
 م1/6/0201

 

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

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد اشرف محمد االمٌن عبدالنافع فرج 0222 2

 سالمبنى الجدٌد الدور الخام 1 احمد جمال حسن سالمة 0220 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد رمضان رضا عبدالغنى شحاته 0223 3

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد صبحى فوزى ابو العال سلٌم 0224 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد طارق السٌد غنٌمى محمد 0225 5

 لدور الخامسالمبنى الجدٌد ا 1 احمد عبد العزٌز سٌد عبد العزٌز 0226 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عبدالحفٌظ جوده محمود شهاب 0227 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عبدالعزٌز احمد حسنٌن 0228 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عبدالعزٌز عبدالتواب عبدالعزٌز 0229 9

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عصام عفٌفى نصر محمد سلٌمان 0222 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد على عواد على محمد 0222 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد عودة مسلم عوده 0220 20

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 احمد مجدى حسٌن بركات موافى 0223 23

 لجدٌد الدور الخامسالمبنى ا 1 احمد مصطفى محمد الهادى  0224 24

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 ارٌج سعد محمد على حسن 0225 25

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 اسراء اشرف السٌد سالم محمد الدرٌنى 0226 26

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 اسراء جمال محمد متولى 0227 27

 الدور الخامس المبنى الجدٌد 1 اسراء حمدى حسن ٌوسف 0228 28

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 اسراء رزق مغاورى الحصرى 0229 29

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 1 اسراء سامى احمد عبد هللا محمد 0202 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 0رقم      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم اللجنة ـــــــماالســ

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء سعٌد رزق اسماعٌل 0201 2

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء سعٌد فاروق عبدالرحمن محمد 0200 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء صبحى عبدالوهاب محمد ابراهٌم 0202 3

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 عبد الحمٌد عبد التواباسراء فتح هللا  0202 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء محمد محمد عبدالفتاح سلٌمان 0202 5

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء ٌسرى عبدالصادق زكى 0202 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسراء ٌسرى عبدالعظٌم الفطاطرى 0202 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء ابراهٌم السٌد على جماعه 0208 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء امٌن سعٌد بربش 0202 9

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء امٌن عٌد امٌن 0222 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء شحته عبد الحمٌد احمد 0221 22

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 عزت عبدالسالم الصادق بٌومى اسماء 0220 20

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء عالء محمد محمد 0222 23

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء محمد حسٌن محمود سٌد احمد 0222 24

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 اسماء محمود عبدهللا عبدالحمٌد 0222 25

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 االء ابراهٌم السٌد محمد 0222 26

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 االء احمد احمد عبد المجٌد خلف 0222 27

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 االء احمد محمود احمد حمودة 0228 28

 امسالمبنى الجدٌد الدور الخ 0 االء عبدالعزٌز عبد الحمٌد عمر 0222 29

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 0 السٌد عبدالعظٌم السٌد التمرى عبدالرحمن 0222 02

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 

 3رقم  0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة          
 رقم م

 الجلوس
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 راهٌمالسٌد نعٌم عبد الرحمن اب 0221 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 الشٌماء خالد عبدالحمٌد مامون 0220 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امانى عمرو رزق محمد فراج 0222 3

 (2ر الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدو 3 امانى مسعد بٌومى ابراهٌم  0222 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امل عبدالرحمن محمد السٌد 0222 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امنٌه جمال عواد على سند 0222 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امنٌه محمد اسماعٌل محمد 0222 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ٌه محمد صالح عبدالعظٌم بٌومىامن 0228 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امنٌه مسعد ابراهٌم عبدالعزٌز 0222 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امٌر حسام شعبان دٌاب عبدالرحمن 0222 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 لعلٌم محمود الدغٌديامٌره احمد عبدا 0221 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امٌره اكرم سوٌلم عصر 0220 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امٌره صالح احمد عبدالعال 0222 23

 (2جديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى ال 3 امٌره عنتر مهدى عبدالهادى 0222 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امٌره فٌصل على الجٌزوى 0222 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 امٌره كامل محمدى طه احمد الزٌات 0222 26

