
 سالم ابو الفتوح

 

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

 احالم طارق عيد السيد  6001 1
   

 احمد ابراهيم عبد المنعم محمد  6002 2
   

 احمد الشحات على مصطفى  6003 3
   

 احمد جمال سعد محمد عطيه  6004 4
   

 احمد جمال عبد المنعم مصطفى 6005 5
   

    احمد حامد عبد الحميد مهدى 6006 6

 احمد حمدى بدوى احمد  6007 7
   

 احمد سعد عزب سعد  6008 8
   

 احمد سمير عبد العظيم صالح 6009 9
   

 احمد عادل عبد الرحمن احمد  6010 10
   

 ايد عبد الباسط محموداحمد ع 6011 11
   

 احمد عبد المحسن عبد المحسن عزب  6012 12
   

 احمد عبد الواحد عبد الفتاح يوسف  6013 13
   

 احمد محمد السيد على النساج 6014 14
   

 احمد محمد السيد على درويش 6015 15
   

 احمد مصطفى محمد عبد للا  6016 16
   

 احمد وحيد مختار عوض  6017 17
   

 الوهاب ادهم عصام حسن عبد  6018 18
   

 اسراء احمد عبد الحميد عواد 6019 19
   

 اسراء جمال الدين عفيفى محمد  6020 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 اح ا.د/ غادة شاكر عبد الفت
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

 2رقم         2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 اسراء حسن ابراهيم حسن 6021 1
   

 اسراء رجب منجى عيد  6022 2
   

 اسراء سامى السيد عبد الغنى  6023 3
   

 احمد ابراهيم خميس  اسراء سيد  6024 4
   

 اسراء شريف منصور شريف  6025 5
   

 اسراء صالح على عبد العزيز  6026 6
   

 اسراء عادل السيد على 6027 7
   

 اسراء عاطف العزب توفيق  6028 8
   

 اسراء عبد الرحمن محمد الشحات 6029 9
   

 اسراء عنتر صالح الصابر 6030 10
   

 الرحمن حسين اسراء ماهر عبد 6031 11
   

 اسراء محمد عبد القوى عبد المقصود  6032 12
   

 اسراء محمد عبد للا على 6033 13
   

 اسراء محمد محمد ابراهيم الغنام 6034 14
   

 اسراء محمود السيد محمد  6035 15
   

 اسراء محمود عبد الجواد على 6036 16
   

 اسراء وصال برعى وصال عالم 6037 17
   

 اسماء احمد  نصر عبد للا  6038 18
   

 اسماء احمد محمد السعيد محمود  6039 19
   

 اسماء السيد عبد للا محمود 6040 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

 

 

 3رقم     2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الرابعةاء طالب الفرقة كشف بأسم         
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 اسماء جابر طلحه الجيوشى 6041 1
   

 اسماء حمدى ابراهيم محمد  6042 2
   

 اسماء حمدى عبد الوهاب عواد 6043 3
   

 شحته عبد الصادق احمد  اسماء 6044 4
   

 اسماء عماد السيد محمد  6045 5
   

 اسماء عيد سالم حسان 6046 6
   

 اسماء مجدى عفيفى عبدالبر  6047 7
   

 اسماء محمد عبد للا حسنين 6048 8
   

 اسماء محمد محمد عبد السالم 6049 9
   

 اعتماد حمدى السيد طنطاوى 6050 10
   

 محمد سليماناالء انور   6051 11
   

 االء محمد محمود محمد  6052 12
   

 االء هشام عبد الرحيم عبد الغنى 6053 13
   

 االريه كرم عطيه حبيب  6054 14
   

 الزهراء هناهم محمد محمد  6055 15
   

 الشيماء محمد سعيد ابراهيم 6056 16
   

 امانى جمال اسماعيل السيد  6057 17
   

 بركات  حمد محمدامانى سعيد م 6058 18
   

 امل سمير عبد الفتاح عبد الحى 6059 19
   

 امل عبد المومن عبد الباسط عبد المومن  6060 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

 
 

 (( 4))    2019/2020تكنولوجيا التعليم  لعام  الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء         
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 امل نبيل مصطفى درويش  6061 1
   

