األولى

الرقم

جدول الفصل الدراسي االول لقسم تكنولوجيا التعليم واحلاسب اآليل للعام اجلامعى 2021 / 2020م

الوقت

9

الثانية

10

10

الثالثة

11

الرابعة

12

11

12

الخامسة

1

1

السادسة

2

2

السابعة

3

3

الثامنة

4

4

5

الفرقة األوىل  -األسبوع الثالث ( -)11/06 : 10/31األسبوع السادس ( - )11/27 : 11/21األسبوع التاسع ( - )12/18 : 12/12األسبوع الثاني عشر ()01/08 : 01/02
الكتروني ( أون الين ) ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا
اليوم
المجموعة

Sec

السبت

االحد

االثنين

الكتروني

الكتروني

الكتروني

المجموعة األولي

مقدمة الحاسبات د.بسمة العقباوي

مقدمة البرمجة ( )1د.أحمد العطار

المجموعة الثانية

مقدمة الحاسبات د.بسمة العقباوي

مقدمة البرمجة ( )1د.أحمد العطار

المجموعة الثالثة

مقدمة الحاسبات د.بسمة العقباوي

مقدمة البرمجة ( )1د.أحمد العطار

المجموعة الرابعة

مقدمة الحاسبات د.بسمة العقباوي

أساسيات انتاج الرسومات التعليمية د.غادة ربيع
أساسيات انتاج الرسومات التعليمية د.غادة ربيع
أساسيات انتاج الرسومات التعليمية د.غادة ربيع

مقدمة البرمجة ( )1د.أحمد العطار

أساسيات انتاج الرسومات التعليمية د.غادة ربيع

دراسات بيئية أ.د.عادل مبارك أ.د.هيام مصطفي
دراسات بيئية أ.د.عادل مبارك أ.د.هيام مصطفي
دراسات بيئية أ.د.عادل مبارك أ.د.هيام مصطفي
دراسات بيئية أ.د.عادل مبارك أ.د.هيام مصطفي

المتاحف والمعارض التعليمية د.زينب يس د.مينا وديع المتاحف والمعارض التعليمية د.زينب يس د.مينا وديع المتاحف والمعارض التعليمية د.زينب يس د.مينا وديع المتاحف والمعارض التعليمية د.زينب يس د.مينا وديع

رياضيات الحاسبات د.يسرية عبدالحميد

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

اذاعة مدرج موسيقى أ /عفاف صابر

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة برمجة
معمل  33أ /أسماء
حجازي

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /سارة
مسعود

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة برمجة
معمل  33أ /شيماء
الصيفي
مقدمة برمجة
معمل  33أ /شيماء
الصيفي

اذاعة قاعة الكافيتريا أ /فتحية

اساسيات انتاج رسوم قاعة  17أ /صافي
حسين

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

اذاعة قاعة  39أ /عفاف صابر

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

المجموعة الخامسة

دراسات بيئية أ.د.عادل مبارك أ.د.هيام مصطفي

أساسيات رسوم
أ/صافي حسين

ريضة حاسب
أ/محمود جبريل

مبادئ تربية أ.د.ايمان عمار

أساسيات رسوم
أ/صافي حسين

ريضة حاسب أ/
ريهام مصطفى

الجودة أ.د.حنان يشار

أساسيات رسوم
أ/صافي حسين

ريضة حاسب
أ/آية الصيفي

قراءات باللغة العربية وآدابها د.هيثم زينهم

أساسيات رسوم
أ/صافي حسين

ريضة حاسب أ/
ريهام مصطفى

رياضة حاسب
قاعة  40أ أ/
ريهام مصطفى

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /سارة
مسعود

رياضة حاسب
معمل مدرج
حضارة أ /ريهام
مصطفى

اذاعة مدرج موسيقى أ /عفاف صابر

مقدمة برمجة
معمل  33أ /أسماء
حجازي

اذاعة وتسجيالت
أ/حكمت

اذاعة وتسجيالت
أ/عفاف صابر

مقدمة برمجة أ/
محمود فارس

اذاعة وتسجيالت
أ/حكمت

مقدمة برمجة أ/
محمود فارس

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

اذاعة قاعة  49أ /فتحية

مقدمة حاسبات
معمل  33أ /سارة
مسعود

.