 (2ع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الراب 3 اٌات محمد مصطفى السٌد المرصفاوي 0222 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اٌمان ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم  0228 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اٌمان حسن محمد السٌد موسى 0222 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اٌمان ربٌع قاسم عواد الشاعر 0222 02

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

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

 الجلوس
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان رضا عبدالرحمن عبدالكرٌم 0221 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 لمجٌداٌمان سعٌد حسن عبد ا 0220 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان سوٌلم حسن صبٌح 0222 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان عادل عبدالرحمن الشحات 0222 4

 (2ابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الر 4 اٌمان عبدالرؤف شحاته امام 0222 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان عبدالعال محمد عبدالعال 0222 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان متولى نصر الدٌن امام عبدالعلٌم 0222 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌمان محمد محمد حسٌن سابق 0228 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌه السٌد محمد لطفى ابراهٌم محمد 0222 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌه رضا محمد فتح الباب رضوان 0222 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌه سامى رمضان السٌد محمد 0221 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سالمه احمد عبدالكرٌماٌه  0220 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌة شاكر محمود بدر 0222 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌه صالح السٌد رمضان 0222 24

 (2ور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الد 4 اٌه عاطف احمد الشربٌنى 0222 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٌه هادى عبدالعاطى السٌد عبدالمجٌد 0222 26

 اٌه ٌاسر امام محمود مصطفى 0222 27
 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4

 (2قم )المبنى الجديد الدور الرابع مدرج ر 4 باسم محمد عبد الحمٌد مرسى 0228 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 بسام محمد صبحى عبد الحمٌد 0222 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 بسمه على عبدالهادى على مسلم 0282 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 (( 5)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

رقم  االســـــــــم لجلوسا رقم م
 اللجنة

 مكان  اللجنة

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 تغرٌد مجدى سالمه بكري 0281 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 تهانى عزت عبداللطٌف على احمد 0280 0

 (2الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور  5 جمال عبدالفتاح جمال عبدالفتاح 0282 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 جهاد اشرف السٌد بٌومى 0282 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 جهاد عبدالستار السٌد محمد 0282 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 جهاد عطٌه جمعه عبدالسالم 0282 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 حسن محمود ابراهٌم حسناء 0282 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 حسناء وفٌق صدقى محمد السٌد 0288 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 خالد مصطفى محمد مصطفى الحاج على 0282 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 زبخلود حمدى عبدالداٌم السٌد ع 0222 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 خلود خالد عبدالعزٌز حجاج الحاج 0221 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 خلود ولٌد محمد عامر 0220 20

 (2ور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الد 5 دعاء احمد مهدى احمد عبدالمعطً 0222 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دعاء حمدى عطٌه محمد السٌد 0222 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دعاء فوزى عبدالرازق عبده 0222 25

 (2رج رقم )المبنى الجديد الدور الرابع مد 5 دنٌا ابراهٌم عبدالسالم عبدالرحمن الزٌنى 0222 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دنٌا عماد عبدالنبى السٌد السٌد 0222 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دنٌا محمد ابراهٌم السٌد 0228 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دنٌا محمد السٌد ابوالنصر 0222 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 ا سعد عزب ابوزٌد عزبدٌن 0122 02

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 (( 6)) رقم      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2ى الجديد الدور الرابع مدرج رقم )المبن 6 دٌنا عٌد محمد عبدالجواد جاد هللا 0121 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ذكرى فتحى ٌحٌى جبر خاطر 0120 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رحاب اسماعٌل حلمى اسماعٌل عجاج 0122 3

 (2)المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم  6 رحاب محمد مرعى محمد 0122 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رقٌه عبدالتواب عبدالتواب السٌد 0122 5

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رقٌه عبدالعزٌز احمد محمد مرسً 0122 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رقٌه محمد عبدالمنعم محمد احمد 0122 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جمال ابراهٌم محمد عٌسى رنا 0128 8

