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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 1-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700008

ابوبكر سيد رمضان حسن

2

20191700009

ابوبكر محمد فتحى امام

3

20191700012

احمد اسامه ماهر حسين

4

20191700013

احمد اسامه منصور عبد العزيز

5
6

20191700015

احمد اشرف احمد فؤاد عبدهللا

20191700017

احمد اشرف جابر محمد

7

20191700019

احمد جمال ابراهيم على

8

20191700020

احمد جمال محمود عبدالرازق

9

20191700021

احمد حاتم عبد الجليل عبد المطلب عماره

10

20191700022

احمد حامد عبد اللطيف محمود نجم

11

20191700023

احمد حسام احمد محمد

12

20191700024

احمد حسام محمد فخر الدين محمد عثمان

13

20191700025

احمد حسين عبد الرازق خضر

14

20191700027

احمد حمدى عبد الستار محمد

15

20191700028

احمد حميده محمد دسوقى

16

20191700029

احمد خالد احمد عبدالاله

17

20191700032

18

20191700034

احمد خالد محمد محمد سالمة
احمد سعيد نوح ابراهيم محمد

19

20191700038

احمد صالح مجاهد ابوالقاسم

20

20191700039

احمد صالح محمد مصطفى
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 2-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رقم الجلوس

االسم

20191700040

احمد طارق فتحى محمد

20191700041

احمد طارق محمد صالح محمود عواد

20191700047

احمد عبدالجواد رمضان عبدالجواد

20191700048

احمد عبدالعظيم احمد مراد عبدهللا

20191700051

احمد على حسن على

20191700054

احمد مبروك فكرى عبدالفتاح محمد

20191700055

احمد مجدى احمد على مراد

20191700056

احمد مجدى عبدالرحمن محمد

20191700057

احمد محسن ربيع قطب

20191700059

احمد محمد ابراهيم محمد

20191700060

احمد محمد ابو الفرح عبد الحليم

20191700061

احمد محمد ابوالفتوح سالم يوسف

20191700062

احمد محمد توفيق محمد

20191700064

احمد محمد حسن يوسف

20191700068

احمد محمد على عبدالرحمن السيد

20191700072

احمد مخلص فتحى احمد

20191700074

احمد مدحت عبد العزيز عبد العال

20191700075

احمد مصطفى اسماعيل محمد بركات

20191700079

احمد هشام محمد عوض

20191700080

احمد هشام مضر محمد غريب
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 2021مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 3-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700084

ادهم شريف عبدالحميد حامد

2

20191700085

ادهم على احمد محمد عبد الخالق

3

20191700086

ادهم محمد توفيق محمد عبد ربه

4

20191700087

ادهم محمد فيروز على

5
6

20191700088

اروى ايمن محمد السيد

20191700089

اروى عالءالدين عبدالحميد ابوالسعود

7

20191700091

اسامه عنتر محمد عفيفي

8

20191700093

اسراء احمد خيرى عزيز كريم

9

20191700095

اسراء حسن محمد محمد

10

20191700096

اسراء طارق محمد سالم

11

20191700098

اسراء عبدالنبى خليل مدبولى

12

20191700099

اسراء على محمد احمد

13

20191700100

اسراء عماد الدين سعيد احمد

14

20191700101

اسراء فؤاد السيد احمد

15

20191700103

اسراء محمد عبدالحميد محمد

16

20191700104

اسراء مراد محمد بسيونى

17

20191700105

اسالم خالد عيد عبدالرازق

18

20191700108

اسالم شعبان عبدهللا سليمان

19

20191700109

اسالم عصام عبد العاطى سالم

20

20191700112

اسالم محمد محمد عبد الحميد سالم

21

20191700113

اسماء احمد السيد جمعه
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 2021مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 4-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700114

