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 كهٛح انرزتٛح

 ٔحذج ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ

 

 حصز تاصًاء انطالب انذٍٚ ذخهفٕا عٍ رفع االتحاز
 كُرزٔل انفزقح انثاَٛح عاو شعثح تٕٛنٕجٗ

 طالب نى ٚقذيٕا أتحاز

 مادة اشراف تربوى

 اسم الطالب وحالته
 

 أميمة سليمان عبده.  (1

 سارة أحمد بركات. (2

 مصطفى إبراهيم مصطفى. (3

 

 

 اجتماعىمادة علم نفس 

 اسم الطالب وحالته
 أميمة سليمان عبده. -

 سارة أحمد بركات. -

 مصطفى إبراهيم مصطفى. -

 

 

 
 مادة فسيولوجى نبات
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 اسم الطالب وحالته
 آيه جمال آمين  (1

 أميمة سليمان عبده. (2

 سارة أحمد بركات. (3

 مصطفى إبراهيم مصطفى. (4

 
 مادة تك تعليم

 اسم الطالب وحالته
 الرميساء فرج خلف (1

 محى سالم مصطفىإيمان  (2

 أميمة سليمان عبده. (3

 سارة أحمد بركات. (4

 مصطفى إبراهيم مصطفى. (5
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 مادة حبليات

 اسم الطالب وحالته
 أميمة سليمان عبده. (1

 سارة أحمد بركات. (2

 مصطفى إبراهيم مصطفى. (3

 منار محمود عبدالعاطى. (4

 

 
 مادة حاسب آلى:

 اسم الطالب وحالته
 أميمة سليمان عبده. (1

 مد بركات.سارة أح (2

 مصطفى إبراهيم مصطفى (3

 .زينب ممدوح أحمد مصرى (4

 

 

 

 

 

 فسيولوجيا حيوان:
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 اسم الطالب وحالته
 أمٍمت سلٍمان عبدي. -

 سارة أحمد بركاث. -

 مصطفى إبراهٍم مصطفى -

 
 

 َثاخ اقرصاد٘:

 اسم الطالب وحالته
 أميمة سليمان عبده. (1

 سارة أحمد بركاث. (2

 مصطفى إبراهٍم مصطفى (3

 

 
 :ٔيٕارد اقرصادٚح يعادٌ

 اسم الطالب وحالته
 أميمة سليمان عبده. (1

 سارة أحمد بركات. (2

 مصطفى إبراهيم مصطفى (3
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 شعثح كًٛٛاء

 حصز تأصًاء انطالب انذٍٚ نى ٚزفعٕا األتحاز

 ذحهٛم اذجاْٙ

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ (1

 رَا عادل اتٕ عٛش (2

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى (3

 اتزاْٛى يحًذشًٛاء عطٛح  (4

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد (5

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد (6

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ (7

 ٚارا صايٙ يحًذ (8

 

 
 

 فٛزٚاء عايح 

 اسم الطالب وحالته
 دَٛا يذحد يرٕنٙ اتزاْٛى (1

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى (2

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ (3

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد (4

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد (5

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ (6

 ارا صايٙ يحًذٚ (7
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 كًٛٛاء عضٕٚح 

 

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ (1

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى (2

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ (3

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد (4

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد (5

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ (6

 ٚارا صايٙ يحًذ (7

 

 

 كًٛٛاء فٛزٚائٛح كٓزتائٛح 

 اسم الطالب وحالته
 عهٙاحًذ حًادج يحًٕد  (1

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى (2

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ (3

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد (4

 يحًذ يحًذ عثذ انغُٙ يحًذ (5

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد (6

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ (7

 ٚارا صايٙ يحًذ (8
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 كًٛٛاء غٛز عضٕٚح 

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ .1

 اصزاء اتٕ تكز احًذ ٕٚصف .2

 نضًٛعاصًاء ْشاو انضٛذ عثذ ا .3

 اًٚاٌ خانذ يحًذ عثًاٌ .4

 اًٚاٌ يصطفٗ عثاس حضٍ .5

 اّٚ صعٛذ عهٙ عثذ انحًٛذ .6

 حًذِ يحًذ حًٕد .7

 رضٕٖ اًٍٚ يحًذ انضعٛذ .8

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى .9

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ .11

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد .11

 يزِٔ ٚحٛٙ يحًذ حضٍ .12

 َذٖ ٚاصز احًذ تٕٛيٙ .13

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد .14

 َٕرا يجذ٘ عثذ انثاصظ .15

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ .16

 ٚارا صايٙ يحًذ .17
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 ذك ذعهٛى 

