
 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A1سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 ابانوب حنا سالمه بشري              

 1 ابانوب عاطف امين فهيم              

 3 ابانوب فادي عدلي حبيب              

 4 ابتهال ابراهيم عبدهللا ابراهيم              

 5 ابتهال جمعه عبدالعزيز سيد              

 6 ابرام رؤوف سنيوت سليمان              

 7 ابرام نور سمير زكي              

 8 ابراهيم السيد صالح سيد              

 9 ابراهيم جمعه سيد علي              

 21 ابراهيم رمضان سيد عبدالعزيز              

 22 اد الدين اسماعيل حسنابراهيم عم              

 21 ابراهيم محمد حسين محمد              

 23 ابراهيم مكرم ابراهيم زكي              

 24 ابراهيم يوسف علي عبدالرحمن              

 25 احمد ابوالعز احمد مهدي              

 26 احمد احمد حسين يوسف              

 27 عيل عبدهللا اسماعيلاحمد اسما              

 28 احمد الصابر محمد ابوغراره              

 29 احمد بدري احمد احمد              

 11 احمد جمال عبدالمالك علي              

 12 احمد جمال ناجي محمود              

 11 احمد حسام كمال عبدالعزيز              

 13 ر كاملاحمد حسن جعف              

 14 احمد حسن مسامح محمود              

 15 احمد حسين ابراهيم حسين              

 16 احمد حماده رضا محمد              

 17 احمد حماده محمد علي              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A1سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 احمد خالد فتحي عبدالرؤف              

 19 احمد خلف احمد حافظ              

 31 احمد خليل محمد حلمي              

 32 احمد ربيع احمد حسين              

 31 احمد ربيع فضل سالمه              

 33 احمد رضا محمد حسن              

 34 احمد سيد انور احمد              

 35 احمد شعبان صابر عبدالفياض              

               36 

               73  

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A2سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 احمد صابر جمعه عبدالدايم              

 1 احمد صبري حجازي احمد              

 3 حمد صالح سالم محمدا              

 4 احمد ضاحي عبدالغني سنوسي              

 5 احمد عاشور احمد عبدالطيف              

 6 احمد عاطف عبدهللا شلقامي              

 7 احمد عاطف عطفت مصطفي              

 8 احمد عبدهللا زين العابدين علي              

 9 احمد ليثياحمد علي               

 21 احمد علي محمد محمد              

 22 احمد عمر بديع عمر              

 21 احمد فرج موسي محمد              

 23 احمد مجدي عيد راشد              

 24 احمد محمد ابراهيم علي              

 25 احمد محمد ربيع سعد              

 26 محمد عبدهللا اميراحمد               

 27 احمد محمد علي ابراهيم الشرقاوي              

 28 احمد محمد فريد عبدالمعبود محمد              

 29 احمد محمد محمود علي              

 11 احمد محمود امين حسين              

احمد مصطفي عبدالحميد               
 عبدالرحمن

12 

 11 احمد ناجح محمود يونس              

 13 احمد ناصر خلف نظيم              

 14 احمد ناصر طه خليل              

 15 احمد هيثم محمد ابوالصفا              

 16 احمد ياسر زغلول محمد              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A2سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 17 احمد ياسر محمد وهبه              

 18 ادهم محمد نادي مهيدي              

 19 ارميا حنا تادرس حبشي              

 31 ارميا طلعت نبيل سوس              

 32 اروه منتصر محمد عبدهللا              

 31 اروي عالء ماهر فنجري              

 33 اسامه ربيع محمد عبدالمجيد              

 34 اسامه عادل عدلي حسن              

 35 اسامه عصام مفضل خليفه              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A3سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 هللا اسامه محسن صادق عطا              

 1 استير سامح لطفي جيد              

 3 استير نادي بولس عكاشه              

 4 اسراء جمال حسن امين              

 5 اسراء حسن محمود حسن              

 6 اسراء خلف محمد محمد              

 7 اسراء سيد جمعه محمد              

 8 ت خلف هللا احمداسراء صفو              

 9 اسراء عبدالحكيم محمد المهدي               

 21 اسراء قنعان عبدالجابر ابراهيم              

 22 اسراء محمد تهامي ابوزيد              

 21 اسراء محمود خيري دياب              

 23 اسالم حماده ناجي رياض              

 24 حمد شحاته عبدالغنياسماء ا              

 25 اسماء احمد عبدالحميد االزهري              

 26 اسماء جمال عبدالعال سيد              

 27 اسماء خالد احمد حسن              

 28 اسماء خالد شعبان عبدالفتاح              

 29 اسماء خلف هللا محمد سيد              

 11 خليفه احمد محمد اسماء              

 12 اسماء صالح صابر كمال              

 11 اسماء عامر محمود احمد              

 13 اسماء عبدالرحمن خلف سيد              

 14 اسماء عنتر بهجت بيه              

 15 اسماء كريم شوقي محمد              

 16 اسماء ماجد مندر مندراوي              

 17 اسماء محمد خلف علي              
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A3سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 اسماء محمود محمد محمود              

 19 اشرف يونان فوزي يونان              

 31 اشرقت ممدوح فاروق عبدالعواض              

 32 افنان ايمن محمد مهني              

 31 االء رجب محمد السيد              

 33 االء عادل سيد يوسف              

 34 االء عبدالرؤف يحي محمد              

 35 االء محسن سيد محمد              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A4سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 االء محمد عبدالسالم عبدالمطلب               

