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   2رقم     0202/0202لعام   تكنولوجيا التعليم االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 ءاالء السٌد عفٌفى السٌد قندٌل 101 2

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 أهله وجٌه أبو المعاطى مصطفى شادى 102 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 ابراهٌم عادل عبدالغنى العبد 103 3

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 ابراهٌم محسن محمد جوهرى 104 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد ابراهٌم عبدالتواب عبدالعظٌم 105 5

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد اشرف الشحات عبدالعظٌم 106 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد اشرف مصطفى محمد مصطفى 101 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد انور محمد عبدالسالم 101 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد حسن سلٌمان رضوان 101 9

 الدور الخامسالمبنى الجدٌد  1 احمد حسنى سالمه محمد 110 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد خالد عالم حسٌن 111 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد خلٌل نصر الدٌن محمود 112 20

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد صابر عبدالفتاح محمد 113 23

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد صالح صالح صدٌق 114 24

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد صبري عبدالعزٌز احمد 115 25

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عماد عبدالحمٌد محمد 116 26

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد محمد ابراهٌم عابد 111 27

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد محمد ابوالسعود محمد ابوالعال 111 28

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد محمد حمود سلٌمان 111 29

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد محمد رمضان شدٌد 120 02
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 0رقم      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 احمد هشام نعمه هللا محمد ابراهٌم 121 2

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء السٌد محمود الزوبرى 122 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء اٌمن عبدالحلٌم محمد عطا هللا 123 3

 امسالمبنى الجدٌد الدور الخ 2 اسراء بٌومى شعبان بٌومى 124 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء تامر سٌد عبدالمطلب 125 5

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء جمال فاروق محمد على 126 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء حسن ابراهٌم السٌد شكر 121 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء شوقى ابوعلما محمود 121 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء عادل محمد على محمد 121 9

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء عبداللطٌف حسن عبداللطٌف حسن 130 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء عبدالمعز عبدالعظٌم عبدالعزٌز 131 22

 خامسالمبنى الجدٌد الدور ال 2 اسراء علً حسن محمد مسري 132 20

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء عماد الدٌن خالد محمود 133 23

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء مجدى احمد على حزٌن 134 24

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء محمد السعٌد جوده محمد 135 25

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء نصر احمد صدٌق 136 26

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسراء ٌاسر سعد على 131 27

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسالم احمد السٌد عبدالحمٌد محمد ضٌف 131 28

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسماء رجب كمال الدٌن عفٌفى محمد 131 29

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 2 اسماء سٌد سلٌمان حمٌد 140 02
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 3رقم  0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 رقم م

 الجلوس

رقم  االســـــــــم
 اللجنة

 مكان اللجنة

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اسماء صبحى عبدالرحمن محمد السٌد 141 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اناسماء عبدالخالق رجب احمد البطر 142 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اسماء عبدالهادى عثمان عبدالرحمن عثمان 143 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اسماء ماهر محروس الدسوقى جادو 144 4

 (2لجديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى ا 3 اسماء مجدى قاصد كرٌم الطوخى 145 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اشجان منصور ابوالفتوح منصور سند 146 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 االء السٌد رحٌم السٌد اسماعٌل 141 7

 (2ع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الراب 3 االء جمال عبدالمنعم عبدالفتاح 141 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 االء رضا رمضان ابوالسعود 141 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 االء فتحً صبحً مصطفى احمد 150 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 الشٌماء جمال معوض محمود زٌن الدٌن 151 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 الشٌماء مصطفى محمد على حسن 152 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امال ناصر محمد رمضان محمد 153 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امانى سامى عبدالرشٌد على محمد 154 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امانى سعٌد السٌد حبٌب 155 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امل احمد صبحى احمد 156 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امل مدحت فتحى عرفه ابو سالم 151 27

 (2رج رقم )المبنى الجديد الدور الرابع مد 3 امنٌة السٌد عبدالخالق رفاعى 151 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امنٌة محمد رمضان محمد حسن 151 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امنٌة محمد محمد على السٌد 160 02

    
 التعلين والطالة     وكيل الكليت لشئوى                           شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
 يعتود                                                                                                                                                                    

 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد

 

 

 



 م1/6/0201

 

 (( 4)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 رقم م

 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امنٌه سامح محجوب رفاعى محجوب 161 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ٌه على عبدالعزٌز علىامن 162 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امنٌه محمد عبدالوهاب النمر 163 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امنٌه نبٌل محمود على خلٌل 164 4

