
 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
                          (  9امام مدرج المعمل )         السبت  يوم:   (   1  مجموعة رقم : ) 

 9 الساعة:       اسماء سيد رمضان  ا /  تحت إشراف : 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
 منصور سليمان ابانوب 1

 سليمان
  تونى  رمضان حسين  احمد 19 

ابتسام ربيع محمود عبد الكريم   2
 )معهد( 

  عكاشه احمد  محمد حسين  احمد 20 

سعد   3 الرحمن  عبد  ابتسام 
 )س( محمد

  محمد  للا  عبد حماده  احمد 21 
  ابراهيم  احمد  رجب  احمد 22  جادو محمد على  ايمن ابتهال 4
  محمود  سيد  رجب  احمد 23  وهيب  عزيز عاطف ابرام 5
عبد   24  صالح ابراهيم  فراج ابراهيم 6 محمد  رجب  احمد 

 )س(السالم
 

 بكر  أبو  حامد  ابو  رمضان  احمد 25  محمد  عبدالستار  محمد ابراهيم 7
 حسين

 

محمد   8 منير  ابراهيم 
 )س( العرابى

 عبد العظيم عبد  رمضان احمد 26 
 الغفار

 
  حسين  عطا رمضان احمد 27  احمد اسماعيل محمد امين  9

  )س( احمد سالم السيد محمد 28  سالم على  ابراهيم باشا احمد 10
  السعدى احمد سعد احمد 29  احمد  محمد جابر  احمد 11
احمد جالل الدين محمد   12

 اسماعيل 
  )س(احمد سيد سعد سنوسي 30 

قرني   13 علي  جمال  احمد 
 )س( بيومي

  عبدللا  جابر شعبان احمد 31 

جمعه   14 عبدالستار  احمد 
 )س( عطيه

 عبد المولي  عبد  صالح  احمد 32 
 العليم 

 
  محمد  اسماعيل  طه  احمد 33  )س(احمد جويه مفتاح صقر 15
  احمد عاصي صقر جبالي  34  طه  عبود حسن احمد 16
عبد   17 احمد  حسين  احمد 

 )س(الوهاب
السيد   35  الغفار  عبد  احمد 

 )س( الجنوبى
 

     للا  عبد انس للا  عبد  احمد 18



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 (  انتظامسكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) 
 9:امام مدرج  المعمل يوم: السبت     (   2  مجموعة رقم : ) 

 10: الساعة     اسماء سيد رمضان تحت إشراف :
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
  ابراهيم  محمود  احمد  اروى 19  احمد عماد الدين نظير دكروري  1
  احمد  محمد  عمر  ازهار 20  حسن  فتحى مجدى  احمد 2
احمد محمد عبد التواب مرسي   3

 )س(
  الحليم عبد حامد جمعه  اسامه 21 

  مبروك  الحميد عبد  جمعه  اسامه 22  الجواد  عبد فؤاد  محمد احمد 4
  علي اسامه علي عبد للا  23  احمد محمد محمود محمد بهنسى  5
عبد   24  محمد  مصطفى  محمد احمد 6 طلبه  محمد  اسامه 

 )س(اللطيف
 

  اسراء احمد رمضان احمد   25  احمد محمود ابو السعود ابو طالب 7
 عبدالغنى  سعيد  مد أح اسراء 26  الغنى  عبد  احمد مصطفى احمد 8

 حسن
 

 عبد الحفيظ  عبد ممدوح  احمد 9
 السميع 

  احمد اسراء احمد عبد للا  27 

  السيد  موسى ادهم اسراء 28  )س(احمد ممدوح على سنهابى 10
  ابوالمجد ابراهيم اسامه  اسراء 29  ابوبكر  احمد  ناصر  احمد 11
  مبروك شوقى  اسماعيل  اسراء 30  متولى  إبراهيم  عبده نشأت  احمد 12
  الحميد  عبد  ربيع اكرامى اسراء 31  سليمان محمد  هاني احمد 13
اسراء الليثي محمود محمد   32  ي عبد النبي علي رجب احمد يح 14

