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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

  Aاجملموعة 

    

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 ابانوب غطاس سليمان سليم 2222222  .1

 ابتهال حافظ عبد القادر عبد المولي 2222222  .2

 ابرار احمد عبد العزيز موسي 2222222  .3

 ابرام اشرف فخري حبيب 2222223  .4

 ابراهيم عبد هللا محمد حسانين 2222222  .5

 احمد احمد محمد صميده 2222222  .6

 احمد اسامة فؤاد محمد 2222222  .7

 احمد السيد فتحي عثمان 2222228  .8

 احمد امين عبد الحافظ صادق 2222222  .9

 احمد جابر سلطان عبد التواب 2222222  .11

 داحمد حسن احمد محم 2222222  .11

 احمد حسن السيد محمد فياض 2222222  .12

 احمد حسن حسين هاشم 2222223  .13

 احمد رجب عبد الوهاب عبد العاطى 2222222  .14

 احمد رمضان عبدالحليم عمارة محسن 2222222  .15

 احمد زغلول محمود عبد الرزاق 2222222  .16

 احمد سعيد مبارك عبد النبي 2222222  .17

 براهيماحمد شعبان فرحات مسعد ا 2222228  .18

 احمد صالحين محمد عبد الرحمن 2122002  .19

 احمد صبري سعد محمد 2222222  .21

 احمد عاصم عبد الحميد محمد 2222222  .21

 احمد عاطف عاشور عبد المنعم 2222222  .22

 احمد عبد السالم بكرى عبد السالم 2222223  .23

 احمد عبد العظيم منازع عبد العليم 2222222  .24

 ح حمدى بطراناحمد عبد الفتا 2222222  .25

 احمد عبد القادر عبد العليم عبد القادر 2222222  .26

 احمد عثمان عبد السالم عبد المجيد 2222222  .27

 احمد عشرى جمعة محمود 2222228  .28
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

  Aاجملموعة 

 

 ـــــــــــــــماألســـــــــ رقم الجلوس م

 احمد على حسن عبد العال 2222222  .29

 احمد محسن عجمى السيد 2222232  .31

 احمد محمد احمد كامل 2222232  .31

 احمد محمد أبو العنين القلينى 2222232  .32

 احمد محمد سعيد محمد 2222233  .33

 احمد محمد مرزوق حسين 2222232  .34

 احمد محمد ناجى رياض 2222232  .35

 مسعود فتحى سعداحمد  2222232  .36

 احمد مصطفى رجب محمد 2222232  .37

 احمد مصطفى محمود عبد السالم 2222238  .38

 احمد نصر محمود عبد السالم 2222232  .39

 احمد هاشم سرحان عبد العال 2222222  .41

 احمد وليد احمد عبد المحسن 2222222  .41

 احمد يسن محمد يسن المالحة 2222222  .42

 داسامه حسين حسنى محم 2222223  .43

 اسامه شعبان مجاهد مجاهد 2222222  .44

 اسراء حسن صالح محمد محمد 2222222  .45

 اسراء حسين كمال محمد 2222222  .46

 اسراء حسين مصطفى احمد 2222222  .47

 اسراء خالد محمد سيد 2222228  .48

 الموجود اسراء سامى السيد رمضان عبد 2222222  .49

 اسراء عبد السيد عبد الغنى فرج 2222222  .51

 اسراء علي ابراهيم محمد 2222222  .51

 اسراء محمد كامل فايد 2222222  .52

 اسالم على احمد مراد 2222223  .53

 اسالم مختار توفيق عبد العزيز 2222222  .54

 اسالم مصطفى احمد عبد المقصود 2222222  .55

 اسماء سيد عبد المنعم عامر 2222222  .56
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قبل نتيجة دور سبتمرب (   م )2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

  Aاجملموعة 

 
 
 
 
 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 اسماء شعيب رشيد عبد السالم 2222222  .57

