبدهللا الدسوقى  2042 2

   مقدمة الحاسبات اسماء خيري احمد مصطفى  2043 3

    اسماء عادل جمعه ابراهيم  2044 4

    اسماء عبدالنبى عويس على عبدالمقصود  2045 5

    اسماء عمر احمد عمر احمد  2046 6

    اسماء محمد شوقي محمد يوسف زايد  2047 7

    اشرقت امام احمد امام عدس 2048 8

    اق محمد حسان محمد اشو 2049 9

    االء السيد محمد عبدهللا بحيرى 2050 10

    االء على السيد بكر 2051 11

    الشيماء احمد السيد حسن  2052 12

    المحمد طارق السعيد توفيق سالم 2053 13

    امام حمدى امام عبدالرحمن 2054 14

    امانى ايمن على محمد على 2055 15

    انى عماد حنفى محمد ام 2056 16

    امنية سعيد عبدالمحفوظ مصطفي  2057 17

    امنيه رمضان ابراهيم عبدالصادق الطباخ 2058 18

    اميرة احمد عبدالمنعم عفيفي  2059 19

    اميرة السيد غنيم احمد  2060 20

    
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                      شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 ة ورئيس عام االمتحاناتعميد  الكلي

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  4))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    اميرة صالح الجابرى سعيد  2061 1

    د ياسين عامر ابوزيد اميره السي 2062 2

   مقدمة الحاسبات اميره صبحى محمد درويش  2063 3

    اميره عبد النبى مرسى عبدالعاطى بيه  2064 4

    انجى عبدالرحمن عبدالحليم بيومى   2065 5

    اية احمد ابراهيم على عطاهللا  2066 6

    اية احمد حسن على عمر  2067 7

    د زيداناية احمد عبدالرشي 2068 8

    اية احمد فاروق محمد على يوسف   2069 9

    اية احمد محمد نصر محمد  2070 10

    اية السيد عبدهللا محروس  2071 11

    اية السيد عبدالمنعم على حماده 2072 12

    اية جمال ابوزيد السيد  2073 13

 اية جمال عفيفى يوسف عفيفى  2074 14
   

    براهيم محمد محمد اية جمعه ا 2075 15

    اية خيري منتصر ابراهيم منتصر  2076 16

    اية زينهم عبدهللا خليل  2077 17

    اية سمير عبدالعليم على محمد  2078 18

    اية شاكر محمود بدير  2079 19

    اية صابر ابراهيم عبدالفتاح  2080 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                      
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 ((  5))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ظيم عبدالوهاباية صبحي عبدالوهاب عبدالع 2081 1

    اية طارق عبدالهادى ابراهيم 2082 2

    اية عبدالعزيز سالمة عوض 2083 3

    اية محمد السيد خضر 2084 4

    اية محمد امام محمد عبدالوهاب 2085 5

    اية محمد عامر محمد عامر الصياد 2086 6

    اية محمد عبدالقوى شحاته  2087 7

    ى محمد عسكر اية محمد عل 2088 8

    اية محمد فهيم يوسف   2089 9

    اية نيبل عبدالكافى محمد حسنين  2090 10

    اية يوسف عبدالعليم بيومى زايد 2091 11

    ايمان ابراهيم عبدالنبى احمد اصالن 2092 12

    ايمان انور مسعود سعد منصور  2093 13

    ايمان جمال محمد احمد عبدالرحمن 2094 14

    ايمان حسين عبد الرؤف عبد المقصود 2095 15

    ايمان خالد منصور محمود شكر 2096 16

    ايمان ربيع فريد عبدالمقصود 2097 17

    ايمان رفعت عبدالهادى عالم عالم 2098 18

    ايمان عادل عبدالهادي احمد 2099 19

    ايمان عبدالحكيم محمد السيد 2100 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     ب                     رئيس القسم  شئون الطال

