
  

 1لجنة رقم    0202/0201لعام   تكنولوجٌا التعلٌم رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 إبراهٌم طارق إبراهٌم إبراهٌم 6021 1

 (2مدرج رقم ) الثالثد الدور المبنى الجدي 1 إبراهٌم سامً صبحً ألفى 6020 0

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 إبراهٌم محمد إبراهٌم عفٌفً 6023 3

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 أحالم محمد رضا منصور محمد 6024 4

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد اشرف احمد محمد 6025 5

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد رفعت محمد الصغٌر محمد 6026 6

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد سامً حسن محمد  6027 7

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد شافعً احمد السٌد 6028 8

 (2مدرج رقم ) الثالثديد الدور المبنى الج 1 احمد عبدهللا رجب على  6029 9

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد عٌد فهمى محمد الدهشورى 6012 12

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد طه ابراهٌم احمد على 6011 11

 (2م )مدرج رق الثالثالمبنى الجديد الدور  1 احمد ٌاسر بٌومى عبدالعظٌم 6010 10

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 ادهم محسن عبدالقادر سالم 6013 13

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 أسامة مجدي عبدالحمٌد حافظ 6014 14

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 إسراء إسماعٌل سٌد احمد 6015 15

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 المنعم محمداسراء اشرف عبد 6016 16

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 اسراء البٌومى ابراهٌم الدسوقى 6017 17

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 اسراء جمال ابوالٌزٌد ملٌجى 6018 18

 (2مدرج رقم ) الثالثالجديد الدور المبنى  1 اسراء خالد عبدهللا محمد  6019 19

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  1 اسراء سعد مصطفى على حسٌن 6002 02

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 (0) لجنة رقم   0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة
 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسراء شعبان السٌد محمد 6001 1

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسراء عبدهللا زكى هالل خمٌس 6000 0

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسراء عبدالحلٌم عبدالفتاح سلٌمان 6003 3

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 راء عبدالحمٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌداس 6004 4

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسراء محمد عبدالعال السٌد 6005 5

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسراء محمد عبداللطٌف احمد 6006 6

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 داسراء هشام مصطفى محم 6007 7

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسماء ابراهٌم صابر عبدالمنعم 6008 8

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسماء مصطفى شعبان طوسون 6009 9

 (2مدرج رقم ) الثالثر المبنى الجديد الدو 2 اسماء السٌد عبدالوهاب اسماعٌل 6032 12

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسماء خالد محمد حامد 6031 11

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسماء سعٌد احمد محمد 6030 10

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 اسٌل عادل شرٌف نصر 6033 13

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 عبدالوهاب على اكرامى طارق 6034 14

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 االء جمعة الجوٌزى عبدالعظٌم 6035 15

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 االء خٌرى احمد ناٌل 6036 16

 (2مدرج رقم ) الثالث المبنى الجديد الدور 2 االء عطا السٌد على 6037 17

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 االء ناصر عربى السٌد 6038 18

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 السٌد عٌد السٌد مرسى 6039 19

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  2 الشٌماء احمد محمد عبدالفتاح 6042 02

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                        

 3لجنة رقم   0202/0201كشف بأسماء طالب الفرقة الرابعة تكنولوجٌا التعلٌم  لعام           

 مكان اللجنة   اللجنة رقم االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 الشٌماء جمال عباس سٌد احمد 6041 1

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امام عبدالحسٌب عبدالباسط محمد 6040 0

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امانى امٌن سعد نبهان 6043 3

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امانى محمد ابراهٌم مسلم 6044 4

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امانى محمد محمد عٌاد 6045 5

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 ام كلثوم جمال سعد متولى عزب 6046 6

 (2مدرج رقم ) الثالثمبنى الجديد الدور ال 3 امل اسامة عبدالقادر حماد   6047 7

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امل جمال محمد عوادخمٌس 6048 8

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امنٌة عبدالسالم محمود سلٌمان 6049 9

 (2مدرج رقم ) ثالثالالمبنى الجديد الدور  3 امنٌة عبدالتواب ابراهٌم متولى 6052 12

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امنٌة مختار احمد محمد عبدالعزٌز 6051 11

