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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ):حاسب معمل                                    (1)مجموعة رقم :    

 يوم األحدظيرًا  لثانيةاالساعة :دعاء ثروت                  أ/  أسماء جنيدى    تدريب أ/
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  احمد جمعه قرنى مطاوع 19  احمد على محمد عبد الرحمن 

  احمد جمٌل ٌوسف محمد 02  ابانوب فرحات خلٌل ٌوسف 

  احمد حجاج على كامل 01  ابراهٌم احمد محمود عبد الفتاح 3

  امل صبحى محمد سٌد احمد 00  ابراهٌم سعداوى معتمد عبد الحمٌد 4

  اسماء مجدي محمد عبد الحمٌد 03  ابراهٌم عبد الحمٌد عبد اللطٌف احمد 5

  اسماء محمد اسماعٌل السٌد 04  ابراهٌم محمد عبد الرحمن محمود 6

  اسماء محمد ربٌع على عبد التواب 05  ابوبكر علً احمد عثمان 7

  اسماء محمد عٌد حسٌن 06  احمد ابراهٌم احمد السٌد 8

  عمار صالح رجب اٌه 07  احمد ابراهٌم احمد محمد 9

  احمد الحمٌد عبد ربٌع اٌه 08  احمد ابراهٌم عبد الفتاح عبد اللطٌف 12

  عبدالحمٌد على عماد اٌة 09  احمد اشرف احمد حسن 11

  حبٌب محمد دروٌش اٌه 32  احمد بهجت احمد محمد 10

  االء عطٌه توفٌق احمد 31  احمد جمال عبد الناصر رجب 13

  اسماء عثمان رجب عثمان 30  احمد جمال محمد عٌد 14

  الشافى عبد غانم الشافى عبد اٌات 33  اشرف شرٌف صالح مجوده 15

  معوض مأمون رمضان اٌه 34  فاٌز فهمى بولس أمٌر 16

  سٌف ابوزٌد رمضان اٌه 35  احمد عبد الناصر السٌد عبد المقصود 17

  اسماء جمال فوزى ربٌع 36  احمد عبدالعزٌز رمضان عبدالعزٌز 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ صيامد/ شحاتة .أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ): حاسبمعمل                                      (0)مجموعة رقم :   

                                    الثالثة عصرًا   يوم األحد                          الساعة :     أ/ دعاء ثروت            أسماء جنيدى     تدريب أ/
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  اسراء عبد الستار محمد عبدالسمٌع 19  احمد على محمود خطٌرى 1

  اسراء عبد القادر عبد الونٌس مبارك 02  احمد عوض عبد هللا سٌد 0

  اسراء عبد هللا محمود عبد هللا 01  احمد عوٌس احمد عوٌس 3

  اسراء عبد الهادى مهدى عبد الغنى 00  احمد فاروق محمد محمد 4

  اسراء عطٌه توفٌق احمد 03  احمد فتحى ربٌع سعد 5

  اسراء فتحى عبد النبً صادق 04  احمد مجدى محمد محرم محمود 6

  اسراء كمال علً عبد الحكٌم 05  احمد محمد احمد رشوان 7

  اسراء مجدى محمد رمضان 06  احمد محمد عبدالحمٌدعبدالحمٌد منٌسى 8

  اسراء مجدى محمد عبد الجواد 07  احمد محمد محمد سٌف النصر 9

  اسراء محسن عبد الحلٌم محفوظ 08  احمد محمد هاشم حسن 12

  اسراء محمد محمد محمد الحفناوى 09  احمد مدحت غانم احمد 11

  اسراء سعٌد محمد عبٌد 32  اسامه محمد محمد خلٌفه 10

  اسراء صالح عبد هللا احمد 31  امٌره حسٌن عبد الجواد حشٌش 13

  اسراء عادل جمعه عٌد 30  احمد مختار ابراهٌم احمد عسكر 14

  اسراء عبد التواب محمد شعبان 34  محمد ناصر مدنى مهدى 15

  ارزاق محمد لطفى خلٌل 35  احمد محمود دروٌش حمزه 16

  اسراء احمد على احمد 36  محمد شعبان ممدوح حنان 17

  اسراء اٌمن ابراهٌم احمد 37  استٌر ابراهٌم شاكر ناعوم 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ         د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل  قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة     
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                                  (3)مجموعة رقم : 

                                                    االحديوم    ظيرا الثانيةالساعة :             أ/ضحى عيد    سمر طارقتدريب أ/ 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