 امنيه السيد عبد العليم السيد على 6062 2
   

 امنيه مبروك محمود ابو العز  6063 3
   

 اميره ابراهيم اسماعيل عفيفى  6064 4
   

 اميره ايمن عفيفى عبد العظيم 6065 5
   

 اميره حسين محمد ابو العنين 6066 6
   

 اميره سامى عبد الحميد عواد 6067 7
   

    اميره سمير مصطفى محمدى 6068 8

 اميره عماد فؤاد عبد الفتاح الجدع 6069 9
   

 امينه احمد صادق مشرف  6070 10
   

 سيد هالل  ايات مسعد محمد على  6071 11
   

 البربرى   ايمان احمد ابراهيم ابراهيم 6072 12
   

 ايمان احمد شعبان احمد  6073 13
   

 ايمان جمال محمد حسن  6074 14
   

 ايمان حسنى الشحات ابراهيم 6075 15
   

 ايمان حسين حسين طه محمد  6076 16
 نانتاج برامج الفيديو والتليفزيو 

 
 

 ايمان زكريا جاد للا محمد  6077 17
   

 ايمان عبد الطاعم عبد العظيم عمار  6078 18
   

    ايمان عبد للا ابوزيد عبد المعطى السيد 6079 19

    ايمان عبد المحسن السيد على 6080 20

         

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 رئيس عام االمتحاناتعميد  الكلية و

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ايمان مجدى ابراهيم ابراهيم 6081 1
   

    على جاد للا  ايمان محمد 6082 2

 ايمان يحيى عبد الجليل محمد  6083 3
   

 ايناس احمد محمد غزال محمد  6084 4
   

 ايه اشرف جمعه عبد العزيز  6085 5
   

 السيد  هايه جمال نبي  6086 6
   

 ايه شديد موسى السيد  6087 7
   

 ايه صبحى حافظ حسن  6088 8
   

 ايه عبد الرحمن عبد للا احمد  6089 9
   

 ايه عبد الرحمن محمد احمد  6090 10
   

 ايه عبد الفتاح فتحى محمد  6091 11
   

 ايه عصام سعد هالل  6092 12
   

 ايه فتحى منصور عبد الوهاب 6093 13
   

 ايه كرم عبد الكريم جاد 6094 14
   

 ايه مجدى محمد فاروق  6095 15
   

 نصر  ايه محمد السيد محمد  6096 16
   

 ايه محمد سعد احمد  6097 17
   

 اية نجيب على عبد الحكيم 6098 18
   

 ايه وفيق حسن ابراهيم  6099 19
   

 هايه ياسر سعد الدين عبد الال 6100 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ة شاكر عبد الفتاح ا.د/ غاد
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

 

 

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

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 باسم احمد جوده احمد  6101 1
   

 بسمه جمال محمود محمد  6102 2
   

 بسمه عرفه محمد الهادى اسماعيل  6103 3
   

 بسمه عيد مصطفى احمد   6104 4
   

 بسمه محمد عبد الغنى السيد 6105 5
   

 بوسى محمد السعيد زاهر احمد  6106 6
   

  قواعد البيانات اختيار الوسائل التعليمة بيشوى بطرس روؤف بطرس 6107 7

 تقى عبد المنعم عبد المؤمن عبد الخالق 6108 8
   

 احمد  ر محمد عبد العظيمي تيس 6109 9
   

 جاال محمد محمود محمد   6110 10
   

 جهاد عامر ابراهيم عبد المجيد 6111 11
   

 حسام طه مغاورى طه  6112 12
   

 حسنيه السيد عبد العظيم عبدربه  6113 13
   

 حسين خالد ابو العال حسين 6114 14
   

 خالد محى الدين محمد على  6115 15
   

 دىخيرى عادل السيد هن 6116 16
   

 دعاء احمد سالمه الصادق 6117 17
   

 دعاء جمال ابراهيم منصور  6118 18
   

 دعاء محمد عبد الغنى محمد 6119 19
   

 دعاء محمد عبد للا محمد     6120 20
   

 ب    وكيل الكلية لشئون التعليم والطال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 براهيم عبد الحميدا.د/ محمد ا



 سالم ابو الفتوح

 

 

 

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

 دعاء محمد يسن عبده   6121 1
   

 دنيا يحيى سند محمد   6122 2
   

 حمد مصيلحى دينا شوقى ا 6123 3
   

 دينا عبد للا عبد العزبز عبد للا الزق 6124 4
   

 دينا فرج صبحى عبد المقصود 6125 5
   

 رانيا اشرف عبد اللطيف محسب 6126 6
   

 رانيا رتيب مصطفى حسن  6127 7
   

 رانيا رياض حلمى الششتاوى  6128 8
   

 رانيا عادل عبد التواب محمد محمد  6129 9
   

 رانيا عفيفى مغربى عبد الوهاب 6130 10
   

 رانيا ناجى محمود ابراهيم  6131 11
   

 رحاب ابراهيم عيسوى ابراهيم  6132 12
   

 رحاب سالمه يوسف عبد المقصود  6133 13
   

 رحمه محمود عبد الهادى احمد  6134 14
   

 رنا محمد طلعت عبد العظيم 6135 15
   

 دق متولى رنان محمود عبد الصا 6136 16
   

 روان جمال ابراهيم محمود  6137 17
   

 روان سعيد عبد الرحمن دسوقى  6138 18
   

 روفيدا عبد الباقى صديق العزالى 6139 19
   

 ريم اشرف السعيد عبد السالم 6140 20
   

        