 )س(السيد
 

اسراء ايمن عبد السالم  33  المجيد عبد  لملوم  يحى  احمد 15
 )س( محمد

 

   )س(اسراء توبه طه عبد الحليم 34   )س( احمد يسري عبد الوهاب عبد الجواد 16
  محمد  الرحمن عبد  جابر  اسراء 35  محمد  ابراهيم صالح  ادهم 17
      هاشم محمود محمد ادهم 18

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

(  انتظامسكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة )   

 9امام مدرج المعمل:  يوم: السبت     (   3  مجموعة رقم : ) 
 11: الساعة    مروة مجدي حسنيتحت إشراف :

 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
احمد   19  مهدلى محمد جابر اسراء 1 عادل  حنان 

 )س( عبدالرحمن
 

  ياسين  محمد  عصام خالد 20  ذكى احمد جمال اسراء 2
صالح   21  الحى  عبد احمد محمد جمال اسراء 3 عبدالوهاب  خديجه 

 )س( عبدالوهاب 
 

  احمد  محمد  احمد خلود 22  يوسف  يوسف جمال اسراء 4
  رمضان  سيد  بسام خلود 23  )س( اسراء حافظ حميدى جوده 5
محمد  6 حماده  اسراء 

 )س( عبدالتواب
  محمد  على  حماده خلود 24 

  محمد  السيد شعبان خلود 25  اسراء خالد احمد عبد القوي)س( 7
 جاب عبدالجيد  عاطف خلود 26  الواحد  عبد حلمى خالد اسراء 8

 للا 
 

محمد   27  محمود  علي رأفت اسراء 9 النبى  عبد  خلود 
 )س( محمود 

 

عبد  10 امام  محمد  رجب  اسراء 
 )س( الرازق

عماد   28  خليل  خلود  الدين 
 )س( محمود 

 

  خلود محمد احمد علي سيد  29  )س(اسراء رمضان جمعه ايوب 11
  متولى كامل احمد  محمد خلود 30  محمود التواب عبد رمضان اسراء 12
  زياده  سيد  سيد محمد خلود 31  )س( اسراء سيد على جوده 13
  الفتاح  عبد  سيد محمد خلود 32  )س(اسراء صالح رمضان احمد 14

  الحليم عبد طلعت  محمد خلود 33  اسراء صالح مفتاح محسب 15
 ابو العزيز عبد  ممدوح خلود 34  اسراء ضياء الدين ابراهيم فواز 16

 سيف 
 

 خالد ابراهيم وائل  خلود 35  )س(اسراء عادل محمد عبد للا 17
 سرارى 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

(  انتظامسكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة )   

 9امام مدرج    المعمل  السبتيوم:     (    4  مجموعة رقم : ) 
 12: الساعة     مروة مجدي حسني     ا /  حت إشراف : ت
 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
  )س(اسراء ناصر رجب عبد المنعم 19  احمد  علي للا عبد اسراء 1
  محمد  احمد جمعه اسالم 20  )س(اسراء عزت رجب محمد 2
  العزيز  عبد مصطفى ربيع اسالم 21  اسراء عصام الدين جابر احمد  3
  اسالم سليمان جمعة محمود منصور  22  احمد  الحليم عبد عصام اسراء 4
  احمد  رياض على اسالم 23  مرسى مصطفى عالء اسراء 5
  اسالم محمد احمد محمد عبد اللطيف 24  ابراهيم على ابراهيم على اسراء 6
التواب  7 عبد  على  اسراء 

 )س(ابراهيم
  )س(اسالم محمد رمضان عبدالتواب 25 

  )س(اسالم مصطفى محمد احمد 26  سليم  الرحيم عبد على اسراء 8
  ابراهيم  احمد ابراهيم اسماء 27  مشعل محمد رضا احمد عماد اسراء 9

