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 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
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 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

                                       Group (1) 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Yousra 

Dr/Atef 

Dr/ Mona Gamal 

 

  .0 سعٌد محمد عبد العظٌم محمد حسن 

  .9 عبد هللا السٌد السٌد محمد شحاته 

  .3 عبد هللا حماده محروس علً 

  .4 رى خلٌلعبد هللا حمدى احمد عبد البارى البد 

  .5 عبد هللا ٌوسف على ٌوسف 

  .6 عبد الهادى محمد محمد عبد الخالق الدرعى 

  .7 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود الشامى 

  .8 عبدالوهاب منصور عبدالوهاب السٌد محمد 

  .9 عصام ٌوسف رضوان محمود حسٌن 

  .01 عالء احمد رمضان عطٌه محمد 

  .00 عالء عبدهللا ابو ورده محمود 

  .09 على الشحات محمد محمد مصطفى 

  .03 على محمد عبدهللا محمد مصطفى 

  .04 عماد عبداللطٌف محمود عبداللطٌف 

  .05 زٌنب حجازى حجازى سعد سوٌلم 

  .06 زٌنب عبد الحمٌد السٌد على 

  .07 زٌنب محمود محمد خلٌل محمد 

  .08 ساره السٌد اسماعٌل توفٌق 

  .09 ساره السٌد عرفات احمد 

  .91 بد هللا بدوى عبد هللاساره حسن ع 

  .90 ساره رفٌق جالل السٌد دنٌا 

  .99 ساره رمضان فؤاد رمضان 

  .93 ساره عبدالمجٌد محمد صابر 

  .94 ساره محمد ابراهٌم السٌد مصطفى 

  .95 ساره محمد حسن محمد 

  .96 ساره مصطفى احمد احمد رقبة 

  .97 سامٌه صبري محمد اسماعٌل 

  .98 سحر اسامه عطٌه محمود عطٌه 

  .99 سحر المرسى محمد المرسى شاهٌن 

  .31 سلمى السٌد منصور عبدالرحٌم اسماعٌل 

  .30 سماح عبد الفتاح محمد حسن 

  .39 سمر السٌد علً اسماعٌل 

  .33 سمر سعد محمد ٌوسف سمري 

  .34 سمر ٌحً علً عبد المطلب 

  .35 سمٌحه بسٌونى محمد عقل دٌاب 

  .36 سمٌره احمد ابراهٌم محمد محمود 

  .37 السٌد عبد الرحمن هزاع سمٌره محمد 

  .38 سهٌر زٌن صادق محمد مصطفى 

  .39 شروق عالء الدٌن محمد محمود 

  .41 شروق فتحى عزت المصرى 

  .40 شٌرٌن متولى عبدهللا محمد 

  .49 شٌماء الهادى سعٌد الهادى 

  .43 شٌماء ثروت أبو الوفا شطا 

  .44 شٌماء عبدالغفار السٌد عبدالغفار الحنفى 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (2) 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Mohsen 

 Dr/ atef 

Dr/ Mona 

 