اسماء اشرف عبد العظيم عبد الحكيم

2

20191700115

اسماء خالد رشاد محمد

3

20191700116

اسماء سمير ابراهيم محمد

4

20191700117

اسماء عبدالرازق عبدالفتاح هاشم علي

5
6

20191700119

االء احمد محمد عبدالعال

20191700121

االء طارق حسنين محمد

7

20191700122

االء عادل عبدالفتاح حسن احمد

8

20191700123

االء عمرو محروس قبيصى

9

20191700124

االء مصطفى يمانى صالح

10

20191700125

الحسن ابراهيم جاد الرب عبد الراضى

11

20191700127

الفت ناصر علي محمد

12

20191700128

المعتز باهلل أحمد محمود محمد

13

20191700129

الهام محمد عبدالرشيد عشرى

14

20191700131

امانى عادل سليمان سليمان

15

20191700132

امجد عبد الباسط عبد الجواد على سالم

16

20191700133

امل يوسف صالح يوسف

17

20191700134

امنيه احمد محمد عبد السالم العشرى

18

20191700135

امنيه زكى زكى معوض حسن

19

20191700140

اميره ايمن محمد على

20

20191700141

اميره ياسر محمد عطيه

21

20191700142

انجى سامى ابوبكر حفنى
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 2021مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 5-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700144

اندرو ناصف امين يعقوب

2

20191700145

اندريه عادل ابراهيم متى

3

20191700146

انس احمد محمد عبدالعزيز محرم

4

20191700147

انطون عادل فانوس سمعان

5
6

20191700148

اواب محمد صابر حسن

20191700150

ايمان ابراهيم يوسف سام

7

20191700152

ايمان ايمن عبد المنصف عبد الحميد

8

20191700154

ايمان رجب همام جاد عبدالرحيم

9

20191700155

ايمان شحته عبدالعزيز صابر الطنانى

10

20191700157

ايمان محمد بيومى حسن على

11

20191700159

ايمان منصور عبد الحليم برين

12

20191700160

ايمن حسن توفيق عبد الحافظ

13

20191700161

ايمن عماد خليل خليل

14

20191700162

ايمن مصطفى حسن حسين

15

20191700163

ايه ابراهيم عبد النبى متولى الطوخى

16

20191700164

ايه صبحى امام مطاوع

17

20191700165

ايه محمد عبدالعزيز ابراهيم

18

20191700167

ايه هشام احمد السعدى

19

20191700169

إياد عبده محمد اسماعيل الشريف

20

20191700172

أحمد هاني فتحي عبد العزيز

21

20191700174

باسل احمد زين العابدين كردي
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )1أ) ()G1-A

Sec 6-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

 20191700175باسم عصام محمد محمد

2

 20191700177بافلى ماجد وديع عبدالمسيح

3

 20191700179بدر محمد اشرف شفيق

4

 20191700181بسام محمد كمال حسن

5
6

 20191700183بسمله هشام سعيد عبدالفتاح
 20191700185بسنت عالء محى الدين المتولى

7

 20191700189بيتر سامى فهيم جرجس

8

 20191700191بيتر نبيل شنوده عوض

9

 20191700192بيشوى نادر فريد يوسف

10

 20191700193تغريد رافت فاروق عبدالمغنى

11

 20191700194تغريد سعيد عبد الفتاح السيد محمد

12

 20191700195تقى عامر عبد السالم محمد جويد

13

 20191700197جمال احمد عبدالحكم سليمان

14

 20191700198جنه محمد احمد عبده

15

 20191700201جوزيف اشرف ميشيل اسكندر

16

 20191700206حازم عبدالناصر سيد عبدالرحمن

17

 20191700208حبيبه عصام محمد السيد
 20191700212حسن عبد الرحمن حسن عبد
الرحمن
 20191700213حسن على حسن الشناوي

20

 20191700215حسن وليد حسن السيد

21

 20191700216حسناء ابراهيم عبدالمنعم الشافعي

18
19
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1ب) ()G1-B

Sec 1-B
رقم الجلوس

االسم

م
1

20191700221

2

20191700225

3

20191700226

خالد احمد عبدالظاهر محمد
خالد شريف عبداللطيف عبدالمجيد
عزاممحمد جمال الدين عبدالوهاب
خالد