  اسماء حسٌن رجب احمد 19  امانً امٌن ابراهٌم امٌن 1

  اسماء خالد محمد على 02  اسراء مصطفى محمد محمود 0

  اسماء خلٌل ابراهٌم رمضان 01  اسراء ناصر قرنى محمد 3

  اسماء ربٌع بسٌونى طه 00  اسماء عز الدٌن محمد حسٌن 4

  اسماء ربٌع سٌد مترى 03  اسماء عزات حمادة عزات 5

  اسماء رمضان محمد عٌسى البدوى 04  اسماء عزت عباس حسان 6

  اسماء زارع على مبارك 05  اسماء على ٌوسف على 7

  اسماء سامى محمد ماهر 06  اسماء عمر عبد الحمٌد خطاب 8

  اسماء سعٌد بدر ابراهٌم 07  اسماء فوزى محمد جوده 9

  اسماء سٌد عاشور محمد 08  اسماء كامل  شعبان طرفاٌه 12

  اسماء سٌد نادى محمود 09  اسالم عبد الفتاح عوٌس عبد التواب 11

  اسماء شاذلى شرٌف احمد 32  اسالم على عبٌد على  10

 اسالم محمد عبد الوهاب حسٌن 13
  اسماء صابر محمد ربٌع 31 

  اسماء عادل على عبدالحفٌظ 30  اسالم محمد عطٌه عبد العظٌم 14

  اسماء عاشور على ٌسن 33  اسماء  السٌد حسن عبدهللا 15

  على سٌد ابراهٌم دنٌا 34  اسماء ابو بكر سعٌد سعٌد 16

 اسماء عبٌد احمد ابراهٌم 35  اسماء جبر احمد حسن 17

 
 

 ابراهٌم جورجى كمٌل دمٌانه 36  مكاوى احمد ممدوح حسناء 18

 

 

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                                   (4)مجموعة رقم :      

 حدااليوم     عصرا   الثةلثاالساعة :            سمر طارق  أ/ضحى عيد   أ/  تدريب
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  اٌمان جمال شعبان محمد 319  اسالم اسامه محمود توفٌق جاد 1

  االء مجدى مصطفى محمد 02  امنٌه عبد الرحمن محمد مصطفى 0

  لصمد العظٌم عبدا االء محمد عبد 01  اسالم حمدى مٌهوب هاشم 3

  محمد ربٌع احمد بسنت 00  اسالم خالد علً خلٌفه 4

  امانى سامح محمد محمد عطٌه 03  اسالم سٌد محمود عبدربه 5

  امانى صالح احمد محمد 04  اسالم عبد العزٌز رمضان مصطفى 6

  المتعال امانى عبد الواحد عبد هللا عبد 05  احمد حسٌن محمود سالم 7

  امانى محمد احمد عبد العزٌز 06  احمد خالد محمد حسنى 8

  امانى محمد احمد على 07  احمد ربٌع احمد مرسى 9

  امانً اسامه سالمه امٌن 08  احمد رجب فتحى امٌن 12

  امانً امٌن ابراهٌم امٌن 09  احمد رمضان عبد الجواد محمد  11

  امل جمال على عبد الحفٌظ 32  اسماء محمود محمد عٌسى 10

  امل جمال قسطور كامل 31  اسماء معوض الدنٌارى محمد 13

  امل حمدى عواض العبد 30  ابتسام خالد ابراهٌم عبد التواب 14

  امل رمضان على محمد 33  ابتسام محمدعٌد اسماعٌل  15

  امل زٌنهم فتحى عبد التواب 34  اسماء ممدوح رشدى عبد المحسن 16

  ربٌع جمال محمد عبد الرازق 35  االء عبدهللا عبدالرحمن منصور 17

 مصطفى عبدالرءوف مصطفى حنان 36  الباقى عبد محمد رمضان بسنت 18

  

 

 
 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد

 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 

 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                               (5)مجموعة رقم :          
 الثالثاءيوم     عصراً  نيةثاالالساعة :  أسماء سيد  أ/ ىانى جوده أ/مارلين جمالأ/ تدريب 

 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  احمد رجب احمد اوشٌن 19  احمد معوض ٌوسف ٌوسف 1

  اٌمان صبرى محمد على 02  مصطفى رمضان عبد الرحٌم جودة 0

  اٌمان صدقً محمود جمعه 01  زٌاد اٌمن جمال الدٌن السٌد 3

  اٌمان صالح محمود اسماعٌل 00  امٌره اسحق نصر اسحق 4

  اٌمان طه مبروك تمام 03  محمد عبد هللا زٌد صالح 5

  اٌمان عبد العظٌم عٌد ابراهٌم 04  اسالم جمال احمد محمد 6

  وفاء محمد اشرف محمود كامل 05  منى سٌد عبد الرحمن محمد 7

  اٌمن حسن جوده محمد 06  الهاديمنه هللا عبد المجٌد عبد  8

  اٌمن روبً امٌن خالد 07  امٌره سعد حسن احمد 9

  اٌناس  بهجت جالل  ابو السعود 08  امٌره عاطف حسان محمد 12

  اٌناس  مجدى  عبدالعزٌز محمد 09  امٌره عبد الشهٌد اسحق عبد الشهٌد 11

  اٌناس احمد ابراهٌم صمٌدة 32  امٌره عبد النبى محمد الصغٌر قندٌل 10

  اٌه هللا  محمد على سالم 31  امٌمه مصطفً سعٌد محمد 13

  اٌه هللا عادل عبدالرافع السٌد عثمان 30  اناسٌمون نبٌل ٌوسف كامل 14

  اٌه هللا محمد عبد السالم 33  انتصار عٌد حامد حسن 15

  اٌه جمال ضٌف توفٌق 34  انجى جمٌل مكرم زاخر 16

  اٌه خالد سعد الدٌن طه موسى 35  عال حسن على خلٌفه 17

 على ابوطالب عبد المطلب مٌادة 18

  

  احمد بشر ممدوح حسناء 36 

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                           (6)مجموعة رقم :              