 اسماء طحاوى علي عبد الرازق 2222228  .58

 اسماء عوض حميدة عوض 2222222  .59

 اسماء محمد عبد المنعم عبد هللا 2222222  .61

 د محمد الحنبلىاسماء محمود محمود حام 2222222  .61

 االء احمد السيد السيد كيالني 2222222  .62

 االء خالد عبد العظيم احمد 2222223  .63

 االء ياسر فتحى عبد الحميد 2222222  .64

 االمير عمر عبد العزيز مرسي 2222222  .65

 الشيماء سمير السيد سليمان القلشى 2222222  .66

 الشيماء محمد احمد محمود المتولى 2222228  .67

 الشيماء وليد جمعه مبروك 2222222  .68

 امانى جمعه محمود قطب 2222222  .69

 امل محسن عبد الدايم عبد الفتاح 2222222  .71

 امل محمد هاشم محمد 2222222  .71

 امنيه شعبان سيد فوزى 2222223  .72

 امنيه مكرم السيد المتولى رضوان 2222222  .73

 اميرة احمد رجب محمود 2222222  .74

 عبد الباقي اميرة شعبان غانم 2222222  .75

 اميرة محمد رياض عمران 2222222  .76

 اميرة ياسر مصطفى احمد 2222228  .77

 اميمه عيد زهران زكى 2222222  .78

 انس احمد عشرى محمد 2222282  .79

 اهداء عشرى ابراهيم نصر 2222282  .81
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_____________________________________________________________________ 

 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Bموعة اجمل

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 ايات محمد ربيع رشوان 2222282  .1

 اية محمد صبري على محمد خالف 2222283  .2

 ايمان ابو الخير حلمي داوود 2222282  .3

 ايمان رجب شعبان رمضان 2222282  .4

 ايمان محمد سعد عبد الهادى جعفر 2222282  .5

 لفتوح احمدايمان ياسر ابو ا 2222282  .6

 ايه ايمن محمد احمد حسن 2222288  .7

 ايه حسين السيد على 2222282  .8

 ايه رمضان محمد عبد الرحمن 2222222  .9

 ايه محسن رجب منيع اسماعيل 2222222  .11

 آيه صالح راشد على 2222222  .11

 باسل السيد احمد حسن مشالى 2222223  .12

 بسمله حداد محمد عبد الكريم 2222222  .13

 بسمله وائل صالح احمد 2222222  .14

 بسمه حكيم عبد الحكيم اسماعيل 2222222  .15

 بسنت مفرح احمد ابوسمره 2222222  .16

 تسنيم رجب عزام على 2222228  .17

 تسنيم محمد يوسف عبد الباقى 2222222  .18

 تسنيم مدحت عصام محمد الصعيدى 2222222  .19

 تسنيم نبيل محمد عبد القوى 2222222  .21

 بر احمدتغريد علي صا 2222222  .21

 تغريد محمود احمد عبد الكريم 2222223  .22

 تقى حسن جمعه حسن 2222222  .23

 جهاد جمال محمد البيومي 2222222  .24

 جهاد جميل شعبان احمد 2222222  .25

 جهاد عادل عبد التواب محمد 2222222  .26

 جهاد محمد حسين ابو شبيرق 2222228  .27

 جيالن محمد خيرى السيد 2222222  .28



 

 Fayoum university                                                الفـــيوم                      جامعــة

 Faculty of medicine                                                                                            الطــب كليــة
 

_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222رقة الثانية العام اجلامعى كشف جمموعات الف

 Bاجملموعة 

    

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 جيهان عادل هاشم كامل 2222222  .29

 حازم محمد رجب ابوسيف 2222222  .31

 حبيبة احمد سيد عبد الفتاح 2222222  .31

 حسين ثابت فتحى قاسم 2222223  .32

 مزه محمد احمد عبد العليمح 2222222  .33

 حنين ياسر غيث عزيز 2222222  .34

 خالد عبد هللا رمضان سيد 2222222  .35

 خالد عبد الناصر احمد حسن 2222222  .36

 خديجه حماد شعبان عبد الجواد 2222228  .37

 خلود حسام الدين على ميهوب 2222222  .38

 خلود خيرى رجب عبد التواب 2222222  .39

 الوهاب معوضخلود كمال عبد  2222222  .41

 دعاء شعبان حلمى عبد اللطيف 2222222  .41

 دعاء صابر محمد حسن 2222223  .42

 دعاء عبد هللا السيد سالم 2222222  .43

 دعاء محمد محمد عبد الحميد 2222222  .44

 دعاء ممدوح فتحى احمد 2222222  .45

 دعاء نعمان ابراهيم رمضان 2222222  .46

 دميانه القس فام شحاته عيسى 2222228  .47

 دينا احمد فاروق حسن 2222222  .48

 دينا خالد محمد على 2222232  .49

 دينا رضا محمد ابراهيم خطاب 2222232  .51

 دينا شعبان محمد عبد هللا 2222232  .51

 دينا محفوظ عطا فرج هللا 2222233  .52

 دينا مدين حسين عبد القادر 2222232  .53

 دينا وحيد حسين معوض 2222232  .54

 وىرامز هانى ايليا حنا 2222232  .55

 رانيا احمد عبد الرحيم سيد 2222232  .56
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Bاجملموعة 