أ.د/امحد مصطفى كامل عصر

أ.د /حممد زيدان عبد احلميد

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /أميرة
المقنن

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /صافي
حسين

رياضة حاسب
مدرج  110أ/
أحمد عطا

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

المتاحف والمعارض قاعة  49أ/سمر
طاحون

رياضة حاسب
معمل  3أ /ريهام
مصطفى

المتاحف والمعارض قاعة  17أ/سمر
طاحون

رياضة حاسب
قاعة  18أ /أحمد
عطا

اذاعة قاعة  18أ /فتحية

المتاحف والمعارض قاعة  49أ/يارا
اسماعيل

اساسيات انتاج رسوم مدرج  105أ/
نجوى صبحي

اذاعة معمل علم النفس أ /فتحية

مقدمة برمجة
معمل  33أ /ربيع

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /صافي
حسين

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /أميرة
المقنن

اساسيات انتاج رسوم معمل علم النفس
أ /أميرة المقنن

اذاعة قاعة  18أ /حكمت

اساسيات انتاج رسوم مدرج  110أ /عبد
السميع

رئيس القسم

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /صافي
حسين

رياضة حاسب
قاعة  16أ /ريهام
مصطفى

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

رياضة حاسب
معمل  33أ/
ريهام مصطفى

اذاعة قاعة  39أ /نجوى صبحي

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /أميرة
المقنن

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

رياضة حاسب
قاعة المسرح أ/
ريهام مصطفى

مقدمة برمجة أ/
محمود فارس

اذاعة قاعة المسرح أ /فتحية

رياضة حاسب
معمل علم النفس أ/
أحمد عطا

رياضة حاسب
قاعة  16أ /أية
الصيفي

رياضة حاسب
قاعة  16أ /ريهام
مصطفى

اذاعة وتسجيالت
أ/نجوى صبحي

رياضة حاسب
معمل  33أ/
ريهام مصطفى

رياضة حاسب
معمل علم النفس
أ /ريهام مصطفى

اذاعة قاعة المسرح أ /فتحية

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /صافي
حسين

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

المتاحف والمعارض قاعة  49أ/سمر
طاحون

اذاعة قاعة المسرح أ /عفاف صابر

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

اذاعة قاعة  39أ /عفاف صابر

اساسيات انتاج رسوم مدرج الحضارة أ/
نجوى صبحي

مقدمة برمجة
أ/أسماء حجازي

اذاعة قاعة المسرح أ/حكمت كرم

المتاحف والمعارض مدرج  100أ /أية
الصيفي

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

رياضيات الحاسبات م موسيقي د.يسرية عبدالحميد

أساسيات رسوم
أ/أميرة المقنن

ريضة حاسب
أ/آية الصيفي

المتاحف والمعارض مدرج موسيقى
أ/سمر طاحون

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

المتاحف والمعارض قاعة  46أ/سمر
طاحون

مقدمة برمجة
اساسيات انتاج رسوم قاعة  17أ /صافي
معمل  33أ /شيماء
حسين
الصيفي

اذاعة وتسجيالت
أ/فتحية

مقدمة برمجة
معمل  33أ /شيماء
الصيفي

اساسيات انتاج رسوم معمل علم النفس
أ /أميرة المقنن

المتاحف والمعارض مدرج الموسيقي
أ/سمر طاحون

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

مقدمة برمجة أ/
ربيع شعراوي

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

اذاعة مدرج موسيقى أ /تقي صالح

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /صافي المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي
حسين

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

رياضة حاسب
معمل  33أ/
ريهام مصطفى

رياضة حاسب
المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
قاعة  16أ /محمود
حجازي
جبريل

