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 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع
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                                       Group (1) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Reda 
Dr/Amira 

Dr/Mona E 

  .1 سامح محمد احمد حسن 

  .2 سعد السٌد سعد فرج عوض الـله 

  .3 سلٌم على سلٌم على ابراهٌم 

  .4 سمٌر عبدالرازق ابوالفضل احمد 

  .5 ر محمدعبدالرحمن سلٌمان منصو 

  .6 عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم محمود 

  .7 عبدالعظٌم زٌدان عبد العظٌم محمد موسً 

  .8 عبدالفتاح محمد عبد الفتاح أحمد 

  .9 عبدهللا محمد محمد على 

  .11 عزالدٌن العراقى عبدالوهاب الهوارى 

  .11 مصطفى رفعت رمزى خالد البٌطار 

  .12 مصطفى سعود محمد سند 

  .13 ى علىساره صالح عل 

  .14 ساره عبده الشبراوي عبدهللا 

  .15 ساره محمد السعٌد عبدهللا 

  .16 ساره محمد السعٌد محمد 

  .17 ساره محمد عبده رشاد 

  .18 ساره محمد محمد احمد 

  .19 ساره محمد محمود احمد 

  .21 سالمه صالح حامد  رمضان 

  .21 سعاد السعٌد حسن على 

  .22 سعٌده اسماعٌل عبدالعزٌز  ابراهٌم 

  .23 سماح علً عبدالفتاح علً 

  .24 سمر السٌد سالمه محمد حجازى 

  .25 سمر سامى محمد الششتاوى الغول 

  .26 سمر سمٌر السٌد حسن 

  .27 سمٌه طارق محمود عبدالوهاب 

  .28 سمٌه محمد حسٌنى محمد سالمه 

  .29 سندس اشرف فتحى عبد المنعم 

  .31 سندس عبد العظٌم احمد محمد العرٌان 

  .31 غنى السٌد نجمسوسو عبد الم 

  .32 شاهنده اسماعٌل سٌد احمد ابراهٌم 

  .33 شاهنده عبدالحكٌم عبدالمنعم محمد 

  .34 شروق السٌد احمد عبدالحلٌم 

  .35 شروق عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسن 

  .36 شروق عبدالناصر عبدالخالق محمد 

  .37 شروق عصام احمد عبدالمطلب 
 

 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        
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Group (2) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Sally 
Dr/Fayrous 
Dr/ Marwa 

  .1 على السٌد على عبد العزٌز على 

  .2 عمرو محمد السٌد عبالفتاح 

  .3 صر سعدالدٌنعمرو نا 

  .4 فوزى سمٌر محمد فوزى 

  .5 كرٌم اشرف امجد احمد السٌد 

  .6 كرٌم طارق فتحً الصاوى 

  .7 مادلٌن ممدوح عبدالكرٌم طانٌوس 

  .8 محمد ابراهٌم حسن محمد 

  .9 محمد احمد  شوقى احمد 

  .11 محمد احمد السٌد سلٌم قندٌل 

  .11 مصطفى سعٌد محمد مرسى السوٌدى 

  .12 محمد سالمه مصطفى شٌماء السٌد 

  .13 شٌماء صالح محمد محمد حسٌن 

  .14 شٌماء ماهر عبد القادر جاد 

  .15 شٌماء محمد السٌد على معروف 

  .16 شٌماء محمد عبدالقادر عبداللطٌف 

  .17 صابرٌن منسى محمد محمد المنسى سلٌم 

  .18 صفاء اشرف محمد محمد البرماوى 

  .19 عاٌده محمد محمود سالم 

  .21 ابرهٌم محمد صٌامعبٌر السٌد  

  .21 عبٌر محمد صابر عفٌفى على 

  .22 عبٌر محمد صالح محمد 

  .23 عزه عادل راغب حموده 

  .24 عزٌزه احمد ٌوسف سالم 

  .25 عال احمد احمدى عبدالرازق 

  .26 عال السٌد محمد عبدالرحمن عبدهللا 

  .27 عال عٌد محمد عٌد 

  .28 عال ٌوسف على أحمد حمٌد 

  .29 عطٌه علٌا محمد محمد كامل 

  .31 علٌاء محمد ابو زٌد على ابوزٌد 

  .31 علٌاء ممدوح محمد ابراهٌم جبل 

  .32 غاده حاتم عبد الصادق سالم 

  .33 غاده رضا حامد محمد 

  .34 غاده محمد عبدالوهاب عبدالقادر 

  .35 فاتن عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد 

  .36 فاطمه احمد محمد محمد عبد الفتاح 

  .37 مارهفاطمه اشرف محمد ع 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        
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Group (3) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Safia 
Dr/Shrehan 