  خالد  مبروك خليل احمد اسماء 28  محمد  حمدون عيد اسراء 10

  رمضان فتحى احمد اسماء 29  )س(اسراء محسن سيد عبدالرحمن 11
  )س(اسماء احمد فرحات عبد الحى  30  الرحيم عبد سمير محمد اسراء 12
  كامل  ربيع اشرف اسماء 31  )س( اسراء محمد لطفى محمد 13
  )س( اسماء اشرف سعيد عبد الرشيد  32  الجواد عبد محمد محمد اسراء 14
عبد  15 شوبك  محمود  اسراء 

 )س( السالم
  للا  عبد احمد السيد اسماء 33 

  السيد سلومه السيد اسماء 34  محمد االله عبد محمود اسراء 16
  مخيمر للا عبد سعيد جالل اسماء 35  )س(اسراء مصطفى جالل حسان 17
   36  محمد)س(اسراء معني رحيم  18
 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

  



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 (  انتظامسكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) 
  9:امام مدرجالمعمل   السبتيوم:      (    5  مجموعة رقم : ) 

 1 الساعة:     نورة نبيل فوزي ا  حت إشراف : ت
 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
  )س( عبدالهادى متولى اسماء متولى  19  اسماء جمال عبدالناصر  1
  )س(اسماء مجدي عبد السالم عنتر 20  محمد  الحميد عبد جمعه  اسماء 2
  اسماء محمد احمد ربيع)س( 21  سعيد الونيس عبد جمعه  اسماء 3
  ميكائيل شحاته محمد اسماء 22  محمد صالح خالد اسماء 4
  )س( اسماء محمد محمد احمد 23  للا عبد ذكى ربيع اسماء 5
 عبد الكريم عبد مصطفى اسماء 24  )س(اسماء رجب عبدالوهاب عيد 6

 الفتاح 
 

  )س(اسماء ناصر امين احمد 25  محمد  محمود رفعت اسماء 7
  الحسينى  كمال هانى اسماء 26  )س(اسماء سامى على محمد 8
عبد  9 يوسف  سعيد  اسماء 

 )س( الرسول
  )س(اسماء وزير عيد محمود 27 

  احمد مصطفى ياسر اسماء 28  جمعه  عشري سيد اسماء 10
  عقل  حسين احمد اشجان 29  شعبان  فرغلى شعبان اسماء 11
  العليم  عبد الرحمن عبد ربيع اشرقت 30  محمد السيد صالح اسماء 12
  مصطفى  لطفى فاروق اشرقت 31  امين مصطفى التواب عبد اسماء 13
عبد  32  الفتاح عبد احمد الحميد عبد اسماء 14 للا  عبد  احمد  اشواق 

 )س( الوهاب
 

  جودة  توفيق محمود اصالة 33  محمد  حسين الرحمن عبد اسماء 15
 العظيم عبد الرحمن عبد اسماء 16

 محمود
  عثمان احمد عثمان اعتماد 34 

  مرسي الجيد عبد السيد االء 35  محمد على عبدالرازق اسماء 17
 عبد العزيز عبد فاروق اسماء 18

 الرحمن
    

      
 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
 9امام مدرج المعمل  السبتيوم:      (   6)   مجموعة رقم :   

 2الساعة:    احمد ماهر محمد ا    تحت إشراف : 
 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
محمود  1 العزيز  عبد  رأفت  االء 

 )س( الجندي 
  )س( اماني عويس عبد للا بهنساوي  19 

  )س(امانى عبد الناصر احمد سيف 20  طلب راضي سليمان االء 2
  العزيز عبد احمد محمد امانى 21  االء سيد عبد الغني علي  3
  )س(امانى محمد توفيق عبداللطيف 22  العزيز  عبد خلف عاطف االء 4
االء عبد الفتاح محمد الدساوي  5