4

20191700230

5
6

20191700233

دعاء حسنين عبدالسالم حسنين

20191700234

دميانه عصام كامل رياض

7

20191700236

دنيا سيد احمد عبد الغنى على

8

20191700237

دنيا محمد عثمان عوض هللا

9

20191700239

دينا اشرف عبد الظاهر احمد

10

20191700241

رافت مدحت رمزى اسكندر

11

20191700243

رانا خالد سيد محمد

12

20191700244

رانيا عاطف عبدالعاطى مرسى

13

20191700245

14

20191700247

15

20191700248

رحاب حسام احمد مختار محمد
رضوى رضوان سيد عبدالعزيز
جادو
رضوى طارق احمد على

16

20191700249

رنا حمدى عبد القادر مرسى متولى

17

20191700250

رنا خالد مصطفى محمد فهيم النحال

18

20191700251

رنا ربيع العوضي عبد المنعم األلفى

19

20191700253

روان احمد يوسف احمد صادق

20

20191700254

21

20191700255

روان سامح حلمي عبد اللطيف
روان مجدى محمد عبد الوهاب
محمد خليل

قنديل
خالد هشام عبدهللا مصطفى

Faculty of Computer
and Information Sciences
Ain Shams University
Student Affairs

كلية الحاسبات والمعلومات
جامعة عين شمس
شئون الطالب
كلية معتمدة

قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1ب) ()G1-B

Sec 2-B
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700256

روان محمد ابراهيم ابراهيم

2

20191700258

ريهام محسن سيد يوسف

3

20191700259

ريهام محمود فولى زكى

4

20191700260

زياد احمد السيد الشيخ

5
6

20191700262

زياد اشرف السيد احمد

20191700265

زياد خالد فكرى محمود عبد الفتاح

7

20191700266

زياد خالد محمد عبد المنعم احمد سلطان

8

20191700268

زياد محمد احمد يوسف العجرودى

9

20191700269

زياد محمد حسين خبيز

10

20191700270

زياد محمد رشاد خليل

11

20191700271

سارة مصطفى محمد مصطفى

12

20191700273

ساره سيد خضيرى برعى

13

20191700274

ساره عادل الجبالي محمد

14

20191700275

ساره عادل محمد محمد

15

20191700276

ساره عاطف فراج محمد

16

20191700277

ساره عبد النعيم امين عبد النعيم

17

20191700278

ساره محمد سعد احمد توفيق

18

20191700279

ساره محمد عثمان سيف النصر باظه

19

20191700282

ستيفن سامح سليمان عطا هللا

20

20191700284

سعد وليد سعد على ابوحسن

21

20191700285

سعيد خالد سعيد عاشور
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Sec 3-B
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700286

سعيد عبد الناصر سعيد ابراهيم

2

20191700287

سلمى السيد احمد ابراهيم

3

20191700290

سليمان سنوسى سليمان مبروك

4

20191700291

سما مصطفى فوزى عبد الرازق

5
6

20191700292
20191700293

7

20191700294

سما هشام سيد احمد
سمر حسام الدين عبد المنعم فكرى
اسماعيل
سمر سمير صبحى حنا

8

20191700295

سمر صالح الدين محمد يوسف

9

20191700296

سمر نصر هاشم شهاب دياب

10

20191700297

سمعان كمال بطرس خله

11

20191700298

12

20191700301

13

20191700303

سمية تامر اسماعيل وهبه
سندس اكرم نصر هللا عبد الرحيم
سعد
سهيلة السيد البدوى حسن جوده

14

20191700304

سهيله اشرف عبدهللا محمد القويضى

15

20191700305

سهيله سعيد حسن شديد

16

20191700307

17

20191700308

18

20191700309

سيد سعيد سيد مصطفى فرحات
سيف الدين عصام مصطفى
عبدالمجيد
الدين مصطفى يوسف
سيف

19

20191700310

20

20191700312

شروق وجيه عيد محمد

21

20191700313

شعبان ماهر شعبان سالمه

مصطفى
سيف مختار ابراهيم السيد
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )1ب) ()G1-B