Dr/Eman 

  .1 محمد احمد محمد احمد البقرى 

  .2 محمد اشرف عبد الهادى عبد الجلٌل راضى 

  .3 محمد اشرف محمد عبدالسالم 

  .4 محمد السٌد محمد فتحى 

  .5 محمد بشٌر على صالح 

  .6 محمد حسٌنى سلٌم عبدالرحمن 

  .7 محمد حماده محمد محمد عرفه 

  .8 محمد خالد سعٌد عبد المحسن 

  .9 ٌز عبدالسمٌعمحمد خالد عبدالعز 

  .11 محمد رسمى جمال سٌف 

  .11 مصطفى محمد صدٌق عبدالعاطى 

  .12 مصطفى محمد محمد النادى احمد  العزازى 

  .13 فاطمه الزهراء ابراهٌم السعٌد السٌد عٌاد 

  .14 فاطمه عبدالهادي غرٌب علً اللٌمونى 

  .15 فاطمه محمد محمدى عبد العزٌز 

  .16 فاٌزه حسام احمد عبدالهادي حماد 

  .17 ماجده محمد على محمد 

  .18 مدٌحه العربى محمد عبدالحمٌد مرسى 

  .19 مروج موسى عبدالفتاح حسن البحراوى 

  .21 مروه ابراهٌم حسٌن السٌد 

  .21 مروه اسماعٌل محمد محمد 

  .22 مروه جابر السٌد حجاج 

  .23 مروه فوزى موسى محمد 

  .24 مروه مجدى عبد العزٌز منصور 

  .25 حسن مرٌم أحمد فكرى محمد 

  .26 مرٌم احمد شحاته محمدى 

  .27 مرٌم سعٌد السٌد حسن العزب 

  .28 مرٌم طارق فتحى سالم خضر 

  .29 مرٌم عادل سعد غبلاير 

  .31 مرٌم محسن عزٌز عبدالملك 

  .31 مرٌم مصطفى موافى عطٌه متولً 

  .32 مشٌره ابراهٌم ابراهٌم محمد 

  .33 منار ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم 

  .34 المعطى محمد منار حسن عبد 

  .35 منار عصام طلعت احمد 

  .36 منال اسامه طاهر اسحاق 

  .37 منه هللا محمد عبدالمعطى عبدالفتاح 

 رئيس انقسى/

 أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        
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Group (4) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Noha 
Dr/Hanan 
Dr/shimaa 