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ .1

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى .2

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ .3

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد .4

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد .5

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ .6

 ٚارا صايٙ يحًذ .7

 

 

 عهى َفش اجرًاعٙ

 اسم الطالب وحالته
 دج يحًٕد عهٙاحًذ حًا .1

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ .2

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد .3

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد .4

 ُْذ نثٛة فًٓٙ انضٛذ .5

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ .6

 ٚارا صايٙ يحًذ .7
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 ٕ٘يذخم فٙ االشزاف انرزت 

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ .1

 صارِ يصطفٗ تكز قاصى .2

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ .3

 صٕٚهى يحًٕد فؤاد طارق .4

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد .5

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ .6

 ٚارا صايٙ يحًذ .7

 

 

 ٙحاصة آن 

 اسم الطالب وحالته
 احًذ حًادج يحًٕد عهٙ .1

 شًٛاء عطٛح اتزاْٛى يحًذ .2

 فؤاد طارق صٕٚهى يحًٕد .3

 َذٖ يحًٕد صٛذ يحًٕد .4

 احًذ ٚحٛٙ يحًذ يحًذ .5

 ٚارا صايٙ يحًذ .6
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 ٕا عٍ ذضهٛى االتحاز تشعة انًًٛزحصز تأصًاء انطالب انذٍٚ ذخهف

 
 اصى انطانة انًادج انشعثح

انفزقح  -تٕٛنٕجٙ يًٛز

 انثاَٛح عاو

 حاسب آلً    -1

مدخل إلى اإلشراف     -2

 الخربوي

 آٌت أبو الفخوح

 كًٛٛاء يًٛز

 انفزقح انثاَٛح عاو

  

 

مدخل إلى اإلشراف 

 الخربوي

 

 ودا أحمد

 رٚاضٛح يًٛز

 انفزقح انثاَٛح عاو

 محمد صبري محمد حسه ل الموادك

 محمود سعٍد عبد الفخاح كل المواد

 خلود مدحج محمد مادحً دٌىامٍكا واحخماالث

 

 

 شعبة التاريخ عامحصر بطالب الفرقة الثانية 
 أواًل: مادة جغرافيا اقتصادية:

 ال يوجد طالب
 ثانيًا: مادة مدخل لإلشراف التربوى:

 حسينأمانى عبد الرحمن طنطاوى  7535 (1)
 شروق جمال عبد الخالق السيد 7621 (2)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود  7646 (3)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (4)
 نوران محمد عبد الرحمن محمد 7779 (5)

 ثالثًا: مادة نصوص بالمغة األجنبية:
 طنطاوى حسين أمانى عبد الرحمن 7535 (1)
 شروق جمال عبد الخالق السيد 7621 (2)
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 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود 7646 (3)
 فاطمة عبد المعطى عبد الحى 7657 (4)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (5)
 مى يوسف فريد يوسف 7639 (6)

 :والرومانى اليوناني رابعًا: مادة مصر في العصرين
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود 7646 (1)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (2)

 خامسًا: مادة عمم النفس االجتماعى:
 أحمد مختار عبداهلل شحاته (1)
 أمانى عبد الرحمن طنطاوى حسين 7535 (2)
 مال عبد الخالق السيدشروق ج 7621 (3)
 صفاء إبراهيم مرسى السيد 7632 (4)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود 7646 (5)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (6)
 والء محمود عبد الحميد محمد 7743 (7)

 سادسا: مادة مدخل إلى عمم الوثائق واألرشيفات
 إسراء محمود جودة عمى عيد 7522 (1)
 أمانى عبد الرحمن طنطاوى حسين 7535 (2)
 شروق جمال عبد الخالق السيد 7621 (3)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود 7646 (4)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (5)

 التعميم سابعًا: مادة تكنولوجيا
 إسراء محمود جودة عمى عيد 7522 (1)
 أمانى عبد الرحمن طنطاوى حسين 7535 (2)
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 شروق جمال عبد الخالق السيد 7621 (3)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(فاطمة السيد عطية محمود 7646 (4)
 )غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب 7669 (5)

 لة البيزنطية:ثامنا: مادة تاريخ وحضارة الدو 
 أحمد مختار عبد اهلل شحاتة 7576(1)