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

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

    ايمان عبده فتحى محمود  2101 1

  مقدمة فى البرمجة  ايمان فؤاد محمد غنيمى  2102 2

    ايمان محروس غنيم احمد محمد  2103 3

    ايناس اسعد محمد مصطفى المليجى 2104 4

    أيات السيد حمزه عفيفى   2105 5

    باسنت رضا عبدالمنعم عبدالمقصود   2106 6

    بسمة بحيرى طلبة بحيرى ابوالخير   2107 7

 بسمة سمير مبروك محمد على 2108 8
 مقدمة الحاسبات / 

 الفهرسة الوصفية والموضوعية 
  

    بسمة عبدالعزيز احمد عبدالعزيز  2109 9

    بسمة محمد محمود محمد دياب 2110 10

   ممدخل الى تكنولوجيا التعلي بسمه الغيدانى أبو القاسم محمد  2111 11

    بيشوى صبحى فهمى مسعد  2112 12

    تغريد فيصل عبدالبارى حسين حسان 2113 13

    تقى عوض عبدالعزيز سعد عوض 2114 14

    جاكلين ميالد فهمى مسعد  2115 15

    جمال سمير عبدالعزيز محمد  2116 16

    جمالت مصطفى محمد مصطفى 2117 17

   مبادئ االحصاء الوصفى المندور  جهاد جمال ابراهيم ابو 2118 18

    جهاد ماهر عدلى مصطفى  2119 19

    جيهان فتوح صابر محمد  2120 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 ((  7)) رقم       2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  يةالثانكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    جيهان نصر فتحى عبدالمجيد 2121 1

   مدخل تكنولوجيا التعليم حسام مسعد عبدالرءوف محمد  2122 2

   حصاء الوصفىمبادئ اإل حمدى احمد السيد بيومى  2123 3

    حنان صالح محمد ابراهيم زقزوق  2124 4

    خالد صبحى ابراهيم حسن حماد  2125 5

    خلود خالد عبدالمنعم شعيب  2126 6

    خلود على مصطفى سعد 2127 7

  اساسيات التصوير الفوتوغرافى  خلود محمد كامل محمد ابو الخير 2128 8

    د بسيونى داليا زغلول عبدالمقصو 2129 9

    داليا مجدى عبدالسميع ناشى 2130 10

    داليا يوسف محمد سعيد يوسف احمد  2131 11

   مبادئ االحصاء الوصفى دعاء شعبان فاروق محمد صالح 2132 12

    دعاء عبدالرازق عبدالحليم حسن 2133 13

    دعاء محمد السيد الجز 2134 14

    زوق دعاء يحى عبدالسالم مر 2135 15

 دنيا عبدهللا محمود محمد  2136 16
 /مدخل تكنولوجيا التعليم

 مبادئ االحصاء الوصفى

  

    دينا احمد الشحات الجنانى 2137 17

    دينا محمود عبد العزيز احمد 2138 18

    رابعه محمود مصطفى الجندى 2139 19

    رافع محمد ابراهيم رافع  2140 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم              شئون الطالب         

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 ((  8)) رقم       2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    راندا ماهر محمد احمدابراهيم خطاب 2141 1

    رانيا سعيد السيد عناني  2142 2

    رانيا فتحى الدسوقى قنديل  2143 3

    رانيا فريد شوقى بندارى السيد 2144 4

    رانيا محمد عبدالستار حسن  2145 5

   مبادئ االحصاء الوصفى رجب عادل رجب شعبان الديرى  2146 6

   مقدمة الحاسبات رحاب سليمان محمد ابراهيم سالم 2147 7

    رحمة رافت فؤاد شندى  2148 8

    رحمة محمد قطب دسوقى نوفل  2149 9

    رحمة مصطفى شعبان طوسون 2150 10

    رحمه ابراهيم محمدى ابراهيم 2151 11

    رسمية عبدهللا عزازي عبدالواحد 2152 12

   مبادئ االحصاء الوصفى نى رمضانرضا صبرى عبدالغ 2153 13

    رضا محمد محمد عمر  2154 14

    رغدة ربيع محمد جاد 2155 15

    رقية صبحى محمد السيد  2156 16

    رقية نصر نبيل نصر السيد الجزار 2157 17

    رنا احمد عبدالعال احمد 2158 18

    روان عبدالسالم جودة مرسي  2159 19

    اسر على محمد عبدالجوادروان ي 2160 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 
 