 الثالثاءيوم    عصراً  الثالثة.أسماء سيد    أ/ ىانى جوده أ/مارلين جمالأ/  تدريب الساعة :
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  بكر عبد المنعم محمد مرسى 19  اٌه صالح الدٌن محمد محمد 1

  مارتٌنا منٌر متى فرج هللا 02  اٌه عزت السٌد مخلوف 0

  جاكلٌن فخري عبد النور مجلً 01  اٌه على محمد مفتاح 3

  جهاد احمد فهمى عبد الوهاب 00  اٌه عوٌس عبد العال عبد العزٌز 4

  جهاد احمد محمد عمار 03  اٌه عٌد حسن محمد 5

  جهاد اشعت عبد الحمٌد محمد 04  اٌه فتحً حسن سٌد 6

  جهاد جالل عبد العزٌز محمود 05  اٌه محمد احمد عبد العزٌز 7

  جهاد جمال محمد احمد 06  اٌه محمد عطٌه حسن عبد هللا 8

  جهاد حماده احمد احمد 07  اٌه حسن عبد الحمٌد محمد 9

  جهاد رجب ٌوسف عبدالمعطى 08  عبدهللا مٌخائٌل عبدهللا اٌرٌن 12

  جهاد سٌف النصر محمود مرسى 09  دٌنا جبر احمد جبر 11

  جهاد عاطف ادرٌس عبد العاطً 32  اٌهاب خالد حسن عبد العلٌم 10

  جوزٌف إبراهٌم فؤاد مجلً 31  باسم اسامه صبرى ابوسٌف 13

  رانا اسامة محمد فهمى الشناوى 30  مارٌا عاطف حبٌب مٌخائٌل 14

  رانا هشام عبد المجٌد توفٌق 33  الجواد عبد سالم ٌاسر حنان 15

  جٌالن رمضان سٌد عبد التواب 34  محمد هاشم محمد حنفً 16

  كارولٌن مٌالد حنا واصف 35  على محمد عٌد جهاد 17

 مارلٌن بشاره شاكر تادرس 18

 

  ذكى وليم مجدى يوستينا 63 

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 
                           



     

7 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة    
 (9أمام مدرج ): حاسبمعمل                             (7)مجموعة رقم :            

 ثنيناال ظيرًا    يوم  الثانيةالساعة :                  أ/أحمد ماىر    ريم أحمد  تدريب أ/
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  هللا خالد محمد عبدالقوى عبد 19  حسناء ٌحى ذكى محمد 1

  خالد محمد على حرب 02  حسٌن رشاد صالح حسٌن 0

  خدٌجه محمد على محمد 01  حسٌن شعبان حسن محمد 3

  خدٌجه محمود محمد الصاٌم 00  حماده عبد السمٌع عبد الداٌم محمود 4

  خلود عمار حسٌن عمار 03  حمدى احمد ذكً سٌف 5

  دالٌا احمد توفٌق حسن 04  حمدى صالح عبد العظٌم محمد 6

  دالٌا محمد عبد هللا على 05  حمدى محمود حمدى محمد 7

  دعاء جمال احمد محمود 06  حمدٌه قرنى على حماد 8

  دعاء جمال حافظ السٌد 07  حنان جمعه زٌدان شحات 9

  دعاء حسن رمضان حسن 08  حنان سعٌد جمعه حسانٌن 12

  دعاء حنفى محمود احمد 09  حنان سٌف النصر على ابراهٌم 11

  دعاء سٌد فاروق امٌن 32  حنان شحاته عبدالحفٌظ عبد الرسول 10

  دعاء شعبان عبد المنعم بدر 31  حنان عبد الرازق عبد الغنى عطٌه 13

  دعاء طلعت قرنى حسن 30  حنان عٌد محمد عبد الغنى 14

  دعاء عصام فتحً احمد 33  حنان مجدى محمد عبد الجواد 15

  دعاء محمد حسن ابراهٌم 34  حنان محمد قرنى جابر 16

  دعاء مرزوق محمد عبد هللا 35  حنان محمود محمود عبد الصمد 17

  دعاء مصطفى محمود سٌد علٌوه 36  حنان مصطفى عبد المنعم الجارحً 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ    أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

8 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ): حاسبمعمل                             (8)مجموعة رقم :            

 ثنيناال يوم      الثالثة عصراً الساعة :              ريم أحمد    أ/أحمد ماىر      أ/تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  رباب سعٌد احمد محمد 02  دنٌا حسن سالم عبد القوى 1