  .0 عمر سلٌمان السٌد عوض هللا رشوان 

  .9 المتعال محمد عبد الداٌمعمرو محمد عبد  

  .3 كرم حسنى حامد متولى 

  .4 مؤمن عصام مصطفى الفولى 

  .5 مؤمن ماهر عطٌة سالم 

  .6 ماٌكل محفوظ كرم ٌوسف ابراهٌم 

  .7 محمد ابوهاشم عبدالمولى ابراهٌم 

  .8 محمد احمد ابراهٌم محمد 

  .9 محمد احمد عبد العاطى سٌد احمد حماد 

  .01 هٌممحمد احمد عطٌه ابرا 

  .00 محمد احمد محمد احمد مسعود 

  .09 محمد احمد محمد سالم 

  .03 محمد اشرف عبدالرحمن عبدالفتاح المغربل 

  .04 محمد السٌد عبدالحمٌد جمعه 

  .05 شٌماء محمد حسن محمد 

  .06 شٌماء محمد عثمان محمد 

  .07 صفاء عبد الكرٌم حسن محمد المهدى 

  .08 صفاء مخلص محمد عباس 

  .09  على مرسًصفوة نعمه هللا 

  .91 عبٌر فوزى ذكى على امبابى 

  .90 عبٌر محمد احمد هاشم محمد 

  .99 عزٌزه احمد حامد المرسى عوض هللا 

  .93 علٌاء خضر على متولى 

  .94 غاده اٌهاب السٌد محمد خلٌل عرابً 

  .95 غاده عبدالهادى احمد محمد اسماعٌل 

  .96 فاطمه احمد جاب هللا حسن 

  .97 احمد احمد رقبةفاطمه الزهراء مصطفى  

  .98 فاطمه باهر محمد محمود 

  .99 فاطمه رمضان عبد هللا رمضان 

  .31 فاطمه طه عواد السٌد عٌسى 

  .30 فاطمه عاطف على محمود 

  .39 فاطمه عبدالرازق عبدالحمٌد محمد 

  .33 فاطمه محمد فوزى اسماعٌل 

  .34 فاطمه ٌوسف محمد كٌالنى 

  .35 فلاير عبده على عبد المقصود 

  .36 السٌد فهمى حسن فوزٌه 

  .37 لمٌاء مجدي محمد عبد الوهاب 

  .38 ماجدة السٌد احمد ابراهٌم 

  .39 مرٌانا اٌمن وفقى رٌاض 

  .41 مرٌانه كمال ٌوسف عبٌد 

  .40 مرٌم حسن حسن تهامى صالح 

  .49 مرٌم عبد العظٌم علً سعٌد علً شاهٌن 

  .43 مرٌم منٌر ٌوسف عطا هللا 

  .44 مرٌم ٌاسر محمد طه محمود 

 س انقسى/رئي

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

                

                                   Group (3) 
 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Sherehan 

Dr/Asmaa 

Dr/ Fayrouz 

 