 

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

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ـــــماالســــ

    ريم خالد محمد امام حسن 2161 1

    ريم محمد ابراهيم السيد ابراهيم 2162 2

    ريم محمد على رمزى  2163 3

    ريهام ابراهيم محمد قاسم  2164 4

    ريهام السيد حسين على راشد 2165 5

    بدالرحمنريهام محمد سالم محمد ع 2166 6

    زينب نور الدين عبدالعظيم على  2167 7

    سارة السيد صبحى السيد يوسف  2168 8

   مبادئ االحصاء الوصفى سارة جمال بكر عبدالكريم مسعود 2169 9

  مقدمة فى البرمجة  سارة مجدى محمد محمود هوازل  2170 10

   اسباتمقدمة الح سارة محمد مهدي محمود الشيخ عمر  2171 11

    سارة هاشم احمد حسين العايق  2172 12

    ساره رجب رزق طلبه  2173 13

    ساره رضا عبدالمعطى عبدالحافظ 2174 14

    ساره هشام اسماعيل علفه 2175 15

   مبادئ االحصاء الوصفى ساره وجدى حمدى عبدالعظيم جعبوب  2176 16

    سعاد فتحي سعد ابراهيم السيد 2177 17

    سلمى اشرف صبحى توفيق  2178 18

    سلمى عادل مليجى حسين  2179 19

    سلمى محمود ابراهيم احمد  2180 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 ((  10)) رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  يةالثانكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    سليمان عبدالشافى احمد سليمان 2181 1

    سما محمد حسين شتا  2182 2

   مبادئ االحصاء الوصفى سماح عبدهللا محمد سالم  2183 3

  ح على محمد السيد سما 2184 4
  

    سمر سمير سعيد احمد  2185 5

    سها محمد السيد على 2186 6

    سهام ابراهيم الشحات ابراهيم 2187 7

    سهيلة مصطفى عبدالحميد محمود فرج  2188 8

    سهيلة نادر محمود محمود صبره  2189 9

    سهيله هيثم حامد الشاذلى 2190 10

    يوسف على عبده  شروق عربى 2191 11

    شروق عطية على هالل  2192 12

    شروق محمد عبدالرحمن على 2193 13

    شيماء ابراهيم فتوح النور حسن 2194 14

    شيماء احمد قطب محمد شتا 2195 15

   مبادئ االحصاء الوصفى شيماء عاطف ابراهيم على ابراهيم  2196 16

    حمد فروح شيماء فروح عبدالرحمن م  2197 17

    شيماء مسعد سويلم مصلحى 2198 18

    شيماء ممدوح احمد السيد القطاوى 2199 19

    شيماء ممدوح عبدالحميد عباده 2200 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 شاكرعبد الفتاح  ا.د / غادة

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 
 

   ((  11)) رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

    شهد شعبان عبدالعزيز السيد 2201 1

    صفاء حلمى متولى العراقى القصعى 2202 2

3 
 م الدسوقى على صفاء ربيع ابراهي 2203

   

 