 
 لكلية لشئون التعليم والطالب    وكيل ا                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 االمتحانات عميد  الكلية ورئيس عام

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 سالم ابو الفتوح

 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ريم عبد النبى محمد عبد العزيز محمد 6141 1
   

 هام بشرى محمد احمد السيدري 6142 2
   

 ريهام حسين جمعه امام  6143 3
   

 ريهام عادل نبوى عبد الفتاح  6144 4
   

 ريهام محمد احمد عواد  6145 5
   

 زهراء سيد امين السيد نحله  6146 6
   

 زهره عادل عبد الرؤوف طه  6147 7
   

 زينب طارق صبحى احمد  6148 8
   

 حسين عبد الحميد  زينب عبد الحميد  6149 9
   

 زينب محمد ابو العنين مرسى 6150 10
   

 زينب محمد احمد يوسف  6151 11
   

 زينب مرسال محمد مرسال  6152 12
   

 زينه عالء سعد عبد الجواد  6153 13
   

 ساره ايمن احمد مغاورى  6154 14
   

 ساره بهنساوى محمد احمد   6155 15
   

 عبد الواحدساره جمال شحاته  6156 16
   

 ساره محمد السيد محمد  6157 17
   

 سحر سمير احمد محمد  6158 18
   

 سحر عصام شحاته جعفر 6159 19
   

    سالمة اشرف مرسى عبد العزيز  6160 20

   
 ب    وكيل الكلية لشئون التعليم والطال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 راهيم عبد الحميدا.د/ محمد اب
 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 سلمى عادل عبد العليم محمد 6161 1
   

    سلمى صبرى عبد الحكيم عبد العزيز  6162 2

 سلمى فيصل مصطفى شلبى  6163 3
   

 سلمى مجدى يوسف منصور  6164 4
   

 سماح ابراهيم عبد الفتاح عبده 6165 5
   

 سماح سعيد سالمه محمود  6166 6
   

 سمر سعودى عبد المعبود محمود  6167 7
   

 سمر مسعد محمد صابر محمد  6168 8
   

 سمير رجب محمود موسى  6169 9
   

 صابر محمد عبد الرحمن سمير مجدى  6170 10
   

 سهام حافظ اسماعيل محمد  6171 11
   

 شروق عماد معوض ابراهيم 6172 12
   

 شروق محمد يوسف محمد  6173 13
   

 شريف حسنى حمدى محمود 6174 14
   

 شريهان وائل عبد المنصف عرفه  6175 15
   

 شيرين احمد عبد للا ابراهيم 6176 16
   

 شيرين محمود محمد على على 6177 17
   

 شيرين مصطفى احمد يوسف  6178 18
   

 شيماء احمد محمد الصياد 6179 19
   

 شيماء توفيق عباس فرجانى 6180 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
 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 شيماء حسين محمود حسين 6181 1
   

 شيماء صالح نعيم مسعود  6182 2
   

 حمد شيماء عونى عبد الحفيظ ا  6183 3
   

 شيماء ممدوح محمد خليل  6184 4
   

 لم صباح سامى محمود سا 6185 5
   

 صباح محمد محمد العمرى  6186 6
   

 صفاء عماد محمد ابراهيم عبد المتعال 6187 7
   

 صفاء محمد عبد السالم محمد  6188 8
   

 ضحى السيد عبد السميع يسن 6189 9
   

  محمود عبد للا عبد ربه عبد للا  6190 10
   

 عبد للا محسن محمد حسانين 6191 11
   

 عبد للا محمد عبد الغفار محمد  6192 12
   

 عبد للا ناجح عبد للا موسى 6193 13
   

 عبير عبد الرحمن جمال عبد الرحمن  6194 14
   

 عثمان على محمد عبد الهادى 6195 15
   

 عزيزه صبحى محمد السيد سالمه  6196 16
   

 عالء عبد العليم على عبد العليم 6197 17
   

 عالء وجدى حسان سالم  6198 18
   

 عال حمدى محمد حامد  6199 19
   

 عال عادل هالل مسعود  6200 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 غادة شاكر عبد الفتاح   /ا.د
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 دا.د/ محمد ابراهيم عبد الحمي
 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 على احمد عبد الرحمن عبد الخالق 6201 1
   