  .0 محمد السٌد محمد إبراهٌم نجم 

  .9 محمد امٌن ابراهٌم عبده 

  .3 محمد جمال شرٌف محمد عبد العال 

  .4 محمد حسام السٌد الفره 

  .5 محمد حسن عبد الجواد السٌد 

  .6 محمد خالد محمد الهادى عطٌه 

  .7 محمد خالد محمود حسٌن 

  .8 محمد خضر خضر محمد 

  .9 ه السٌدمحمد رضا جود 

  .01 محمد رضا حمزة عبد العظٌم السٌد 

  .00 محمد رضا غرٌب عبد العال 

  .09 محمد سامً ابراهٌم عطا هللا 

  .03 محمد سعد الدٌن محمد احمد الصعٌدى 

  .04 محمد سعدى احمدى سالم 

  .05 منار محمد عبدالغنى عثمان 

  .06 منار مرسى محمد مرسى عروج 

  .07 منال محمد عبد الفتاح شحاته 

  .08 منال محمد محمد على غرٌب 

  .09 منً جمال السٌد على 

  .91 منى رمضان غنٌمى طنطاوى 

  .90 منى عبدهللا عبدالمنعم امام 

  .99 منى محمود السٌد محمد حسٌن 

  .93 مها مصطفى احمد محمد 

  .94 مى السٌد محمد ابراهٌم 

  .95 مى محمد السٌد  اسماعٌل 

  .96 مى محمد محمد مشرف 

  .97 المطلبمً ولٌد السٌد عبد 

  .98 مٌار خالد طلبه محمد 

  .99 مٌران  السٌد  احمد ابراهٌم 

  .31 مٌسره محمد السٌد محمد 

  .30 نادٌه عبد الحلٌم عبد الفتاح عبد الحلٌم 

  .39 نجاه احمد عبدالوهاب محمد عبد الوهاب 

  .33 نجالء احمد محمد السٌد 

  .34 نجالء محمد مصٌلحً ابراهٌم 

  .35 ندا رشدي عابدٌن عبدالسالم 

  .36 ندا سعٌد عبد هللا حسونه 

  .37 ندى جمعة سٌدأحمد على جمعه 

  .38 ندى على حامد امام علٌوة 

  .39 ندى محمد رمضان محمد فرغلً 

  .41 نرمٌن محمد عبدالعزٌز محمود 

  .40 نعمه خٌرى عبد الجلٌل سالمه محمود 

  .49 نهال شحاتة عبد هللا ابراهٌم 

  .43 نهال عبد العال حسن عبد العال 

  .44 نهال على طلبه السٌد موسى 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

                                     Group (4) 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Sally 

Dr/Eman 

Dr/ Mona Ezzat 

 

  .0 محمد صالح جمعه سالم 

  .9 محمد عبد الجواد عبد العزٌز عبد الجواد 

  .3 محمد عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد المغربً 

  .4 محمد عبدالناصر محمد محمد عطٌه زهرة 

  .5 محمد عبدالنبى محمد توفٌق الحلوانى 

  .6 محمد عزت عبدالجلٌل احمد 

  .7 د علىمحمد على السٌ 

  .8 محمد عنتر عبد هللا على 

  .9 محمد فتحى محمد ابراهٌم 

  .01 محمد فتحى محمد غانم 

  .00 محمد متولى توفٌق عبد المحسن متولى 

  .09 محمد مجدى عبد الهادى مصطفى البرامونى 

  .03 محمد محمود محمد السعدنى 

  .04 محمد مصطفى السٌد محمد 

  .05 نهله السٌد على على البواب 

  .06 لسٌد رمضان عبد هللا عٌدنهى ا 

  .07 نورا احمد عبدالحمٌد خضر 

  .08 نورا السٌد على شحاته 

  .09 نورا حسن محمد ابوبكر 

  .91 نورا محمد سٌد احمد مهدى 

  .90 نوره جمال الدٌن محمد سطوحى 

  .99 نورهان السٌد ابراهٌم احمد دهشان 

  .93 نٌره احمد السٌد محمد نجم 

  .94 مدنٌره عبد العزٌز ابراهٌم مح 

  .95 نٌره عبدالمعطى محمد على 

  .96 نٌره محمود صالح احمد 

  .97 نٌره وجٌه محمد علً عبدربه 

  .98 نٌهال شرٌف  عبدالرازق مرسى 

  .99 هاجر امل ٌحى السٌد 

  .31 هاجر صبرى السٌد عبد الصادق 

  .30 هاجر عبد المنعم السٌد محمد االلفى 

  .39 هاجر عبده احمد السعٌد خٌال 

  .33 مد ابراهٌم غمرىهاجر ٌسرى مح 

  .34 هاله حجاج سٌد احمد عطٌه 

  .35 هاله عٌد محمد رشاد عبدالرحمن 

  .36 هاله محمود احمد محمود 

  .37 هاله محمود ٌاسٌن بٌومى 

  .38 هانم محمود محمد الشرنوبى محمد عرب 

  .39 هاٌدى احمد اسماعٌل احمد 

  .41 هاٌدى احمد عبدالجواد احمدابوالمجد 

  .40 براهٌم فرجهبه فوزى اسماعٌل ا 

  .49 هبه مصطفى السٌد عبدالمجٌد حسٌن 

  .43 هدى ناصر صابر جوده 

  .44 هدٌر السٌد محمد السٌد 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

                                      Group (5) 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/ Reda 

Dr/ Amira 

Dr/Hala 

 

 