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امٌرة احمد محمد احمد حجازى 6050 10

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امٌرة اكرم عصام محمود 6053 13

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امٌرة عبدالناصر عبدالرازق عطٌة 6054 14

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امٌرة على عبدالمولى على 6055 15

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 امٌرة محمود الغرٌب السٌد احمد 6056 16

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 عالماٌات السٌد محمد  6057 17

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 اٌمان حمدى عبدالجلٌل عبدالعزٌز 6058 18

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  3 إٌمان جمال السٌد مرسى 6059 19

 (2مدرج رقم ) الثالثر المبنى الجديد الدو 3 اٌمان صابر محمد الجنزورى 6062 02

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4لجنة رقم    0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌمان صبرى محمد محمد سطٌحه 6061 1

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 ٌمان سمٌر محمود محمد نصرا 6060 0

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌمان عماد محمد المرزوقى ابراهٌم 6063 3

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌمان محمد عبدالعال محمد 6064 4

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 دىاٌمان محمد مهدى عبدالها 6065 5

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم 6066 6

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة احمد عبدالسالم احمد 6067 7

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة السٌد ابوالفتوح الدجدج 6068 8

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة السٌد رمضان ابراهٌم سالمة 6069 9

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة السٌد محمد عبدهللا الشاعر 6072 12

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة هللا خالد عاشور محمود 6071 11

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة صبحى على بٌومى الحاى 6070 10

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة صبرى صابر سلٌمان 6073 13

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة شكرى حسن عبدالفتاح احمد 6074 14

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 هٌم عكاشةاٌة عبدالمجٌد ابرا 6075 15

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة عصام اسماعٌل السٌد على 6076 16

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة كامل ابراهٌم ابو العنٌن 6077 17

 (2مدرج رقم ) الثالثدور المبنى الجديد ال 4 اٌة محمد عٌسى منتصر 6078 18

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة محمود احمد محمد 6079 19

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  4 اٌة ممدوح طلعت سالم 6082 02

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ( 5) ة رقملجن0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم  لعام رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 اٌة ٌوسف محمود ٌوسف 6081 1

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 اٌناس السٌد محمود السٌد 6080 0

 (2مدرج رقم ) الثالثد الدور المبنى الجدي 5 بدر اٌمن السٌد حجازى 6083 3

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 بسمة كمال الدٌن سلٌمان حسن الشذلى 6084 4

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 بسنت احمد على احمد 6085 5

 (2) مدرج رقم الثالثالمبنى الجديد الدور  5 بسنت عبدالعلٌم زاهر محمد سالم 6086 6

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 جهاد عادل سعد اسماعٌل 6087 7

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 جوهرة فتحى عبداللطٌف عطٌه 6088 8

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 حنٌن جمال محمد التهامى محمود 6089 9

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 حسانٌنخالد على غنٌمى  6092 12

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 خلود احمد عبدالباقىى عبدالغنى 6091 11

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 خلود محمد فتحى السٌد مصطفى 6090 10

 (2مدرج رقم ) الثالثيد الدور المبنى الجد 5 خلود محمود ابراهٌم سلٌمان 6093 13

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 خلود محمود محمد عبدالعال  6094 14

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 خلود مجدى محمد السٌد 6095 15

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 دالٌا هاشم محمد رشاد سالم 6096 16

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 دعاء احمد محمد عبدالمنعم  6097 17

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 دعاء اشرف محمد الجمٌل 6098 18

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 دعاء صبحى محمد بٌومى 6099 19

 (2مدرج رقم ) الثالثالمبنى الجديد الدور  5 دعاء عالء الدٌن عبدالفتاح 6322 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

 (( 6)) لجنة رقم   0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دعاء عالء صبحى محمد ابراهٌم 6321 1

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دعاء محمد بهاء الدٌن طه محمد 6320 0