 
 
 
 
 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 ربيع شعبان خلف هللا ربيع 2222238  .57

 رحمة عبد العليم شريف ابو بكر 2222232  .58

 رحمه ابراهيم محمد عبد اللطيف 2222222  .59

 رحمه حسن متولي حسن عبيد 2222222  .61

 رحمه حميده مرزوق مرسى 2222222  .61

 رحمه رمضان عويس عبد القوى 2222223  .62

 رضا ابراهيم فهمى أبو عيش 2222222  .63

 رنا اسامه حامد احمد السكنيدى 2222222  .64

 رنا جمال محمد عبد اللطيف 2222222  .65

 ا سيد محمد محمدرن 2222222  .66

 رنا عاطف احمد مصطفى 2222228  .67

 رنا عالء الدين على على 2222222  .68

 رنا محمد حسن عبد الحليم حسن 2222222  .69

 روان اشرف محمد عبد التواب 2222222  .71

 روان محسن عسران عبدالعاطى السيد رزق 2222222  .71

 رونق محمد السيد العفيفى 2222222  .72

 س ابو طالبرويدا رجب عوي 2222222  .73

 ريم سيد عبد المحسن خليل 2222222  .74

 ريم نبيل فتحي محمد 2222228  .75

 ريهام سيد محمود السيد 2222222  .76

 زياد احمد محمد احمد 2222222  .77

 زياد حسام الدين كمال محمد 2222222  .78

 زياد حمدي كمال محمود 2222222  .79

 زياد سامح محمد عبد النبي 2222223  .81
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222الفرقة الثانية العام اجلامعى  كشف جمموعات

 Cاجملموعة 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 زياد سعيد بكري كامل 2222222  .1

 زياد عبد الستار احمد عبد الرحيم 2222222  .2

 زياد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 2222222  .3

 سوقى عثمان محمدزينب احمد د 2222222  .4

 زينب جمال ابراهيم احمد 2222228  .5

 سارة فضل محمود عبد المولى 2222222  .6

 ساره حسن محمد عبد اللطيف 2222222  .7

 ساره رمضان مهنى احمد 2222222  .8

 ساره كريم عبد الظاهر عبد المجيد 2222223  .9

 سالمه جالل سيد فتح الباب 2222222  .11

 ف هللاساندى منير مراد لط 2222222  .11

 سلمى سامح محمد سمكه 2222222  .12

 سمر كمال السيد جوده 2222228  .13

 سميه حسين سيد عبد الدايم 2222222  .14

 سميه سعيد طه عبد المولي 2222282  .15

 سناء السعيد بشير محمد حموده 2222282  .16

 سهيله احمد على احمد 2222282  .17

 سهيله احمد وحيد عبيد 2222283  .18

 بد الفتاح سعيدسهيله عوض ع 2222282  .19

 سهيله يحى محمد فوزي 2222282  .21

 سيد خالد رجب محمد 2222282  .21

 سيده السيد على محمد 2222282  .22

 سيف الدين احمد نبيه محمد 2222288  .23

 شروق حسن محمود يوسف 2222282  .24

 شهد احمد محمد احمد 2222222  .25

 شهد اشرف راتب الشهاوى 2222222  .26

 د علىشهد بدوى فرحات عي 2222223  .27

 شهد عطاء مصطفى ذكى 2222222  .28
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_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Cاجملموعة 

     

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 شهد عمر حسني عبد التواب 2222222  .29