 (2لمبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم )ا 4 امنٌه وهبه القلشى السٌد ابراهٌم 165 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امٌرة رشدى عبدالحكٌم عبدالرحمن 166 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امٌرة عالء ابراهٌم حماد الوابصً 161 7

 (2دور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد ال 4 امٌرة محمد عبدالهادى محمد كساب 161 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امٌره خالد السٌد خلٌل السوٌركى 161 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 امٌره فتحى عواد شعبان 110 22

 (2) المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم 4 امٌره محمد توفٌق عبدالمجٌد الجبالى 111 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌات بدوى على عبدالعزٌز 112 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة احمد عبدالنبى احمد 113 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة سامى السٌد الصماد 114 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة سعٌد داود ابراهٌم 115 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة كرم حنفى السٌد 116 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة محمد طه محمد 111 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة ناصر فوزى عبدالحافظ موسى 111 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة هشام شعبان محمد محمد 111 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة ولٌد حلمً ٌوسف بدوي 110 02
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 (( 5)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة ـــماالســــــ

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌرٌنى ٌعقوب سلٌمان جرجس 111 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان احمد طه عزب اسماعٌل 112 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان السٌد محمد احمد حجاب 113 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان اٌمن سالمه سند 114 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان اٌمن محمد عبدالرحمن علً 115 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان جمال محمد محمد محمود 116 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان حجاج محمود محمد فضه 111 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان خالد محمود عبدالوهاب محمد 111 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان عاطف محمود احمد 111 9

 (2الرابع مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور 5 اٌمان عبدالرحٌم عكاشه محمد النادى 110 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان ماهر عبدالوهاب محمود الشاعر 111 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان محمد احمد ابراهٌم 112 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌمان محمد عطٌة عبدالمجٌد 113 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه احمد مصطفى محمد مرعى 114 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه اٌهاب انٌس عثمان 115 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه حموده ابراهٌم هالل 116 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه سمٌر عثمان بٌومى العطار 111 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه صفوت سعٌد عبدالرحمن محمد 111 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٌه عاطف مسلم زٌدان محمد 111 29

 (2الرابع مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور 5 اٌه عبدالحمٌد رجب عبدالحمٌد عامر 200 02
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 (( 6)) رقم      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه عبدالرسول محمد بٌومى النجار 201 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 عبداللطٌف عبدالفتاح عبدالجواد محمد اٌه 202 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه فتحى محمود محمد سالم 203 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه محمد عباس احمد سالم 204 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه محمد على محمد مسلم 205 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه ممدوح احمد مصرى خاطر 206 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه هانى سعٌد جاد 201 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌه ٌوسف محمد علً 201 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اٌهاب طاهر عرابً محمود 201 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 بسمة عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد عطٌه 210 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 بسمه محمد حسانٌن على البنا 211 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 عزببسنت رجب مصطفى جاد ال 212 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 بسنت مجدى عبدهللا عبدالحمٌد 213 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 بسنت ممدوح حسن على حسام 214 24

 (2بع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الرا 6 تقى سعٌد ٌوسف حسن مصطفى 215 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تقى محمد محمد السٌد 216 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تهانى فرج محمد عبد الصمد محمد 211 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جهاد عربى عبدالرازق خضٌر 211 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ء عبدالباسط عبدالرحمنجهاد عال 211 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جهاد محمد محمد مصطفى 220 02

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 م1/6/0201

 

 (( 7)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حسام عبدالعزٌز احمد عمار 221 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حسام محمد ابراهٌم محمد طلبه 222 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حسن محمد حسن الدسوقى 223 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حسن عبدالمرضى عثمان حسناء 224 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حسٌن حامد الحسٌنى حامد محمد 225 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 خالد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 226 6

 (2لمبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم )ا 7 خلود احمد حسنً فهمى النادي 221 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 خلود خالد محمد المرزوقى ابراهٌم 221 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 خلود عادل سعد محمد مرسى 221 9

 (2مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور الرابع 7 دعاء بٌومً عبدالرازق مصطفً 230 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دعاء رضا عبدالسمٌع السٌد خضرى 231 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دعاء صالح مصطفى ناجٌه 232 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دعاء عبدالرحمن سعد محمد الخولى 233 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 عاء مصطفى عبدالفتاح سٌدد 234 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دنٌا خالد عبدالمحً محمد 235 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دنٌا سعٌد عبدالعظٌم السٌد احمد 236 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دنٌا فج النور مبروك اسماعٌل 231 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دنٌا مجدى محمد عبدالعزٌز 231 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دٌنا احمد عبدالجواد على مرعى 231 29