 أمانى عبد الرحمن طنطاوى حسين 7535( 2) 
 شروق جمال عبد الخالق السيد 7621( 3) 
 فاطمة السيد عطية محمود)غياب ترم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة( 7646( 4)
 فاطمة عبد المعطى عبد الحى 7657(5) 
 رم أول+ عدم إرسال أبحاث أي مادة(محمد سعد محمد ضبيب)غياب ت 7669( 6)
 نوران محمد عبد الرحمن محمد 7779( 7) 
 نورهان السيد أحمد 7717( 8)
 

 شعثح انهغح االَجهٛزٚح حصز تأصًاء انطالب انذٍٚ ذخهفٕا عٍ ذضهٛى االتحاز

 

 2تكنولوجيا تعميم
 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 .1
 )حولت(اية عاطف عالم مغازى7429 .2
  ح محمود محمد مددىفاطمة صال 7337 .3
 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 .4

 حنان عماد عبدالعاطى شحات ابراهيم 7265
 

 عمم نفس اجتماعى
 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 .1
 )حولت(اية عاطف عالم مغازى7429 .2
 فاطمة صال ح محمود محمد مددى 7337 .3
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 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 .4
 شحات ابراهيمحنان عماد عبدالعاطى  7265

 
 مدخل فى االشراف التربوى

 
 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 .1
 )حولت(اية عاطف عالم مغازى7429 .2
 فاطمة صال ح محمود محمد مددى 7337 .3
 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 .4

 حنان عماد عبدالعاطى شحات ابراهيم 7265
 

 قواعد
 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 .5
 م مغازى)حولت(اية عاطف عال7429 .6
 فاطمة صال ح محمود محمد مددى 7337 .7
 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 .8
 حنان عماد عبدالعاطى شحات ابراهيم 7265

 
 شعر

 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 .1
 فاطمة صال ح محمود محمد مددى 7337 .2
 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 .3
 حنان عماد عبدالعاطى شحات ابراهيم 7265
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 نقد
 ريم عبدالمة فتحى امين 7431 (1
 فاطمة صال ح محمود محمد مددى 7337 (2
 عبير مصطفى عبدالمة عبدالحافظ 7313 (3
 حنان عماد عبدالعاطى شحات ابراهيم 7265 (4
 كشك عيد محمد محمد اية7242 (5

 
         مقررات الترم الثانىرفعوا ابحاثهم في لم يالذين بالطالب إحصائية 

 )شعبة فمسفة (
 ماءاالس المادة  
 

 (2تكنولوجيا تعميم )
 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878

 
 عمم النفس االجتماعي

 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878

مدخل في االشراف 
 التربوي

 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 فاطمة عودة محمد-7831
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(م مروة اشرف عبدالرحي 7878

 
 فمسفة اسالمية ) عمم الكالم(

 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
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 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878
 

 مناهج بحث عممي
 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 ة عامر محمد محمد عيسىهب-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878

 
 عمم االجتماع الصناعي

 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة( مروة اشرف عبدالرحيم 7878

 
 عمم االجتماع الريفي

 ايمان محمد محمد احمد عفيفى-7817
 هبة عامر محمد محمد عيسى-7846
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878

مقرر اختياري : = عمم 
االجتماع الثقافي. =عمم 

 .الفمكمور

 محمد محمد احمد عفيفى ايمان-7817
 )باق لالعادة ( حمزة عبدالرضا سممان 7877
 إبراهيم)باق لالعادة(مروة اشرف عبدالرحيم  7878

  
 لغة عربية ( رفعوا ابحاثهم في مقررات الترم الثانى )شعبةلم يالطالب الذين بإحصائية 

 
 االستجابات المادة 

 كومىنوراة محمد محمد ال -776 (2تكنولوجيا تعميم )
مدخل في االشراف 

 التربوي
 نوراة محمد محمد الكومى 7765

 
 (2النحو والصرف )

 نوراة محمد محمد الكومى -7765

 نوراة محمد محمد الكومى -7765 عمم المعاني
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 نوراة محمد محمد الكومى -7765 2عموم القرآن
 نوراة محمد محمد الكومى 7 765 االدب االسالمي واالموي

 نوراة محمد محمد الكومى -7765 رموسيقي الشع
 نوراة محمد محمد الكومى 7765 عمم النفس االجتماعي

 
 
 