  رباب صالح محمد عبد الباقً 01  دٌانا سامً بشرى سعد هللا 0

  رحاب عبد الفتاح حسن عبد هللا 00  دٌنا احمد مرسى احمد 3

  رحاب ناصر على محمد 03  اٌه نصر عبد الفتاح ابراهٌم 4

  رحمه احمد عبد الحكٌم محمد 04  دٌنا جمال مهدى سالم 5

رحمه علٌوه محمد عبدالعزٌز  05  دٌنا سٌد عشري عبد الرحمن 6

 السعداوى
 

  رشا ممدوح فراج كامل 06  دٌنا شعبان محمد امٌن 7

  رضا نبٌل كامل ٌوسف 07  دٌنا عبد الرحمن انور محمد 8

  رضوى رمضان فتحً اسلمان 08  دٌنا عبد هللا عبد الغنى معوض 9

  رضوى سٌد حسن السٌد اسماعٌل 09  دٌنا عبدهللا لطفى محمد 12

  رضوى محمد سعٌد عبد الجواد 32  منه هللا عماد الدٌن 11

  رضى حمٌدة حسٌن عبد العزٌز 31  راعوث نصٌف شحاته حنا 10

  رغده حمدان عوض دكرورى 30  رانٌا جمال محمد مفضل 13

  عال احمد محمد سنوسى 33  رانٌا ربٌع محمد السٌد  14

  رقٌه محمد مصطفى احمد 34  حسام سٌد عبده محمد 15

  رمضان قرنى سلطان سالم 35  حسام رمضان محمد عبد المحسن 16

  روضه على محمد حمدى محمد 36  رانٌا محمد فوزى محروس 17

  روفٌده احمد محمد ابراهٌم 37  رباب حسن السٌد محمد عبله 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

9 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                              (9)مجموعة رقم :           

 الثنينايوم    عصراً  الثانية الساعة :أ/شيماء سميمان شافعى        رييام مدحت تدريب أ/
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  ساره ٌوسف ونٌس ٌونان 19  رٌهام عزت مسعد حنا 1

  سالى امٌن ودٌع صدٌق 02  رٌهام عماد السٌد محمد 0

  سعٌد حسنى عبد هللا عبد النبً 01  زكٌه جمعه عبد العاطى عزاوى 3

  سعٌد عاشور عبد العاطً ابو زٌد 00  امٌره اسامه ربٌع محمد 4

  سلوى سامً شاكر كامل 03  زٌنب احمد عبدالحفٌظ علً 5

  سلوى عبد العاطى مرعى سلٌمان 04  زٌنب شعبان عبد الستار عوٌس 6

  سما ٌوسف جرجس مٌخائٌل 05  زٌنب عادل محمود محمد عثمان 7

  سماح محروس ٌوسف غطاس 06  زٌنب محمد عبد الجواد محمد 8

  سمر اشرف جرحى محمد 07  زٌنب محمد ٌوسف محمد 9

  سمر خالد ابو السعود ابو العال 08  ساره جمال سعد محمد بٌبرس 12

  سمر سعٌد سٌد سعد 09  ساره حسن محمد حسن 11

  سمر عادل محمد مصباح 32  ساره حمٌده عبد هللا حمٌده 10

  سمر عصام محمد احمد 31  ساره خطٌب حسن عبد الجواد 13

  سمر فوزى السعٌد عبد الفتاح 30  ساره عادل محمد على 14

  سمر محمد احمد كامل 33  ساره عبد الحمٌد عبد الحلٌم عبد الرازق 15

  سمر محمد حافظ عبد الغفار 34  ساره على محمود على 16

  سمر محمد سلٌمان عبد السالم 35  ساره فاٌق عطٌة عتبه 17

  سمر محمود سٌد سٌف النصر 36  ساره قدرى مصطفى عبد الحمٌد 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

11 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                               (12)مجموعة رقم :          

 االثنينعصرًا    يوم  الثالثةالساعة :أ/شيماء سميمان شافعى       رييام مدحت أ/ /تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  شٌماء سالم عبد التواب عبد الفتاح 19  سناء احمد حسٌن احمد 1

  شٌماء سالمه عبد الباقً عبد هللا 02  سهام جمعه مصطفى محمود 0

  شٌماء سٌد عطٌة حسٌن 01  سهٌر عٌد رمسٌس زكرى 3

  شٌماء شعبان محمد احمد 00  سهٌر فٌصل محفوظ طه 4

  شٌماء على محمود مهدى 03  سوزان رضا جاب هللا ٌنً 5

  شٌماء محمد احمد محمد 04  سوزان عشرى جمعه على 6

  شٌماء محمد عبده ابراهٌم 05  سٌد خلٌل ابراهٌم الحصرى 7

  شٌماء محمد فهٌم محمد 06  سٌد على سٌد محمد 8

  شٌماء محمد محمود حسن 07  شاهندا اشرف سٌد صالح 9

  شٌماء محمود امٌن وهبه 08  شروق سعد فواز سلٌمان 12

  شٌماء وجٌه عبد التواب رمضان 09  شروق صالح الدٌن على محمد 11

  صابرٌن السٌد محمد عبد هللا 32  شروق طارق عبد القادر عبد الحق الصٌفى 10

  صالحه سٌد على محمد 31  شروق على خضر حسن 13

  صباح عبد الحمٌد احمد قاسم 30  شروق علً احمد حسٌن 14

  صفاء سٌد ربٌع مشرف 33  شرٌف مصباح سعد موسى 15

  صفاء صالح على ظرٌف 34  شهاب محمد محمد ابراهٌم 16

  صالح محمد محمود محمد 35  شهٌره حمدى سٌد محمد 17

  ضحى احمد ربٌع صادق 36  شٌماء احمد محمود احمد 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

11 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9) مدرج أمام: حاسب معمل                                (11)مجموعة رقم :        

 لثالثاءظيرًا   يوم ا الثانيةالساعة :       أ/مروه مجدى  أ/اسالم فارس مسعود عمىتدريب أ/ 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  مً محمد جابر محمود 19  منى رجب سعٌد محمود 1