 (2ور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الد 7 دٌنا احمد عبدالفتاح سلٌمان دلعب 240 02
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 (( 8))   0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة         
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 دٌنا عمر محمد اسماعٌل اسماعٌل زاهً 241 2

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 دٌنا مجدى احمد ابراهٌم 242 0

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رانا حمدى بسطاوى محمد 243 3

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رانان كمال عفٌفى عفٌفى ابراهٌم 244 4

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رانٌا ابراهٌم عزت عبدالعال 245 5

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رانٌا جمال عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد 246 6

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رانٌا محمود عبدالمحسن امٌن على الجندى 241 7

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رحاب اشرف السٌد احمد الخولى 241 8

 لمدرج الدور الرابعغرفة امام ا 8 رحمة امجد محمد لطفى 241 9

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رضوى اٌمن عبدهللا محمد عبدالبصٌر 250 22

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رضوى رمضان عبدالستار عبده ابراهٌم 251 22

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رضوى سامى حسن ابراهٌم 252 20

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 نجا شحاتهرضوى عبدالناصر ابوال 253 23

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رقٌه محمود حسنى سلٌمان 254 24

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رنا رامى عبدالفتاح محمد 255 25

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 روضه مسعد السٌد ابراهٌم 256 26

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 لمىرٌم رفعت محمد ح 251 27

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رٌهام  أشرف  محمد  عبد المقصود 251 28

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رٌهام شكرى عبدالفتاح فهمى 251 29

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رٌهام محمود حسن على 260 02
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 (( 9))      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىء طالب الفرقة كشف بأسما
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 رٌهام ٌاسر فتحى سلٌمان االدعم 261 2

 (0مدرج رقم ) لثالثاالمبنى الجديد الدور  9 زٌنب ابراهٌم عبدالرحمن محمد 262 0

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 زٌنب رفاعً ابراهٌم السٌد 263 3

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 زٌنب عفٌفى محمد عفٌفى بدر 264 4

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 زٌنب مصطفى ٌوسف محمد مصطفى 265 5

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 وائل عادل فوزى سامٌة 266 6

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سامٌه جمال محمد على بٌومً 261 7

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سامٌه خالد السٌد فرحات عبدالرحٌم 261 8

 (0مدرج رقم ) الثالثى الجديد الدور المبن 9 سعاد ابراهٌم عبدالفتاح فرج 261 9

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سعاد محمد عبدالمنعم ابراهٌم 210 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سلمى سالم عبدالعزٌز عبدالرحمن 211 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سلمى صفوت صبحى محمد عبدالفتاح 212 20

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سلمى محمد عبدالكرٌم سٌف الدٌن 213 23

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سمر صبحً ابراهٌم عبدالعظٌم طه 214 24

 (0)مدرج رقم  الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سمٌة ابو العز عبدالفتاح محمد على 215 25

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سمٌره سعٌد فتوح عطٌه بٌومى 216 26

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سمٌه اٌمن صبحى عبدالغنى محمد 211 27

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سناء بركات عبداللطٌف عبدالرازق 211 28

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 لسٌد نشأت الخولىسهٌله ا 211 29

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  9 سهٌله محمد حسن سٌد ندا 210 02
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 (( 22)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مكان اللجنة للجنةرقم ا االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 سٌد على السٌد السٌد النجار 211 2

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 سٌف هللا عصام عبدالحمٌد احمد حلوه 212 0

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شاهنده محمد خضر غرٌب دٌاب 213 3

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شروق جودة اسماعٌل جودة 214 4

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شروق رضا حسن على شاهٌن 215 5

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شروق سامً محمد احمد عبدالرحمن 216 6

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 اسماعٌلشروق محمد عز الدٌن احمد  211 7

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شهد السٌد محمد الكحال 211 8

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شهد عماد فتح هللا عوٌضه عفٌفً 211 9

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شوق رمضان عطٌه محمد 210 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌرٌن رضا عبدالسمٌع السٌد خضرى 211 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌماء خالد ابو المعاطى مصطفى شادى 212 20

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌماء مجدي عبدالحمٌد فرج شحاته 213 23

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌماء محمد معروف محمد احمد 214 24

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌماء محمد ممدوح محمد 215 25

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 شٌماء مسعد عبدالهادى مرتضى 216 26

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 منصور فوزى السٌد بكرىشٌماء  211 27