 1 االء محمد علي حسن              

 3 البير برسوم منقريوس يوسف              

 4 الحسن حمدي محمد مخلوف              

 5 الزهراء عبدالقادر عبدالاله خير              

 6 الزهراء محمدرافت فوزي خليل              

 7 القاسم احمد عارف حجازي               

 8 المنار عاطف عبدالمنعم عبدالوكيل              

 9 امال عبدالقادر خلف هللا عبدالقادر              

 21 اماني خلف ابراهيم خلف              

 22 قطباماني رضا رمضان               

 21 اماني عبدهللا محمد كامل              

 23 اماني فرج هللا بشري ضيف              

 24 امل خالد فتحي محمد              

 25 امل صالح ابوزيد عبداللطيف              

 26 امل محمد محمود رجب              

 27 امنه علي ديهوم عبدالرحيم              

 28 امنه معتز حسن سيد              

 29 امنيه احمد محمد كامل              

 11 امنيه ايسر احمد هالل              

 12 امنيه راضي رمضان احمد              

 11 امنيه مرعي محمد عبدالناصر              

 13 امير زكريا لبيب ديمكو              

 14 ني ظريف وهبهامير ها              

 15 اميره احمد هاشم عطيه              

 16 اميره خالد فوقي قناوي              

 17 اميره علي سعد خليل              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   A4سكشن )   -(   Aمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 اميره فتحي عبدالرحمن سيد              

 19 اميره محمد احمد حسن              

 31 امينه صالح وهبه عبدالمجيد              

 32 اناسيمون دانيال شاكر دانيال              

 31 انجي غطاس سعيد فهيم              

 33 اندرو تاوضروس ناجي بطرس              

 34 اندرو ناجح منير فرج              

 35 انديانا الهامي ادوارد فرج              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B1سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 انطون باسم عبدهللا صادق              

 1 انطونيوس نصحي جاب هللا ناشد              

 3 يد فتحي عكوشانور س              

 4 اوجيني ممدوح مالك حكيم              

 5 اوليفيا فخري وزير ثابت              

 6 ايريني سامي جاب هللا حبيب              

 7 ايريني ممدوح ابراهيم مجلي              

 8 ايمان اسامه حسن جمعه              

 9 مدايمان اشرف احمد سيد اح              

 21 ايمان رمضان ابراهيم علي              

 22 ايمان سامح ابراهيم محمد              

 21 ايمان صابر عبدالكافي عبدالقادر              

 23 ايمان عصام الدين سعد احمد              

 24 ايمان عنتر حسن علي              

 25 ايمان فايز شاكر عثمان              

 26 ايمان كمال احمد محمد              

 27 ايمان محمد عبدهللا حافظ              

 28 ايمان نادي سعد محمد              

 29 ايمان ناصر فتحي حسانين              

 11 ايمن شعبان علي احمد              

 12 ايمن عماد ناجي حبيب              

 11 مي عاطف اديب عزيزاي              

 13 ايناس محمد فتحي زكي              

 14 ايه احمد عبدالواحد احمد              

 15 ايه احمد محمد امين              

 16 ايه احمد مختار حافظ              

 17 ايه اسلمان عبدالعال اسلمان              
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B1سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

81 ايه ايمن احمد هاشم                

 19 ايه جمال عبدالمجيد محمد              

 31 ايه خلف فؤاد عبدالرحمن              

 32 ايه رضا صبحي مرعي              

 31 ايه رضا عباس ابراهيم              

 33 ايه صالح محمد شيمي              

 34 ايه عاطف جالل محمد              

 35 ه فولي ابراهيمايه عطي              

               36 

               37 

               38 

               39 
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B2سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 لرحيمايه عالء الدين عبدهللا عبدا              

 1 ايه علي سمير احمد              

 3 ايه محسن محمود محبوب              

 4 ايه محمد احمد حسن              

 5 ايه محمد عبدالوهاب محمد              

 6 ايه محمد كامل عثمان              

 7 ايه هني حامد محمود              

 8 دالعزيز حامدايه ياسر عب              

 9 ايهاب عبدهللا احمد عبدالعزيز              

 21 ايهاب عماد نعيم وهبه              

 22 باتريك عادل ذكي عياد              

 21 باتي اشرف حنين اسحق              

 23 باسل عطوه عبداللطيف سعد              

 24 باسل محمد مصطفي حسن              

 25 باسم ابراهيم وليم يسي              

 26 بافلي هاني اسحق وهبه              

 27 بسمله مختار صابر جارحي              

 28 بسمه رضا عزيز مرقس              

 29 بسمه محمد عربي محمد              

 11 بسنت فايز نعيم عبدالمسيح              

 12 نت يحي محمد شاكربس              

 11 بالل نادي مراد مهدي              

 13 بهاء شعبان محمد فتح الباب              

 14 بيتر ميشيل حكيم ميخائيل              

 15 بيتر ناصف حنين بباوي              

 16 بيشوي ايمن اديب حبيب              

 17 ينبيشوي زكريا بشري حن              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B2سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 بيشوي ممدوح ناجح توفيق              

 19 تسنيم حسن عبدالمغني حسن              

 31 تسنيم سيد عشيري فهمي              

 32 تسنيم محمد حسن احمد              

 31 تسنيم نجاح عبدالعظيم ابراهيم              

 33 تهاني عزيز جرجس رزق هللا              

 34 جرجس صبحي يوسف جرجس              

 35 جمال مجدي جمال اسحق              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B3سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 جهاد احمد عبدهللا خضراوي              