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رنا ممدوح عبدالواحد احمد 0122 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رنا ودٌد حسن محمود 0112 22

 (2بنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم )الم 6 روان السٌد ابراهٌم السٌد عراقى 0111 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رٌم رضا ٌوسف مجاهد 0110 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رٌهام رضا سعٌد بٌومى حسن سلٌم 0112 23

 (2مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الرابع  6 رٌهام عصام الدسوقى سالمه عطٌه 0112 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رٌهام مسعد على ابراهٌم 0112 25

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 زهراء جمال مصطفى السٌد سرور 0112 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 زهور احمد على حسن 0112 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مد جمعه سلٌمانزٌنب احمد مح 0118 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 زٌنب رضا صالح ٌوسف صالح 0112 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 زٌنب فوزى راضى محمد سلٌمان 0102 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 م1/6/0201

 

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

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ساره احمد محمود عبد هللا 0101 2

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ساره صالح محمد محمود قشبر 0100 0

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ساره عادل ضرار محمد 0102 3

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ساره عاطف طه محمد 0102 4

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ساره عماد السٌد عبدالعزٌز عبدهللا 0102 5

 (2لجديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى ا 7 ساره مجدى محمود احمد 0102 6

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سالى جمال محمد ٌونس محمود 0102 7

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سلسبٌل ابراهٌم عبدالحمٌد احمد عوف 0108 8

 (2ابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الر 7 سلمى اسالم عبدالمهدى عبدالفتاح 0102 9

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سلمى السٌد حامد محمد 0122 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سلمى محمد كامل عبدالواحد 0121 22

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سلمً مصطفً عبدالمعطً سالم 0120 20

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 السٌد عبد الرؤف مهدىسماء  0122 23

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سماح السٌد سعد نور الدٌن 0122 24

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سمر محمود عبدالهادى احمد 0122 25

 (2ديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى الج 7 سهٌله خالد محمد على 0122 26

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٌله عرفه جوده سوٌعد 0122 27

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٌله محمد سٌد احمد اسماعٌل 0128 28

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٌله مدحت همام فرج حماد 0122 29

 (2المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٌله مسعد عبد العظٌم محمود 0122 02

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 م1/6/0201

 

 (( 8))   0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة         
 

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ٌوسف رزقسٌمون عزمى  0121 2

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شروق اشرف شندى عبداللطٌف 0120 0

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شروق وائل محمد عبدالعظٌم علً 0122 3

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شٌرٌن شوقى عبدالعزٌز برغوث 0122 4

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 احمد عبدالرحٌم محمد مطاوعشٌماء  0122 5

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شٌماء تامر عبدهللا بٌومى محمد 0122 6

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شٌماء حمدان عبدالسمٌع عبدالفتاح 0122 7

 الرابعغرفة امام المدرج الدور  8 شٌماء طه حسٌن عبدالصمد 0128 8

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شٌماء ماهر عبدالفتاح سلٌم احمد 0122 9

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 شٌماء محمد عطٌه محمود 0122 22

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 صفٌه عبد الغنى منصور سوٌلم 0121 22

 مام المدرج الدور الرابعغرفة ا 8 ضحى احمد محمد عبدالسمٌع سعودى 0120 20

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عاصم محمد فوزى السٌد 0122 23

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عامر محمد عامر محمد 0122 24

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عبد الرحمن محمد على على 0122 25

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عبدالعزٌز عادل عبد العزٌز ابوهبه 0122 26

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عبدالعظٌم نصر عبدالحكٌم حسٌنى سلٌم 0122 27

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عبدهللا اشرف عبدهللا محمد على 0128 28

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 عزه عبده ابراهٌم حسن 0122 29

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 د عبد العظٌم محمدعال السٌ 0122 02
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 (( 9))      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 عال خالد عبد الهادى محمد 0121 2

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 على ماهر حسٌن عبد الرازق 0120 0

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 علٌاء محمود عبدالحلٌم احمد 0122 3

 (0الث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الث 9 عمر عبدالعزٌز محمد محمد سلٌمان 0122 4