   مبادئ االحصاء الوصفى صفاء مجدى ابراهيم أسعد عبدالملك 2204 4

    ضحى ممدوح عبدالبر حامد  2205 5

 طارق يحيى السيد على  2206 6
   

 عادل محمد محمد احمد عبدالسالم 2207 7
انتاج روسومات 

 تعليمية/الفهرسة الوصفية
  

    عاطف جمال عبد الرؤف حسن 2208 8

    عامر عبدالحكيم عامر السيد 2209 9

    عبدالرحمن محمد عبدالبصير عبدالبصير  2210 10

    عبدهللا احمد محمد عبدهللا مرسى  2211 11

    عبدهللا بهجت عبدالرحمن محمود  2212 12

    عبدهللا مجدى فتحى طه حسن 2213 13

   االحصاء الوصفى مبادئ  عبدهللا محسن عبدالسميع السيد سته  2214 14

   مبادئ االحصاء الوصفى عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الشحات  2215 15

    عبير سعيد عمر متولى  2216 16

    عزيزة ابراهيم مصطفي محمد  2217 17

    عزيزة محمد سليمان ابو العزم  2218 18

    عال عبدالحميد محمود محمد عبدهللا  2219 19

    حسن السيد عبدالكريمعلى سعيد  2220 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

   ((12))  رقم    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام الثانية  كشف بأسماء طالب الفرقة      

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   ــــماالســـــ

 علياء محمد زكريا عليمى احمد  2221 1
مدخل الى تقويم االسوياء  

 والغير اسوياء
 

 عبدالحليم محمد السيد ضوة 2222 2
 / إنتاج رسومات تعليمية

  

  

    غادة السيد مصطفى محمدى 2223 3

   ء الوصفى مبادئ االحصا غادة امام على امام 2224 4

    غادة محمد متولى متولى شديد خاطر 2225 5

    غادة محمود ابراهيم محمد احمد  2226 6

   مبادئ االحصاء الوصفى فاطمة احمد ابراهيم احمد  2227 7

    فاطمة احمد محمد يوسف  2228 8

    فاطمة اسماعيل اسماعيل على 2229 9

    فاطمة السيد محمد عبدالواحد 2230 10

    فاطمة جمال عبدالخالق السيد احمد 2231 11

    فاطمة جمال عبدالخالق امام 2232 12

    فاطمة حسن محمد عبدالرحمن حسانين 2233 13

   مبادئ االحصاء الوصفى فاطمة حمدى السيد عبدالرحيم 2234 14

    فاطمة حمدى يوسف سليمان 2235 15

    لفاطمة درويش خليل احمد خلي 2236 16

    فاطمة سعيد فؤاد محمد الغنام  2237 17

    فاطمة عاشور حسن  2238 18

    فاطمة عبدالجابر رمضان غنيم  2239 19

    فاطمة عبدالناصر موسى بيومي  2240 20

 ب          وكيل الكلية لشئون التعليم والطال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 براهيم عبد الحميدا.د/ محمد ا

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 (( 13)) رقم     2020/ 2019تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانية شف بأسماء طالب الفرقةك
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    فاطمة محمد احمد محمد  2241 1

    فاطمة محمد السيد يوسف النجار 2242 2

    محمد علي محمد فاطمة   2243 3

    فاطمة مهدى احمد على 2244 4

   مقدمة الحاسبات فاطمة هانى يونس محمد البحيرى  2245 5

   مبادئ االحصاء الوصفى فردوس ايمن هادى ابراهيم رضوان 2246 6

    فريد محمد فريد محمد محمود 2247 7

    كريمان ايمن حلمى عواد الشافعى 2248 8

    دالعزيز عمر محمد  لبنى عب 2249 9

    لمياء احمد محمد زيدان ابراهيم  2250 10

    لؤى اشرف احمد فؤاد محمد 2251 11

    ليلى طاهر عبدالرؤف عبده  2252 12

    مازن عاطف محمود محمد محمود   2253 13

    محمد احمد شوقى محمد السيد 2254 14

    محمد احمد فرج نصر احمد  2255 15

    محمد اسامة السيد القاضى 2256 16

    محمد اشرف عبدالحميد سطوحى  2257 17

 محمد كمال  عبدالعليم معوض محمد  2258 18
مبادئ /مدخل إلى تكنولوجيا التعليم
 االحصاء الوصفى