 سليم
  محمد  عبدالسالم محمد امانى 23 

سليمان  24  الحفيظ  عبد مصطفي محسن االء 6 فرحات  سليمان  امل 
 )س( سليمان

 
 عبد الباقي عبد الكريم عبد امل 25  )س( االء منصور السيد منصور 7

 التواب
 

  )س(امنه محمد عبد السالم محمد 26  سعد حسينى اسامه الحسينى 8
  محمد الخالق عبد محمد ايمن امنيه 27  عبدالونيس  صالح جمال الشيماء 9

  حسن محمد حسن ايهاب امنيه 28  الشيماء شعبان محمد سعداوي 10
  )س(امنيه حسني امام صديق 29  عبود شوقي محمد الشيماء 11
  عثمان  محمد عمر امنيه 30  علي  محمود محمد الشيماء 12
 الدين نور محمد  احمد  احمد الفاروق 13

 علي
  الصوفى  محمد مصطفى امنيه 31 

اماني جمال عبد المطلب عبد  14
 )س( التواب

  )س(امنيه ممدوح محمد احمد 32 
  امير عادل حنين هارون)س(  33  )س(امانى ربيع محمد اسماعيل 15
  احمد  سعد اسامه  اميرة 34  )س(امانى سمير محمد نبوى 16
عبد  17 العظيم  عبد  شحاته  امانى 

 )س( السالم
  )س(اميره ايمن حسن فتح الباب 35 

   36  )س( امانى عاطف محمود ضيف 18
 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 

 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
 9:امام مدرج المعمل  السبتيوم:      (   7مجموعة رقم :     )

 3الساعة:        احمد ماهر محمدا  تحت إشراف : 
 

 التوقيع  الطالب اسم   التوقيع  اسم الطالب  
    )س(اميره مختار رجب علي 19  حسن سيد حسن اميرة 1
ع    20  طلبه عطية خالد اميرة 2 سيد  مصطفى  د باميره 

 )س( مرسى
 

  امين السيد ناصر اميرة 21  )س( اميره سعودى محمد صالح 3
  امين جبالى احمد اميمه    22  الحق  عبد سيد صابر اميرة  4
  حسن  محمد احمد اميمه    23  )س(احمد عبد التواباميرة صالح   5
  )س(اميمه على محمد سليمان    24  عبدالعليم عبدالحميد صالح اميره  6
  )س(اميمه مرسي صديق مرسي    25  كامل محمد عاطف اميرة  7
 عبد محمد الرحمن عبد اميرة  8

 الحميد
  محمد  امين رمضان امين    26 

عبد    9 عشرى اميره  العليم 
 )س( مصطفى

  نصر  امين محمد امين امينه    27 
  بشرى  مرقص نسيم اناسيمون    28  السيد محمد العليم عبد اميرة   10
حسن     29  الونيس عبد سيد الفتاح عبد اميرة   11 فرج  عبدللا  انتصار 

 )س( سليمان
 

  عليوة  شكرى عزت انجى    30  )س(اميره عماد عبد الرؤف محمد   12
  عثمان جابر سعيد انسة    31  محمد دياب فتحى اميرة   13
  يوسف  الحليم عبد محمد انشراح    32  مجاهد محمد محروس اميرة   14
  فرج  وليم نبيل اوليفيا    33  محمود  عزت محمد اميرة   15
  عبدالعال  احمد بركات ايات    34  عبدالجليل احمد فتحى محمد اميره   16
  جابر  التواب عبد ناصر ايثار    35  للا عبد محمد احمد محمود اميرة   17
      الهادى  عبد عبده محمود اميرة   18

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                    

  

 ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                               ا.د/أحمد حسني ابراهيم                                        

 

 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
 10:امام مدرج المعمل  السبتيوم:      (   8مجموعة رقم :     )