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 غاده رضا رجب شحاتة 0122 5

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 غاده محمد جوده متولى 0122 6

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاتن ابراهٌم زكى السٌد العفٌفى 0122 7

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 طه مصٌلحىفاتن ٌاسر  0128 8

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمة رفعت محمد قمر الدوله محمد 0122 9

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه احمد محمد الجمٌل عابدٌن 0122 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه السٌد عرفه ابراهٌم زاٌد 0121 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه جالل شندى خلٌفه 0120 20

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه سعٌد امام شحاته عوٌس 0122 23

 (0الث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الث 9 فاطمه صبرى فهمى سٌد احمد خلٌفه 0122 24

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه طارق عبدهللا قاسم مصطفى 0122 25

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه عبد الغفار عبد الموجود عبدالغفار  0122 26

 (0) المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم 9 فاطمه محمد رشاد خلٌل 0122 27

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه ناصر احمد محمود الشافعى 0128 28

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فاطمه ناصر عزت حسن 0122 29

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 فتحٌه رفعت عبدالعزٌز عبدالغنى عبدالداٌم 0182 02
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 (( 22)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة          
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 فردوس اٌمن هادى ابراهٌم 0181 2

 (0د الدور الثالث مدرج رقم )المبنى الجدي 22 فوزٌه محمد عطا طعٌمه 0180 0

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 لٌلى عصمت سعد ابراهٌم ابو ذكرى 0182 3

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 ماجده السٌد محمود ٌوسف علً 0182 4

 (0ج رقم )المبنى الجديد الدور الثالث مدر 22 ماجده حسٌن رفاعى حسٌن خمٌس 0182 5

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 ماجده رضا ابراهٌم عبدالكرٌم 0182 6

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مارى رشٌد ٌوسف مهنى 0182 7

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مارٌنا حنا جرجس اسحق 0188 8

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 الشربٌنى محاسن محمد عرفات 0182 9

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد اشرف فتحى محمد عبدربه 0122 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد اشرف رمضان على بان 0121 22

 (0دور الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد ال 22 محمد السٌد عواد جاد 0120 20

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد السٌد محمود عابدٌن 0122 23

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد جاسر عبد المحسن سعد 0122 24

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد حسن محمد ابوسرٌع شلبى 0122 25

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد رمضان سالمه عبده متولى 0122 26

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد ممدوح السٌد فارس 0122 27

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد مهدى سالمه احمد الهوارى 0128 28

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 د عبد العزٌزمحمد موسى سع 0122 29

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمد ناصر عربى السٌد قابٌل 0022 02
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  (( 22))    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة         
 مكان  اللجنة رقم اللجنة ـــماالســــــ الجلوس رقم م

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمود احمد خلٌفه نصر 0021 2

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمود عادل سوٌلم ابراهٌم 0020 0

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمود عبد النبى محمد رشاد 0022 3

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمود مجدى محمد رفاعى 0022 4

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 محمود محمد حموده ربٌع 0022 5

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مروه سمٌر الصادق مصطفى 0022 6

 (0مبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم )ال 22 مروه طارق على محمد سوٌلم 0022 7

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مروه عبدالعزٌز شحاته محمد رزه 0028 8

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مروه عماد السٌد عبدالرحمن 0022 9

 (0الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور  22 مروه محمد امٌن هاشم طه قاسم 0012 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم السٌد عبدالخالق عبدالعزٌز عمر 0011 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم حسام الدٌن احمد ابو العنٌن 0010 20

 (0لث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الثا 22 مرٌم حسام صبرى عبدالعزٌز فرج 0012 23

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم حسنى محمد جاد الشرقاوى 0012 24

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم عبدالفتاح محمد صالح 0012 25

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم محمد عبدالمعز السٌد منصور 0012 26

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم هانى سمٌر شحاته 0012 27

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مرٌم ٌوسف صبحى ٌوسف 0018 28

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مصطفى اسماعٌل خمٌس اسماعٌل  0012 29