  

    محمد سعيد احمد عبدالفتاح سليم 2259 19

 محمد صالح محمد فرج  2260 20
الفهرسة الوصفية 

 والموضوعية

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 
 

 (  14) رقم      2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات دراسي ثاني   فصل  فصل دراسي أول   االســـــــــم

    محمد عادل محمد شرف  2261 1

    محمد عكاشة محمد عكاشة  2262 2

    محمد غريب محمد اسماعيل درويش  2263 3

    محمد فتحى محفوظ احمد عامر  2264 4

    محمد مصطفى حازم الليثى  2265 5

    محمد مصطفى عزت فهمى  2266 6

    نعم محمد مصطفى فوزى عبدالم 2267 7

    محمد ممدوح محمد حميد الشيمى  2268 8

    محمد ياسر محمد جوده علي  2269 9

    محمود ابراهيم محمود ابراهيم  2270 10

   مدخل الى تكنولوجيا محمود محمد فراج  عبد الفتاح  2271 11

12 
 محمود طارق السيد حسن 2272

مدخل إلى تكنولوجيا  

 التعليم / مقدمة الحاسبات  
  

    مصطفى عادل عبدالهادى محمد   2273 13

    محمود احمد عبدالغفار محمد عجاج 2274 14

15 
2275 

محمود عبد الباسط عبد المنجى عبد 

 العال

مدخل الى تكنولوجيا  
 التعليم/مبادئ االحصاء الوصفى

  

   مبادئ االحصاء الوصفى محمود اشرف عيد عفيفى على 2276 16

  عبدالمقصود محمد ابراهيم محمود رزق  2277 17
  

    محمود عبدالنبى محمد بدر  2278 18

  مقدمة فى البرمجة  محمود محمد المتولى شعبان المتولى 2279 19

    مرفت ماجد شلبى محمد  2280 20

 لطالب          وكيل الكلية لشئون التعليم وا                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 مد ابراهيم عبد الحميدا.د/ مح



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 
 

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

    مرفت محمود اسماعيل احمد 2281 1

    مروة أمير عبدالفتاح عوض 2282 2

    روة عبدالناصر متوكل حسين النورىم 2283 3

    مروه حسام الدين عبداللطيف محمد   2284 4

    مريم ابراهيم محمد السيد علي 2285 5

    مريم سعيد محمد على عمارة 2286 6

    مريم مجدي محمود احمد سليمان 2287 7

  مراكز مصادر التعلم  مريم محمد جوده عبدالرحمن 2288 8

    يم ياسر قمر سعد مغازى الصباغمر 2289 9

    مصطفى ايمن مصطفى محمد 2290 10

    مصطفى على حسن حسن سيف الدين 2291 11

 منى مختار ابراهيم محمد الدمرادش  2292 12
انتاج رسومات تعليمية/ 
 مبادئ االحصاء الوصفى

  

   مدخل علوم تربوية مصطفى محمد عمر السيد 2293 13

   مبادئ االحصاء الوصفى ياسين عبدالعزيز ياسين تفاحهمصطفى  2294 14

    محمود السيد عبدالجليل السيد 2295 15

    منار جمال محمود الصادق االعرج  2296 16

    منار صالح سالم عبدالفتاح  2297 17

    منار مصطفى صالح عالم صالح 2298 18

    منار ناصف محمد مهدى  2299 19

    ام عبد النبى امام منار هش 2300 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  16))  لجنة رقم   2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ماالســـــــــ