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 صابرٌن زكرٌا عبدالفتاح مرسى علً 211 28

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 صباح محمد عبدالعال محمد عبدالعال 211 29

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 حمد سابقصفٌه ٌاسر فهمى ا 300 02
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  (( 22))    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة         
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0مدرج رقم ) الثالثور المبنى الجديد الد 22 ضحى مؤمن ابراهٌم محمود زاٌد 301 2

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 ضحى مصطفى سعٌد محمود 302 0

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عاٌدة اكرامى محمد عبدالجلٌل نصر 303 3

 (0درج رقم )م الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالرحمن السٌد عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم 304 4

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالرحمن ماهر على خالد البرعى 305 5

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالرحمن محسن ٌسرى حافظ 306 6

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالرحمن ٌسرى السٌد اسماعٌل ابراهٌم 301 7

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالعزٌز شحته عبدالعزٌز محمد 301 8

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدهللا رافت حسٌن غانم 301 9

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عبدالوهاب سعٌد عبدالوهاب رزق 310 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 قادر حجازى عبدالواحدعلٌه حجازى عبدال 311 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 عمرو عماد صبحى جمعة الشٌمى 312 20

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 غاده عبدالرازق حسن محمود حسن 313 23

 (0مدرج رقم ) الثالثمبنى الجديد الدور ال 22 فاطمة اشرف جودة محمد 314 24

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 فاطمة السٌد محمد البٌومً 315 25

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 فاطمة فضالً السٌد عبدالسالم 316 26

 (0مدرج رقم ) لثالثاالمبنى الجديد الدور  22 فاطمة ماهر عبدالحلٌم محمودعرٌش 311 27

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 فاطمة محمد حسانٌن الطوخى 311 28

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  22 فاطمه احمد بهنسى محمد ابراهٌم 311 29

 (0قم )مدرج ر الثالثالمبنى الجديد الدور  22 فاطمه احمد عبدالعاطى عبدالعزٌز قاسم 320 02
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   ((20)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة         
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فاطمه السٌد حسنى محمد 321 2

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 د على سعدفاطمه سامى ٌوسف عبد الجوا 322 0

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فاطمه محمد محمد جمعه البربري 323 3

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فاطمه محمدى ابراهٌم محمدى محمد خلٌفة 324 4

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 ىفاطمه محمود احمد محمود عبدالنب 325 5

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فاطمه ٌاسر عبدهللا على 326 6

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فتحٌه عرفه عبدالمنعم نعمه هللا 321 7

 (0مدرج رقم ) الثالثالدور المبنى الجديد  20 فوزٌه محمد عبد المقصود احمد حجاب 321 8

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 فٌروز احمد فؤاد محمد البهوتى 321 9

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 كامل اسامه كامل عطاهللا 330 22

 (0) مدرج رقم الثالثالمبنى الجديد الدور  20 كرٌمة موافً ابراهٌم عبدالداٌم 331 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 كمال عٌد وهبه محمد 332 20

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 ماجده محمد ٌحٌى جبر خاطر 333 23

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 مارٌنا نبٌل ابراهٌم سلٌمان 334 24

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 ى ابراهٌم طهمحمد ابراهٌم الزمزم 335 25

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 محمد احمد حسن الدوله نبهان الدوله 336 26

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 محمد امجد محمد دهب 331 27

 (0مدرج رقم ) الثالثجديد الدور المبنى ال 20 محمد سامً عباس جالل ٌوسف 331 28

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 محمد سعٌد جٌوشً حسنٌن 331 29

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  20 محمد صابر عبدالفتاح محمد 340 02
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 (( 23)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
رقم  االســـــــــم الجلوس رقم م

 اللجنة
 مكان اللجنة

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمد عبدالفتاح سٌد عبدالفتاح عبدالرحمن 341 2

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمد عبدالقادر محمد مختار عبدالقادر عوض 342 0

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مولى عبدالرحمن السٌد كٌالنىمحمد عبدال 343 3

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمد محى الشحات حسن ابراهٌم 344 4

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمد مهدى عٌسوى احمد موسى 345 5

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 ازىمحمود السٌد محمد جوده حج 346 6

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمود عادل عبدالعال محمد 341 7

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 محمود محمد محمد بدٌوى سالم 341 8

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مروة سعد عفٌفً حسنٌن 341 9

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مروه عاطف ابراهٌم ابراهٌم 350 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مروه محمد جوهرجى امام 351 22

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مروه مصلحى محمد مصلحى الشامى 352 20

