
 مركس تكنولوجيا المعلوماتمعامل توزيع الطالب على 

 4242 أكتوبر 42حد األ

 2لجنة 

22.22-22.22 

 4معمل  2معمل  م

2 Henam Nashaat Mohamed 
Abdelsalam 

30207250203029 

 حسن محمد مصطفى محمد
30211280200412 

 

4 Yasmine mostafa nasr 
29703040200665 

 حنٌن عبد السالم على عبد اللطٌف نصار 
١٠١٠٣٣٠٠٠٠٠٣٠٤ 

 ابراهٌم عادل ابراهٌم على الصفتى 3
30206150200735 

 خالد طارق صابر محمود
30209260201094 

 احمد ابوبكر عبدالرحمن محمد 2
١٠١٠٠٠٣١٣٠٠٤٠٠ 

 خدٌجة محمد نورالدٌن انور
30403110202662 

 احمد عبد الحً احمد عبد الحً 5
30204200200895 

 دارٌن محمد عبدهللا المنٌسً 
30306011502942 

 احمد مجدي احمد السٌد 6
١٠١٠٣١٣٠١٠٠٢٠٣ 

 دانٌة خالد محمود احمد
30308230202701 

 احمد محمد محمد ٌوسف مرعً  7
30109011519179 

 دٌنا ولٌد سعد علً
30210220200581 

 العتاب احمد محمد سعٌد  8
30201010200385 

 رانٌا محمود فوزى العربى
30305110200528 

 امٌرة مهرائٌل دٌاب 9
30156789353813 

 رغده سعٌد حامد رضوان
30207110202324 

 إنجً شرٌف عزت حسن لطفى 22
30209150204209 

 رمضان عبد الحمٌد عبده منسً
30207011805335 

 أروى جمال علً جادهللا  22
١٠١٠١١١٠٠٠٠٠٠١ 

 رنا حسام الدٌن محمد محمد موسً 
30303228800608 

 أمٌرة سعد سعد مغربً 24
30107041802743 

 رنا محمد محمود البرقً 
30207200201785 

 بوال سمٌر عٌاد سلٌمان 23
30306070202073 

 روان جمال أبو الحمد علً
١٠٣٠٠١٣٠١٠١٠٤٢ 

 جنه سمٌر عٌد السمنً 22
30112170201245 

 البسٌونً روان فتحً محمد
30104201800344 

 حبٌب الرحمن هشام عبد الفتاح 25
١٠١٠٣٠٣٠١١٠١٠٣ 

 روجٌنه محمد سعٌد عوض
30301270201746 

 شهد امٌن عبد السالم امٌن 16
30302220201504 

 رٌهام سعد امٌن مصطفً
30307220202103 

 سارة محمد أحمد حسٌن  17
30210220200441 

 المعطًسلمى أمجد محمد عبد   18
30011240200224 

 سلمى نبٌل عبدالوهاب رمضان   19
30207030202404 

 



 مركس تكنولوجيا المعلومات معامل توزيع الطالب على

 4242 أكتوبر 42حد األ

 4لجنة 

22:32-24:32 

 4معمل  2معمل  م

 شهد حسن حسن عبدالمجٌد 2
30307010202909 

 محمود إبراهٌم محمد عبد المنتصر 
30301250200514 

 صوفٌا عماد الدٌن محمد محمد 4
30306270201942 

 مرفت أشرف عبدالعاطً عبدالفتاح 
30212090201826 

 عالٌا سامح محمد محمد 3
30211300201682 

 مروان ابراهٌم محمد حسن 
١٠١٠٠٠٣٠١٠١٣٠٣ 

 عبد الرحمن شاطر احمد عبده 2
30207180202534 

 مروان عوض صدٌق محمد
١٠١٠٣٣٠٠١٠٠١٠٢ 

عبدالرحمن حمدي محمود  5
 غازي

30207010201134 

 مرٌم السٌد جابر محمد 
3020827020548 

 عبدهللا طارق علً علً محمد 6
١٠١٣٠١٠٠١٠٠٠٠٣ 

 مرٌم اٌهاب على محمد على حسن
30306180200483 

 عبٌر السٌد حسن على 7
30208070202845 

 مرٌم بالل عشماوي عبدالعزٌز 
30201240202425 

 عمر مصطفى على مصطفى  8
30308020202997 

مرٌم عبد العزٌز عٌسً عبد العزٌز 
 عٌسً

30306060202466 

 فادي عادل فؤاد دندش 9
30305190200736 

 مرٌم مصطفى امٌن الزٌات
30301011829427 

 فٌلوباتٌر هانً كمال جندي 22
30206160201292 

 مصطفى عادل محمد ابراهٌم
30208030203415 

 ماجد خمٌس السٌد اسماعٌل 22
30105308800971 

 مصطفً محمد ابراهٌم السٌد
30212240200378 

 محمد العادلً السٌد العادلً 24
30206250201798 

 ملك محمد مصطفى احمد مختار
١٠٣٠٣٠١٠٣٠٢٠٤٤  

 محمد سمٌر السٌد حسن  23
30304020200832 

 ملك مسعود على عبده عبدهللا
30307050200682 

 محمد عماد عبد الصمد محمود 22
30306130201438 

 ملك مصطفً سالم عبد القادر
30312020202307 

 محمد نصر كامل السٌد 25
30309050201851 

 منة هللا شوقً محمد حجازي
١٠١٠١١٤٠١٠٠٤٤١ 

 سلمً عزت السٌد عبد الرحٌم 16
30305190200809 

 سما عصام إسماعٌل فرج
30401220201502 

 سما عصام فاروق عبدالفتاح  17
30207030202285 

 سندس محمد محمود أحمد عبد المجٌد  18
30208040200201 

 شروق عاطف عبدالجابر محمود  19
30301200202524 



 مركس تكنولوجيا المعلوماتمعامل توزيع الطالب على 

 4242 أكتوبر 42حد األ

 3لجنة 

2:22-4:22 

 4معمل  2معمل  م

 هاجر محمد محمد ناصف 2
30201170200241 

 منة هللا محمد حسن أحمد 
30311221300769 

هاجر محمود محمد عبد المقصود  4
 علً

30211100200126 

 منه السٌد محمدعلً الحافظ
30309170201227 

هاجر نور الدٌن عبد القادر  3
 سلٌمان

30312011805066 

 منى مجدي سعد حسن
30211100200525 

 هبة هللا محمد احمد محمد 2
30402020201245 

 مٌرٌت محسن عبدالمنعم حسن
29410090202262 

 هجرى احمد محمد السٌد  5
30302250202505 

 ندى محمد سامى محمد
30210100201681 

 ٌاسر اشرف الشبراوي رزق 6
30201050201392 

 ندى وائل حسٌن 
30305080201907 

 ٌوساب منٌسً نٌازي ٌعقوب  7
30210250202538 

 ندي اٌمن ابراهٌم احمد
30208160201724 

 ٌوسف محمود طه محمد 8
30303208800679 

 ندي كمال فتٌحة محمد
30309290201441 

 ٌوسف مصطفً اسماعٌل ابراهٌم 9
30310210201371 

 نورهان عبد الحلٌم عبد العظٌم عبد العزٌز
30311020201967 

22 Sddffgg dgghj 
2235667788899 

 هاجر عبد القادر خمٌس 
30309090200823 

 

 

 