 1 جهاد اشرف خالد سليمان              

 3 جهاد عالء الدين محمد ابوالعال              

 4 جهاد ناجح عبدالظاهر محمد              

 5 جورج بشري اسحق عبده              

 6 دجورج رفعت فايق داو              

 7 جورج سعيد صالح سعيد              

 8 جوفاني جورج ميخائيل ميخائيل              

 9 جوي يوسف وديع حنا              

 21 حاتم حسن عبدالملك علي              

 22 حاتم صالح فاضل سيد              

 21 حاتم محمد حسين محمد              

 23 احمد سيد محمدحازم               

 24 حازم صبحي البدري عبدالغني              

 25 حازم محمد احمد عبدالسميع              

 26 حازم يحيي ابراهيم حسن              

 27 حبيبه رمضان مهدي محمد              

حسام الدين حاتم محمود محمد               
 شمس الدين

28 

 29 ام جمال محمد حسنحس              

 11 حسام عادل رمضان شوقي              

 12 حسام عزات محمد تغيان              

 11 حسام علي عبدالحسيب محمود              

 13 حسام محمد عبدالعزيز حسين              

 14 حسام محمود امين اسماعيل              

 15 عبدالمنعمحسن سالمه صديق               

 16 حسن محمد حسن عبدالرحيم              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B3سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 17 حسناء االمير عبدهللا اسماعيل              

 18 حسين محمد سعيد محمد              

 19 حال علي منصف علي              

 31 حماس عمر السيد عبدالوهاب              

 32 حمدي محمد حمدي حامد              

 31 حنا نادي سالمه قاعود              

 33 حنان ايمن قاعود عبدالحليم              

 34 خالد حمدي ابوفاخره عبدالوهاب              

 35 خالد رمضان عبدالمنعم رجب              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B4سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 خالد عبدالناصر عبدالفضيل محمود              

 1 خالد علي حسني مالك              

 3 خالد محمد ابوحلفايه سنوسي              

 4 لد محمد احمد محمد محمدخا              

 5 خالد محمد خميس محمود              

 6 خلود احمد محمد مراد              

 7 خلود خالد محمد احمد              

 8 خليل فولي خليل عبدالجواد              

 9 داليا عادل اسحق ميخائيل              

 21 دداليا عبدهللا علي محم              

 22 داليا عبدالناصر عيد حسن              

 21 داليا محمود عنتر محمد              

 23 داليا مصطفي فؤاد السيد              

 24 دعاء حسن فتحي سليمان              

 25 دعاء حمدي محمد احمد              

 26 دعاء طرفايه محمد محمد محمد              

 27 دعاء عبدالجواد ابوزيد عبدالحميد              

 28 دعاء علي فتحي مغربي              

 29 دعاء فتحي اسماعيل احمد              

 11 دعاء مصطفي حسين حزين              

 12 دعاء مؤمن محمدالخضر محمد              

 11 دميانه خلف جبرائيل عياد              

 13 دميانه وهيب سامي ناشد              

 14 دنيا عصام ابوغنيمه علي              

 15 دولت حسين محمود عبدالباقي              

 16 ديانا جاد ممدوح اسكندر              

 17 ديانا عادل صالح زكي              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   B4سكشن )   -(   Bمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 ديانا وليم فوزي مسعود              

 19 مين بنيامين اسكندردينا ا              

 31 دينا رضا عوض واصف              

 32 دينا عماد فتحي عبدالجواد              

 31 دينا فرغلي نادي محمد              

 33 دينا هشام سعد مسلم              

 34 راندا رائد ابوالحسين حمايه              

 35 نرانيا رفعت لملوم حس              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C1سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 رانيا سيد محمد مرسي              

 1 ا عمر ابوالحمايد عبدالناصرراني              

 3 رانيا محمد عبدهللا محمد المصري              

 4 ربا شريف درويش محمد              

 5 رحاب صالح محمد حميده              

 6 رحاب مجدي محمد علي              

 7 رحاب محمد ابراهيم محمد              

 8 وري ابراهيمرحمه محمد دكر              

 9 رضا حسن عباس محمد              

 21 رغده محمد عبدالرحمن محمد              

 22 رفيده بكر محمد محمد              

 21 رفيده عيد شحاته عيد              

 23 رفيده نميري محمد علي              

 24 رنا ابراهيم حسن مهدي              

 25 رنا امجد صفوت ثابت              

 26 رنا عبدالرحمن فتح هللا عبدالرحمن              

 27 روان زهزه علي الدين شعبان              

 28 روان عمر احمد مهران              

 29 رودينا راجح علي توفيق              

11 روضه خالد عبدالحميد عبدالرازق                 

 12 روضه ربيع توفيق عبدالمحسن              

 11 روضه عادل ابراهيم علي              

 13 روضه عواد عبدالحليم جمال              

 14 روماريو نبيل بولس محروس              

 15 رومندا نادي موريس يوسف              

 16 رؤي طارق حسن محمد              

 17 رؤي محمد فاروق محمد              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C1سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 ريتا زكريا غطاس عياد              

 19 ريحانه منطاع احمد ابراهيم              

 31 ريدا طه محمد الفولي احمد              

 32 ريم فاروق محمد فرحان              

 31 ريم قطب حسني محمد              

 33 محمودريم محمود فاروق               

 34 ريم مخيمر عمر سيف              

 35 ريم نصر صالح محمد              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C2سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 ريمون ايهاب حلمي ادم              