 الثالثرج الدور غرفة امام المد 6 دعاء محمد محمود محمد 6323 3

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دعاء محمد مصطفى محمد 6324 4

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دنٌا سمٌر محمد السٌد 6325 5

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دنٌا عزت محمد عبدالقادر 6326 6

 الثالثر غرفة امام المدرج الدو 6 دٌنا اشرف احمد عبدالبر 6327 7

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا جمال سعد عبدالعال 6328 8

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا حمدى عبدالحمٌد دسوقى 6329 9

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا سالم إسماعٌل راشد 6312 12

 الثالثر غرفة امام المدرج الدو 6 دٌنا فاروق مشرفى عطٌة 6311 11

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا طارق محمد اسماعٌل 6310 10

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا طاهر ربٌع احمد 6313 13

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا عابدٌن السٌد عبدالخالق 6314 14

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا عادل محمدقطٌط 6315 15

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا عبدهللا سالم عواد 6316 16

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا عبدالعزٌز محمدى محمد 6317 17

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 دٌنا فوزى عبدالهادى حسانٌن 6318 18

 الثالثلدور غرفة امام المدرج ا 6 دٌنا هشام محمد بٌومى 6319 19

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  6 رانٌا عابد عبدالمجٌد حسٌن 6302 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (( 7)) لجنة رقم    0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال شف بأسماء طالب الفرقةك

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    7 د الطوخىرباب محمد احم 6301 1

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رحاب اشرف عبدالعزٌز محمد 6300 0

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رحمة محمود رشاد اسماعٌل 6303 3

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رقٌة ابراهٌم محمد السٌد 6304 4

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رانا رجب عٌد فرج وردة 6305 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رهف احمد عبدالفتاح احمد 6306 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 روان ابراهٌم ٌاسٌن عبدالمعبود 6307 7

 يدالثانى المبنى الجدالدور بغرفة  7 رٌم صبحى محمد امام 6308 8

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رٌهام ابراهٌم محمود محمد عطٌة 6309 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رٌهام فواز عبدالمنعم محمد 6332 12

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 رٌهام مسعد ابراهٌم مغورى 6331 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بة غرف 7 زٌنب سٌد احمد محمد سٌداحمد 6330 10

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 زٌنب محمد غرٌب ابراهٌم 6333 13

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سارة احمد عٌسى محمد 6334 14

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سارة السٌد محمد علٌوه 6335 15

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سارة سمٌر السٌد حسن 6336 16

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سارة رمضان محمد عفٌفى 6337 17

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سارة كمال حسن حسن 6338 18

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 سالمة حامد على حسن 6339 19

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  7 ٌزسحر حامد فتحى عبدالعز 6342 02
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 (( 8)) لجنة رقم    0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجديد الثانىالدور بغرفة    8 سعاد جمٌل حمدى الشونى 6341 1

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سعاد عادل محمد على 6340 0

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سعٌد سامى عبدالرازق احمد 6343 3

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سعٌد محمد السٌد عبدهللا 6344 4

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 لوشىسعود بن عبدالعزٌز بن عٌدوك الب 6345 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سها على مسعود ابراهٌم 6346 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سماء عصمت عبدالرحمن ابراهٌم 6347 7

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سماح ضوٌحى عقٌل صالح 6348 8

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سمر سعٌد محمد على 6349 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سمر جالل محمود محمد طه 6352 12

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سمٌرة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 6351 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 سمٌرة رضا السٌد عبدالهادى 6350 10

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8                                         سمٌرة محمود محمد محمود                                                                                                        6353 13

  الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 الدسوقى سٌد اشرف السٌد 6354 14

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 شروق شحات عبدالحمٌد ابراهٌم 6355 15

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 شروق رضا عبدالحمٌد احمد محجوب 6356 16

 لمبنى الجديدالثانى االدور بغرفة    8 شروق رمضان عبدالباقى سالم 6357 17

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 شروق على السٌد عبدالعظٌم 6358 18

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 شروق هالل على ٌوسف 6359 19

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة    8 شعبان محمد شعبان عبدالشهٌد 6362 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (( 9)) لجنة رقم     0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال لفرقةكشف بأسماء طالب ا