 منال رمضان عبدالصادق عبدالمقصود   2301 1
مدخل الى تقويم  

 االسوياء وغير االسوياء
 

 منة هللا امجد عبدهللا على 2302 2
مدخل الى تقويم  

 االسوياء وغير االسوياء
 

    منة هللا عادل عبدالهادى ابراهيم يحى  2303 3

    هللا شريف االنصارى سيد محمد   منه 2304 4

  /  منى عبدالوهاب محمد محمد 2305 5

    منى مسعد السيد فوزى مدبولى 2306 6

    مها جميل على محمد  2307 7

    مها مصطفى محمد الجناينى  2308 8

    مونيكا ماهر سليمان عبدالسيد 2309 9

 مى ابراهيم السعيد سليمان 2310 10
 ت/مقدمة الحاسبا

 مبادئ االحصاء الوصفى

  

  مقدمة فى البرمجة  مى موسى كمال عمر  2311 11

    مي جمال كمال مجاهد على سند 2312 12

    ميادة ابراهيم محمد ابراهيم المليجى 2313 13

 مروة فتحى مصطفى مصطفى 2314 14
الفهرسة  /مقدمة الحاسبات

 والموضوعية ةالوصفي
  

    د عبدالتوابميادة عيسى محمو 2315 15

   مبادئ االحصاء الوصفى ميادة محمد عبدالرحمن عبدالمقصود  2316 16

    ميادة محمود محمود عبدالموجود  2317 17

    ميار عاطف محمد عبدالبارى محمد  2318 18

    ميرنا مصطفى محمد عبدالسالم االزهرى  2319 19

    نادية محمود حامد ابوالمجد  2320 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     طالب                     رئيس القسم  شئون ال

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

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

   مقدمة الحاسبات ناصر محمد عليوه يوسف عبدالرحيم 2321 1

    نانسى هانى صبرى جودة واصف 2322 2

    نجاه ابراهيم عبد المجيد ابراهيم كراويه  2323 3

    نجاه عالء صالح الدين احمد 2324 4

    ندا عثمان محمد جمعة  2325 5

    ندى جمال منصور بكر    2326 6

    ندى جمال عفيفى ابراهيم  2327 7

    ندى حسين حسين عبدهللا حسين 2328 8

    ندى زكريا السيد شحاته  2329 9

   مبادئ االحصاء الوصفى ندى عواد عواد حسانين زيان 2330 10

    ندى شريف هاشم محمدعلي  2331 11

    ندى محمد عبدالتواب كامل  2332 12

    طفى اسماعيل مسلمندى محمد مص 2333 13

    ندى هشام فتحى عبدالحافظ 2334 14

    ندي محمد السيد احمد  2335 15

   مقدمة الحاسبات نرمين السيد فاروق محمد مدكور  2336 16

    نعيمة احمد البدوى رمضان على  2337 17

    نعيمة صبري احمد معوض راشد 2338 18

    نغم عاطف حامد بدوى محمد 2339 19

    نها ماهر عبدالباسط يوسف  2340 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 ((  18رقم     ))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    نهال محسن حسين سعيد الشرقاوى  2341 1

    نورا رمضان عبدالعليم محمد 2342 2

    نورا محمود ذكى على ابراهيم 2343 3

    نورا مرزوق محمد السيد  2344 4

    نورهللا عونى لبيب محمد على 2345 5

    نوران شندي عطا سعد السيد 2346 6

    نورهان جمال محمد محمد حسن القصاص 2347 7

 نورهان عبدالحميد عبدالعزيز أبوالعزم  2348 8
 /مقدمة فى البرمجة 

 المصغرات الفليمية
 

    نورهان عبدالغنى محمد مختار ابوبكر  2349 9

    نيفين فتحى احمد محمد دودار 2350 10

    ومى عبدالعزيز عبدالسالمهاجر بي 2351 11

    هاجر سمير احمد ابوالعال 2352 12

    هاجر صالح عويس احمد عبدهللا  2353 13

    هاجر عبد الخالق فتحى 2354 14

   مقدمة الحاسبات هاجر محمد محمد مصطفى   2355 15

   مبادئ االحصاء الوصفى هاجر ياسر شعبان عبدالعزيز محمود  2356 16

   مقدمة الحاسبات هالة طلعت سيد الجمل 2357 17

    هانى عمرو على ابراهيم عمرو  2358 18

    هبة ابو زيد الصياد عبدالوهاب 2359 19

    هبة عطية احمد على 2360 20

        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 هيم عبد الحميدا.د/ محمد ابرا