 شهد محمد عبد العزيز عبد الرحمن 2222222  .31

 اء أنور عبد الستار عبد العليمشيم 2222222  .31

 شيماء جمال محمد جمعة 2222228  .32

 شيماء دياب محمد أنور 2222222  .33

 شيماء وجيه فيصل محمد 2222322  .34

 صابرين محمد عبدهللا الوردانى 2222322  .35

 ضحى خالد صالح مصطفى 2222323  .36

 ضياء محمود محمد محمد حسن حسن حرز 2222322  .37

 يد مسعدطارق محمد ع 2222322  .38

 عبد الرحمن ابراهيم احمد عبد القادر 2222322  .39

 عبد الرحمن احمد ابراهيم محمد 2222322  .41

 عبد الرحمن حسن حسين عبد الرازق 2222328  .41

 عبد الرحمن سعد خميس رجب 2222322  .42

 عبد الرحمن سيد عبد هللا يونس 2222322  .43

 عبد الرحمن على رمضان شاكر 2222322  .44

 الرحمن محروس السيد راتبعبد  2222322  .45

 عبد الرحمن محمد السيد على 2222323  .46

 عبد الرحمن محمد جالل عبد الصادق 2222322  .47

 عبد الرحمن محمد سالم عويس 2222322  .48

 عبد الرحمن محمد سيد عوض 2222322  .49

 عبد الرحمن محمد عبد الغنى على 2222322  .51

 عبد العزيز عدوى عبد العزيز احمد 2222328  .51

 عبد هللا اسماعيل ابراهيم عبد الحميد 2222322  .52

 عبد هللا حمدى محمد عبد الحفيظ 2222322  .53

 عبد هللا عالء السيد عويس 2222322  .54

 عبد هللا غريب عبد هللا السيد 2222322  .55

 عبد الوهاب صالح عبد الهادى زيدان 2222323  .56
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Cاجملموعة 

 
 
 
 
 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 عبدالرحمن اسماعيل عبدالمولى محمد 2222322  .57

 عال جبريل محمد خليفه 2222322  .58

 على ايمن على صابر 2222322  .59

 على رجب محمود حسين 2222322  .61

 على سالمه محمد مشاضى 2222328  .61

 لى سيد حسن محمد نافعع 2222322  .62

 على عبد الحميد بكرى عبد السالم 2222332  .63

 على عبد الحميد عمر السيد 2222332  .64

 على عبد الوهاب عبد الجواد ميهوب 2222332  .65

 علياء جمال نجدي احمد 2222333  .66

 علياء خالد محمود كمال الدين 2222332  .67

 علياء محمد جنيدي محمد 2222332  .68

 رج هللا عبد الجواد عبد هللاعمار ف 2222332  .69

 عمر احمد صالح احمد 2222332  .71

 عمر خالد عبد المنعم امين 2222338  .71

 عمر خيرت زكريا خليل العيونى 2222332  .72

 عمر سيد ابراهيم عبد التواب 2222322  .73

 عمر عالء فرج كامل 2222322  .74

 عمرو حسام السعيد الوزه 2222323  .75

 عمرو رجب عبد اللطيف عبد العزيز 2222322  .76

 عمرو سعد عنتر محمود 2222322  .77

 عمرو طارق سكران محمد 2222322  .78

 غاده محمد احمد جبيلي 2222322  .79

 فاتن بكار عبد الحليم محمد 2222328  .81
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_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Dاجملموعة 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 فادى عماد عبد المسيح عبد هللا 2222322  .1