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 جاد ابراهٌم الدسوقى جاد مرٌم 353 23

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مرٌم حسنى عبدالعزٌز بٌومى 354 24

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مرٌم ربٌع نبٌل عوض ابراهٌم داود 355 25

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 فرحاتمرٌم طه مصطفى محمود  356 26

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مرٌم عصام عبدالرحمن محمود نجم 351 27

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مرٌم محمد مصطفى احمد عٌسى العوضى 351 28

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مرٌم محمود عبدالموجود محمود موسى 351 29

 (0مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  23 مسعود محمد مسعود عبد العزٌز 360 02
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 ( 24)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 مصطفى اسعد السٌد عواد ابراهٌم 361 2

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 مصطفى جبر محمد على حسن 362 0

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 مصطفى جمال سعٌد عباس على 363 3

 الثالثلدور غرفة امام المدرج ا 24 مصطفى عبدهللا عربى عبده عٌسوى 364 4

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 مصطفى عالء عبدالعاطً عبدالحمٌد 365 5

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 مصطفى محمد محمد سمٌر صدٌق المنشاوى 366 6

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 ملك بٌومى محمد متولى محمد الصٌاد 361 7

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 ًمنار اٌمن بٌومً عل 361 8

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منار عطٌه محمد اسماعٌل 361 9

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منار محمد توفٌق عبدالمجٌد الجبالى 310 22

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منار محمد عامر ابو الوهب حسن 311 22

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24  احمد على صالح موسىمنة هللا 312 20

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منة هللا اشرف عبدالعزٌز عبدالفتاح زاٌد 313 23

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منة هللا سعٌد عبدالفتاح محمد السعٌد 314 24

 الثالثم المدرج الدور غرفة اما 24 منة هللا محمد صالح حمدي 315 25

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منه ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم الحنفى 316 26

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منه اٌمن ابراهٌم عبدالقادر الشهابى 311 27

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منه بدر احمد محمد حسن 311 28

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 ماعٌل بحٌرىمنه طه اس 311 29

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 منى اسامة مصطفى احمد 310 02
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 ( 25)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 بدالحكٌم محمد حسانٌن طوٌلةمنى ع 311 2

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 منى عبدالفتاح احمد حجاج الدهتورى 312 0

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 منى على فؤاد على على 313 3

 نى المبنى الجديدالثاالدور بغرفة  25 منً محمد احمد عبدهللا احمد 314 4

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مها خٌرى كمال بركات 315 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مها محمد عبدالمنعم ابراهٌم منصور الدٌب 316 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مها ٌوسف عبدالفتاح ٌوسف حسن 311 7

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 حمد بالطهمهند حسٌن ماهر ا 311 8

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مى اٌمن عفٌفً عبدالعظٌم حسن 311 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مى عبد المحسن عبدالسمٌع سوسه 310 22

 ديدالثانى المبنى الجالدور بغرفة  25 مٌاده حماده محمد على مرسى 311 22

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مٌاده على محمود ابراهٌم 312 20

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 مٌار خالد محمد ابراهٌم 313 23

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 نانسى ناصر ابراهٌم شاهٌن 314 24

 الثانى المبنى الجديدالدور بفة غر 25 ندى احمد عبدالجواد عبدالغنى الزٌات 315 25

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ندى السٌد حسن الشحات السٌد 316 26

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ندى طارق ابراهٌم محمد 311 27

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ندى طنطاوى ابراهٌم طنطاوى 311 28

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 حمد ابراهٌمندى فتحى م 311 29

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ندى ماهر رفعت حسن امام 400 02
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 ( 26)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ندى محمد السٌد ابووالى ابراهٌم 401 2

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ندى محمد عبدالحمٌد على 402 0

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ندى محمد عبدالعزٌز محمود 403 3

 الثانى المبنى الجديدالدور بفة غر 26 ندى مرزوق عبدالباري اسماعٌل عبدالباري 404 4

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ندى نزٌه عبدهللا دسوقى 405 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ندى وحٌد سعد محمد 406 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نرمٌن بكرى الشحات السٌد 401 7

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 لى شابوبنرمٌن رافت حسنٌن حسنٌن ع 401 8

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نرمٌن عصام شكرى سلٌمان المؤذن 401 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نغم احمد زكرٌا احمد الجلب 410 22

 مبنى الجديدالثانى الالدور بغرفة  26 نورا سعد عبدالبدٌع عبدالعزٌز سلٌمان 411 22

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورا سمٌر سٌد احمد البربرى 412 20