 9الساعة:     دعاء ثروت احمد  ا    تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  ايمان محي الدين مبروك ابراهيم 19  احمد محمد ابراهيم ايمان 1
  )س( ايمان مساعد مفتاح السيد 20  فراج  محمد اسماعيل ايمان 2
  السالم  عبد توفيق يحى ايمان 21  عبدالحميد محمد انور ايمان 3
  محمد فوزى محمد ايناس 22  اسماعيل الستار عبد رجب ايمان 4
العزيز  5 عبد  رمضان  ايمان 

 )س(ابراهيم
  محمد محمد محمود ايناس 23 

  جمعه  محمد مختار ايناس 24  رجب  للا فرج التواب عبد ايمان 6
  ابوسريع السيد محمد ابوسريع اية 25  الصمد عبد محمد للا عبد ايمان 7
 عبد محمد المقصود عبد ايمان 8

 المقصود 
  )س( ايه احمد دياب عبد الحفيظ 26 

  محمد السالم عبد احمد اية 27  ابراهيم  سيد عبدالعال ايمان 9
  )س(ايه اسامه سعد خلف ابوالليل 28  قرنى  محمد على ايمان 10
  ايه السيد عيد شعبان 29  حسن  محمد عمر ايمان 11
  هالل علوي ايمن اية 30  محمد سليمان عيد ايمان 12
  رمضان محمد رجب جمال اية 31  احمد  الفتاح عبد فاروق ايمان 13
  محمد  فؤاد جمال اية 32  محمد  السيد محمد ايمان 14
  الحميد  عبد محمد جمال اية 33  )س(ايمان محمد حسنين ابراهيم 15
  )س( ايه حافظ محمد حافظ 34  مصباح العليم عبد محمد ايمان 16
عبد  17 الرازق  عبد  محمود  ايمان 

 )س( للا
  المجيد عبد علي حسين اية 35 

   36  حسن  محمود علي محمود ايمان 18
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 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
 10امام مدرج  :المعمل السبتيوم:      (   9مجموعة رقم :     )

 10الساعة:      دعاء ثروت احمدا   تحت إشراف : 

 

 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  
  عبدالناصر محمد فرج ايه 19  )س(ايه حميده احمد كامل 1
  محمد يوسف قرنى اية 20  عبدالعزيز  زكريا ربيع ايه 2
  محمد  العظيم عبد كمال ايه 21  على  اسماعيل رمضان ايه 3
  )س(كمال عزمى محمدايه  22  )س(ايه رمضان السيد محمد 4
  ايه كمال علي حافظ  23  الجواد عبد محمد سعد اية 5
  )س(ايه مجدى محمود محمد 24  علي احمد محمد سعيد ايه 6
  )س(ايه محمد ابراهيم محمود 25  الفتاح عبد محمد سعيد اية 7
 عفيفى عبدالفتاح محمد ايه 26  )س( ايه سيد خميس عبد العاطى 8

 عبدالفتاح
 

  بكري  علي محمد اية 27  فرحات السميع عبد سيد اية 9
  على  عويس محمد اية 28  )س(ايه شعبان سعد احمد 10
  حسن  فتحى محمد اية 29  ايه صابر محمد علي )س( 11
  العبد محمد محمد اية 30  السقا محمود عبدللا ايه 12
  )س(منير احمدايه محمد  31  محمد  ابراهيم على اية 13
  )س(ايهاب جميل محمد احمد 32  )س( ايه على احمد على 14
 العظيم عبد فتحي رمضان باسم 33  الحميد عبد ربيع عيد اية 15

 موسي درويش
 

  كامل سعيد صالح باسم 34  محمد  رجب عيد اية 16
  مراد  على لطفى باهية 35  )س( ايه عيد سالم علي 17
       محمد صابر عيد اية 18
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 سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة ) انتظام ( 
 10امام مدرج  المعمل  السبتيوم:      (  10مجموعة رقم :     )

 11الساعة:       سهام بسيوني عبدالغني ا  تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  م
  سيد  يوسف ناصر  تسنيم  19  محمد صالح محمد بثينه 1
تغريد صفي الدين احمد عبد   20  محمد السيد ابراهيم بدر 2