  عال نبٌل عطٌه محمد 02  منى سعد على عجمً 0

  عالء شعبان نمر عبد الحمٌد 01  بعبد المطلمها عٌد ٌوسف  3

  عالء ناصر بركات زٌدان 00  منى محمد حسن عبد الفتاح 4

  على عبد الحسٌب محمد عبد الحسٌب 03  امٌره رمضان عبد الستار عبد العزٌز 5

  على محمد على عبد الغفار 04  عبد الرحمن محمد حسٌن احمد 6

  على مختار محمد عبد الجٌد 05  عبد الرحمن محمد عبد السمٌع على 7

  علً حسٌن علً حسٌن 06  عبد الرحمن محمد محمود حسن 8

  علٌاء جمال محمد على 07  عبد هللا صالح منصور ابوسٌف 9

  علٌاء عبد العظٌم اٌوب خلٌل 08  عبٌر جمعه عبد العظٌم مرسى 12

  علٌاء عٌد على عبد الحمٌد 09  عبٌر محمد مهدى محمد 11

  علٌاء نبٌل عبدالسمٌع حسن 32  عزه احمد سٌد عبد هللا 10

  عماد عزت امٌن غطاس جرجس 31  عزه عبد الرحمن عبد الرحمن محمد 13

  عماد محمد خٌرهللا خٌرهللا 30  عزه كمال متولً علً 14

  عمر محمد عوٌس عبد الحمٌد 33  عزٌزه مصطفى ثابت عبد الداٌم 15

  عمرو جمال احمد عبد الغنى 34  عصام عماد اٌهاب على المصرى 16

  عمرو طارق احمد دٌاب 35  عطٌه ابراهٌم احمد عبد الجواد 17

  عمرو محمد زٌن العابدٌن محمد 36  عفاف السٌد مرزوق حامد جعفر 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

12 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9) مدرج أمام: حاسب معمل                              (10)مجموعة رقم :          

 الثالثاءرًا   يوم عص الثالثةالساعة :    أ/مروه مجدى   مسعود عمى أ/اسالم فارس أ/  تدريب
 اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 فاٌزه محمد ابراهٌم محمد 19 الحكم عٌد فاطمه احمد عبد 1

 فاٌزه منٌسٌر عبد المجٌد محمد 02 فاطمه الزهراء احمد ابو سرٌع محمد 0

 فٌوال بشرى ٌوسف سلٌمان 01 فاطمه الزهراء حبٌب سعٌد عبد الحفٌظ 3

 جٌهان نصر كامل ٌوسف 00 فاطمه جوده دهمان عبد الكرٌم 4

 كامل حسٌن محمد كامل 03 فاطمه حسٌن على عثمان 5

 كاملٌا محمد حسٌن على 04 فاطمه رمضان عبد التواب فهٌم 6

 كرستٌن نبٌل محب مجلى 05 فاطمه رٌاض عبد الظاهر رٌاض 7

 كرٌم ابو الخٌر ابراهٌم محمد 06 فاطمه سلٌمان محمد سنوسى 8

 كرٌم احمد محمد خمٌس 07 فاطمه شحاته تهامى حسانٌن 9

 كوثر احمد كامل محمد 08 فاطمه عبدالهادى عبدالعاطى الجمل 12

 كٌرلس فوزى مورٌس سالمه 09 فاطمه على محمد واعر 11

 كٌرلس مكرم عزٌز توفٌق 32 فاطمه محمد عبد هللا محمد 10

 لبنى محمود عبد هللا جوده 31 فاطمه مصطفى ابو هشٌمة اسعد 13

 لمٌاء حسٌن محمد حسٌن 30 فاٌزة عبد الغفار المحمدي الحالج 14

 لمٌاء عوٌس سعد محمد 33 لندا عادل حنا ٌونان 15

 ماجده مخلف فارس محمد 34 ماجد صٌام فاٌز ٌسى 16

 ماجده وهبة عبد المسٌح ٌواقٌم 35 ماجده محروس عٌاد عوض 17

 محمد سٌد محمود بسمه 63 النجار محمد حسن بشٌر حسن 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 
 
 



     

13 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9) مدرج أمام: حاسب معمل                               (13)مجموعة رقم :         

 االربعاءيوم لثانية ظيرًا االساعة :                     أ/لنده سيد ىبو أحمد رشادتدريب أ/ 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  محمد سٌد عبد الحافظ حسن 19  ثرٌا سالمه صالح محمد 1