Sec 4-B
م

رقم الجلوس
20191700314

شمس على محمود على هالل

2

20191700315

شهاب ايهاب احمد طلعت شبل

3

20191700316

شهاب عادل عبد الجليل بيبرس

4

20191700319

شيماء مجدى عبد الفتاح احمد سرور

5
6

20191700320

ضحى احمد فتح هللا محمود خليل

20191700321

ضحى حسين محمد مصطفى

7

20191700322

طارق اشرف محمود حسين

8

20191700323

طارق محمود جمال احمد

9

20191700326

عادل صادق علي الصواف

10

20191700327

عاصم فتحى سيد محمد

11

20191700332

12

20191700334

13

20191700335

عبدالرحمن ايمن فهمي مصطفى
عبدالرحمن اسامه السيد العربى
موسى
عبد الرحمن جمال محمد خليل

14

20191700336

عبد الرحمن حسن سليمان زيد

15

20191700337

عبد الرحمن رزق ابراهيم الدسوقى

16

20191700339

عبد الرحمن سيد على محمد

17

20191700340

عبد الرحمن عاطف رشدان ابراهيم

18

20191700342

عبد الرحمن على محمد رشاد

19

20191700343

20

20191700344

21

20191700346

عبد الرحمن عمر ابراهيم محمد
عبد الرحمن عمرو عبد المعز سالم
محمد
عبد الرحمن محمد حنفي محمود

1

االسم
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1ب) ()G1-B

Sec 5-B
م
1
2

االسم

رقم الجلوس
 20191700347عبد الرحمن محمد عبد السالم حسن السيد
 20191700348عبد الرحمن ياسر حلمى المحمدى

3

 20191700349عبد الرحمن ياسر فتحى احمد
 20191700350عبد الرحيم احمد عبد الرحيم عبد المجيد

5
6

 20191700353عبد هللا رمضان السيد ابراهيم
 20191700360عبدالرحمن حسن محمد محمود

7

 20191700363عبدالرحمن سعيد ذكى محمد
 20191700364عبدالرحمن عادل محمد محمود الدسوقى

9

 20191700366عبدالرحمن عماد سليم محمد علي
 20191700369عبدالرحمن مجدى عبدالواحد ابراهيم

4

8
10
11

 20191700370عبدالرحمن محمد احمد محمد
 20191700371عبد الرحمن محمد حسن احمد محمد

13

 20191700376عبدالعزيز جمال على محمد
 20191700377عبدهللا احمد متولى محمد متولى

15

 20191700379عبدهللا اسامه عبدالرحمن عبدالهادي
 20191700381عبدهللا محسن ابراهيم السيد اسماعيل

17

 20191700385عبير احمد شلقامي عبد المجيد
 20191700387عصام الدين شريف جاب هللا حسن

19

 20191700392على طلعت محمد محمد
 20191700394على ياسر محمد عادل محمد رياض

21

 20191700402عمر اشرف درويش احمد

12
14
16
18
20
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )1ب) ()G1-B

Sec 6-B
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700403

عمر اشرف عبد النبى مرشدى

2

20191700405

عمر جمال محمد صالح الدين

3

20191700406

عمر حسن عبد العظيم عبد العظيم

4

20191700408

عمر خالد محمد جالل جمعه

5
6

20191700409

عمر خالد نصر عسكر

20191700410

7

20191700411

8

20191700412

عمر شريف بسيونى محمد نصار
عمر شريف عبدالمعطى عبد
المعطى جوده
عمر عادل عمر منصور

9

20191700413

عمر عبد الرحمن فتحى ابراهيم

10

20191700414

عمر محمد السيد محمد ناجى

11

20191700415

عمر محمد عبد الونيس حامد

12

20191700416

عمر محمد عبدالمجيد حسنى

13

20191700418

14

20191700420

15

20191700422

عمر محمد فاروق محمد
عمر هانى عبدالفتاح سيد أحمد
غراب احمد سامى عبد الفتاح عفيفى
عمرو

16

20191700423

17

20191700424

عمرو اشرف شفيع محمد

18

20191700425

عمرو حسين امين حسين الغنام

19

20191700428

20

20191700432

21

20191700433

عمرو عزت حنفي محمد محمد
عمرو وائل عبد الموجود محمد عبد
العال
فارس احمد عبدالتواب عثمان

جوده
عمرو احمد محمد عبد العزيز الديب

Faculty of Computer
and Information Sciences
Ain Shams University
Student Affairs

