
   

 كليح التزتيح

 وحذج تكٌولوجيا الوعلوهاخ

 

 كٌتزول الفزقح الثالثح أساسى

  احصائيح تاسواء الطالب الذيي تخلفوا عي رفع األتحاث
 

 

 ــعة العلويح ــــــالشـ
 

 م الشعثح الوادج طالب تخلفوا عي رفع االتحاث

 اسراء عبد العزٌز صالح عبد العزٌز. -1

 .امٌرة شاكر السٌد محمد السٌد -2

 . "غٌاب"ٌا احمد عبد المقتدر نعمة هللادال -3

 محمد السٌد محمد السعٌد عبد السالم -4

 .محمود محمد صدٌق محمد -5

 .مٌادة بكرى سلٌمان محمود -6

 الباقون لالعادة

 اسماء رافت الصاوي محمود. -1
 امٌرة اشرف ابراهٌم علً. -2
 

 1 العلْم  تاريخ تربية وتعميم

 اسراء عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز .1
 السٌد محمد السٌد امٌرة شاكر .2
 دالٌا احمد عبدالمقتدر نعمة هللا .3
 فاطمة احمد محمد سٌد خلٌل .4
 محمد السٌد محمد السعٌد عبدالسالم .5
 محمود محمد صدٌق محمد .6
 مٌادة بكري سلٌمان محمود .7

 علٌاء عادل احمد سرور  .8

 منً ابراهٌم عبدالعزٌز  .9

 احمد محمد امٌن ٌوسف )باقً لإلعادة ( .11

 ً لإلعادة (اسماء رأفت الصاوي )باق .11

 كيمياء فيزيائية



   

 امٌرة أشرف ابراهٌم )باقً لإلعادة ( .12

 اسراء صبحً صالح  -1
 اسراء عبدالعزٌز صالح -2
 امٌرة شاكر السٌد. -3
 اٌناس احمد علً الصافوري  -4
 دالٌا احمد عبدالمقتدر -5
 فاطمة احمد محمد سٌد -6
 لمٌاء عبدالخالق حامد  -7
 محمد السٌد محمد السعٌد -8
 محمود محمد صدٌق  -9

 بكري سلٌمان مٌادة -11
 مٌار جمال مصلحً -11
 اسماء رافت الصاوي ) باقً لالعادة( -12
 امٌرة اشرف ابراهٌم) باقً لالعادة( -13

 بيولوجيا جسم االنسان

 اسراء عبدالعزٌز صالح  -1
 امٌرة شاكر السٌد -2
 دالٌا احمد عبدالمقتدر -3
 محمد السٌد محمد السعٌد -4
 محمود محمد صدٌق -5
 مٌادة بكري سلٌمان -6
 اقً لالعادة(احمد محمد امٌن )ب -7
 اسماء رافت الصاوي )باقً لالعادة( -8

 امٌرة اشرف ابراهٌم )باقً لالعادة( -9

 فسيولوجيا نبات+وراثة

 اسراء عبد العزٌز صالح عبد العزٌز. -1
 امٌرة شاكر السٌد محمد السٌد. -2
 . دالٌا احمد عبد المقتدر نعمة هللا -3
 .محمود محمد صدٌق محمد -4
 أمنٌه طه  عبد العاطً طه -5
 مد  محمد  سٌد خلٌل .فاطمه أح -6
 ندا أٌمن عبدهللا  زكً -7
 ٌارا ابراهٌم مصطفً عسكر -8
 امٌره أشرف  ابراهٌم علً -9

 اسماء رأفت الصاوي  -11
 .مٌادة بكرى سلٌمان محمود -11
 

بصريات هندسية+ تيار 
 متردد



   

 مقرر ثقافي 5عدد الوقرراث اإلخت٘ارٗت =

 تربية دولية-1 امٌرة شاكر السٌد محمد السٌد. -1

 السٌد محمد السعٌد  محمد -1
 محمود  محمد صدٌق  -2

 تربية بيئية-2

 مهارات دراسية-3 

 دالٌا احمد عبد المقتدر نعمة هللا .1
 اسماء رافت الصاوى محمود .2
 مٌادة بكرى سلٌمان محمود .3
 امٌرة اشرف ابراهٌم على .4
 