  محمد سٌد عدلى جمعه 02  نصر السالم عبد عزت حسناء 0

  محمد صالح جبرٌل عبد النبى 01  باسم عماد عٌاد رزق هللا 3

  محمد صبحى عبد المطلب منصور 00  مارٌنا نصر جرجس غبلاير 4

  محمد صالح السٌد خمٌس 03  محمد ابراهٌم ٌحً عباس 5

  محمد صالح وزٌر سٌد 04  محمد ابوهرٌرة احمد ابراهٌم 6

  محمد عبد الفتاح على سعٌد 05  محمد احمد حلمً خلٌل 7

  امٌره جمال محمود عبد العال 06  محمد احمد علً احمد 8

  محمد عبد هللا عبد الحكٌم عبد هللا  07  محمد احمد محمد محمد 9

  محمد عبدهللا عبدالداٌم محمد غانم 08  محمد احمد ٌونس محمد 12

  محمد احمد المجٌد محمد عبد 09  محمد السٌد الكٌالوي لطفً 11

  محمد عزت محمد احمد 32  محمد السٌد محمد عبد الوهاب 10

  محمد عزٌز عرابً عبد الجلٌل 31  محمد امل ٌوسف محمد 13

  محمد عوض سٌد احمد 30  محمد جمال طه محمد 14

  محمد فاروق محمود عبد اللطٌف 33  محمد جمال علً عبد المقصود 15

  محمد مجدى صوفى محمد 34  محمد حامد محمد عبدالحكٌم 16

  محمد مجدى على عبد المجٌد 35  محمد حسن محمد عوض 17

  محمد احمد محمود بسمه 63  واصلى السالم عبد واصلى جهاد 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

                           



     

14 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ): حاسبمعمل                              (14)مجموعة رقم :           

 االربعاءعصرًا   يوم  ثالثةالالساعة :                ىبو أحمد رشاد أ/لنده سيد  أ/  تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  مروه حسٌن رمضان حسانٌن 18  احمد وجٌه فتحى احمد 1

  مروه عبد الحافظ عبد السالم عبد الحافظ 19  محمود هشام خلٌل محمود 0

  مروه عٌد حسن عبدالباقى 02  محمود احمد على محمد مبروك 3

  مروه كمال عبد الحمٌد امٌن 01  محمود السٌد محمود سلٌمان 4

  مروه مجدى سٌد على 00  محمود حمادى ٌونس شبٌب 5

  مروه محمد حسن سعٌد محمد 03  محمود رمضان على حمدهللا 6

  مروه محمود رمضان محمد 04  محمود شعبان عبداللطٌف احمد 7

  مرٌم جمال اسحق عبد هللا 05  محمود عبد الراضى محمد عبد القادر 8

  مرٌم جمٌل مٌنا مٌخائٌل جرجس 06  محمود عبد القادر محمود احمد 9

  مرٌم عبد هللا عزٌز تادرس 07  محمود عٌد احمد جمعه 12

  مرٌم كمال عٌاد سعٌد 08  محمود فرج محمد عبدربة 11

  جرجس واصف مجديمرٌم  09  محمود محمد عباس محمد 10

  مرٌم مٌالد عوض لبٌب 32  محمود محمد محمد عبدالباقً 13

  رمضان علوان أماممصطفى  31  محمود مصطفى حسٌن محمود 14

محمود مصطفى عبد التواب عبد  15

 الظاهر

  حسن رعبد القادمصطفى طلعت  30 

مصطفى محمود السٌد عبد العظٌم  33  محمود مصطفى محمد على 16

 احمد

 

  مصطفى محمود راشد محمد 34  بدرى رجب عوٌس عكاشة 17

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

15 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                             (15)مجموعة رقم :            

 الخميسظيرًا   يوم  الثانيةالساعة :           أ/شروق محمد جمال ندى الحسينى تدريب أ/
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  عال عبد المولى متولً ابوالعال 19  معاذ مصطفى عبد العزٌز محمد 1

  سٌد احمد رفاعًمنار  02  طه محمود عبد العظٌم عبد السالم 0

  عادل مسعد فؤاد سٌد 01  منار زكى حسن زكى 3

  عبد الرحمن روبً روبً على 00  منار محمد خمٌس محمد 4

  عبد الرحمن سعد محمود توفٌق 03  منار محمد مصطفى حافظ 5

  عبد الرحمن رمضان عبد الحمٌد عراقى 04  منال رجب محمد نصر 6

  بثٌنه محمد عبد العزٌز صمٌده 05  محمد عبد الناصر رشديمنال  7

  امٌره حمدى محمد احمد 06  منال سعٌد محمد عبد الجواد 8

  مٌرفت حبٌشً عبد الحمٌد محمد 07  بٌومًمنال ٌحٌى عوٌس  9

  مٌخائٌل حلمًمٌرنا رضا  08  مصطفى جمال عبد الحسٌب محمد 12

  مٌرٌت ٌعقوب ولٌم ٌعقوب 09  حماد سٌد حلمًمصطفى  11

  مٌالد سعٌد لوندى حنا 32  امٌره احمد كامل احمد 10

  مٌالنٌه مجدى ماهر وهبه 31  إبراهٌممحمد  إبراهٌممهند  13

  مٌنا رضى متوشلح فرج 30  اٌمان محمد احمد محمد 14

  مٌنا عادل شاكر عبد السٌد 33  منه هللا مدحت محمد 15

  مٌنا عاطف اشعٌاء اسحق 34  منه هللا هشام محمد 16

  نادر عبد هللا على على 35  مٌنا عاطف صبرى حبٌب 17

  نارٌمان محمد رحٌم محمد 36  نادٌه عصام محمد عبدهللا مصطفى 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

16 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ): حاسبمعمل                               (16)مجموعة رقم :          

 الخميسرًا  يوم عص الثالثةالساعة :    أ/شروق محمد جمالندى الحسينى  أ/تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  نورا حسٌن رزق عبد هللا 19  نجالء محمد شعبان عبد العلٌم 1