كلية الحاسبات والمعلومات
جامعة عين شمس
شئون الطالب
كلية معتمدة

قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 13-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700434

فاطمه محروس هاشم قاعود

2

20191700435

فاطمه محمود ابراهيم عبدهللا

3

20191700436

فرح ابراهيم على منتصر

4

20191700437

فرح ايهاب عبد النبي امين

5
6

20191700438

فرح محمود محمد عبد العظيم

20191700439

فهد محمد حسين زايد

7

20191700440

فرحه ايمن محمد السيد

8

20191700442

فوزى احمد فوزى احمد البروى

9

20191700443

فيرينا فريد شفيق غبريال

10

20191700444

فيليب وجيه جورج حنا

11

20191700448

كريم احمد السيد على محمود

12

20191700449

كريم اشرف مسعود عبدالغفار

13

20191700450

كريم رضا احمد عبدالرحمن

14

20191700451

كريم زايد عبدالكريم برعى

15

20191700453

كريم طارق مصطفى حسنين

16

20191700454

كريم محمد ابراهيم احمد احمد الديك

17

20191700456

كريم محمد عبدالحميد محمد على

18

20191700460

كيرلس نبيل منير فهمى

19

20191700462

كيرمينا اشرف ميخائيل ميخائيل

20

20191700463

الرا رأفت كامل لبيب

21

20191700465

لما محمد عبد الفتاح الملطاوى
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وائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 8-A1
م

االسم

رقم الجلوس

1

20191700466

ليلى جابر عبدهللا عبدهللا شهده

2

20191700467

ليلى عماد الدين محمد عبداللطيف

3

20191700468

مادونا عادل نجيب خورس

4

20191700469

مادونا عماد سعد حنا تادرس

5
6

20191700471

مارفيل صموئيل جادالسيد زكى

20191700472

مارك ناصف لمعى شحاته

7

20191700473

ماريا موريس ايوب عبد المسيح

8

20191700474

مارينا فوزى وديع ميخائيل

9

20191700476

ماريو ممدوح رضا رزق يوسف

10

20191700477

مازن ابراهيم عبدالمجيد قنديل

11

20191700479

مازن محمد بكر طلب

12

20191700482

مازن يسرى فوزى مصطفى موسى صالح

13

20191700484

مايفل ماهر أسحق ابراهيم

14

20191700485

مايفى ايهاب رسمي مكين

15

20191700487

مايكل مجدى فكرى شحاته

16

20191700488

مايكل مدحت منير لوكا

17

20191700489

مجدى جورج وليم ميخائيل

18

20191700490

محمد ابراهيم محمد احمد

9

20191700494

محمد احمد عبد الرحمن عبد العليم محمد

20

20191700495

محمد احمد عبدالسيد عبدالهادى عبدالعزيز

21

20191700497

محمد احمد محمد ابراهيم عفيفي
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 9-A
رقم الجلوس

االسم

م
1

20191700500

محمد اسامه حامد حفنى

2

20191700501

محمد اسامه عبدالراضى عفيفى

3

20191700502

محمد اسماعيل سليم عبدالنبي

4

20191700507

محمد اشرف لطفى محمد ابراهيم

5
6

20191700509

محمد اشرف محمد عبد المقصود حبيب

20191700512

محمد ايمن محمد صالح

7

20191700515

محمد توفيق محمد توفيق

8

20191700516

محمد توفيق محمد توفيق بكر

9

20191700518

محمد جمال احمد عبدالبارى حمزه

10

20191700519

محمد جمال توفيق بدوى

11

20191700521

محمد حسام امين حافظ

12

20191700522

محمد حسن ابراهيم حسن محمد

13

20191700523

محمد حسن على سيد

14

20191700524

محمد حسنى مصباح محمد

15

20191700525

محمد حسين عبد العال محمد

16

20191700528

محمد خالد خلف هللا السيد

17

20191700529

محمد خالد عبدالحميد محمد

18

20191700531

محمد رزق رجب عبدالعزيز عبدالجواد

19

20191700532

محمد زين العابدين عبدالعظيم محمد

20

20191700533

محمد سامح احمد خليل

21

20191700535

محمد سمير عبد الجيد عبد هللا
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 10-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700536