 علياء السيد حسنين محمد  6202 2
   

 ر محمد اسماعيل علياء عم 6203 3
   

 علياء عيد سعد السيد عبد العال 6204 4
   

 عمرو عبد الفتاح عبد المقصود عبد الفتاح 6205 5
   

 غاده احمد محمود ابراهيم  6206 6
   

 فادى ماهر فكرى عازر  6207 7
   

 فاطمه ابراهيم زكريا محمد  6208 8
   

 فاطمه الزهراء محمد عبد الدايم  6209 9
   

 فاطمه صالح عبد الجواد سيد احمد  6210 10
   

 فاطمه عبد الرحيم السيد ابراهيم  6211 11
   

 فاطمه محمد البيومى السيد محمد  6212 12
   

 فاطمه محمد بحيرى ابراهيم 6213 13
   

 فاطمه نبيل لطفى حسن   6214 14
   

 فاطمه ياسر عالم محمد عالم 6215 15
   

 ف عبد الفتاح فاطمه يعقوب ضي 6216 16
   

 لوجين اشرف محمد محمد  6217 17
   

 ماريان عماد سعد فهمى  6218 18
   

  مازن على على على التمامى 6219 19
  

 مايسا مجدى عبد الشافى عبد الفتاح  6220 20
   

 تعليم والطالب    وكيل الكلية لشئون ال                           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  الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة         

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 محمد السيد احمد عبد للا  6221 1
   

 دانمحمد ايهاب مصطفى احمد وه 6222 2
   

 ابراهيم حسين حماده  همحمد حماد 6223 3
   

 محمد خالد شحاته احمد  6224 4
   

 محمد خميس سعيد على خضر  6225 5
   

 محمد رضا عبد الحليم على  6226 6
   

 محمد رضوان محمود محمد 6227 7
   

 محمد سامى محمد محمود  6228 8
   

 محمد سمير محمد ابراهيم  6229 9
   

 محمد صبرى عبد القادر احمد  6230 10
   

 محمد طلب عبد الحميد محمد عمر  6231 11
   

 محمد عبد المنعم على السيد 6232 12
   

    محمد على غنيمى حسانين   6233 13

 محمد كمال عبد للا على على 6234 14
   

 محمد مجدى محمد كمال  6235 15
   

 محمد ياسر عبد الرحمن محمد  6236 16
   

 محمود احمد انور احمد  6237 17
   

  التحليل الموضوعى لمصادر المعرفة  محمود خالد سعيد عرفان 6238 18

 محمود عبد للا نور الدين محمود  6239 19
   

 محمود عفيفى فرج عفيفى  6240 20
   

 
 لشئون التعليم والطالب     وكيل الكلية                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 تحاناتعميد  الكلية ورئيس عام االم

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 
 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 محمود محمد كمال شحات  6241 1
   

 عيل محمود مصطفى عبد السميع اسما 6242 2
   

 مرام ايمن ابو المعاطى عبد العال 6243 3
   

 مرام مجدى عبده ابراهيم  6244 4
   

 مروه سمير على الدين متولى 6245 5
   

 مروه شعبان عوده على شعبان 6246 6
   

 مريم عبد العظيم حلمى محمد  6247 7
   

 مريم محمد عبدالغفار محمد فرج  6248 8
   

 دالفتاح خضرىمصطفى احمد عب 6249 9
   

 مصطفى جمال محمد عبد الهادى 6250 10
   

    مصطفى حمدى كمال السيد 6251 11

 مصطفى عيد رشاد على  6252 12
   

 مصطفى محمد احمد السيد  6253 13
   

 ملكه طارق مختار ابراهيم  6254 14
   

 منار احمد مصطفى محمد  6255 15
   

 الرحمن  منار عبد الرحمن محمد عبد 6256 16
   

 منار لطفى هاشم متولى  6257 17
   

 منال محمد محمد غزال محمد  6258 18
   

 منصور محمد عبد الخالق سالم 6259 19
   

 منه حمدان محمد سالمه  6260 20
   

 ب    وكيل الكلية لشئون التعليم والطال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 براهيم عبد الحميدا.د/ محمد ا
 

 

 



 سالم ابو الفتوح

 

 