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 22 مصطفى صالح محمد محمود  0002 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 
 

   ((20)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة         

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0ثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور ال 20 مصطفى مجدى السٌد السٌد السنباطى 0001 2

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 مصطفى مهدى بربرى محمد 0000 0

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 ملك اسماعٌل عبدالمعبود احمد 0002 3

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار ابراهٌم حسن ابراهٌم منصور 0002 4

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار سعٌد عبدهللا ٌوسف احمد 0002 5

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار صبرى الشحات السٌد بربرى 0002 6

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار عبدهللا عبدالفتا ح عامر 0002 7

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 د عبد هللامنار فتحى محم 0008 8

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار محمد نجٌب عبدالعلٌم محمد مسلم 0002 9

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منار ولٌد محمد محمد سٌد احمد 0022 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 هللا حمدى محمد نعٌم منة 0021 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منه هللا سالم ابراهٌم احمد 0020 20

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منى خالد عبداللطٌف محمد حالوه 0022 23

 (0ثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور ال 20 منى محمد حسٌنى عطٌه 0022 24

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منى مصطفى عبدالمعطى السٌد شباٌك 0022 25

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 منى ٌسرى محمد محمد ابراهٌم ندا 0022 26

 (0قم )المبنى الجديد الدور الثالث مدرج ر 20 مها جمعه على سٌد احمد نصر 0022 27

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 مها عادل محمد كمال عبدالجٌد شاهٌن 0028 28

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 مها عٌد السٌد حسن محمود 0022 29

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 20 مهرائٌل رامز فؤاد توفٌق 0022 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 (( 23)) 0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 مى ابراهٌم احمد على الهجٌن 0021 2

 (0ور الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الد 23 مى مصطفى فوزى عبدالمنعم 0020 0

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 مٌاده عصمت مفرح عبدالحافظ  0022 3

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نجٌه عبدالرازق عبدالرازق بٌومى 0022 4

 (0رقم )المبنى الجديد الدور الثالث مدرج  23 ندا اشرف مصطفى ابراهٌم االشهب 0022 5

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندا وائل عبدالمنصف عرفه عبدالباقً 0022 6

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندى اشرف منصور عبدالعزٌز 0022 7

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندى حماده محمد حجاج جاد عبدالباقً 0028 8

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندى سامى ابراهٌم السٌد 0022 9

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندى محمد السٌد محمد عبدالسالم 0022 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 ندى ناصر محمد محمدى عٌد 0021 22

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نى علًنرمٌن احمد عبدالغ 0020 20

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نرمٌن كامل محمد احمد 0022 23

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نرمٌن هشام متوكل حسٌن احمد 0022 24

 (0ديد الدور الثالث مدرج رقم )المبنى الج 23 نفٌن السٌد جاب هللا السٌد شحاتة 0022 25

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نورا عبدالسالم حافظ عبدالسالم عراقى 0022 26

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نورهان اسامه منصور صادق عمر 0022 27

 (0الدور الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد  23 نورهان اكرامى سٌد رمضان ابراهٌم 0028 28

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نورهان سعد احمد فؤاد السٌد احمد 0022 29

 (0المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 23 نورهان عصام نعٌم شربٌنى 0022 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1/6/0201

 

 ( 24)    0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 نورهان عنتر محمد زٌدان عبدالسالم 0021 2

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 نورهان ولٌد رفعت محمود حسن 0020 0

 الثالثمدرج الدور غرفة امام ال 24 نورهان ٌوسف السٌد على 0022 3

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 نٌره اسالم عمر السٌد عطٌه 0022 4

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 نٌره طارق الشحات عبدالعزٌز 0022 5

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 نٌره عفت عبدالسمٌع زٌن 0022 6

 الثالثرفة امام المدرج الدور غ 24 نٌره عمر احمد محمد الحسٌنى 0022 7

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاجر حسن عبدالحفٌظ حسن 0028 8