 1 ريمون رضا عياد وانيس              

 3 ريمون فايز نبيه فهيم              

 4 ريهام احمد حسن خالد              

 5 ريهام احمد صابر محمد              

 6 ريهام سعيد محمد شحاته              

 7 ريهام عبدالحفيظ هالل عيسي              

 8 ريهام عبدالكريم حامد فرج              

 9 ريهام محمد ياسين عبدهللا              

 21 ريهام وائل سعد عثمان              

 22 زياد سيد عبدالمعبود عبدالعال              

 21 زياد محمد سعد محمد              

 23 زياد محمد علي عبدالوهاب              

 24 زياد محمود محمد حسانين              

 25 زياد ممدوح صابر حسن              

 26 زياد ناصر عبدالوهاب محمود              

 27 زينب احمد عبدالمنعم احمد              

 28 زينب محمد بهاء الدين شحاته              

 29 نب محمد محمد شلقاميزي              

 11 ساره ابوالجود فخري شحاته              

 12 ساره جمال كمال عياد              

 11 ساره حسن محمد علي              

 13 ساره خالد عزت خليل              

 14 ساره ربيع محمود محمد              

51 ساره شعبان محمد ابراهيم                

 16 ساره عاطف شوقي شفيق              

 17 ساره علي عبدالعزيز ابراهيم              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C2سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 ساره عماد عبدالباقي عبدالسالم              

 19 ساره عيد عبدالباقي عبدالرحيم              

 31 ساره فضل محمد عبدالقادر              

 32 ساره محمد صالح احمد              

 31 ساره نادي يحيي محمد              

 33 سالمه حلمي عبدهللا عبدالفضيل              

 34 ساندي جرجس عدلي جرجس              

 35 ساندي سامح رزق مالك              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C3سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 ساندي سامح شهدي فهمي              

 1 ساندي عزت نعيم امين              

 3 ساندي غالي حنا مجلي              

 4 دا لحافظسلطان عربي عبدالاله عب              

 5 سلفيا نبيل قليني وديع              

 6 سلمي اسامه احمد محمود              

 7 سلمي محمد علي احمد              

 8 سما سيد ابراهيم سالم              

 9 سندس رافت عبدالعظيم احمد              

 21 سها محمود عبدالحميد محمود              

 22 سهيله صالح نجيب محمد              

 21 سوزان محمد رشدي محمد              

 23 سوسن محمد مجدي عبدالعال              

 24 سوسنا ايهاب سعد يوسف              

 25 سيف عبدالناصر محمد حلمي              

 26 سيمون مجدي ثابت عياد              

 27 يل تاوضروس مرقصسيمون نب              

 28 شاده علي محمد حسن              

 29 شادي حسام ابوبكر علي فوزي               

 11 شاهنده خاطر يحيي عبدالسالم              

 12 شذا اسامه كمال محمد              

 11 شذي مختار مصطفي كمال حسن              

 13 صديق شروق طاهر محمود              

 14 شروق ياسر فتحي احمد              

 15 شريف رضا حسين احمد              

 16 شريف عماد عبدالمولي علي              

 17 شرين عبداللطيف شبيب محمد              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C3سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 شرين نصر عبدالحفيظ محمد              

 19 شعبان فتح ابوالنور علي              

 31 شهاب الدين صبح عبدالعزيز علي              

 32 شهد حسني فؤاد محمد              

 31 شهد صالح شاه بور              

 33 شيري اشرف جمال يواقيم              

 34 شيرين محمد شوقي محمد عباس              

 35 شيماء احمد عبدالغني عبداللطيف              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C4سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 شيماء توفيق عبدالوهاب محمد              

 1 الزهيري شادلي شيماء شادلي              

 3 شيماء صابر عبدالسالم عبدالحميد              

 4 شيماء عماد حمدي طه              

 5 شيماء فرج ادريس حمد              

 6 شيماء محمد عبدالقادر توني              

 7 شيماء ممدوح عشري محمود              

 8 دشيماء منتصر ربيع محم              

 9 شيماء وحيد شحاته عبدالمعز              

 21 صابرين عالء عبداللطيف محمد              

 22 صبحي عيسي صبحي عبدهللا              

 21 صفاء عالء الدين محمد علي              

 23 صالح رضا صالح محمود              

 24 صالح محسن صالح علي              

 25 صالح منتصر صالح باشا              

 26 صموئيل حنا مرزوق حنا              

 27 صموئيل عبدهللا كرم عبدهللا              

 28 صموئيل فارس يونان فهمي              

 29 صموئيل مجدي راجي يونان              

 11 ضحي احمد حسني عبدالكريم              

 12 ضحي رضا شمس الدين ابوالليل              

 11 ضحي زكريا محمد كيالني              

 13 ضحي محمد صالح توني              

 14 طارق محمد ابوالفتوح محمد              

 15 طارق محمد عبدالهادي عامر              

 16 طه شعبان ناجي محمد              

 17 محمد زناتيعاصم عصمت               



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   C4سكشن )   -(   Cمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 عائشه ايهاب ممدوح حسين              

 19 عائشه ربيع عبدالحميد علي              

 31 عبدالرحمن احمد جاد عبدالرحمن              

 32 عبدالرحمن خالد فايز عبدالخالق              

 31 عبدالرحمن رجب عبدالجابر جاد هللا              

 33 عبدالرحمن عمار عبدالرحمن               

 34 عبدالرحمن عيد فتحي محمود              

 35 عبدالرحمن محمد احمد هاشم              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   D1)  سكشن  -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 عبدالرحمن محمد ربيع بدوي محمد               