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 

 ((  19رقم     ))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    هبة محمد رضا محمد الطوخى شريف  2361 1

    هدى رمضان عبد العزيز السيد 2362 2

    هدير سمير عبدهللا السيد  2363 3

    هدير صالح حسنى الشحات 2364 4

    هدير عيد السيد حسن 2365 5

    هناء محروس عبدالسالم ابراهيم حماد  2366 6

    هناء محمد عبدالمجيد على 2367 7

    هند محمد ابراهيم محمد  2368 8

    هويده مجدى السيد ابراهيم  2369 9

   مقدمة الحاسبات على صبرى عطيه على سالم هيام 2370 10

    وردة عماد محمدى عبدالمجيد 2371 11

    وفاء سيد محروس محمد البيلى  2372 12

    والء عبدالفتاح محمد سيد عامر  2373 13

    والء مصطفى احمد عبدالقادر  2374 14

    يارا سعيد السيد محمد عبدالخالق 2375 15

    اسامة عبدالغفار محمود عبدالباقى ياسمين  2376 16

    ياسمين اشرف عبدالجواد خضر  2377 17

    ياسمين السمح عبدهللا السمح 2378 18

    ياسمين سالمه سيد محمد العرايش  2379 19

    ياسمين سيد محمد سيد محمد عامر  2380 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 د  الكلية ورئيس عام االمتحاناتعمي

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 

  

 ((  20رقم     ))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   مة الحاسباتمقد ياسمين عادل صالح عابدين  2381 1

    ياسمين عفيفى السيد عبدالباقى الكومى 2382 2

    ياسمين على محمد العربى عبد المهيمن  2383 3

    ياسمين محمد احمد امين احمد  2384 4

    ياسمين منير مراد السيد  2385 5

    ياسمين وائل ابراهيم مصطفى 2386 6

    يسرا جمال الدين محمد شريف  2387 7

 2019/2020لمحولين للعام  الجامعى ا

8 

  سمر سليمان عبد الحفيظ 2388

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 مدخل الى التربية الخاصة )محملة(

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

يعفى الطالب من مادة  
عربية بالفرقة اللغة ال

الثانية لعام 
فصل   2020/ 2019

 جيد//  35دراسى ثانى 

9 

2389 
 عبد الرحمن محمود رمضان داود

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 انتاج الرسومات التعليمية) راسب(/

 مبادى االحصاء ) راسب (

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 لم) محملة (/مراكز مصادر التع

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

يعفى الطالب من مادة  
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل   2020/ 2019

 مقبول 26دراسى ثانى 

10 

2390 
 محمود سمير السيد السيد  

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 ) محملة(/مبادى احصاء 
 

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 مقدمه فى البرمجه ) راسب(

يعفى الطالب من مادة  
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل   2020/ 2019

 جيد// 33دراسى ثانى 

11 

2391 
 مد تيسير محمد محمد اح

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/ 

 ( مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/ 
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/ 

مدخل الى تقويم االسوياء وغير  
 االسوياء ) محملة ( 

 

يعفى الطالب من مادة  
اللغة العربية بالفرقة  

  2020/ 2019الثانية لعام  
  31فصل دراسى ثانى  

 مقبول

12 

2392 
 شحاتهحنان احمد احمد   

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/ 

 ( مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/ 
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/ 

مدخل الى تقويم االسوياء وغير  
 االسوياء ) محملة ( 

 

يعفى الطالب من مادة  
اللغة العربية بالفرقة  

  2020/ 2019الثانية لعام  
  25فصل دراسى ثانى  

 مقبول

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 تابع ((  20)) رقم    2019/2020تعليم  لعام كشف بأسماء طالب الفرقة الثانية تكنولوجيا ال
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ســـــــــماال