محمد سمير محمد مصطفى القاضى

2

20191700541

محمد صبحى عرفه عبدالفتاح

3

20191700542

محمد صبرى يوسف عبدالظاهر

4

20191700544

محمد صفوت مصطفى وهبه

5
6

20191700547

محمد طارق عبد العزيز سليمان محمد فوده

20191700551

محمد عادل محمد ابو الحديد

7

20191700552

محمد عامر عبد الراضى عبد هللا

8

20191700553

محمد عبد الحليم شوقى عبد الحليم

9

20191700554

محمد عبد العليم حسنى على بنه

10

20191700555

محمد عبد القادر توفيق عبد القادر لؤلؤ

11

20191700556

محمد عبد المعز امام سيد

12

20191700557

محمد عبدالرؤف احمد عبدالشافى

13

20191700558

محمد عبدالصمد عبدالعزيز محمد الزياتى

14

20191700559

محمد عصام الدين ابراهيم الجبالى

15

20191700560

محمد عصام الدين كمال عزت صقر

16

20191700561

محمد عصام عبدالسالم فتح هللا محرم

17

20191700562

محمد على سعيد على عمر

18

20191700563

محمد على سالمه حسن سالم

19

20191700565

محمد عماد محمد عبدالحافظ

20

20191700567

محمد مجدى فاروق محمد على

21

20191700568

محمد مجدى محمد حسين السيد
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 11-A
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700573

محمد محمود عبدالحميد محمود

2

20191700574

محمد مسعد عامر عبد الجواد

3

20191700575

محمد مصطفى حلمى سالمه على

4

20191700576

5
6

20191700578

محمد مصطفى رفعت عبد الحميد
محمد مصطفى محمد صادق
عبدالرحمن نوار
محمد معتز محمد عمر
محمد نورالدين عباس اسماعيل

8

20191700586

9

20191700587

محمد وليد محمد عبد الحى محمد
الثعلباوى
ياسر عبد الفتاح عبد السميع
محمد

10

20191700588

محمد يحى فوزى عبد الرحمن

11

20191700589

محمد يسري على عبده

12

20191700592

محمود احمد ابراهيم محمد

13

20191700594

محمود احمد محمود شاهين

14

20191700599

محمود سعيد سيد رياض

15

20191700604

محمود على محمود اسماعيل محمد

16

20191700606

محمود محمد احمد عمران

17

20191700609

محمود محمد محمد سيد

18

20191700610

محمود ناصر عبد الباقى خالف

19

20191700611

مختار مصطفى مختار محمد نور

20

20191700612

مختار عماد مختار خليفه

21

20191700613

مراد عمر سيد طلبه

7

20191700579
20191700583
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-A

Sec 12-A
رقم الجلوس
20191700614

االسم
مرفت حسين مرعى حسين

م
2

20191700615

مروان احمد محمد حافظ الخالل

3

20191700616

مروان احمد محمد فوزى عبد الحميد

4

20191700617

مروان حاتم فهمى عليوه ابو الخير

5
6

20191700618

مروان صالح محمد محمود

20191700620

مروان محمد عبد الحليم السيد

7

20191700622

مروه صالح محمد احمد

8

20191700623

مريم ابراهيم رشدى ابراهيم

9

20191700624

مريم احمد عبد الرؤوف عبد هللا

10

20191700625

مريم اسماعيل على محمد عقاب

11

20191700627

مريم حسام الدين حمدى صالح

12

20191700628

مريم سمير حبيب سعد

13

20191700629

مريم عبد الرحيم وزيري عبد الرحيم

14

20191700630

مريم عبدالمنعم السيد محمد

15

20191700631

مريم عمرو محى الدين عبدالفتاح

16

20191700632

مريم فيصل على السيد

17

20191700633

مريم مجدى فايز سعيد

18

20191700634

مريم محمد عبد المنعم على محمد

19

20191700635

مريم محمود عبد القادر محمد

20

20191700636

مريم موريس عريان عطاهللا

1
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي -2020
 2021مجموعة (( )2ب) ()G2-B