رياضة حاسب
معمل  3أ /أية
الصيفي

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

رياضة حاسب
معمل علم النفس
أ /ريهام مصطفى

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

رياضة حاسب
قاعة المسرح أ/
محمود جبريل

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

رياضة حاسب
قاعة  16أ /أحمد
عطا

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

مقدمة الحاسبات م 110د بسمة العقباوي

ces 25

متاحف ومعارض
أ/آية الصيفي

مقدمة الحاسبات
أ/أميرة المقنن

اذاعة قاعة  39أ /عفاف صابر

أساسيات انتاج الرسومات التعليمية م 110د .غادة
ربيع

ces 24

متاحف ومعارض
أ/سمر طاحون

مقدمة الحاسبات
أ/تقى عماد

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /تقى
عماد

مقدمة برمجة
معمل  33أ/
محمود فارس

مقدمة البرمجة م  100د .أحمد العطار

ces 23

متاحف ومعارض
أ/سمر طاحون

مقدمة الحاسبات
أ/مروة فراج

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /سارة
مسعود

مقدمة برمجة
معمل  33أ /أسماء
حجازي

الرابعة

السابعة

المتاحف والمعارض قاعة  46أ /أسماء
حجازي

المتاحف والمعارض التعليمية م 100د.مينا وديع

ces 22

متاحف ومعارض
أ/أسماء حجازي

مقدمة الحاسبات
أ/مروة فراج

األولي

الثانية

الثالثة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

األولي

الثانية

الثالثة

الخامسة

السادسة

الثامنة

اساسيات انتاج رسوم قاعة كافيتيريا أ/
عبد السميع

مقدمة الحاسبات
معمل  3أ /مروة
فراج

مقدمة برمجة
معمل  3أ /ربيع

المتاحف والمعارض مدرج  105أ /أية
الصيفي

مقدمة برمجة
معمل  33أ /ربيع

المتاحف والمعارض قاعة  49أ /يارا
إسماعيل

اذاعة قاعة الكافيتريا أ /نجوى صبحي

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية م 110د.هبة عثمان

ces 21

متاحف ومعارض
أ/سمر طاحون

مقدمة الحاسبات
أ/تقى عماد

رياضيات الحاسبات د.يسرية عبدالحميد

ces 20

مبادئ تربية أ.د.ايمان عمار

ces 19

الجودة أ.د.حنان يشار

ces 18

السابعة

الثامنة

اذاعة قاعة  39أ /عفاف صابر

اذاعة مدرج  105أ /عفاف صابر

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية د.هبة عثمان

ces 17

السادسة

رياضة حاسب
قاعة  39أ /ريهام
مصطفى

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

قراءات باللغة العربية وآدابها د.هيثم زينهم

ces 16

رياضيات الحاسبات د.يسرية عبدالحميد

ces 15

مبادئ تربية أ.د.ايمان عمار

ces 14

الجودة أ.د.حنان يشار

ces 13

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية د.هبة عثمان

ces 12

الثانية

اساسيات انتاج رسوم قاعة  50أ /أميرة
المقنن

قراءات باللغة العربية وآدابها د.هيثم زينهم

ces 11

رياضيات الحاسبات د.يسرية عبدالحميد

ces 10

مبادئ تربية أ.د.ايمان عمار

ces 9

الجودة أ.د.حنان يشار

ces 8

الثالثة

الرابعة

الخامسة

األربعاء
الرابعة

الخميس

اذاعة مدرج  105أ /نجوى صبحي

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية د.هبة عثمان

ces 7

األولي

قراءات باللغة العربية وآدابها د.هيثم زينهم

ces 6

مبادئ تربية أ.د.ايمان عمار

ces 5

الجودة أ.د.حنان يشار

ces 4

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية د.هبة عثمان

ces 3

الثالثاء

قراءات باللغة العربية وآدابها د.هيثم زينهم

ces 1

ces 2

مباشر داخل الكلية

عميد الكلية
أ.د/حنان حسىن يشار

.

أ.د/امحد مصطفى كامل عصر

.