 )س( الجواد
 

  )س(تغريد محمد سالم محمد 21  الجواد  عبد على جمال بدر 3
  حميده  قرنى  حميده  تقوى 22  بدر مجدى عبد العال على  4
  سيد  عوض  خالد تقوي 23  )س( بدور السيد عيد عبدالسالم 5
  عوض  ابوسيف  عادل  تقوى 24  )س( علىبدور رجب احمد  6
تقوي عبد السالم سيد ابراهيم   25  هيبه  محمد احمد بسمله 7

 خليفة 
 

  الحميد عبد مازن ممدوح تقى 26  ابراهيم  احمد ابراهيم بسمه 8
 بشرى محروس  جاكلين 27  )س(بسمه احمد عبد الصمد احمد 9

 مرجان 
 

 مصطفى ابوالخير اسامه بسمه 10
 احمد

 نسيم  السيد عبد  نادر جانا 28 
 عوض

 

جمال عبد الناصر سيد عبد   29  عطية رمزى صالح بسمه 11
 الحفيظ

 

  جمانة خالد فتحي رياض  30  بسمة محمد حسن امين 12
محمد   31  سعيد  على احمد بسنت 13 ربيع  احمد  جهاد 

 )س( احمد
 

  العظيم  عبد  سيد احمد جهاد 32  )س( بوسي محمد محمود على 14
  الباقى عبد  احمد  اشرف  جهاد 33  بوال عزت رشدي استمالك)س(  15
جهاد اشرف عبد الفتاح علي   34  فهيم  ايوب فادى بيشوى 16

 )س( جوده
 

  جهاد بدوي مشهور جاد للا  35  )س(تسبيح عبد الستار علي 17
مأمون   18 على  مأمون  تسنيم 

 )س(شعبان
 36   
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 الرابعة ) انتظام ( سكشن الحاسب اآللي الفرقة  
 10:امام مدرج المعمل  يوم: الخميس     (  11مجموعة رقم :     )

 12الساعة:     ا  سهام بسيوني عبدالغني تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  
  طه  فتحى اشرف حبيبة  19  جهاد خيرى محمد احمد  1
  )س( حبيبة ربيع على محمد 20     عبد المنعم عبد  رجب  جهاد 2
  محمود رمضان حسن حسام 21  للا  عبد  على رمضان جهاد 3
 عبد محمد رمضان جهاد 4

 الصادق
  )س(حسام طارق فكري هاشم 22 

  ابراهيم  حسن  طه حسن 23  جهاد صالح سعد تاج الدين  5
جهاد عبد التواب زيدان   6

 ادليع
 عبدالباري  ابراهيم حسناء 24 

 علي
 

  احمد  حسن ايمن  حسناء 25  محمد احمد  الحليم عبد جهاد 7
 على  ابراهيم على جهاد 8

 الصعيدى 
 المنعم  عبد  تيفور حسناء 26 

 توفيق 
 

جهاد عيد عبد الحميد عبد   9
 رحيمال

  على  محمود حسن حسناء 27 

  السالم عبد  كريم  سالم حسناء 28  جهاد ماهر محمد احمد  10
    حسناء عبد الحفيظ رجب   29  ابراهيمجهاد محفوظ حمدي  11
جهاد محمود ابراهيم عبد   12

 العزيز 
  على  السيد عشري  حسناء 30 

حسين حسين قرني شعبان   31  محمد  عجمى  محمود  جهاد 13
 )س(خالد

 

  محمد  حسن شعبان حفصه 32     عواد  محمد محمود  جهاد 14
  محفوظ احمد حمادة حسين   33  ناجى جورجيوس القس جولى 15
  على  حمدى  صالح  حماده 34  طلب حيدر  الصمد عبد  جيهاد 16
 عبد  الستار عبد  جيهان 17

 منصور  الهادى
  على الفتاح  عبد  على حمزه  35 

   36  عطية  السيد ابوبكر  حبيبة  18
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