  .0 محمد ممدوح ابراهٌم محمد غنٌم 

  .9 محمد نبٌل محمد ابوزٌد السٌد 

  .3 محمد هاشم محمد هاشم 

  .4 محمود ابراهٌم ابراهٌم عبد الجواد 

  .5 محمود احمد مصطفى عبد القادر 

  .6 محمود السٌد محمد حسٌنى 

  .7 محمود سمٌر قرنى خلٌل 

  .8 محمود محمد السٌد عطٌه 

  .9 محمود محمد محمد ابراهٌم 

  .01 محمود محمد محمد احمد حسٌن 

  .00 محمود محمد محمد على خلٌل 

  .09 مصطفى احمد عفٌفى حسانٌن 

  .03 ولٌد احمد عبدالعزٌز بٌومى 

  .04 ٌحٌى السٌد السٌد على النجار 

  .05 دٌر صبحى عبد ربه عطٌةه 

  .06 هدٌر عبدالمنعم سلٌمان سلٌمان سالم 

  .07 هدٌر محمد محمد رشاد عزازى 

  .08 هدٌر ٌحى عبد الرحمن عبد الحمٌد 

  .09 همت محمد محمد ابراهٌم شعبان 

  .91 هناء حسن كمال عبدالعزٌز 

  .90 هناء عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد 

  .99 هناء محمد احمد محمد عوض 

  .93 سامه محمد محمد السٌد سلٌمانهند ا 

  .94 هند سامى عبدالفتاح عبدالمقصود 

  .95 هند ٌوسف عبد الحى ٌوسف المعناوى 

  .96 هوٌدا احمد محمد موسى احمد 

  .97 هوٌدا محمد ابراهٌم عطٌه 

  .98 وئام اسعد على على الطحالوى 

  .99 وسام رمضان فؤاد عبدالعزٌز وهبه 

  .31 وسام عبداللطٌف عبدالعزٌز حماد 

  .30 وفاء صالح محمد محمد 

  .39 وفاء محمد حسٌنى على 

  .33 وفاء محمد فؤاد  عباس 

  .34 وفاء محمد محمد السٌد 

  .35 والء السٌد منصور عوض 

  .36 والء صبري عبد السالم عبدالعزٌز فٌاض 

  .37 والء ضٌاء الدٌن حسٌن شكر 

  .38 ٌاسمٌن اشرف محمد على 

  .39 ىٌاسمٌن جمال العرباوى المغاورى العشر 

  .41 ٌاسمٌن على جوده ابراهٌم 

  .40 ٌاسمٌن محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 

  .49 ٌاسمٌن ممدوح لطفى عطٌة 

  .43 ٌاسٌن فهمى فاروق فهمى ٌوسف 

 رئيس انقسى/

  عبدهللاأ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                         



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (6) 

الئحت انقديًتنا  

 

 رئيس انقسى/

  أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

 
Dr/ Noha 

Dr/ Hanan 
Dr/Shimaa 

  .0 ابراهٌم السٌد محمد علً يستجد

  .9 ابراهٌم شرٌف ابراهٌم ولى الدٌن 9ببقي

  .3 احمد خٌرى محمد السٌد يستجد

  .4 اسراء ثروت حامد محمود يستجد

  .5 ده سوٌلمامٌر محمد عب يستجد

  .6 اٌه عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد 9&0ببقي 

  .7 جمال علً محمد علً يستجد

  .8 خالد محمد اسماعٌل السٌد معروف يستجد

  .9 رانٌا مسعد عبدالعظٌم الشرقاوي يستجد

  .01 ساره محمد عوض عبدالسالم 9ببقي

  .00 فاطمه عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم 9ببقي

  .09 بداللطٌف منصورمحمد رمضان ع نيس نديو انًبده

  .03 محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً عبدالحمٌد يستجد

  .04 محمد على عبدالفتاح على العٌسوى يستجد

  .05 محمد محمود عبدالحً بٌومً يستجد

  .06 نجالء محمد فتحى اسماعٌل يستجد

  .07 نور ٌوسف عبدالسالم على عطٌة يستجد

  .08 هاله مصطفى حسنٌن الدسوقى الشعراوى 9&0ببقي 

  .09 هند الشحات بركات عمر الصعٌدى 9ببقي


