
ادئ برمجة م
الفصل الدرا الص 

2020/2021

د المراجعة ق

مبادئ برمجةاسم المقرر:

جةاسم الطالبرقم اكاديمي الن
50احمد السيد احمد صبيحه190514
33احمد شبل هاشم الحكيم190517
60احمد يحيى عبدالرحمن محمدالدسوقى190525
رلامير برىء محمد الدمرداش زيد190531
54جمال  محمد محمد الباز190535
39سيف الدين طاهر صالح حسن190539
65عبدالرحمن سامى السيد سابق190546
رلعصام محمد سعيد عبد الغني موسى190554
51على رمضان شبل ضوه190558
رلعلى صالح على السيد190559
50على عمرو على وهبه190560
رلمحمد ايمن محمد عبد هللا سرور190573
79محمد عزالدين كامل عز الدين معوض190592
رلمحمد عماد بسيونى محمود على190594
71محمود عبدالحميد أمين  السيد صبيح190609
41مصطفى محمود محمود الحلفاوى190618
50معتز عصام يسرى خميس190620
68مينا الشحات رزق فرج هللا190622
69ابانوب حبيب كمال اسحاق200001
34ابراهيم محمود ابراهيم الغرباوي200003
غابراهيم باهر كمال عتلم200004
50ابراهيم سعيد محمد محمد خضر200009
56ابراهيم محمد ابراهيم عبد العاطى حمد200013
57احمد اسامه محمود المشطاوى200017
62احمد السيد محمد طايل200023
51احمد الشافعى محمد امين زهران200025
50احمد جمال فتحى شحاته فوده200027
69احمد رمزى فتحى عبدالظاهر200036
57احمد سامى الصادق محمد خليفه200039
53احمد سالمه حسن عبدربه200042
85احمد سالمه ناجى خلف200043
50احمد شريف فتحى أبوالنجا200047
61احمد طارق عبدالحافظ جرن200054
59احمد طارق عبدالهادى على الدين200055
58احمد طارق محمد عبد اللطيف االسود200056
غاحمد عادل ابراهيم الفرماوى200057
51احمد عادل احمد محمد200059
رلاحمد عبد العزيز عبد المنعم عبد الهادى عسل200062
42احمد عطيه حمزه العريان200064
70احمد عمرو مصطفى كمال عبد المنعم عمر200066
61احمد فايز احمد العزب يونس200067
57احمد مجدى مصطفى على الفخرانى200073
75احمد محمد احمد البى200077
رلاحمد محمد احمد محمد عبد هللا زايد200078
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54احمد محمد حصافى محمد ضباش200081
67احمد محمد سالم محمد ابوعيده200083
54احمد محمد سالمه السيد شحاته200084
55احمد محمد شلبى الكومى200085
رلاحمد محمد عبدالقادر البسيونى200088
رلاحمد محمد عبدالنبى الفره200090
41احمد محمد محمد سالم الوكيل200092
50احمد مختار جودة مختار200094
رلاحمد محمود السيد الحفناوى200095
55احمد مصطفى احمد حسنين عامر200098
66احمد مندوه بطايحى بدير200102
42احمد نصحى سليمان سليمان العشرى200103
36احمد نصر احمد بدوى عامر200104
رلاحمد هارون رمضان محمد200105
40احمد وليد احمد حسن الغيطانى200107
50اسالم  اشرف  الحسيني  داود200124
65اسالم اشرف محمد أبوداود200126
40اسالم خالد جمال زكى راتب200129
64اسالم رأفت سعيد شحاته200130
42اسالم عادل محمد عبد العزيز العبادى200132
58اسماء احمد رزق عبد القادر الجميعي200136
53اسماء بهجت عبدالرازق السيد عبدالعال الصياد200137
56اسماعيل جمال محمد محمد200145
40السيد اشرف السيد الجتمه200159
50انجي مكرم ابراهيم عبد الملك200177
92ايات عبدالحميد محمد ابوالخير200181
54ايمان حلمى عبد الفتاح محمد الخضرى200183
63أالء محمد عبدالحى عطيه200198
58أنس محمد ربيع نصير200199
55آالء خالد محمد مصطفى200201
غجمال ايمن جمال الحاجه200215
50جهاد عبدهللا عبدالعزيز محرز200218
68حسام عبدالهادى عبدهللا جمعه200232
رلحسام مختار صالح الشنوانى200233
رلحسن عاطف حسن عبد الوهاب الفخراني200235
50حمزه محمد حمزه عبدالفتاح200242
58خالد حمدى ابوالمكارم الخطيب200244
59خالد محمد عبدالحميد على عبود200249
70دعاء اسماعيل محمد عبد الخالق شلبى200251