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌرٌن محمد السٌد سالم 6361 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء رضا فراج محمد محمد 6360 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء بهجت محمد حامد 6363 3

 شٌماء حسن حمدى احمد 6364 4
 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء سمٌر شعبان عراقى 6365 5

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء رفعت محمد بٌومى  6366 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء عٌد جمعه سالم 6367 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء محمد فتوح بندارى عطٌه 6368 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 شٌماء همام مصطفى محمود  6369 9

 المبنى الجديد طرقة بالدور الثانى 9 شٌماء وجٌه ابوزٌد السٌد  6372 12

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 صابر عبدالفتاح صابر عبدالفتاح سالمة 6371 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 صابرٌن احمد التهامى منتصر 6370 10

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 صابرٌن عبدالرسول لطفى محمد 6373 13

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 محمد السٌد صفاء السٌد  6374 14

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 صفاء بهاء عزٌز عبدالصادق 6375 15

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 ضحى عبدالكرٌم محمد ٌوسف 6376 16

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 ضٌاء اشرف عبدالصادق عجاج 6377 17

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 طارق مسعد حسانٌن حسب النبى 6378 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 عادل اٌمن محمد عادل 6379 19

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 9 عادل ممدوح محمد المغربى 6382 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (( 12)) لجنة رقم 0202/0201لوجٌا التعلٌم  لعام تكنو رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالفتاح جمال عبدالفتاح ابراهٌم 6381 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالفتاح جمال عبدالفتاح السٌد 6380 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن احمد 6383 3

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالرحمن عمرو شعٌب محمد 6384 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالرحمن طارق عبدالرحمن الشحات 6385 5

 قة بالدور الثانى المبنى الجديدطر 11 عبداللة كرم سعٌد عبدالعال  6386 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبدالمنعم اشرف عبدالمنعم 6387 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبٌد شحات عبٌد محمد 6388 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عبٌر عبدالرحمن بدر عبدالرحمن 6389 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 حسنى بٌومىعبٌر عماد  6392 12

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عفٌفى عبدالفتاح عفٌفى عبداللطٌف 6391 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عزالدٌن سٌد عزت الترامس 6390 10

 لمبنى الجديدطرقة بالدور الثانى ا 11 عزعبدالستار عبدالفتاح محمد جاد 6393 13

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عزة محمد عبدالستار عبدالسالم 6394 14

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عال عبدالفتاح عبدالعظٌم محمد 6395 15

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 عواطف محمود محمد مصطفى 6396 16

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11  السٌدغادة عبدالنبى عبدهللا 6397 17

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 غاٌة التقوى محمد محمد سلٌمان 6398 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 11 فادٌة ولٌد جالل عبدالرحمن 6399 19

 الجديد طرقة بالدور الثانى المبنى 11 فاطمة السٌد عبدالموجود احمد 6422 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (( 11)) لجنة رقم    0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فاطمة جمال عبدالفتاح شحاته 6421 1

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 ى طعٌمةفاطمة حسن مصطف 6420 0

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فاطمة سرحان محمد حسن 6423 3

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فاطمة على مصطفى على 6424 4

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فاطمة وجٌه صبحى حسان 6425 5

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 عبدالعظٌم فرحة سعٌد محمد 6426 6

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فلاير عبدهللا فتحى عطٌة  6427 7

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 فطٌمة اسالم محمد محمد 6428 8

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 لطٌفة اسامة محمد لطفى  6429 9

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 دالهادى محمد عبدالهادى علىعب 6412 12

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 ماهٌنار فرٌد ابراهٌم محمد 6411 11

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد اشرف شوقً غنٌم 6410 10

 ديدالمبنى الج االولبالدور  غرفة 11 محمد جودة السٌد شرف 6413 13

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد خالد اسماعٌل طه 6414 14

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد رضا محمد على 6415 15

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد سلٌمان محمد التمرى 6416 16

 بنى الجديدالم االولبالدور  غرفة 11 محمد سمٌر بٌومى ابراهٌم 6417 17

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد شكرى محمد عبدالجواد 6418 18