 مدرسة ومجتمع-4

 سيكولوجيا-5 صبرى حسن محمد عبد الجواد -1

 2 علْم هو٘س  اريخ التربية والتعميمت هاجر مسعد مرشدي. .1

 كيمياء فيزيائية هاجر مسعد مرشدي. .1

 .هاجر مسعد مرشدي1
 
 .هاجر مسعد مرشدي1

بيولوجيا جسم االنسان 
 نبات ووراثة

 

 هاجر مسعد مرشدي. .1

 

 بصريات هندسية
 + تيار متردد

 مقرر ثقافي 5عدد الوقرراث الثقاف٘ت =

  تربية دولية-1 ال ْٗجد 

 ال ْٗجد 
 

 تربية بيئية-2

 ال ْٗجد 
 

 مهارات دراسية-3

 مدرسة ومجتمع-4 .هاجر مسعد مرشدي

 سيكولوجيا الشخصية-5 ال يوجذ

تاريخ التربية وتاريخ  محمد سعٌد عبد الجٌد )مستجد( -1  3 الرٗاض٘اث 



   

 التعميم مرٌم امٌن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد( -2

 تجد(محمد سعٌد عبد الجٌد )مس -1

 مرٌم امٌن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد( -2

 (4رياضة تطبيقية )

 محمد سعٌد عبد الجٌد )مستجد( -1

 مرٌم امٌن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد( -2

 برمجة حاسوب

 محمد سعٌد عبد الجٌد )مستجد( -1

 مرٌم امٌن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد( -2

 (3هندسة )

 محمد سعٌد عبد الجٌد )مستجد( - -1
 ن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد(مرٌم امٌ -2
مصطفى سٌد جابر )باقً لإلعادة ( لم ٌرسل البحث  -3

 فً مقرر طرق تدرٌس فئات خاصة فقط
 

سيكولوجية فئات خاصة 
+ طرق تدريس فئات 

 خاصة

 ثقافي مقرر 5اجوالٖ عدد الوقرراث اإلخت٘ارٗت =

 تربية دولية -1 

 تربية بيئية -2 

 

 

 مهارات دراسية -3

 

 

 

 مدرسة ومجتمع -4

 محمد سعٌد عبد الجٌد )مستجد( -1

 مرٌم امٌن عبد العزٌز عبد ربه)مستجد( -2

 

 سيكولوجيا -5



   

 احمد مصطفى كمال -1

 اٌمان حسن سالمه -2

 رضا شعبان محمد حجازي -3

 عبد الباسط عبد الباسط إسماعٌل-4

مقرر الميكانيكا )الئحة 
 قديمة(

 

 الشـــــعة األدتيح

 عبد الكرٌم عبد السمٌعاسراء جودة  -1

 اسراء شعبان عبد الهادي -2
 اٌمان جالل محمد محمود -3
 براء مجدي عبد الفتاح -4
 رٌهام محمود سعٌد -5
 ٌاسمٌن عبد الفتاح سلٌمان -6
 سمر سامح سٌد محمد -7
 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب -8
 اسالم عزمً مصطفى -9

 أحمد السٌد مهدى )باق لالعادة( -11
 فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة( -11

دراساث  خ تربية وتعميمتاري

 اجتواع٘ت 
1 

 

 اسراء جودة عبد الكرٌم عبد السمٌع .1

 اسراء شعبان عبد الهادي .2
 اٌمان جالل محمد محمود .3
 براء مجدي عبد الفتاح .4
 رٌهام محمود سعٌد .5
 ٌاسمٌن عبد الفتاح سلٌمان .6
 سمر سامح سٌد محمد .7
 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب .8
 اسالم عزمً مصطفى .9

 )باق لالعادة( أحمد السٌد مهدى .11
 فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة(

 تاريخ العرب الحديث

 اسراء جودة عبد الكرٌم عبد السمٌع 

 اسراء شعبان عبد الهادي 
 خدمة اجتماعية



   

 اٌمان جالل محمد محمود 

 براء مجدي عبد الفتاح 

 رٌهام محمود سعٌد 

 ٌاسمٌن عبد الفتاح سلٌمان 

 سمر سامح سٌد محمد 

 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب 

 م عزمً مصطفىاسال 

 )أحمد السٌد مهدى )باق لالعادة 

 )فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة 

 اسراء جودة عبد الكرٌم عبد السمٌع -1

 اسراء شعبان عبد الهادي -2
 اٌمان جالل محمد محمود -3
 براء مجدي عبد الفتاح -4
 رٌهام محمود سعٌد -5
 ٌاسمٌن عبد الفتاح سلٌمان -6
 سمر سامح سٌد محمد -7
 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب -8
 اسالم عزمً مصطفى -9