 فادى ياسر شكرى مجلى 2222322  .2

 فاطمه حسين قرنى محمد 2222322  .3

 فاطمه عبد هللا ابوسيف عبد الجواد 2222322  .4

 فلاير حمدى الزعيم ابراهيم 2222323  .5

 كريستينا جمال رشدى عزيز 2222322  .6

 كريم محمود زكى محمد 2222322  .7

 كريمه موسى محمد محمد 2222322  .8

 لمى محمد احمد رياض 2222322  .9

 لميس رجب احمد ابراهيم 2222328  .11

 مارلى اسحق فرحات اسحق 2222322  .11

 مارى ميالد كامل جرجس 2222322  .12

 مارينا جرجس شكري جرجس 2222322  .13

 مارينا مايكل عادل صادق 2222322  .14

 ماريو وحيد صبحى حزقيال 2222323  .15

 مازن سيد عبد الوهاب جمعه 2222322  .16

 مازن مصطفى حامد عبد العزيز 2222322  .17

 ماهر  مصطفى  السيد  رمضان محمد 2222322  .18

 مبارك ضيف عبد الرازق حميده 2222322  .19

 محمد ا بو بكر بكرى عبد النبى 2222328  .21

 محمد ابراهيم عبدالرازق كيالنى 2222322  .21

 محمد ابوزيد ابو بكر عبد الغنى 2222322  .22

 محمد احمد رجب طه 2222322  .23

 محمد احمد رفعت احمد عزام 2222322  .24

 محمد احمد عبد الحميد قطب عطاهللا 2222323  .25

 محمد احمد محمد احمد 2222322  .26

 محمد احمد محمود مقيدم 2222322  .27

 محمد حسين محمود محمد عبده 2222322  .28
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222لفرقة الثانية العام اجلامعى كشف جمموعات ا

 Dاجملموعة 

    

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 محمد خالد محمد فكيه 2222382  .29

 محمد رمضان زكى مفتاح 2222382  .31

 محمد روبى يوسف محمود 2222383  .31

 محمد سعيد احمد حسين 2222382  .32

 طارق محمد عبد الغنىمحمد  2222382  .33

 محمد عادل محمد رحيم عطيه 2222382  .34

 محمد عبد القادر جمعه صادق 2222382  .35

 محمد عبد هللا عبد الجليل عبد الكريم 2222388  .36

 محمد على احمد على 2222382  .37

 محمد على محمد عبد الرحمن 2222322  .38

 محمد على محمد على 2222322  .39

 ظمحمد عماد احمد حاف 2222322  .41

 محمد عماد سعد عبد الباسط 2222323  .41

 محمد فرج هللا محمود عبد الوهاب 2222322  .42

 محمد محسن محمد عباس 2222322  .43

 محمد محمود حسن كامل 2222322  .44

 محمد محمود محمد محمود صالح 2222322  .45

 محمد ممدوح عطية عبد الجيد 2222328  .46

 محمد مؤمن رمضان محمد 2222322  .47

 هشام احمد عبد الجيد محمد 2222222  .48

 محمود احمد محمد عبد الشافي 2222222  .49

 محمود ايهاب محمود ابراهيم 2222222  .51

 محمود عبد العليم سعد عبد العليم 2222223  .51

 محمود عبد العليم ميهوب عبد العزيز 2222222  .52

 محمود عويس محمد محمد 2222222  .53

 محمود عيد رجب عبد الحميد 2222222  .54

 محمود مبارك حميده مبارك 2222222  .55

 محمود محمد اسماعيل محمود 2222228  .56
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_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Dاجملموعة 

 
 
 
 
 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 محمد على محمد على 2222322  .57

 محمد عماد احمد حافظ 2222322  .58

 محمد عماد سعد عبد الباسط 2222323  .59

 محمد فرج هللا محمود عبد الوهاب 2222322  .61

 محمد محسن محمد عباس 2222322  .61

 محمد محمود حسن كامل 2222322  .62

 محمد محمود محمد محمود صالح 2222322  .63

 محمد ممدوح عطية عبد الجيد 2222328  .64

 محمد مؤمن رمضان محمد 2222322  .65

 م احمد عبد الجيدمحمد هشا 2222222  .66

 محمود احمد محمد عبد الشافي 2222222  .67

 محمود ايهاب محمود ابراهيم 2222222  .68

 محمود عبد العليم سعد عبد العليم 2222223  .69

 محمود عبد العليم ميهوب عبد العزيز 2222222  .71

 محمود عويس محمد محمد 2222222  .71

 محمود عيد رجب عبد الحميد 2222222  .72

 د مبارك حميده مباركمحمو 2222222  .73

 منة هللا احمد سيد نصر 2222222  .74

 منة هللا احمد عبد الغني احمد سيد 2222222  .75

 منة هللا احمد على مصطفى 2222228  .76

 منة هللا بدوى عبد الفتاح احمد 2222222  .77

 منى وليد احمد زكريا 2222232  .78

 مؤمن ايمن المرسى عبدالعال 2222232  .79

 مصطفى محمدمى ابراهيم  2222232  .81
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Eاجملموعة 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 مى شعبان عبد العظيم جوده 2222233  .1