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد على محمد على 6419 19

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 11 محمد على مبارك حسٌن 6402 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ( 10) لجنة رقم  0202/0201 ٌا التعلٌم  لعام تكنولوج رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمد عٌد عبدالعظٌم حسن  6401 1

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمد عمر إبراهٌم إسماعٌل 6400 0

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مسعدمحمد مجدى محمد  6403 3

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمد ممدوح محمود محمد 6404 4

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمد ٌحٌى عبداللة متولى 6405 5

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمود إبراهٌم عبدالرازق عبدالسمٌع 6406 6

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمود الهادى سعٌد عبدالفتاح 6407 7

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمود شاكر شبل احمد على 6408 8

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمود صبرى على خلٌفة 6409 9

 جديدالمبنى ال االولبالدور  غرفة 12 محمود مبروك فروح مؤمن 6432 12

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 محمود محمود ابراهٌم محمود 6431 11

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مصطفى محمد احمد أبو النصر 6430 10

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مصطفى محمود مصطفى محمود 6433 13

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مرام كمال هارون عبدالفتاح  6434 14

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 دمروة عزٌز السٌد محم 6435 15

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مروة مجدى محمود عبدالرحمن 6436 16

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 مرٌم سعد احمد خطاب دروٌش 6437 17

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 على حسنمرٌم عبدالرؤوف  6438 18

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 منار جمال عبدالقادر رزق 6439 19

 المبنى الجديد االولبالدور  غرفة 12 منى امٌن محمود توفٌق 6442 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         



 

 

 (( 13))   لجنة رقم0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجديد ولاالبالدور  طرقة 13 منى جمال عبدالقادر فضه 6441 1

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 منٌرة محمود فتح هللا محمود 6440 0

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 مى احمد محمد حسن 6443 3

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 مى خالد رفاعى راشد 6444 4

 المبنى الجديد ولاالبالدور  طرقة 13 مى صبرى السٌد متولى 6445 5

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 مى عبده محمد ابراهٌم جبل 6446 6

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 نادٌة سامى محمد غرٌب 6447 7

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 نانسى ٌسرى داود فهمى 6448 8

 المبنى الجديد االول بالدور طرقة 13 ناهد طلعت العزب احمد 6449 9

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندا اسامة نوالدٌن على 6452 12

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندا ٌاسر صبرى السٌد على 6451 11

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندى إمام السٌد إمام 6450 10

 المبنى الجديد االولبالدور  قةطر 13 ندى اشرف محمد عوض هللا 6453 13

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندى حسام عبدهللا جودة 6454 14

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندى عبدالفتاح محمد عربى 6455 15

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندى محمد حسنٌن حسنٌن 6456 16

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 د رضوانندى محمود محمد محم 6457 17

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 ندى هٌثم خالد محمد 6458 18

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 نرمٌن عباس سالمة عبدالشافى 6459 19

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 13 نرمٌن محمد محمد عبدهللا 6462 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                           

 (( 14))  لجنة رقم     0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  رابعةال كشف بأسماء طالب الفرقة

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نرمٌن ناصر صبرى السٌد 6461 1

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 بر حسن علىنسمة صا 6460 0

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نسمة ممدوح عبدالوهاب عبدالفتاح 6463 3

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نظٌرة عبدالعزٌز مصطفى عبدالعزٌز 6464 4

 مبنى الجديدال االولبالدور  طرقة 14 نعمة هللا هانى عبدالفتاح محمد 6465 5

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نفٌن شرف محمود محمد 6466 6

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهال سمٌر محمد محمد 6467 7

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهال عبدالمنصف احمد عبدالعزٌز 6468 8

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهال محى الدٌن عبدالرؤف عفٌفً 6469 9

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهال هشام عبدالعزٌز محمد 6472 12

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهى السٌد عبدالمجٌد عبدهللا 6471 11

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نهى فرج لطفى محمد 6470 10

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 شافعى نورالدٌن سٌد عزت 6473 13