  نورا رمضان بدوى سعٌد 02  نجوي ابراهٌم الدسوقى محمد محمد 0

  نورا محمد عبدالنبً جاب هللا 01  ندا جمال محمد عبد الفتاح 3

  نوران سعٌد عبد الحمٌد حسٌن 00  ندا مجدى محمد العترٌس 4

  نوره حسن عبد القادر ابراهٌم 03  ندا مكرم محمود عبد الجواد 5

  نورهان احمد البدوى عبد الفتاح 04  نرمٌن كرٌم تادرس خلٌل 6

  نورهان حسٌن عبدالباسط عبد الفتاح 05  نسمه عبد العزٌز سٌد محمد 7

  نورهان حماده ادرٌس ابوحامد 06  نشوى محمد طه حسن 8

  نورهان حمدى عبد الحمٌد السٌد 07  نعمه رجب عبد الحلٌم عبد العزٌز 9

  نورهان حمدى عبدهللا عبدالعظٌم 08  نهاد دروٌش مصطفى عبد المعبود 12

  نورهان رجب سٌد محمد 09  نهى محمد نجٌب حسن صادق 11

  نورهان محمد سٌد على 32  نوال فتحى عباس سالم 10

  نورهان محمد عبدالكرٌم حسنٌن 31  نورا جمال محمد جودة 13

  نورهان ناصر سٌد عبد العزٌز 30  عائشة ابراهٌم ٌوسف 14

  نورهان نجٌب علً علً 33  فاطمة فاروق مبارك 15

  محمد حسن ابراهٌم 34  نٌفٌن جابر حسٌن احمد موسى 16

  مٌنا ناجح عزٌز 35  نٌفٌن لطٌف زكرٌا اسرائٌل 17

  ولٌد عبد هللا رٌاض 36  نٌفٌن وحٌد حلمى سالمه 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

17 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ): حاسب معمل                                 (17)مجموعة رقم :        

 خميسيوم ال  الثانية ظيراً الساعة :                سيام بسيونىمروة جمعة  أ/ أ/تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  الباقى احمد الهام عمر عبد 19  هاجر جمال مصطفى فارس ابولبن 1

  هانم سٌد عبد الرحمن عثمان 02  هاجر خالد رجب السٌد 0

  هانم كردى محمد كردى 01  هاجر سٌد طه ابراهٌم على 3

  هبه طه محمد عبد العظٌم 00  هاجر شعبان عبد العظٌم احمد زٌاده 4

  هبه عاشور عبد النبى حسن 03  هاجر صالح سالم محمد 5

  هبه عبد هللا محمد على 04  هاجر ممدوح السٌد محمد 6

  هبه علً حسٌن علً 05  هاله احمد جابر عبد هللا 7

  هبه كمال الدٌن فارس محمد 06  هاله متولى صدٌق احمد 8

  هبه محمود محمد محمد 07  هاله محمد جمعه فرحات 9

  الدٌن عبد العلٌم هبه منصور سعد 08  بكر هاله ٌحى ٌونس ابو 12

  هبه نبٌل ودٌع عٌاد 09  اٌة هللا مجدى عبد القادر 11

  هدى رشاد احمد محمد 32  مرفت مجدى صغٌر ٌوسف 10

  هدى سٌد رمضان شعبان 31  سهام فوزى عبد هللا 13

  فاطمة الزهراء منصور 30  ٌاسمٌن صالح سٌد عبد التواب 14

  ٌاسمٌن اشرف حسن 33  ٌاسمٌن على محمد محمد موسى 15

  هبة عٌد عبد هللا 34  ٌسرا صالح عبد الوهاب حسن 16

  السالم عبد الكرٌم ام الخٌر محمود عبد 35  ٌسرا طارق ٌاسر محمد 17

  عيد مصطفى عبد العظيم جودة 36  صموئيل عدلى نبيل يوستينا 18

 الباىي معوض زينب/ د.أ د/ شحاتة صيام.أ أ.د/عبدالحميد زيد
 والطالب التعميم لشئون اإلجتماعية الخدمة كمية وكيل قسم العموم  اإلجتماعية رئيس أستاذ المادة

 



     

18 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (9أمام مدرج ) : حاسبمعمل                                 (18)مجموعة رقم :        

 لخميسعصرًا  يوم االثالثة الساعة :                سيام بسيونىأ/مروة جمعة   أ/تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  هند محمد محمدٌن عباس 19  هدى مصطفى سٌد ابراهٌم 1