Sec 13-B
م

رقم الجلوس

االسم

1

20191700637

مريم ياسر عبدالرحيم ابو العيون

2

20191700639

مصطفى اشرف برهامى محمود متولى

3

20191700640

مصطفى أيمن عوض عمر

4

20191700641

مصطفى جمال احمد مصطفى

5
6

20191700646

مصطفى لبيب محمد لبيب

20191700647

مصطفى ماجد مصطفى وجيه

7

20191700648

مصطفى مجدى مصطفى زكى

8

20191700651

مصطفى محمد محمد احمد بخيت

9

20191700652

مصطفى محمد مصطفى كمال

10

20191700653

مصطفى محمود مصطفى احمد

11

20191700656

مصطفى هشام عبد الحسيب محمد

12

20191700660

منال جرجس زكى بخيت

13

20191700661

مناى احمد ابراهيم احمد حسين

14

20191700663

منة هللا يحيى حمدي محمد عبدالحميد حمدي

15

20191700664

منةهللا وائل سعيد عبدالوهاب

16

20191700665

منه هللا ابراهيم محمد عفيفى

17

20191700666

منه عوض محمد محمد ابراهيم

18

20191700667

منيرة اسامه احمد دياب

19

20191700670

مؤمن اشرف على عفيفى

20

20191700671

مى محمد على حسن طاهر

21

20191700672

ميرنا جميل عبده حبيب
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي 2020
 2021-مجموعة (( )2ب) ()G2-B

Sec 8-B
رقم الجلوس
م
20191700673 1
20191700674 2
20191700675 3
20191700676 4
20191700677 5
20191700679 6
20191700680 7
20191700682 8
20191700683 9
20191700684 10
20191700685 11
20191700686 12
20191700687 13
20191700688 14
20191700689 15
20191700691 16
20191700693 17
20191700694 18

االسم
ميرنا يوسف محمد يوسف التهامى
مينا اميل فخرى جابر
مينا جرجس نصيف بشاى
مينا سامى انور سويحه
مينا سعدهللا رزق هللا ابو السعود
ناردين عماد كمال حكيم
ندا محمد فيض عبد الحافظ
ندى طارق حسن امام
ندى طارق محمود محمد
ندى عادل محمد مصطفى غنيم
ندى مجدى عبد الكريم بابا ادم
ندى محمد تعلب عبد الاله حسين
ندى محمد فتحى على خميسى
ندى محمد محمد حسن
ندى محمد يوسف احمد
ندى نبيل محمد عبدالمحسن عبدالعزيز
نرمين امام حسين محمود
نرمين صابر فوزى صالح

19

20191700695

نرمين محمود عبدالرحمن البابلى

20

20191700696

نعمه محمد سمير ابراهيم

21

20191700697

نهى جمال صالح اسماعيل
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-B

Sec 9-B
م
1

االسم
رقم الجلوس
 20191700698نهى عبد الرحيم عبد المنعم عبد الرحيم

2

 20191700700نور الدين وليد متولى حسين

3

 20191700701نور محمد حسين محمود

4

 20191700703نورا اكرامى على يوسف

5
6

 20191700704نوران خالد سيد احمد
 20191700705نوران سيد نصر ابراهيم

7

 20191700706نوران محمد رضا عبد الحميد عبد السالم
 20191700707الفقي
نوران محمد عبدالعزيز سليم الزملي

9

 20191700708نوران محمد على حسين حسنين

10

 20191700709نوران محمد محمود السيد على الطباخ

11

 20191700710نوران محمود احمد محمد صباح

12

 20191700711نورهان احمد صبرى عبدالحليم

13

 20191700712نورهان ايمن ابراهيم السنوسى

14

 20191700714نورهان جمال عبد الصانع فايد

15

 20191700715نورهان خالد محمد عبدالوهاب

16

 20191700716نورهان عبد الكريم خلف عبد الحافظ

17

 20191700717نورهان ماهر عبدالفتاح عطيه

18

 20191700718نورهان محمود احمد السيد

19

 20191700719نيرة حسام ابراهيم زكى

20

 20191700722نيفين احمد ابراهيم محمد
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قوائم الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة شعبة عامة للعام الجامعي
 2021-2020مجموعة (( )2أ) ()G2-B