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نورا سعٌد عبدالداٌم محمد 6474 14

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نوره فرحات محمد الصٌاد 6475 15

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نورهان احمد عبدالقادر محمد 6476 16

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نورهان سعٌد حافظ محمد 6477 17

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نورهان عادل احمد فؤاد 6478 18

 المبنى الجديد االولبالدور  طرقة 14 نورهان عبدالخالق عبدالخالق ابراهٌم 6479 19

 لمبنى الجديدا االولبالدور  طرقة 14 نورهان عصام على سلٌم 6482 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

 

 (( 15))   لجنة رقم      0202/0201تكنولوجٌا التعلٌم  لعام  لرابعةاكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المطبعة 15 نٌرة عبدهللا السٌد عطٌه 6481 1

 المطبعة 15 هاجر ابراهٌم السٌد ابراهٌم  6480 0

 المطبعة 15 هاجر السٌد محمد احمد 6483 3

 المطبعة 15 هاجر السٌد ٌحى محمد 6484 4

 المطبعة 15 هاجر سعٌد عوض على 6485 5

 المطبعة 15 هاجر عادل حلمى احمد 6486 6

 المطبعة 15 هاجر عبادة عبدالسمٌع محمود 6487 7

 المطبعة 15 هاجر كامل سعٌد محمد 6488 8

 المطبعة 15 هاجر مبروك محمد مبروك 6489 9

 المطبعة 15 هاله محمد عبدالحمٌد حسن 6492 12

 المطبعة 15 هاله محمد عفٌفى عماره 6491 11

 المطبعة 15 هبه شعبان محمد على 6490 10

 المطبعة 15 هبه عبدالحكم عبدالستار نورالدٌن 6493 13

 المطبعة 15 هبة وحٌد عوٌس القرنى 6494 14

 المطبعة 15 هدى ذكى ابراهٌم ابراهٌم 6495 15

 المطبعة 15 هدٌر عبدالرحمن محمد ابراهٌم 6496 16

 بعةالمط 15 هدٌر محمد عطٌة محمد 6497 17

 المطبعة 15 هدٌر وجٌه عبداللطٌف احمد 6498 18

 المطبعة 15 هٌام عبدالرحمن مصطفى محمد 6499 19

 المطبعة 15 هٌام عبدهللا جازى محمد 6522 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      (16)لجنة رقم 0202/0201 تكنولوجٌا التعلٌم لعام رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 فصل دراسً ثانً رقم اللجنة ـــــماالســــ

 المطبعة 16 وسام الشحات محمد المهدى متولى 6521 1

 المطبعة 16 والء مقبول على عنانى 6520 0

 المطبعة 16 ٌاسمٌن اسامة عبدالحلٌم السٌد 6523 3

 المطبعة 16 ٌاسمٌن السٌد عبدالحمٌد عبدالفتاح 6524 4

 المطبعة 16 ٌاسمٌن حماده فتحى السٌد 6525 5

 المطبعة 16 ٌاسمٌن رسمى مختار عبده 6526 6

 المطبعة 16 ٌاسمٌن سالمة فتحى سالمة 6527 7

 المطبعة 16 ٌاسمٌن عبدالرحمن محمد احمد 6528 8

 المطبعة 16 ٌاسمٌن عصام محمد محمد 6529 9

 المطبعة 16 ٌاسمٌن ٌوسف لطفى عبدالمحسن 6512 12

 المطبعة 16 نسٌمٌوستٌنه غطاس مٌشٌل  6511 11

 0202/0201الباقون لالعادة 

 المطبعة 16 اٌمان حسٌن حسٌن طه محمد 6510 10

 المطبعة 16 باسم احمد جوده احمد 6513 13

 المطبعة 16 بٌشوى بطرس روؤف بطرس 6514 14

 المطبعة 16 نورهان عبده احمد عبدالسالم 6515 15

 
 والء خالد عبدالرحمن محمد 6516 16

 طبعةالم 16

 المطبعة 16 والء جمال عبدالحكٌم احمد 6517 17

 

 

 