 1 عبدالرحمن محمد محمود حسونه              

 3 عبدالرحمن محمود احمد علي              

 4 عبدالرحمن مرعي ابراهيم صميده              

 5 لرحمن مصطفي حسن محمدعبدا              

 6 عبدالرحمن يحي عبدالحميد عبداللطيف              

 7 عبدالرشيد محمود عبدالرشيد عبدالحسيب              

 8 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالجليل              

 9 عبدالعزيز جمال عبدالعزيز ابوحليقه              

 21 داد عبدالعزيز محمدعبدالعزيز ح              

 22 عبدالفتاح جمال محمد احمد              

 21 عبداللطيف نميري عبداللطيف محمد              

 23 عبدهللا احمد عبدهللا عبدالعظيم              

 24 عبدهللا صابر خليفه صابر              

 25 عبدهللا محمد احمد علي              

 26 عبدهللا محمود محمد علي              

 27 عبدهللا مصطفي احمد محمود              

 28 عبدهللا منتصر حسن احمد              

 29 عبدالمسيح موسي شنوده عبيد              

 11 عبدالمنعم ابوزيد همام عبده              

 12 عبدالمنعم ربيع عبدالمنعم حميده              

 11 عبير خالد محمد عبدالرازق              

 13 عبير منتصر ربيع ابراهيم              

 14 عز الدين رمضان عبدهللا عبدالسميع              

 15 عزه محمد محمود عبدالواحد              

 16 عصماء شيبه الحمد محمد عبدالغني              

 17 محمد عال عبدالعظيم حسن              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   D1)  سكشن  -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 عالء حماده مرسي عباس              

 19 عالء ربيع سيد خلف              

 31 عالء عبدالحميد احمد عبدالحميد              

 32 عالء يحيي فيض محمد              

 31 علي سعيد علي شعراوي              

 33 علي صبري محمد عبده              

 34 علي صديق سيد علي              

 35 علي محمد علي حسن              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   D2سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 علي محمود يحي علي              

 1 علياء عبدهللا احمد محمود               

 3 عمر جمال سيد صديق              

 4 عمر عبد الاله شحاته مهران              

 5 عمر محمد فاروق محمد              

 6 عمر ناصر محمود حسن              

 7 عبدالعزيزعمرو رجب محمد               

 8 عمرو قعود حسن محمد              

 9 عمرو ناصر محمد علي              

 21 عندليب عالء محمد محمود              

 22 غاده صالح اسماعيل محمد              

 21 غاده محسن عثمان محمد              

 23 غاده محمد عبدالعزيز عبدالرحيم              

 24 غاده نجدي عبدالحكيم نجدي              

 25 غاده وائل محمد الصغير عمر              

 26 غدير محمد سيد عبدالحميد              

 27 فادي بشري زكي شحاته              

 28 فادي سمير صالح صادق              

 29 فادي عيد بولس خليل              

 11 دي ميخائيل عطيه شحاتهفا              

 12 فادي نمر اسحق فرنسيس              

 11 فاروق سيف علي عطا              

 13 فاطمه احمد صالح الدين عبدالقادر              

 14 فاطمه احمد عبدالجواد احمد              

 15 فاطمه احمد محرم فرج              

 16 مه محمد شوقي حسنفاطمه اسا              

 17 فاطمه اشرف سليمان احمد              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   D2سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 فاطمه الزهراء محمد احمد محمد              

 19 فاطمه جمال احمد اسماعيل              

 31 فاطمه خالد حسين محمد              

 32 فاطمه سعيد عبدالرحمن ابراهيم              

 31 علي زين العابدين عزت  فاطمه              

 33 فاطمه عمر ابوبكر عبدالمحسن              

 34 فاطمه مجدي عبدالسميع عبدالعزيز              

 35 فبرونيكا بهاء تادرس متري              

               36 

               37 

               38 

               39 

               14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (  D3سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 فتحي راضي كمال رسيم              

 1 فرحه حماده فولي محمد              

 3 فرحه عالء الدين محمد مهدي              

 4 هللا فرونيا عماد شحاته فرج              

 5 فضل عبدالعظيم فضل ابوفاخره              

 6 فهد احمد محمد قرواني              

 7 فيبي ممدوح فؤاد صادق              

 8 فيبي نشات توفيق ناشد              

 9 فيرينا زهني لطفي فايز              

 21 فيرينا صالح صالح صالح              

 22 فيوال سعيد رزق هللا حبيب              

 21 كارول سامي جورج دانيال              

 23 كارين ناصر صالح امين              

 24 كاظم احمد كامل احمد              

 25 كامل عيسي عبدالباسط عبدالجيد              

 26 كرستين حبيب حنا صادق              

 27 نا يونان فانوس ميخائيلكرستي              

 28 كريم عاطف نجيب شحاته              

 29 كريم عبدالناصر علي عبدالناصر              

 11 كريم ماهر كامل محمد              

 12 كريم محمد سليمان محمد              

 11 كريم مصطفي احمد امين              

 13 احمد عليكريمان كمال               

 14 كلودي هاني شحاته غالي              

 15 كيرلس ابراهيم فايز صادق              

 16 كيرلس ايمن محفوظ ابراهيم              

 17 كيرلس جميل محروس ولسن              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (  D3سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 كيرلس رافت فاروق رزق              

 19 كيرلس صبحي صالح ملك              

 31 كيرلس عماد عطا هللا ملك              

 32 كيرلس لويس عطا ابراهيم              

 31 كيرلس نادي سمير نجيب              

 33 كيرلس نسيم منير اسكندر              

 34 كيرلس هشام شحاته حليم              

 35 الرا اشرف وهبه ميخائيل              

               36 

               37 

               38 

               39 
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (  D4سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 لورنا اسامه ابراهيم شوقي              