 أحمد السٌد مهدى )باق لالعادة( -11
 فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة( -11

 جغرافيا اقتصادية

 اسراء جودة عبد الكرٌم عبد السمٌع .1

 اسراء شعبان عبد الهادي .2
 اٌمان جالل محمد محمود .3
 براء مجدي عبد الفتاح .4
 رٌهام محمود سعٌد .5
 ح سلٌمانٌاسمٌن عبد الفتا .6
 سمر سامح سٌد محمد .7
 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب .8
 اسالم عزمً مصطفى .9

 أحمد السٌد مهدى )باق لالعادة( .11
 فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة( .11

 

 تاريخ مصر اإلسالمية

 اسراء جودة عبد الكرٌم عبد السمٌع 

 اسراء شعبان عبد الهادي 

 اٌمان جالل محمد محمود 

 براء مجدي عبد الفتاح 

 ٌهام محمود سعٌدر 

 مقرر ثقافي



   

 ٌاسمٌن عبد الفتاح سلٌمان 

 سمر سامح سٌد محمد 

 مٌادة عبد الموجود عبد الوهاب 

 اسالم عزمً مصطفى 

 )أحمد السٌد مهدى )باق لالعادة 

 )فاطمة حسٌنً )باقٌة لالعادة 

 محمود محمد السٌد اسراء .1
 رمضان علً عادل اٌه .2
 محمد أحمد عبدالسمٌع رحمة .3
 ابراهٌم ديمحم حامد رغده .4
 ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم شٌماء .5
 أحمد علً محمد عادل .6
 الدسوقً ابراهٌم نصر محمود .7
 علً مصطفى سالم عماد نورا .8
 عبدالفتاح الدٌن صالح وفاء .9
 الوادج في الثحج يزفعوا لن لألعادج تاقوى طالب

 حسن محمد حسن .1
 محمود محمد السٌد حسٌن .2
 محمدي عاشور سارة .3
 فتحً عبدهللا محمد .4
 محمد سعٌد مانإٌ .5

 2 لغت عرب٘ت  تاريخ التربية وتاريخ التعميم

 . اسراء السٌد محمد محمود 1

 . اٌه عادل علً رمضان 2

 . اٌمان ربٌع محمود محمد 3

 . رحمه عبدالسمٌع احمد محمد 4

 . رغده حامد محمدي ابراهٌم 5

 . عادل محمد علً أحمد 6

 . عمر حماد سٌد شحات 7

 رفه. محمود صابر محمد ع 8

 . محمود نصر ابراهٌم الدسوقً 9

 . نورا عماد سالم مصطفى 11

 . وفاء صالح الدٌن عبدالفتاح 11
 الوادج في الثحج يزفعوا لن لألعادج تاقوى طالب

 حسي هحود حسي - 1

 هحوْد هحود الس٘د حس٘ي - 2

 عاهر احود هرّة - 3

 أدب عباسي
 وأدب أندلسي



   

 هحودٕ عاشْر سارة - 4

 فتحٖ عبدهللا هحود - 5

 هحود سع٘د اٗواى - 6

 عبدالوحسي كوال سور - 7

 بِجاث زُ٘ر احود - 8
 

 اسراء السٌد محمد محمود -

 رحمه عبدالسمٌع أحمد محمد - 2

 رغده حامد محمدي - 3

 عادل محمد علً احمد - 4

 محمود نصر ابراهٌم - 5

 نورا عماد سالم - 6

 وسام صالح الدٌن عبدالفتاح - 7

 عادة لم ٌرفعوا البحث فً المادةطالب باقون لأل

 حسن محمد حسن - 1

 حسٌن السٌد محمد محمود - 2

 مروة احمد عامر - 3

 سارة عاشور محمدي - 4

 محمد عبدهللا فتحً - 5

 اٌمان سعٌد محمد - 6

 المغة عمم
 والصرف

 هحوْد هحود الس٘د اسراء -

 رهضاى علٖ عادل اَٗ - 2

 هحود أحود عبدالسو٘ع رحوَ - 3

 هحودٕ حاهد رغدٍ - 4

 احود علٖ هحود عادل - 5

 ابراُ٘ن ًصر هحوْد - 6

 سالن عواد ًْرا - 7

 عبدالفتاح الدٗي صالح ّسام - 8

 الوادج في الثحج يزفعوا لن لألعادج تاقوى طالب

 حسي هحود حسي - 1

 هحوْد هحود الس٘د حس٘ي - 2

 هحودٕ عاشْر سارة - 3

 فتحٖ عبدهللا هحود - 4

 هحود سع٘د اٗواى - 5

 بِجاث زُ٘ر احود - 6

 األدبي اتجاهات النقد

 ثقافي مقرر 5اجوالٖ عدد الوقرراث االخت٘ارٗت =



   