 مى محمد احمد عبد المعز 2222232  .2

 مي ربيع احمد عطية 2222232  .3

 يار عوض عبد النبى مصطفىم 2222232  .4

 ميار محمد كمال محمد 2222232  .5

 ميرنا مجدى صليب عطا هللا 2222238  .6

 مينا سمير كمال جادالسيد 2222232  .7

 مينا عبد الشهيد مالك لطف هللا 2222222  .8

 مينا عماد جالل زكي 2222222  .9

 نانسى سعيد باشا شعبان 2222222  .11

 عبادينانسى عصام احمد على ال 2222223  .11

 ناهد حمادة اسماعيل عبد المنعم 2222222  .12

 نجوى محمد ابراهيم عبد اللطيف 2222222  .13

 ندا ابو بكر السيد عبد الوهاب 2222222  .14

 ندا سليمان عجيذ سليمان 2222222  .15

 ندا صالح عبد هللا عبد العاطي 2222228  .16

 ندا عمر احمد عبد الرحمن 2222222  .17

 يكيرندا ياسر محمود ب 2222222  .18

 ندى طارق محمود ابراهيم 2222222  .19

 ندى قرني علي محمد 2222222  .21

 ندى محمد عبده ابوبكر الجالي 2222223  .21

 نسمه عزت عليان عبد العزيز 2222222  .22

 نهله حسن السيد عيد نصير 2222222  .23

 نهى جابر مرسى السيد 2222222  .24

 نهى صالح عبد هللا عبد العاطي 2222222  .25

 ا ربيع محمد كاملنور 2222228  .26

 نورا محمد السيد علي 2222222  .27

 نورا مصطفى محمود كامل 2222222  .28
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_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Eاجملموعة 

    

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 نورهان سيد رمضان مصطفي 2222222  .29

 اجر احمد سيد مصطفىه 2222223  .31

 هاجر عزت سليم عبد السميع 2222222  .31

 هاله فؤاد بكري فؤاد 2222222  .32

 هبه حماده لطفى عزالدين 2222222  .33

 هبه سيد طه احمد عبد العزيز 2222222  .34

 هدى احمد بشير عبدالفتاح احمد ابوعرب 2222228  .35

 هدى محمد احمدرافت عبد التواب 2222222  .36

 د العليم محمد فرجهدير عب 2222222  .37

 هدير عالء حامد يوسف 2222222  .38

 هدير محمود يوسف محمود 2222222  .39

 هند ايمن محمد احمد 2222223  .41

 هند جمعه عبد الرازق عبد الحميد 2222222  .41

 وسام احمد شعبان محمد 2222222  .42

 وسام أنور علي سالم 2222222  .43

 وفاء عماد حسن عفيفى 2222222  .44

 عادل عبد المجيد عبد الحميد ياسمين 2222228  .45

 ياسمين عبد الستار قرنى ابواليزيد 2222222  .46

 ياسمين محمد احمد محمود 2222282  .47

 يمنى جمال صابر جادهللا 2222282  .48

 يمنى خليل سيد حسن 2222282  .49

 يمنى مجدي محمود مرسي 2222283  .51

 يوستينا اكرم ايوب سدره 2222282  .51

 معوض يوستينا امير فهمى 2222282  .52

 يوسف طارق فتحى محمد نور الدين 2222282  .53

 يوسف ناصر حمدى على 2222282  .54

 احمد محمد عبد المطلب    2222288  .55

 احمد مصطفي احمد ابراهيم   2222282  .56
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_____________________________________________________________________ 

م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Eاجملموعة 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــماألس رقم الجلوس م

 اسامة ابو بكر محمد عبد الواحد   2222222  .57

 اسراء رجب سيد احمد   2222222  .58

 اسراء مصطفي فرج الدايخ   2222222  .59

 امنية السيد حسين ابو الغيط     2222223  .61

 جهاد شعبان احمد صاوي     2222222  .61

 دينا هشام محمود نجم الدين    2222222  .62

 سها خيري معوض سعد     2222222  .63

 سها محمد نجيب عبد العليم     2222222  .64

 شروق احمد فتحي احمد     2222228  .65

 سيد قرني عوض    عبد هللا  2222222  .66

 علياء جمال السيد ابراهيم    2222222  .67

 فاطمه شعبان احمد كامل    2222222  .68

 محمد توفيق جمعه توفيق     2222222  .69

 ود جمعه حنفي محمود   محم 2222223  .71

 مريم حسين عبد القادر عبد المجيد  2222222  .71

 ياسمين رجب سليمان فرج     2222222  .72

 يمني علي فتحي صالح     2222222  .73

 ندا احمد نادي رمضان     2222222  .74

 مروه محمود عبد المجيد     2222228  .75

 فارس عوض اليمني  2222222  .76

 حماده    محمد جمال حمدان 2222222  .77

 ساره فؤاد عبد الفتاح  2222222  .78

   كريم علي احمد صميد  2222222  .79

 مصطفي نصر الدين    2222223  .81
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222كشف جمموعات الفرقة الثانية العام اجلامعى 