 1 لويز فرج لويز مسعد              

 3 ليلي حسين محمدجمال الدين حسن              

 4 مادونا صفوت فوزي قليني              

 5 مادونا عاطف تقي مسعد              

 6 مادونا متياس فوزي جرجس              

 7 مادونا نادي ذكي ويصا              

 8 مادونا يسري مكرم مسعد              

 9 مارتن ناجي نجيب برسوم              

 21 مارتينا عادل عوض راجي              

 22 مارتينا مجدي اشعياء زخاري              

 21 مارتينا مراد جوني زكي              

 23 ماركو عصام شاروبيم جرجس              

 24 ماركو فريج فهمي وهبه              

 25 يف اسحاق جرجسمارلين جوز              

 26 ماروال نبيل كرم بطرس              

 27 ماري بطرس اديب تاوضروس              

 28 ماري مجدي نصيف عبدالمالك              

 29 ماري موريس ليشع اسحق              

 11 ماريان عبدالمسيح كمال عبدالمسيح              

 12 رشدي نجيبمارينا جرجس               

 11 مارينا رومان بشري شحاته              

 13 مارينا سامي لطفي سالمه              

 14 مارينا عادل وليم منقريوس              

 15 مارينا ناجي رجائي فكري              

 16 مارينا نادي لبيب مرقص              

 17 ماريو اشرف نوناي عازر              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (  D4سكشن )   -(   Dمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 مازن ايهاب محمد ابوعلى عبد القادر              

 19 مازن مصطفي عوض محبوب              

 31 مايكل ابراهيم عبدالمالك يني              

 32 مايكل جمال عزت توفيق              

 31 مجدي جرجس رمزي خليل              

 33 يمحسن رفعت محمد عبدالهاد              

 34 محمد ابراهيم سيد عبدالسالم              

 35 محمد ابراهيم فاروق عبدالحسيب              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E1سكشن )   -(   Eمجموعه  )

14 13 21 22  م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 

 2 محمد احمد عبدالحميد عبدالجواد              

 1 محمد احمد علي مصطفي              

 3 محمد اسامه محمد زكي              

 4 محمد اشرف حلمي محمد              

 5 محمد امين فهمي عباني              

 6 عمر محمود محمد ايمن              

 7 محمد بهاء محمد علي              

 8 محمد جمال نور علي              

 9 محمد جوده عيد فرحان              

 21 محمد حسن عبدهللا عبدالجيد              

 22 محمد حسين حسن عبدالرحيم              

 21 محمد حماده محمد حسن              

 23 محمد خالد محمد ابراهيم              

 24 محمد خالد محمد امين محمد              

 25 محمد خلف شحاته حسين              

 26 محمد ربيع محمد مسعد              

 27 محمد رضا شوقي علي              

 28 محمد رمضان احمد ابراهيم              

 29 لعظيم كاملمحمد سمير عبدا              

 11 محمد سهيم محمد عوض              

 12 محمد سيد محمد سيد              

 11 محمد شريف عبدالقادر حسنين              

 13 محمد شعبان عبدالمنعم محمد              

 14 محمد صبحي عبدالباري عبدالعظيم              

 15 محمد ضاحي حسن سباق              

 16 محمد طه خليفه طه              

 17 محمد عبدالحفيظ محمد بيومي              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E1سكشن )   -(   Eمجموعه  )

14 13 21 22  م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 

 18 محمد عبدالدايم محمد عبدالحميد              

 19 محمد عبداللطيف صابر عبداللطيف              

 31 محمد عبدالمنعم خليل ابراهيم              

 32 حمد حسونهمحمد عبدالناصر م              

 31 محمد عدلي احمد عدلي              

 33 محمد عالء حسن سالم              

 34 محمد علي احمد حسن              

 35 محمد علي عاشور محمد              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E2سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 محمد علي محمد احمد              

 1 محمد عمر بدري احمد              

 3 محمد عيد احمد كامل              

 4 محمد كرار فرغلي محمد              

 5 محمد مجدي مراد احمد              

 6 محمد محسن صابر عبدالنبي              

 7 محمد محسن محمد نادي              

 8 محمد مصطفي تالوي عبدالموجود              

 9 محمد نشات رشدي احمد              

 21 محمد هشام علي ابراهيم              

 22 مد طهمحمد هشام مح              

 21 محمد وائل محمد ظريف              

 23 محمود احمد عرفه عبدالسالم              

محمود حسب النبي عمر حسب               
 النبي

24 

 25 محمود حسن عبدالحكيم سيد              

 26 محمود سعيد خلف ادريس              

 27 مرسيمحمود شاكر عبدالسالم               

محمود صابر محمود حمدي               
 عبدالرازق

28 

 29 محمود علي محمود احمد علي              

 11 محمود فيصل عبدالعاطي محمد              

 12 محمود محمد شحاته احمد              

 11 محمود محمد علي علي جمعه              

 13 د احمدمحمود محمد محم              

 14 محمود محي الدين محمود احمد              

 15 محمود مصطفي عبدالعزيز محمد              

 16 محمود وجيه محمد عبدالستار              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E2سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 17 مروان ايهاب كامل عوض              

 18 مروان محمد سيد بركات              

 19 ميمروان محمد علي شلقا              

 31 مروه ابومدين عزالدين عبدالجواد              

 32 مروه سيد محمد عبدالرحيم              

 31 مروه عبدالحميد جمعه صغير              

 33 مروه محمود محمد سكران              

 34 مروه نبيل عمر عبدالحكيم              

 35 حمدمريم احمد اسماعيل ا              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E3سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 مريم اسحق بشري فهيم              