39رأفت محمد عبدالتواب محمد جعفر200256
63رحمه ايمن وجيد عوض النحاس200260
50رشاد امان هللا حامد بحبح200264
53رضوه خنانى عبدالهادى خليل ابراهيم200265
77رنيم مختار احمد عبدالمعطى عبد الفتاح200277
64رؤى اشرف عبدالتواب عبدهللا200286
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54زهدى السيد عبدالرحمن محمد200296
71زياد ايمن محى الدين عبد العزيز200297
63زياد شلبى عبدالوهاب شلبى خليل200298
41زياد عبدالمنعم جابر علي أبو عجيزه200299
رلزياد مصطفى حسن سلطان200303
38سعد نصر محمد احمد فت200322
39سعيد حامد احمد حجاج200324
57سنيه مسعد لطفى محمد العريف200343
41شريف جمال عطيه خليل200349
56شريف نادر محمد طوالن200351
رلعبد الرحمن على محمود عطيه عامر200364
رلعبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى عبده الجنيدى200365
غعبدالرحمن ابراهيم فهيم ابراهيم حلوه200376
50عبدالرحمن صبحى عبدالقادر عمر200385
72عبدالرحمن فضل المرشدى السمالوى200392
56عبدالرحمن قدرى رمضان على200393
57عبدالرحمن محمد زين العابدين200398
50عبدالرحمن هانى فتحى سالم200402
56عبدهللا اشرف عبدالنبى جعفر200409
58عبدهللا عمرو أحمد سعد شعالن200412
56عبدهللا محمد عبد الحى ابراهيم حسن200413
62عبدهللا محمد عبدالمجيد قطب200414
رلعبدهللا محمد محمد بحيرى200415
36عبدهللا مصيلحى عبدهللا مصيلحى200417
55عبدالونيس السيد عبدالونيس عبدالغنى200419
63عبدالوهاب احمد عبدالوهاب البحيرى200420
74عبدالوهاب بدر محمود الليثى200421
61عبدالوهاب محمد عبدالوهاب منصورالكومى200422
57عدى الحسين فوده مصباح200424
60على سعد محمود أبوموسى200432
رلعلى محمد على قطب عطيه200436
53عمار ايمن حمدى عبدالحكم200440
40عمار ياسر عبد التواب عبدالعزيز شكر200442
42عمار ياسر فتحى ابراهيم احمد الشربيني200444
34عمار يسرى الدسوقى الشربيني200445
54عمر اسامه فتحى الجعفراوى200448
69عمر انسان عبدالرؤف جازيه200451
58عمر جمال النادى العمروسى200453
52عمر حمدى عبدالباقى عزب الشموتى200454
34عمر محمود احمد حسين200457
39فارس احمد سليمان حير200467
40فاطمه صبرى السيد احمد محمد خليل200473
67فرح شريف محمد احمد الحجري200478
52فريده صالح احمد عبدالهادى200479
61فوزى احمد فوزى السخاوى200480
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54كريم عبدالعاطى زكريا التراس200490
57كريم عماد حسن على200491
51كريم ماهر محروس غانم200492
60كريم محمد عبدالعزيز ابراهيم العميرى200494
71كنزى ابراهيم عبدالفتاح سالمه200499
62ماجد صبحى مترى رزق هللا200501
52ماجد مصطفى محمد على الشبينى200502
58مازن الحسينى محمد الحسينى محمد200505
64محمد ابراهيم عبدالصادق محمود يوسف200507
51محمد ابراهيم محمد الدسوقى200508
53محمد ابوبكر عبدالعليم السيد الليثى200510
70محمد احمد عيد خليل شلش200513
58محمد احمد محمد عبدالعظيم كزك200516
70محمد احمد محمد محمد نجم200518
56محمد اشرف ابراهيم خطاب200521
54محمد اشرف ابوالفتح احمد البحيرى200522
36محمد اشرف محمد احمد مصطفى200524
72محمد اشرف محمد إبراهيم الفخرانى200525
54محمد السيد عبدالحميد غالى200526
40محمد السيد محمد عماره200527
32محمد ايهاب ابراهيم محمد 200531
42محمد جابر محمد الشويحي200534
غمحمد حسن محمد شلبي200540
54محمد حسين جمال دبور200541
40محمد حامد سالم حامد الفخراني200543
50محمد حمدي سيد احمد ابراهيم شمس200544
50محمد حمدي عبدالعليم احمد الشيشيني200545
68محمد خالد عاطف عبدالعليم200550
رلمحمد سامي ذكي المليجي200555
62محمد شريف عبدالمنعم عطيه عمار200562