أ.د /حممد زيدان عبد احلميد
األولى

الرقم

جدول الفصل الدراسي األول لقسم تكنولوجيا التعليم واحلاسب اآليل للعام اجلامعى 2021 / 2020م

الوقت

9

الثانية

10

10

أ.د/حنان حسىن يشار

الثالثة

11

الرابعة

12

11

12

الخامسة

1

1

السادسة

2

2

السابعة

3

3

الثامنة

4

4

5

الفرقة الثانية  -األسبوع الثالث ( -)11/06 : 10/31األسبوع السادس ( - )11/27 : 11/21األسبوع التاسع ( - )12/18 : 12/12األسبوع الثاني عشر ()01/08 : 01/02
الكتروني ( أون الين ) ابتداءا من الساعة الثانية عشر ظهرا

مباشر ( داخل الكلية )
اليوم
المجموعة

Sec

السبت

االحد

االثنين

الكتروني

الكتروني

الكتروني

المجموعة األولي

الحاسب اآللي (نوافذ) د.زينب يس

انتاج صور ضوئية د.محمد شوقي

انتاج الرسوم التعليمية ( )1د.حسام طه

مبادئ التدريس د.صالح عالم

أجهزة عرض تشغيل واستخدام أ.د.محمد زيدان
د.غادة ربيع

المجموعة الثانية

الحاسب اآللي (نوافذ) د.زينب يس

انتاج صور ضوئية د.محمد شوقي

انتاج الرسوم التعليمية ( )1د.حسام طه

مبادئ التدريس د.صالح عالم

المجموعة الثالثة

الحاسب اآللي (نوافذ) د.زينب يس

انتاج صور ضوئية د.محمد شوقي

انتاج الرسوم التعليمية ( )1د.حسام طه

مبادئ التدريس د.صالح عالم

المجموعة الرابعة

انتاج صور ضوئية د.محمد شوقي

انتاج الرسوم التعليمية ( )1د.حسام طه

مبادئ التدريس د.صالح عالم

أجهزة عرض تشغيل واستخدام أ.د.محمد زيدان
د.غادة ربيع

المراجع العامة والخاصة د.مينا وديع

علم نفس النمو د.مني سعيد

مكتبات شاملة د.ايات خليف

قراءات باللغة األجنبية أ.د.أسامة مدني

المجموعة الخامسة

مبادئ التدريس د.صالح عالم

علم نفس النمو د.مني سعيد

ces 24

نوافذ أ/
محمود جبريل

انتاج رسوم
تعليمية
أ/اسراء عمار

أجهزة عرض
أ/أحمد عطا

انتاج صور أ/
مروة فراج

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /ربيع
شعراوي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل علم النفس
م.م /أحمد عطا

قراءات باللغة األجنبية أ.د.أسامة
مدني

ces 23

نوافذ أ /محمد
مرسي

انتاج رسوم
أجهزة عرض
تعليمية أ/ربيع
أ/عفاف صابر
شعراوي

انتاج صور أ/
أحمد سمير

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /ربيع
شعراوي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /عبد
السميع

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار

انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /ربيع
شعراوي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

السابعة

الثامنة

األولي

الثانية

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /عبد
السميع

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

انتاج صور ضوئية
معمل علم النفس أ/
شيماء الصيفي

انتاج صور ضوئية
معمل علم النفس أ/
شيماء الصيفي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /عفاف

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

آلي نوافذ معمل32
أ/أحمد سمير
آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي
انتاج صور ضوئية
معمل 34أ /شيماء
الصيفي

آلي نوافذ معمل32
أ/محمود جبريل
آلي نوافذ معمل2
أ/محمود جبريل
انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

آلي نوافذ معمل32
أ/أحمد سمير

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي

انتاج صور ضوئية
معمل 34أ /سارة
مسعود
انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /ربيع
شعراوي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار
انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي
انتاج صور ضوئية
معمل علم النفس أ/
شيماء الصيفي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /اسراء
عمار

آلي نوافذ معمل2
أ/محمود جبريل

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار

انتاج صور ضوئية
المسرح أ /شيماء
الصيفي
أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل علم
النفس م.م /أحمد عطا
انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /ربيع
شعراوي

أ.د/امحد مصطفى كامل عصر

الثالثة

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /ربيع
شعراوي

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي

آلي نوافذ معمل2
أ/محمد مرسي

انتاج صور ضوئية أجهزة عرض تشغيل
معمل 34م.م /مروة واستخدام معمل42
م.م /سماء حجازي
فراج
أجهزة عرض تشغيل انتاج صور ضوئية
واستخدام معمل 42معمل 34م.م /مروة
فراج
م.م /أحمد عطا

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل علم النفس
م.م /أحمد عطا

رئيس القسم
.

انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /ربيع
شعراوي

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل علم النفس
م.م /أحمد عطا

الحاسب اآللي (نوافذ) م 105د.زينب يس

ces 22

نوافذ أ/
محمود جبريل

انتاج رسوم
أجهزة عرض
تعليمية أ/ربيع
أ/عفاف صابر
شعراوي

انتاج صور أ/
شيماء الصيفي

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي

الحاسب اآللي (نوافذ) م 105د.زينب
يس

ces 21

نوافذ أ/
محمود جبريل

انتاج رسوم
أجهزة عرض
تعليمية أ/عبد
أ/أحمد عطا
السميع

انتاج صور أ/
شيماء الصيفي

انتاج صور ضوئية
معمل 34أ /أحمد
سمير

آلي نوافذ معمل32
أ/محمد مرسي
انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

انتاج صور ضوئية م 100د .محمد
شوقي

ces 20

نوافذ أ /أحمد
سمير

آلي نوافذ معمل32
أ/محمود جبريل

انتاج الرسومات التعليمية م100
د.حسام طه

ces 19

نوافذ أ /أحمد
سمير

الثانية

انتاج صور ضوئية
معمل 34أ /أحمد
سمير

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

األولي

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

انتاج رسوم تعليمية
معمل  2أ /ربيع
شعراوي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار
أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل 49
م.م /عفاف
أجهزة عرض تشغيل
واستخدام مدرج 110
م.م /أحمد عطا

انتاج صور ضوئية
قاعة  46أ /سارة
مسعود

أجهزة عرض تشغيل واستخدام م110
د.غادة ربيع

ces 18

نوافذ أ/
محمود جبريل

األولي

الثالثة

الرابعة

األربعاء

المراجع العامة والخاصة م 110د.مينا
وديع

ces 17

نوافذ أ /محمد
مرسي

الثالثاء

الخميس

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /حممد زيدان عبد احلميد

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار
انتاج صور ضوئية
قاعة  39أ /شيماء
الصيفي
أجهزة عرض تشغيل
واستخدام معمل49
م.م /أحمد عطا

أجهزة عرض تشغيل
واستخدام قاعة 39
م.م /أحمد عطا

انتاج صور ضوئية
قاعة  39أ /شيماء
الصيفي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /عبد
السميع

انتاج صور ضوئية
معمل 34م.م /مروة
فراج

انتاج صور ضوئية
قاعة  39أ /شيماء
الصيفي

انتاج رسوم تعليمية
معمل  43أ /اسراء
عمار

المكتبات الشاملة م الموسيقي د.ايات
خليف

ces 16

نوافذ أ/
محمود جبريل

أجهزة عرض تشغيل واستخدام أ.د.محمد زيدان
د.غادة ربيع

ces 15

المراجع العامة والخاصة د.مينا وديع

ces 14

علم نفس النمو د.مني سعيد

ces 13

مكتبات شاملة د.ايات خليف

ces 12

قراءات باللغة األجنبية أ.د.أسامة مدني

ces 11

أجهزة عرض تشغيل واستخدام أ.د.محمد زيدان
د.غادة ربيع

ces 10

المراجع العامة والخاصة د.مينا وديع

ces 9

علم نفس النمو د.مني سعيد

ces 8

مكتبات شاملة د.ايات خليف

ces 7

قراءات باللغة األجنبية أ.د.أسامة مدني

ces 6

المراجع العامة والخاصة د.مينا وديع

ces 5

علم نفس النمو د.مني سعيد

ces 4

مكتبات شاملة د.ايات خليف

ces 3

قراءات باللغة األجنبية أ.د.أسامة مدني

ces 1

ces 2

مباشر داخل الكلية

عميد الكلية
أ.د/حنان حسىن يشار

.