 1 يم اسماعيل حسن اسماعيلمر              

 3 مريم اسماعيل محمود علي حموده              

 4 مريم اشرف حليم اسلمان              

 5 مريم اشرف يوسف محمد              

 6 مريم الفونس يعقوب ميخائيل              

 7 مريم امين حنا بطرس              

 8 عطا هللامريم انور نصيف               

 9 مريم بباوي سيف حبيب              

 21 مريم جمال شهدى يواقيم              

 22 مريم حسن سيد حسين              

 21 مريم حمدي محمد فرغلي              

 23 مريم حنا عياد جرجس              

 24 مريم سالم عبدالقادر عبدالسالم              

 25 مريم سمير لمعي ارمانيوس              

 26 مريم سمير ورد عبيد              

 27 مريم صبري محمد عبدالفضيل              

 28 مريم عالء محمد ابوالعال              

 29 مريم فايق كامل يعقوب              

 11 مريم محمد عبدالمنعم عبدالوهاب              

 12 مريم محمد موسي حسين              

 11 مريم واصف فوزي ولسن              

 13 مريم يوسف ناروز ونجد              

 14 مصطفي احمد مصطفي عبدالستار              

 15 مصطفي السيد مراجي جبريل              

 16 مصطفي حجاج حسن علي              

 17 السيدمصطفي عيد فتحي               



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E3سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 مصطفي محمد ابوزيد ابوالسعود              

 19 مصطفي محمد سيد مهني              

 31 معتز سعد فتحي عبدالعليم              

 32 معتز صافي عبدالدايم احمد              

 31 معتصم اشرف ضبع احمد              

 33 ملك السيد جوده علي              

 34 ملك عبدالمنجي علي سليم              

 35 ملك عمادالدين محمد احمد              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E4سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 منار بهاء الدين يوسف علي              

 1 منار حمدي جمال فؤاد              

 3 منار حمدي عبداللطيف حمد              

 4 منار محمد جمال الدين عبدالرحمن              

 5 منار محمد حسين حسن              

 6 اعيل عبدالحكيممنه هللا احمد اسم              

 7 منه هللا جمال عمر عبدالعليم              

 8 منه هللا سعيد عبدالرحمن حافظ              

 9 منه هللا عرفات سليمان احمد جاد              

 21 منه هللا عزمي محمد السيد              

 22 منه هللا عصام محمد محمود              

 21 منه هللا عالء احمد حسين              

 23 منه هللا قاسم حسونه خضر              

 24 منه هللا محمد مهيوب حسن              

 25 منه هللا محمود ابراهيم عطا              

 26 منه هللا ممدوح حيدر شحاته              

 27 منه هللا هشام محمد زكي              

 28 منه شعبان توفيق مهران              

 29 مني احمد محمود عبدالرحمن              

 11 مها عبدالقادر مسعد محمد              

 12 مها محمد صالح محمد              

 11 مهاب حسين محمود احمد              

 13 مهرائيل ارنست انور حبيب              

 14 وجيه مخائيل مهرائيل سعيد              

 15 مهرائيل سمير سعدهللا سعيد              

 16 مودي مالك عبدالمسيح نجيب              

 17 موسي ميالد حبيب صادق              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   E4سكشن )   -(   Eمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 مونيكا مجدي منسي وهبه              

 19 مي اشرف السيد محمد              

 31 مي رضا كامل علي              

 32 مي رضا مفضل خليفه              

 31 مي صالح عطيه احمد              

 33 مي فتحي خلف حسن              

 34 مي محسن شحاته شلقامي فرغلي              

 35 مي محسن مراد حسين              

               36 

               37 

               38 

               39 

               41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.

رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   F1سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 مي محمد احمد شحاته              

 1 مي محمد خلف عبدالخالق              

 3 مي محمد محمد صالح محمد              

 4 مياده فرج محمد همام              

 5 ميخائيل يوسف عبدالمالك غالي              

 6 ميرا جرجس اسكندر جرجس              

 7 ميرا حليم مرجان كامل              

 8 ميرفت حسن عبدالعظيم محمد              

 9 ميرنا حمدي محمد محمد              

 21 ميرنا سعيد احمد عبدالعزيز              

 22 ميرنا غني فايز غالي              

 21 ميرنا ميالد ابراهيم جرجس              

 23 ميرنا نناي ناشد حنا              

 24 ميروال بهاء يعقوب قلته              

 25 ميروال عزيز وهبه حنا              

 26 ميري مجدي وليم موسي              

 27 ميريت اشرف فؤاد الياس              

 28 ميفل حلمي كامل يعقوب              

 29 مينا ايمن حنا معوض              

 11 مينا ناروز موسي عبده              

 12 مينا يحيي رزق هللا اسحق              

 11 مينا يعقوب ايوب يعقوب              

 13 مينا يوسف جرجس حنا              

 14 نادر ناجح عبدالعظيم محمد              

 15 نادي وجيه عياد كامل              

 16 ناديه كامل بشري رزيق              

 17 ناردين كمال كامل خليل              



 

 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 2020/2021المجموعات والسكاشن للمستوى االول 
 

   
 

 

 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.
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 (   F1سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 نانسي جالل بطرس فرج              

 19 نانسي ميالد صموئيل اسحق              

 31 ناهد عماد محمد محمود              

 32 نجالء رجب ابوالعال محمد              

 31 نجالء فضل خلف محمود              

 33 ندا محمود ابراهيم عبدالسميع              

 34 ندى شقرانى زين العابدين محمود              

 35 يدندي اشرف وهيدي س              
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
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 (   F2سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 ندي سعيد كامل عبدالغني              