 Fاجملموعة 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 ه جمال صادق  اسام 2222222  .1

 ابتهال احمد محمد محمد محمد الشيمى  2222222  .2

 ابراهيم محمد ابراهيم الصايم    2222222  .3

 احمد محروس احمد عمار   2222222  .4

 اسامه صالح محمد صميده   2222228  .5

 اسراء  محمد جابر  علي عبدالحليم   2222222  .6

 اسماء خالد احمد احمد    2222222  .7

 سام احمد فتح الباب احمد  ح 2222222  .8

 سارة محمد حسن عبدالواحد  2222222  .9

 شهد سيد رجب معوض     2222223  .11

 شهد عاطف احمد محمد    2222222  .11

 عبدالرحمن  عبدالوالي عبدهللا يسين    2222222  .12

 فاطمة محمد رمضان حامد   2222222  .13

 كرم عمر رمضان فيض هللا   2222222  .14

 مد عزت محمد لمى مح 2222228  .15

  محمود محمد جمعه عبد المولى 2222222  .16

 مروان سمير محمد  قطب   2222232  .17

 مريم أسامه حسين جالل 2222232  .18

 مريم محمود عبد التواب عبد التواب   2222232  .19

 مصطفى خالد حسن حسين حويحي   2222233  .21

 ندى ابراهيم عزالدين حسن   2222232  .21

 مد حسين  هدى اسامه اح 2222232  .22

 هشام رمضان فريح احمد    2222232  .23

 ميار مدحت  رجب إبراهيم   2222232  .24

 روان عاطف محمد محمود 2222238  .25

 ريم عبد المنعم ادريس مناع مجاور 2222232  .26

 عاصم علي عبد الظاهر علي 2222222  .27

 محمد محمود عبد هللا عبد الحفيظ  2222222  .28
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م ) قبل نتيجة دور سبتمرب (  2222/2222العام اجلامعى كشف جمموعات الفرقة الثانية 

 Fاجملموعة 

 

 األســــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

 محمود احمد حسين قطب  2222222  .29

 ندي شعبان محمد محمود السيد 2222223  .31

 المهند راتب عبيد   ) وافد البحرين ( 2222222  .31

 افد سوداني (انس عبد العزيز محمد جمع ) و 2222222  .32

 فلسطينيه ( هفاطمه ابراهيم عبد القادر  ) وافد 2222222  .33

 روان عادل احمد   ) وافد سودانيه ( 2222222  .34

 عز الدين عمر فايز   ) وافد فلسطيني ( 2222228  .35

 عبد الفتاح صالح عبد الفتاح) وافد فلسطيني (  2222222  .36

 طيني () وافد فلس   داودعباده بشار محمد  2222222  .37

 ) وافد فلسطيني (   محمد امين صبحي عثامنة 2222222  .38

 فلسطينيه ( ه) وافد  زينة محمد مصطفي زواتين 2222222  .39

 فلسطينيه ( ه) وافد  لما ياسر عبد العزيز العويصات  2222223  .41

  امنه السعيد االمام مالك   ) وافد سودانيه ( 2222222  .41

  طعمر سيد علي عبد الباس 2222222  .42

  شيماء بدوي محمد عبد هللا 2222222  .43

 محمود محمد سعد صادق  2222228  .44

 منه هللا سامي محمد محروس  2222222  .45

  ( سوري) وافد    علي ياسر النمر 2222222  .46

   ايه احمد علي عبد الجواد  2222222  .47

 سودانيه ( ه) وافد والء طارق يعقوب التوم 2222222  .48

 سودانيه ( ه) وافد عقوب التومدعاء طارق ي 2222223  .49

 اسالم عادل سالمه  2222222  .51