13 

2393 

 نورا محمد نور الدين محمد 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

لطالب من مادة  يعفى ا
اللغة العربية بالفرقة 

  2019/2020الثانية لعام 
  31فصل دراسى ثانى  

 مقبول

14 2394 

 منار عارف حسانين احمد 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/
ر مدخل الى تقويم االسوياء وغي

 االسوياء ) محملة (

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 30دراسى ثانى 

15 2395 

 اية سويلم حمدى سويلم   

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 30دراسى ثانى 

16 2396 

 نورا منير توفيق محمد 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 مدخل الى التربية الخاصة )محملة(

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 اكز مصادر التعلم) محملة (/مر

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 26دراسى ثانى 

17 2397 

 خلود بليغ محمدى خالف 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 

 ذوق فنون موسيقية ) محملة(/ت
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
2019/2020 

 فصل دراسى ثانى  
 جيد جدا 38

18 2398 

 رانيا جمال محمد سليمان 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 مبادى احصاء ) راسبه(/

 

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

19 2399 

 رحاب محمد فوزى حسن 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 ن موسيقية ) محملة(/تذوق فنو
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 25دراسى ثانى 

20 2400 

 محمد جاد ابتسام خالد احمد

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (التربية الخاصة )محملة مدخل الى

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 29دراسى ثانى 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     القسم   شئون الطالب                     رئيس

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



  19/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  21رقم     ))    2019/2020كشف بأسماء طالب الفرقة الثانية تكنولوجيا التعليم  لعام 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 

2401 

 ركات فتحى بركاتفوزية ب 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 مبادى احصاء ) راسبه(/

 

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (/

 قراءات باللغة االجنبية) راسبة (

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 30دراسى ثانى 

2 

2402 

 مروة سامى امين يوسف 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 ة (االسوياء ) محمل

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 29دراسى ثانى 

3 

2403 

 جميلة حسن فرج حسن 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 (مدخل الى التربية الخاصة )محملة

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

ء وغير مدخل الى تقويم االسويا
 االسوياء ) محملة (

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 27دراسى ثانى 

4 

 شروق جمال السيد عفيفى  2404

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 مدخل الى التربية الخاصة )محملة(

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 (/ مراكز مصادر التعلم) محملة

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 31دراسى ثانى 

5 

2405 

 معاذ اشرف بهجت عباس 

 مقدمة نظم التشغيل)محملة(/

 /مدخل الى التربية الخاصة )محملة(
 اسب(/انتاج الرسومات التعليمية) ر

 مبادى احصاء ) راسبه(/
 

 تذوق فنون موسيقية ) محملة(/
 مراكز مصادر التعلم) محملة (/

مدخل الى تقويم االسوياء وغير 
 االسوياء ) محملة (

 

مادة يعفى الطالب من 
اللغة العربية بالفرقة 

الثانية لعام 
فصل  2019/2020

 مقبول 26دراسى ثانى 

     2019/2020لعام  الباقـــــــــون لالعــــــادة

 

 احمد عطية عبدالجواد احمد  2406 6
 +جميع مواد الترم االول 
 مقدمة الحاسبات اولى

  جميع مواد الترم الثانى

 احمد عباس احمد عباس  2407 7
 المراجع العامة والخاصة/

 تذوق فنون تشكلية

  اجهزة عرض 

  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول ايمان عبدالمنعم على داود  2408 8

 ريهام خيرى معوض محمد  2409 9
 المراجع العامة والخاصة/

 تذوق فنون تشكلية 

  تكنولوجيا التعليم عن بعد

 ريهام عبدالعظيم احمد يوسف  2410 10
 تكنولوجيا التعليم عن بعد/ مقدمة الحاسبات تخلف اولى

 مقدمة فى البرمجة تخلف اولى

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم              شئون الطالب         

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 