Sec 10-B
االسم
رقم الجلوس
م
 20191700723 1هاجر احمد محمود احمد
 20191700726 2هاجر عادل حامد احمد
 20191700727 3هاجر يحيى حسين على
 20191700728 4هادى احمد عبد السالم عبد الحميد
 20191700729 5هادى ايهاب رجاء احمد
 20191700730 6هادى عاطف سيد محمد
 20191700731 7هاله سعيد ابراهيم محمد
 20191700732 8هانى محمد سيد احمد
 20191700733 9هبة هللا على سيد محمود
 20191700734 10هدى زين العابدين احمد ابراهيم
 20191700735 11هدى سامى محب عبدالحافظ
 20191700736 12هدى محمد عبدالعال عالم
 20191700737 13هدير ابراهيم عثمان على
 20191700738 14هدير عادل احمد عبد الحميد
 20191700739 15هناء اشرف رزق محمد رزق
 20191700740 16هيثم محمود السيد محمود
 20191700741 17وجدان عبدالنعيم فاوى عبدالكريم
 20191700742 18وسيم عبده فتحى عبده
 20191700744 19والء علي محمود على محمد حماده
 20191700747 20وليد محمد محمد عبد المنعم محمد موسى
 20191700750 21ياسمين احمد سعيد عبد هللا
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Sec 11-B
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

رقم الجلوس
20191700753
20191700754
20191700755
20191700757
20191700761
20191700765
20191700766
20191700767
20191700768
20191700769
20191700770
20191700771
20191700772
20191700773
20191700774
20191700775
20191700776
20191700777
20191700778
20191700780
20191700784
20191700785

االسم
يحى حسانين محمد محمود
يحيى احمد محمود الشيخ
يحيي عبد الفتاح حسنى عبد الفتاح
يوستينا جرجس صدقى جريس
يوسف اشرف عيسى عثمان علي
يوسف حسن عاشور محمد
يوسف خالد عبدالحميد احمد منصور
يوسف خالد عبدهللا عبدالقادر
يوسف خالد فاروق حسن عليوه
يوسف سامح رشدى عبد الحميد
يوسف سامح محمود محمد عطا
يوسف سعد شاكر مهنى
يوسف سمير بطرس يوسف
يوسف شريف اهاب فهمى محمد فهمى
يوسف صالح عبد الرحمن محمود
يوسف عبدالمالك وهيب عبدالمالك
يوسف عمر حسين محمود عثمان
يوسف عمر محمد جادهللا
يوسف عيد رمضان احمد
يوسف ماجد حبيب يوسف
يوسف محمد برعى على ابو سمك
يوسف محمد جمعه محمد
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Sec 12-B
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

رقم الجلوس
20191700786
20191700787
20191700789
20191700791
20191700792
20191700794
20191700800
20191700801
20191700802
20191700804
20191700808
20191700811
20191700813
20191700817
20191700818
20191700821
20191700823
20191700833
20191700839
20191700841
20191700846
20191700851

االسم
يوسف محمد عطيتو بدري
يوسف محمد كامل ثابت مرسى
يوسف محمدى عبد الفتاح محمدى
يوسف مصطفى شاذلى مصطفى
يوسف مصطفى عباس القللي
يوسف ناصر صابر بيالطس
روان مصطفي رمضان بكرون(وافد)
زينب شريف عمر( وافد)
عامر ياسر عبد المجيد عبد الجليل(وافد)
عدنان احمد دلعين( وافد)
هديل اسامه عبد هللا عبار( وافد)
ياسمين محمد خالد عثمان( وافد)
محمد فهمي عبد النبي محمد خليل
كريم علي رمضان عوض هللا
عمرو فرغلي فاروق
رامي أنور وديع
منة هللا ناصر حسين محمد علي
ياسمين فاضل حسين فاضل
يوسف محمد احمد محمد هاللي
عبد العزيز مصطفي عبد العزيز
فاطمه اشرف سيد متولي
اميرة اسالم محمد محمد