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاجر سمٌر السٌد معوض 0022 9

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاجر مجدى ٌوسف امٌن 0022 22

 الثالثرفة امام المدرج الدور غ 24 هاجر محمد عبدالوهاب محمود 0021 22

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاجر ممدوح عبدالبدٌع على 0020 20

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاله محمد علم الدٌن الشاذلى  0022 23

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هاٌدى عادل ابراهٌم مبارك 0022 24

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 س سٌف اسماعٌلهبه خالد محرو 0022 25

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هدى احمد خٌرى سلٌم 0022 26

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هدٌر سامى محمد حسن عالم 0022 27

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هدٌر محمد حسنى عبدالعزٌز 0028 28

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 طفى سلٌم عبدالعزٌز زهرانهمت مص 0022 29

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  24 هند عادل محمد على دٌاب 0082 02
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 (( 25))      0202/0202تكنولوجيا التعليم  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات ن  اللجنةمكا رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

2 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 هند مرسى ابراهٌم ابراهٌم السٌد 0081

0 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ٌاره محمد ابراهٌم ٌوسف حالوه 0080

3 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ٌاسمٌن احمد على رفاعى 0082

4 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 على رمضانٌاسمٌن اسامه  0082

5 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ٌاسمٌن رضا على عبدالجواد ضوه 0082

6 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ٌاسمٌن عبدالرحمن فرحات عبدالسالم 0082

 0202/0202المحولين 

7 
0082 

 
 ثابت شرٌف احمد محمد

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

8 
0088 

 
 حسانٌن نعمة السٌد عطٌة

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

9 
0082 

 
 نورا ٌاسر عبدالرحٌم شعالن

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25
 نوعية اشمون مقاصة محول من

 مواد محملة 

22 
0022 

 
 مرٌم عادل عبدالحفٌظ خضٌر

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 اٌة مختار محمد عفٌفى 0021 22
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

10 
 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 السٌد عزباٌه محمد  0020

 مقاصة محول من نوعية اشمون
 مواد محملة 

12 
 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 رنا عادل حسنى محمد السٌد 0022

 مقاصة محول من نوعية اشمون
 مواد محملة 

 لجديدالثانى المبنى االدور بغرفة  25 زٌنب زهدى مراد عبدالحفٌظ 0022 24
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ٌوسف محمد العفٌفى  0022 25
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 ماجدة اشرف محمد رزق 0022 26
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 احمد رمضان عبد العظٌم ابراهٌم 0022 27
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25 احمد محمد عبدالمرضى جمعه 0028 28
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

 الثانى المبنى الجديدالدور برفة غ 25 منه هللا موسى عبدالعزٌز موسى 0022 29
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 

02 
0222 

ٌاسمٌن احمد شفٌق 
 البطراوى

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  25
 مقاصة محول من نوعية اشمون

 مواد محملة 
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 0202/0202تابع المحولين 
 (( 26))      0202/0202جيا التعليم  لعام كشف بأسماء طالب الفرقة الثانية تكنولو

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

02 
 حسناء سمٌر عبدالرازق السباعى 0221

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26
مقاصة محول من 

 نوعية اشمون
 مواد محملة 

00 
 سهٌلة محمد خضر الغنتورى 0220

 الثانى المبنى الجديدلدور ابغرفة  26
مقاصة محول من 

 نوعية اشمون
 مواد محملة 

03 
 دعاء عماد عبدالرازق خلٌل 0222

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26
مقاصة محول من 

 نوعية اشمون
 مواد محملة 

04 
 اٌمان فكرى محمد عزب 0222

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26
مقاصة محول من 

 اشمون نوعية
 مواد محملة 

 0202/0202الباقون لالعادة 
  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 ابراهٌم ماهر محمد سلٌم 0222 05

  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 احمد عبد العظٌم كامل مهدى 0222 06

  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 اٌمان عبدالمنعم على داود 0222 07

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 بسمه سمٌر مبروك محمد على 0228 08
 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 محمود طارق السٌد حسن  0222 09
 

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  26 معاذ اشرف بهجت عباس 0212 32
 

 

 