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورا محمد ٌوسف العلٌمى 413 23

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان اٌمن سٌد محمد عٌد 414 24

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان جمال محمد حسن 415 25

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان جهاد على على حسن 416 26

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان سعد فج النور عبدالفتاح 411 27

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان صالح جودة محمد الهادى 411 28

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ن طارىء شعبان ابراهٌمنورها 411 29

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 نورهان ناصر محمد بٌومً 420 02
 

 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                               شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 عبد الفتبح ا.د/ غبدة شبكر
 يعتود                                                                                                                                                                    

 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد
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 ( 27)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىبأسماء طالب الفرقة كشف 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 نورهان هانً نجاح فضل 421 2

 يدطرقة بالدور الثانى المبنى الجد 27 نورهان وائل عبدالمؤمن عبدالرحمن 422 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 نٌرة اسامه محمد بٌومى 423 3

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 نٌرة زكرٌا السٌد تهامً 424 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 نٌره مصطفى السٌد عطا ماضى 425 5

 بنى الجديدطرقة بالدور الثانى الم 27 هاجر احمد محمد عٌسوى 426 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر حمٌدو مغازي ابو زٌد بخٌت 421 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر رفعت السٌد محمد على 421 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر صبحى السٌد ٌوسف السٌد 421 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 حمدهاجر عادل احمد عبدالوهاب ا 430 22

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر عاطف على عبدالعزٌز 431 22

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر عزالدٌن احمد عبدالمنصف 432 20

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر عصام محمد مصطفى ابراهٌم 433 23

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر عواض محمد خلٌفه 434 24

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاجر فاٌز حسن على 435 25

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاله حسن رمضان حسن 436 26

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاله فؤاد محمد السٌد زمزم 431 27

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاٌدى عمرو احمد ابراهٌم 431 28

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هاٌدى مسعد دسوقى محمد 431 29

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 27 هبه رمضان الجوهرى محمد سٌد احمد 440 02
 

 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                                شئوى الطالة                     رئيس القسن 

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
 يعتود                                                                                                                                                                    

 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد
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 ( 28)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس

رقم  االســـــــــم
 اللجنة

 مكان اللجنة

 الثانى المبنى الجديدطرقة بالدور  28 هبه سعٌد عبدالسمٌع ابوسرٌع 441 2

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هبه محٌى علً عبدالعظٌم هاللً 442 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدى حمدى عبدالوهاب محمد 443 3

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدي رضا السٌد متولى صابر 444 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدى مرسى محمود مرسى 445 5

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدٌر احمد محمد بٌومى امام االهدل 446 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدٌر اٌمن رجب محمد السٌد 441 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدٌر اٌهاب ابراهٌم التلوانى 441 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هدٌر رجب عبد الخالق شمخ 441 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هشام احمد سعٌد محمد الزٌاتى 450 22

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هناء حسام رمضان عفٌفى 451 22

 بنى الجديدطرقة بالدور الثانى الم 28 هناء حمدى سٌد عبدالصبور 452 20

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هند على عبدالراضى صبرى الجندى 453 23

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هند عمرو شعبان التهامى 454 24

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هند عمرو عبدهللا فتحى السٌد عبدالفتاح 455 25

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 محمد عبدالرحمنهند مرزوق حسن  456 26

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هٌام اشرف محمد عوض هللا 451 27

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 هٌام فكرى احمد السٌد مصطفى 451 28

 المبنى الجديدطرقة بالدور الثانى  28 وردة محمود حسن محمود محمد عبدالوهاب 451 29

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 28 وسام سالم لطفى احمد محروس 460 02
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 ( 29)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 رقة بالدور االول المبنى الجديدط 29 وفاء محمد فتحى حسٌن عباس 461 2

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 والء حمدى محمد محمد محمود 462 0

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 والء صابر رمضان محمد 463 3

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 ٌارا جمعه عبدالمنعم خلٌل ابراهٌم 464 4

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 ٌب محمد مصطفىٌاره محمد نج 465 5

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 ٌاسمٌن اسالم محمد تهامى عفٌفى 466 6

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 ٌاسمٌن محمد حسن ابوالخٌر ابومغنم 461 7

 مبنى الجديدطرقة بالدور االول ال 29 ٌاسمٌن وجٌه حسان على عبدالعال 461 8

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 ٌمنى على عبد الفتاح محمد بسٌونى 461 9

 طرقة بالدور االول المبنى الجديد 29 رٌهام عبدالحمٌد عبدالعاطى على منجى 410 22

 

 