  هند ٌحى مسعد السٌد القطاوى 02  هدٌر حلمى فرج محمد 0

  ورده احمد ثابت مهران 01  هدٌر عاشور احمد محمد 3

  وفاء احمد محمد ابراهٌم 00  هدٌر عزت عبد السالم حسٌن 4

  وفاء محفوظ السٌد على 03  هدٌر قرنً عبد المحسن عقل 5

  والء اشرف حسٌن عبد الوهاب 04  هنا سٌد محمد عٌد 6

  والء الدٌنارى جنٌدى جنٌدى 05  هناء جمال عبدالعزٌز معوض 7

  والء جمال احمد محمد 06  الكرٌم محمد هناء حسٌن عبد 8

  والء عٌد عبد القوى معوض 07  هناء عبد هللا على محمود 9

  ولٌد عامر عبد الغنى قاسم محمد 08  هناء كمال عبد المقصود عبد المقصود 12

  عثمان ٌمانى شاكر 09  هند محمد السٌد مصطفى الحنفى 11

  محمد ٌحٌى محمد 32  اسراء نادى راضى 10

  ولٌد مكاوى عبد الصمد 31  اٌة عبد العال على 13

  ابراهٌم سٌد ابراهٌم 30  دعاء عبد الرحٌم عبد النظٌر 14

  أحمد جمال محمد عبد الوهاب 33  رحاب قاسم عبد العلٌم 15

  وهبه ابراهٌم عبد الحمٌد وهبه 34  دعاء امام فهمى 16

  ٌارا حسٌن على على عٌد جاد 35  ٌاسمٌن جابر محمد محمد 17

  ٌاسمٌن توبه معوض احمد 36  ٌاسمٌن رفاعى عبد هللا احمد 18
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19 

 

 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ) : حاسبمعمل                                 (19)مجموعة رقم :        

 االربعاءالثانية ظيرًا يوم الساعة :        ىبو محمد عبدالوىاب ا/ايمان عبدالمنعم تدريب أ/ 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  عمرو محمد عبد البصٌر فاٌزه 19  االء عصام جمعه جنٌدى 1

  عمرو محمد ٌحٌى عبد هللا 02  امل ممدوح محمد عاشور 0

  عٌد صموئٌل فاٌز عٌاد 01  اسالم عادل أبو الفتح على شعبان 3

  غاده جمال مصطفى محمد 00  رجب عبدالنبى على امٌن 4

  غٌضان خٌرهللا غٌضان خالد 03  رحاب شعبان عبد الجلٌل صالح 5

  فاتن شحاته عثمان قطب 04  رحاب صبحً مسعد اسحق 6

  فادى ادوار مٌخائٌل قدٌس 05  رونق سٌد حسن هاشم 7

  فادٌه عزت مالك مسعود 06  رٌم عوٌس معوض عبد هللا 8

  فاطمه ابراهٌم محمد ابراهٌم 07  رٌم محمد محمود محمد 9

  فاطمه ابو الفتح على 08  رٌهام جمٌل ٌحً محمود 12

  فاطمه احمد حسن احمد الجمال 09  رٌهام ربٌع محمد احمد 11

  مدلٌن مالك عوض جٌد 32  رٌهام صابر محمد حسن 10

  مروه احمد مرسى احمد محمد 31  رٌهام عز الدٌن هالل سلٌمان 13

  مروه جمال محمد مساعد 30  عفاف عبد المنعم احمد على 14

  مصطفى محمود عباس عبد الرسول 33  عفٌفى فتح هللا محمد سلٌمان 15

  ملك هللا عطا سامى مدلٌن 34  رفٌٌر فتحً هنري وهبه 16

  حسٌن احمد رجب محمود مصطفى 35  انور محمد انور سٌد 17

   عٌسى حسن سعٌد محمد 36  ناهد احمد حسن فٌصل 18
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 إنتظامسكشن الحاسب اآللي لمفرقة الرابعة 
 (12أمام مدرج ) : حاسبمعمل                                 (02)مجموعة رقم :        

 االربعاءالثالثة عصرًا يوم الساعة :   ىبو محمد عبدالوىاب ا/ايمان عبدالمنعم      أ/ تدريب 
 التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م التوقيع اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
   محمد صالح محمود ساره 19  سلطان حسن حنفى محمد 1

  الشرٌف هللا عبد احمد محمد ساره 02  سلٌمان احمد مصطفى محمد 0

  الصوفى محمد خالد سمٌه 01  سالمه سٌد خالد محمد 3

  محمد العال عبد رمضان سمٌه 00  محمد جمعه ممدوح محمد 4

  محمد هللا عبد محمود ساره 03  رمضان الحلٌم عبد راضى محمد 5

  على تمام محمد محمود سمٌه 04  النبهانى محمد محمد رجب محمد 6

  على احمد المنعم عبد احمد ضحى 05   عثمان محمد رمضان محمد 7

  غرٌب دسوقى مسعد سمٌه 06   امام العزٌز عبد على طارق 8

   حمد المجٌد عبد إبراهٌم ٌحٌى ساره 07  الستار عبد اللهى عبد مختار ضحى 9

  عثمان احمد جمال شٌماء 08   شاكر العظٌم عبد الدٌن عصام ضحى 12

   امام السٌد احمد اٌمان 09   الجواد عبد محمود زهٌر شٌماء 11

  احمد عصام على احمد 32  احمد رمضان محمد عبد القادر 10

  بسمه جمعه السٌد عبد هللا 31  احمد رمضان مهنى احمد 13

   كامل محمد السالم عبد بسمه 30  احمد سعد الدٌن عبد الوهاب محمد 14

  زكى الدٌن جمال محمد بسمه 33  احمد صادق عبدالشفٌع عبد الحمٌد 15

  احمد عالء حسٌن عوٌس 34  احمد صالح عبد الفتاح محمد الدسوقى 16

  اٌه مهدى زغلول عبد الجواد 35  احمد طارق على محمد زكى 17

  اسامه محمد اسماعٌل مصطفى 36  احمد عادل سالم عبدربه 18
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