54محمد صالح السيد شحاته البتانوني200563
34محمد صبرى ابراهيم عبد المطلب200564
42محمد صالح حموده السروجي200565
51محمد صالح عبدالسالم محمود عامر200566
40محمد صالح الدين مصطفي الدسوقي حسين200567
63محمد طارق عبدالحليم اسماعيل200568
52محمد رسالن محروس اسماعيل دعبيس200570
65محمد رشاد علي الشعراوي200571
80محمد رضا عبد الجليل رضوان 200573
50محمد رضا كمال عيسوي200575
رلمحمد عامر السيد عبدالغفار200582
62محمد عبد الرحمن محمد عميره زيدان200583
50محمد عبد الرؤف عمار عمر200584
60محمد عبد الفتاح محمد الدرينى200585
57محمد عبد النبى عباس طه الفخرانى200586
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55محمد عبدالعزيز مليجى الحصرى200590
70محمد عبدالاله رشاد احمد يوسف200591
رلمحمد عالء عبدالفتاح عالم200595
75محمد عماد الدين عبده عبده عباس200598
56محمد فؤاد على الخنانى الدسوقى200603
38محمد محمود عباس بدار200612
41محمد محمود عبدالرؤف عبده السيد200613
60محمد محمود محمد العيسوى200616
67محمد محمود مصطفى المال200619
55محمد مصطفى النحاس حسين البتاكوشى200621
رلمحمد ممدوح احمد عبدالعزيز همام200623
58محمد ياسر السيد محروس الزيات200632
39محمود ابوالحديد مرسى االخنانى200635
52محمود احمد محمد السيد محمد200640
55محمود اشرف فؤاد محمد حسان200641
53محمود سامح محمود البسطويسي200646
65محمود صبرى فتوح غانم200649
72محمود طه عبد المقصود عامر200651
42محمود عبد الباقى الشحات ابراهيم عيسى200653
59محمود عبدهللا محمد غزاله200656
55محمود محروس محمد حموده200661
55محمود محمد عبدالشكور محمد200663
رلمحمود مصطفى عبدالحميد الفيومى200668
71مريم ايهاب محمد موسى200684
رلمسعد النبوى مسعد النبوى200687
70مصطفى السيد محمد عبد الوهاب خضر200689
74مصطفى بيومى عبد الستار محمد الشبلنجى200690
55مصطفى خالد احمد عبد الوهاب الجمال200693
56مصطفى عبدهللا حافظ ابراهيم200699
59مصطفى قدرى السيد محمد الشريف200702
53مصطفى محمد احمد محمد زعير200705
37مصطفى يوسف يوسف هجرس200714
62منار عبدالستار محمود احمد سوسة200725
65مها محمد منير محمد السيد200738
غمهند عبدهللا صبحى عبد هللا الصيفى200739
60مؤمن كامل ابوالمجد خليفه حموده200743
61نادر محمد بدوي علي موسى200748
63نادر محمد حامد قنصوه200749
64ندا السيد خليفه عبدالهادى200757
63ندى عادل عطيه عبدالعزيز الجمل200761
63نسمه الحسيني محمد ابو اليزيد الشرقاوى200767
50نيره محمود السيد شرف200782
62هاشم رمضان هاشم الجنزورى200785
64هيام محمد السعيد بديره200790
رلوليد عاطف فهيم ابو يوسف200794
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غوائل رضا ابراهيم رزق200796
64ياسر وائل محمد حنيفة200800
57ياسمين خالد عبد المنعم محمد جمعة200801
55ياسمين على حمدى بيبرس200802
61ياسمين كرم عبدالفتاح سلطان200806
53يمنى احمد عبدالصمد األقرع200810
37يمنى سعيد سليمان نصار200813
70يوسف ابراهيم محمد راشد محمد200818
61يوسف احمد محمد راشد200822
50يوسف شعبان عبدالمنعم رضوان200829
62يوسف صبرى عبدالغنى محمد200830
50يوسف عبدالعاطى عبدالسميع عبدالعاطى200831
39يوسف عزت محمد جبر200832
رليوسف فوزي حسين عبد السالم سليمان200833
58يوسف محمد صفاء الدين سيد على200838
73يوسف محمد على زهران200841
54يوسف محمد محمد محمد ابوحجازى200842
73يوسف محمود فرج موسى200844
61يوسف يسرى عبد المنعم فرج السقا200849
61نوران ياسر محمد ناصف خضر200854
50فاطمة رشاد ع منصور200471
د محمود 200594 رلمحمد عالء حم
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