 1 ندي شعبان احمد عبدالحميد              

 3 ندي عبدالناصر محمد بحيري              

 4 ندي عبدالناصر محمد رجب              

 5 ندي علي مصطفي عبدالخالق              

 6 ندي فضل ابوالسعود احمد              

 7 ندي محمد محمود رياض              

 8 ندي محمود راضي احمد              

 9 ندي مصطفي شوقي عبدالجواد              

 21 ندي ممدوح محمود ابراهيم              

 22 نرمين جمال محمد توني              

 21 نرمين صفوت عطا هللا ميخائيل              

 23 نرمين مجدي شاكر عبدالمسيح              

 24 نسرين سيد فرج محمد              

 25 نصحي سامي سمعان جوده              

 26 نور خالد اسماعيل عبدالمالك              

 27 نور نعيم ثابت ملك              

 28 نورا احمد مراد شحاته              

 29 نوران احمد محمد علي              

 11 نوران مدحت عبدالمنعم عبدالباري              

 12 نورهان احمد محمد عباس              

 11 نورهان اسامه احمد موسي              

 13 نورهان اسامه محمد خليل              

 14 نورهان خلف كمال دمرداش              

 15 نورهان ماجد انيس امين              

 16 نورهان محسن فؤاد عبدالموجود              

 17 نورهان محمد احمد محمد محمد              
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 (   F2سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 نورهان محمد حسن محمود              

 19 نورهان محمد مهني زهران              

 31 نورهان ممدوح عبدهللا حسن              

 32 نورهان هاني عبدالرحيم علي              

 31 نورهان هشام محمود ابوزيد              

 33 نيره حسين فضل ابراهيم              

 34 نيره رضا شحاته سنوسي              

 35 نيره طارق اسماعيل عبدالحميد              
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 (   F3سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 نيره منصور فاروق ابوزيد              

 1 نيره مؤمن احمد محمد              

 3 نيره ناصر عبدالكريم ايوب              

 4 هاجر احمد فاروق محمد              

 5 هاجر ايهاب احمد محمد              

 6 هاجر حسن عبدالرحمن ابوالفضل              

 7 هاجر حماد سيد ابوبكر              

 8 هاجر حماده رجب ماهر              

 9 هاجر رماح مسعود الجارحي عمر              

 21 هاجر صبحي محمد علي              

 22 هاجر عصام الدين مداح عبدهللا              

 21 هاجر عطيه احمد السيد              

 23 هاجر عيد حسين السيد              

 24 هاجر يسن فؤاد عبدالوهاب              

 25 هادي عالء الدين خلف محمد              

 26 هايدي سمير رزق جيد              

 27 هايدي شمعون حليم اسعد              

 28 هبه احمد فوزي عبدالمعز              

 29 هبه حماده محمد عبدالكريم              

 11 هدرا جمال عياد اسكندر              

 12 هدي احمد حمدي محمدالشلقامي              

 11 هدي سيف النصر احمد واعر              

 13 خليل هدي شعراوي محمد              

 14 هدي طه محمد عبدالجواد              

 15 هدي محسن احمد عبدالاله              

 16 هدي محمد يوسف محمد              

 17 هدير كمال عبدالرحمن حسن              
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رسالة الكلية : تطوير البرامج الدراسية فى العلوم األساسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لتنمية المعارف والمهارات الالزمة 
.للمنافسة فى سوق العمل وبحث علمى يرقى للمستوى العالمى لتعزيز دور الكلية فى تنمية المجتمع المحلى واإلقليمى  

 (   F3سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 هدير محمد عمر احمد              

 19 هدير هاني ماضي عساف              

 31 هشام احمد سيد محمد              

 32 هشام مجدي سعد محمد              

 31 هال احمد محمد محمود              

 33 همت محمد رجب زيدان              

 34 هناء سليمان علي عبدالوهاب              

 35 هناء ناجي عبدالعظيم علي              
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 (   F4سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 2 هند اسامه حمدان عبدهللا              

 1 هند حجازي شحاته عبداللطيف              

 3 هند محمود توفيق عبدالرحيم              

 4 هيالنه هاني نادي ميخائيل              

 5 وائل محمود جمال احمد              

 6 وجنات عبدالعظيم محمد صفوت               

 7 ورده سيد رفعت بدري              

 8 وعد حميده حمدي محمد              

 9 والء اسماعيل محمود عبدالعليم              

 21 والء مهدي علي مهني              

 22 والء ناجي علي احمد              

 21 وليد حمدي خلف احمد              

 23 وليد ربيع عبده حسن              

 24 وليد عبدالناصر عبدالرحمن مهني              

 25 يارا سيد احمد الريدي              

 26 ياسر حسن احمد حسن              

 27 ياسر عبدالجواد عبدالوهاب خليفه              

 28 ياسمين احمد علي محمد              

 29 ياسمين شريف ابراهيم توني              

 11 ياسمين عيد صالح محمد              

 12 ياسمين فيصل محمد احمد              

 11 ياسمين محمد ابراهيم محمد              

 13 يحي ماهر يحي عبدالمنعم              

 14 يمني اشرف ابراهيم عبدهللا              

 15 يوساب سليمان جرجس سليمان              

 16 يوساب فادي فاروق فريد              

 17 يوستينا ابراهيم عبدابراهيم              
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 كلية العلوم : كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 رؤية الكلية : تسعى الكلية للتميز على المستوى األكاديمى والتطبيقى للوصول إلى االعتماد اإلقليمى والدولى.
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 (   F4سكشن )   -(   Fمجموعه  )

 م اسم الطالب 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21 13 14

 18 يوستينا حنا يوسف حنا              

 19 غطاس فتحي ناثانيوستينا               

 31 يوستينا كرم اسحق سولاير              

 32 يوسف اشرف حماد محمود              

 31 يوسف جمال محمد عبدهللا              

 33 يوسف خالد شحاته عبدالحكيم              

 34 يوسف زين العابدين محمد فؤاد              

 35 يوسف صالح سامي نوح              

 36 يوسف طه توفيق محمد              

 37 يوسف فرج يوسف فرج              
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