
  

  سكشن الحاسب اآللي للفرقة الرابعة إنتساب
  األحد:یوم   )٩(أمام مدرج :حاسبمعمل             )١(:     مجموعة رقم 

  عصراً  الرابعة:الساعة                      عبدالرحمن حسان/حنان طنطاوى أ/تدریب أ
  التوقیع  اإلسم  م  التوقیع  اإلسم  م
   الء رمضان امینع  ١٧   احمد جمیل عبد الحمید محمد طه  ١

  سارة محمد أمین   ١٨   احمد سید تهامي عثمان  ٢

  سماح حسن ابراهیم احمد  ١٩   احمد سیف النصر محمود مرسى  ٣

  سماح حسني محمد  ٢٠   احمد محمد عبد الحمید علي  ٤

  سمر ناصر قرني  ٢١   اسراء سید حسن  عبد المقصود  ٥

  د عبد الدایم محمودصالح سید احم  ٢٢   اسالم حمیدة حسین حمیدة  ٦

  طارق فتحى صبحى على  ٢٣   اسالم سید عبد اهللا عبد الباسط  ٧

  طارق محمود اسماعیل محمد  ٢٤   اسماء عزت محمود عنتر  ٨

  عبد الرحمن عالء الدین سید   ٢٥   امیمه خالد جابر حفنى  ٩

  عالء رمضان عبد العزیز حسن  ٢٦   عبد الرحمن على حسین محمد  ١٠

  عمر فتحى سعید عبد المتعال  ٢٧   اهر رمزي حناجرجس م  ١١

  فاطمه أحمد محمد السید  ٢٨   خالد بكرى صدیق حسن  ١٢

  ماركو مجدى فكرى زكى  ٢٩   دینا سید إبراهیم سیف إبراهیم  ١٣

  مجدى ربیع فرج محمود  ٣٠   رجب محمود عشري عبد العزیز  ١٤

  محمد احمد على عمر  ٣١   غاده احمد مسعد زیدان  ١٥

    غاده رمضان مصطفى محمد  ١٦

  
 زینب معوض الباهي/ د.أ شحاتة صیام/ د.أ     عبدالحمید زید/د.أ

 وكیل كلیة الخدمة اإلجتماعیة لشئون التعلیم والطالب رئیس قسم العلوم  اإلجتماعیة أستاذ المادة



  

  سكشن الحاسب اآللي للفرقة الرابعة إنتساب
  األحد:یوم   )٩(أمام مدرج : حاسبمعمل              )٢:  (مجموعة رقم 

  عصراً  الخامسة:الساعة  عبدالرحمن حسان                      /أ حنان طنطاوى/أ/  تدریب أ
  التوقیع  اإلسم  م  التوقیع  اإلسم  م
   هدیر أحمد محمد یوسف  ١٧   محمد فرج محمود صالح  ١

  د منصور عبد العالهناء احم  ١٨   محمد فوزى محمود امین دومه  ٢

  ھند فتحى على عبد الحمید  ١٩   محمد مصطفى عبد التواب السید  ٣

  والء محمد عبد الرحمن معوض  ٢٠   محمود سید محمد ابو سیف  ٤

   ولید احمد عویس محمد  ٢١   محمود عبد التواب رجب محمود السید  ٥

    ٢٢   محمود كمال رجب متولي  ٦

    ٢٣   مصطفى عثمان عبد الحلیم علي  ٧

    ٢٤   **معتز فتحى عبد اللطیف محمد   ٨

    ٢٥   منى ابراهیم رفعت ابراهیم  ٩

    ٢٦   مینا فاروق خلف عزیز  ١٠

    ٢٧   نجالء سید عبد الحمید جمعھ  ١١

    ٢٨   نعمة شعبان امین محمد  ١٢

    ٢٩   نور سید احمد محمد  ١٣

    ٣٠   نورهان محمد محمد صادق  ١٤

    ٣١   هاجر عبد العظیم  ١٥

     ٣٢   هاجر عمر زكي محمد  ١٦

 زینب معوض الباهي/ د.أ    شحاتة صیام/ د.أ    عبدالحمید زید/د.أ
 وكیل كلیة الخدمة اإلجتماعیة لشئون التعلیم والطالب رئیس قسم العلوم  اإلجتماعیة أستاذ المادة

  