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

 منى سامى جمال رياض  6261 1
   

 منى عبد المنعم محمد عبده  6262 2
   

 ح السيدمنى فتحى صال  6263 3
   

 منى مصطفى عبد العزيز السيد 6264 4
   

 مها سعيد عزت على  6265 5
   

 مى جمال عبد الفتاح ابراهيم 6266 6
   

 مى عاطف جوده داود  6267 7
   

 مى محمود عبد الهادى احمد 6268 8
   

 مياده مصطفى خاطر محمد  6269 9
   

 ميار اشرف حامد عزب  6270 10
   

 نا عاطف ذكى سالمه مير  6271 11
   

 مينا حنا جرجس اسحق  6272 12
   

 ناديه سيد محمد محمد  6273 13
   

 ناريمان محمد سعودى محمد 6274 14
   

 نبيله جمعه على ابو العزم يونس  6275 15
   

 ندا السيد محمد بحيرى 6276 16
   

 ندا جمال على الشحات 6277 17
   

    حمدى محمد محمد  ندا 6278 18

 ندا نادى مهنى عفيفى الديب 6279 19
   

 ندى محمد حامد محمد نصر الدين 6280 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

 

 
 

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

 ندى محمود محمد عبد الجواد 6281 1
   

 ندى هشام محمد كمال  6282 2
   

 نسمه سالم محمد عبد العزيز  6283 3
   

 نهى محمد فواد محمد الديب 6284 4
   

 لهدى نور الدين عبد العظيم علىنور ا 6285 5
   

 نور سعيد عبد المجيد حسين 6286 6
   

 نورا اشرف شوقى قطب  6287 7
   

 نورا السيد عبد الغفار عبد النبى  6288 8
   

 نورا توفيق عبد السالم حسين   6289 9
   

 نورا عبد الحميد محمد عبد الحميد 6290 10
   

 نورا على محمد على 6291 11
   

 نورا محمد السيد حشاد  6292 12
   

 نوره عيد عبد الفتاح شاهين 6293 13
   

 نورهان السيد رجب بيومى  6294 14
   

    نورهان عبده احمد عبد السالم 6295 15

 نورهان مجدى ابراهيم مرسى 6296 16
   

 نورهان وائل عبد المنصف عرفه  6297 17
   

 هاجر سعيد محمد عبد العزيز  6298 18
   

 هاجر عادل عبد الغفار حسن 6299 19
   

 عبد العال اسماعيل عبد الجواد هاجر 6300 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

 

 (( 16))      2019/2020عليم  لعام تكنولوجيا الت الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 هاجر عبد العزيز عبد الرازق حامد  6301 1
   

 هاجر محمد السيد محمد الجندى 6302 2
   

 هاجر محمد الطوخى سالم 6303 3
   

 هاجر محمد فتحى محمد محمد  6304 4
   

 هاله اشرف ابو المعاطى عبد العال 6305 5
   

 هاله ناصر عبد الخالق عفيفى  6306 6
   

 هانى عبد الرازق حميده بيومى  6307 7
   

 هايدى عصام محمد دغيدى 6308 8
   

 هبه للا على السيد سليم  6309 9
   

 هبه للا محمد صالح عبد القادر 6310 10
   

 ى النجارهبه جمال السيد مصطف 6311 11
   

 هبه درويش نجيب باش  6312 12
   

 على محمد  هبه طارق  6313 13
   

 هبه عادل رياض حسين  6314 14
   

 هبه عبد المعبود احمد على 6315 15
   

 هدير حمدى عبد السميع عبد الحافظ 6316 16
   

 هدير عبد القادر محمد عبد الرحمن 6317 17
   

 بانهدير فتحى محمد الل 6318 18
   

 هناء جمال محمد عبد الخالق  6319 19
   

  هند حسين جوده على  6320 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

 

 

 

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

 هند على سالم زيدان  6321 1
   

 وفاء شعبان حسن حسن  6322 2
   

 والء ابراهيم محمد محمود ابو سعيد  6323 3
   

 والء جمال عبد الحكيم احمد  6324 4
  فى التعليم تطبيقات الحاسب االلى 

 والء خالد عبد الرحمن محمد 6325 5
 معالج النصوص والجداول 

 ) ثانية(
 

 ياسمين جمال عبد العاطى على 6326 6
   

 ياسمين سعد احمد فواد السيد 6327 7
   

 ياسمين عبد الفتاح جوده سعيد 6328 8
   

 ياسمين عصام رياض محمد 6329 9
   

 الوهاب ياسمين عصام سعد عبد  6330 10
   

 ياسمين على حامد على عمر  6331 11
   

 ياسمين على سالم على ابو صايمه  6332 12
   

 ياسمين محمود صالح دمرداش 6333 13
   

 ياسمين يحيى جمعه امام 6334 14
   

 يسن احمد يسن شحاته  6335 15
   

 يمنى عماد لبيب حسين  6336 16
   

 
 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

 

 

 

 


