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 المادة / مدخل ال  العللوم التربلوية                    Fمعمل  

ارقام  اسم الطالب حالة القيد التلوقيع
 الجللوس

 ۱٨۱۱ بسنت مصطفى محمود دمحم مستجد 

 ۱٨۱۰ رنا مصطفى الغرٌب عبد الموجود مستجد 

 ۱٨۱۰ روان حماده عبد العاطً دمحم مستجد 

 ۱٨۱٤ عبد الرحمن موفك ٌوسف محمود مستجد 

 ۱٨۱٥ فاطمه الزهراء مجدى دمحم كمال مستجد 

 ۱٨۱٦ مادونا ماجد مورٌس صالح مستجد 

 ۱٨۱٧ دمحم محمود حسن دمحم مستجد 

 ۱٨۱٨ مرٌم صالح راشد صالح مستجد 

 ۱٨۱٩ مرٌم كمال صالح الدٌن مستجد 

 ۱٨۱۱ مرٌم نشأت فكرى حواس مستجد 

 ۱٨۱۱ مٌار احمد ضوى على مستجد 

 ۱٨۱۰ ناردٌن نشأت مٌالد برنابه مستجد 

 ۱٨۱۰ ندى حمدي حنٌدق حسٌن مستجد 

 ۱٨۱٤ ٌوستٌنا اٌلٌا نعٌم ملطى مستجد 

 ۱٨۱٥ احالم حمدي عبدالحمٌد  بالً 
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F مادة / المناهج وتنظٌماتها   معمل

ارقام  اسم الطالب حالة القيد
 الجللوس

 ۱٨۱۱ بسنت مصطفى محمود دمحم مستجد

 ۱٨۱۰ رنا مصطفى الغرٌب عبد الموجود مستجد

 ۱٨۱۰ روان حماده عبد العاطً دمحم مستجد

ٌوسف محمود عبد الرحمن موفك مستجد  ۱٨۱٤ 

 ۱٨۱٥ فاطمه الزهراء مجدى دمحم كمال مستجد

 ۱٨۱٦ مادونا ماجد مورٌس صالح مستجد

 ۱٨۱٧ دمحم محمود حسن دمحم مستجد

 ۱٨۱٨ مرٌم صالح راشد صالح مستجد

صالح الدٌنمرٌم كمال  مستجد  ۱٨۱٩ 

 ۱٨۱۱ مرٌم نشأت فكرى حواس مستجد

 ۱٨۱۱ مٌار احمد ضوى على مستجد

 ۱٨۱۰ ناردٌن نشأت مٌالد برنابه مستجد

 ۱٨۱۰ ندى حمدي حنٌدق حسٌن مستجد

ملطىٌوستٌنا اٌلٌا نعٌم  مستجد  ۱٨۱٤ 

 ۱٨۱٥ احالم حمدي عبدالحمٌد  بالً
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(مادة ممدمة فى الحاسب االلى ( F ) معمل  

ارقام  اسم الطالب حالة القيد
 الجللوس

 ۱٨۱۱ بسنت مصطفى محمود دمحم مستجد

 ۱٨۱۰ رنا مصطفى الغرٌب عبد الموجود مستجد

العاطً دمحمروان حماده عبد  مستجد  ۱٨۱۰ 

 ۱٨۱٤ عبد الرحمن موفك ٌوسف محمود مستجد

 ۱٨۱٥ فاطمه الزهراء مجدى دمحم كمال مستجد

 ۱٨۱٦ مادونا ماجد مورٌس صالح مستجد

 ۱٨۱٧ دمحم محمود حسن دمحم مستجد

 ۱٨۱٨ مرٌم صالح راشد صالح مستجد

 ۱٨۱٩ مرٌم كمال صالح الدٌن مستجد

فكرى حواسمرٌم نشأت  مستجد  ۱٨۱۱ 

 ۱٨۱۱ مٌار احمد ضوى على مستجد

 ۱٨۱۰ ناردٌن نشأت مٌالد برنابه مستجد

 ۱٨۱۰ ندى حمدي حنٌدق حسٌن مستجد

 ۱٨۱٤ ٌوستٌنا اٌلٌا نعٌم ملطى مستجد

 ۱٨۱٥ احالم حمدي عبدالحمٌد  بالً
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(مادة ممدمة فى الحاسب االلى الفرقة الثالثة تخلف الولى  كشف بأسماء( F )معمل  

                 
 ارقام جللوس اسم الطالب حالة القيد 
 3709 اسماء علً دمحم سٌد مستجد 

 

 

 

 

مقدمه فى الحاسب االلى   الفرقة الثانية تخلف الولى   

 Fمعمل 

 
 ارقام جللوس اسم الطالب حالة القيد 
 ۰٨۱۱ اسراء حسن سٌد اسماعٌل  مستجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