 هحوْد هحود الس٘د اسراء - 1

 احود عبدالسو٘ع رحوَ - 2

 

 تربية دولية-1

 محمود نصر ابراهٌم الدسوقً - 1

 

 تربية بيئية-2

 اٌه عادل علً رمضان -1

 فتاحوفاء صالح الدٌن عبد ال -2

 

 مهارات دراسية-3

 

 ابراهٌم محمدي حامد رغده -1
 مصطفى سالم عماد نورا -2
 )تخلفات رابعة(الطوخً احمد عادل ساره -3
 )تخلفات رابعة( ابراهٌم حسن عادل ساره -4
 شٌماء مسعد حسن عبدالفتاح (رابعة تخلفات) -5
 

 مدرسة ومجتمع-4

 

 احود علٖ هحود عادل1 -

 احود شْقٖ اساهَ عور - 2

 ) باقٖ( حسي هحود يحس - 3

 ) باقٖ(هحوْد هحود الس٘د حس٘ي - 4

 (باقٖ( هحود سع٘د اٗواى - 5

 سيكولوجيا-5

 

 التـــخلــفــــــاخ

 

 العلويح  الشـــــعة

 1 العلْم  هقرر ثقافٖ  اسواء عصام يوًس اتو تكز



   

 حٌاى هحوذ عثذالوعثود عوز

 اسواء أشزف سالواى حسيي

 اسواء عصام يوًس اتو تكز

 حسٌاء حاتن هحوذ هحوذ

 حٌاى هحوذ عثذالوعثود عوز

 داليا يوًس هحوود قاسن

 ساهح السيذ عثذهللا

 علي هحوود عثذالعظين هحوود

هادج تصزياخ هٌذسيح 

 +تيار هتزدد

 اسواء احوذ عيذ سالن

 

تاريخ طثيعي )الئحح 

 قذيوح(

تخلفاخ الفزقح الثاًيح التزم الثاًى  عائشح كوال سهزاى

 ياضح )الئحح قذيوح(هادج ر

 

 

 

 احمد مصطفى كمال -4
 اٌمان حسن سالمه -5
 رضا شعبان محمد حجازي -6

 عبد الباسط عبد الباسط إسماعٌل-4

 

 

 الميكانيكا )الئحة قديمة(

 

 رٗاضَ

 

 ح:دتيالشـــــعة األ

 1 لغت عرب٘ت  تاريخ التربية وتاريخ التعميم عبدالبارٕ هحود حاهد هرّة

 هحود سٖع٘ هحوْد ابراُ٘ن - 1

 عبدالعسٗس هحود خالد - 2

 هحود سالهَ جوال دٌٗا - 3

 عبدالِادٕ سو٘ر أشرف هحود - 4

 أدب عباسي



   

 حسي هغاّرٕ هرٗن - 5

 شعباى حسي هصطفٔ - 6

 عبدالعسٗس هحود ًدٓ - 7

 عبدالِادٕ جوال اسواء - 8

 وأدب أندلسي

 

 شٌماء طارق محمد حسنً - 1

 محمد أشرف سمٌر عبدالهادي - 2

 

 المغة ممع
 والصرف

  - 1أحود الس٘د أحود أحود

 األدب اتجاهات النقد

 2 دراساث تارٗخ العرب الوعاصر  اسواء هحود س٘د ابراُ٘ن 

 ابراُ٘ن ابْ الوكارم عبدالُْاب 

 ابراُ٘ن هتْلٖ شف٘ق ابْ العس 

 تارٗخ هصر اإلساله٘ت 

 هقرر ثقافٖ  جارٓ حصر األسواء 

 جغراف٘ا اقتصادٗت  جارٓ حصر األسواء

 

 

 

 

 

 

 

 