  .1 محمد رمضان ابراهٌم عبد الرحمن محمد 

  .2 محمد رمضان عبدالنبى حسن 

  .3 محمد سالم وهدان سالم 

  .4 محمد سعٌد غنٌمى فرج 

  .5 محمد سٌد محمد محمد 

  .6 محمد شكرى محمود أحمد شحاته 

  .7 مصطفى السٌدمحمد صبحى محمد  

  .8 محمد عبد هللا حسن عبد هللا حسن 

  .9 محمد عبد هللا محمد عبد الحمٌد اسماعٌل 

  .11 محمد عبدهللا ثابت شهاب 

  .11 مصطفى محمود السٌد على احمد 

  .12 منه محمد عبدالرحٌم بدر 

  .13 منى سامح عبد الرحمن محمد عبد الفتاح 

  .14 منى سعٌد محمد رفعت 

  .15 منى عبد الحمٌد ابراهٌم محمد احمد 

  .16 منى ماهر عطٌه محمد شحاته 

  .17 مها السعٌد حسن عبدالفتاح 

  .18 مى ابراهٌم احمد السٌد سالمه 

  .19 مى اسعد ابراهٌم محمد 

  .21 مً السٌد محمد ابراهٌم 

  .21 مى حسن احمد محمد 

  .22 مى سلٌمان عبدالفتاح  سلٌمان محمد 

  .23 مى عاطف محمد عطٌه 

  .24 مى ماهر محمد محمد 

  .25 مى محمد خلٌل عطٌة 

  .26 مى محمد شفٌق علً االعرج 

  .27 مٌاده محمد عمرى عبده 

  .28 نانا صبحى عبدالسالم عبدالجواد 

  .29 نانسى سامح سعدالدٌن عبدالعزٌز 

  .31 ناهد محمد الشبراوى محمد 

  .31 نجالء مصطفى ابراهٌم صالح ابراهٌم 

  .32 حمدندى السعٌد محمد بسٌونى م 

  .33 ندى اٌمن عبد الوهاب توفٌق احمد 

  .34 ندى صبرى السٌد حسن 

  .35 ندى عدلى عبدالرحمن حسن 

  .36 ندى مدبولً احمد مدبولً ابراهٌم 

  .37 نعمات اسامه عبدالمطلب عوض اسماعٌل 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        
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Group (5) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/Mohsen 

Dr/Ahmed 
Dr/Atef 

  .1 محمد عبدهللا عٌد جودة عبدالعاطى 

  .2 محمد عبدهللا فوزى منصور 

  .3 محمد عبده عبد الحمٌد على سلٌم 

  .4 ىمحمد على السٌد محمد بندار 

  .5 محمد على محمد على 

  .6 محمد محمد زكى عفٌفى دهب 

  .7 محمد محمود احمد عٌد سٌد احمد 

  .8 محمد مهدى حسن مهدى حسن 

  .9 محمد وحٌد عبدالستار مصطفى 

  .11 محمد ٌوسف أحمد محمد ابراهٌم 

  .11 ولٌد عبد ربه السٌد عبد ربه 

  .12 نفٌن احمد عبدالوهاب امٌن 

  .13 د السٌدنفٌن عادل محمد محم 

  .14 نهاد محمد عبدالرازق عبدالقادر الحسٌنى 

  .15 نهى رفعت محمد الحضرى 

  .16 نورا السٌد محمد عبدالعاطى 

  .17 نورا سعٌد عبداللطٌف عبدالصادق 

  .18 نورا سعٌد محمد محمد الهادى 

  .19 نورا محمد السٌد ابراهٌم 

  .21 نورا محمد عبد العزٌز 

  .21 نورهان سمٌر محمد محمد 

  .22 هان عاطف سلٌمان محمدنور 

  .23 نورهان عالء حسنى عبدالحمٌد عبدهللا 

  .24 نورهان محمد عطا الرحمن فداوى 

  .25 نورهان ٌسرى محمود شعبان 

  .26 نورٌن ٌاسر محمد عبدالحمٌد 

  .27 نٌره الصادق محمد الصادق 

  .28 نٌره محمد محمد شتٌه 

  .29 نٌفٌن صابر ابراهٌم محمد 

  .31 نعٌم اسماعٌل هاجر خالد عبد الموجود 

  .31 هاجر صبرى محمد كامل عبد الحى ابراهٌم 

  .32 هاجر عادل عطٌه سلٌم 

  .33 هاجر على جوده ابراهٌم شهبه 

  .34 هاله اشرف عنتر عبدالرؤف ابراهٌم 

  .35 هاله سمٌر محمد محمد 

  .36 هاله عمر السٌد حمزة 

  .37 هاٌدى عبدالبدٌع محمد السٌد قلموش 

  .38 محمود احمد بدر هاٌدى نشأت عبد الستار 

 رئيس انقسى/

  أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        
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Group (6) 

 

 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ MonaG 
Dr/ Hala 

Dr/Yousra 

  .1 ى ابو مسلممحمود ابو مسلم خٌر 

  .2 محمود احمد حسن ابراهٌم حسن 

  .3 محمود احمد عبد الرسول محمد ابو الفتوح 

  .4 محمود احمد عثمان السٌد جاد 

  .5 محمود اكرٌم محمد سلٌمان 

  .6 محمود حماده ابراهٌم  عطٌه 

  .7 محمود عبداللة ابراهٌم ٌوسف حسٌن 

  .8 محمود فوزى حسن حسٌن 

  .9 محمدمحمود محمد الدسوقى  

  .11 محمود محمد عبد هللا محمد مرزوق 

  .11 مصطفى عبدهللا السٌد احمد المسلمى 

  .12 هبه السٌد سعٌد على 

  .13 هبه السٌد عبدالرحمن محمد 

  .14 هبه هللا احمد سعٌد طاهر 

  .15 هبه فتحى احمد عبدالعظٌم 

  .16 هبه محمد ٌوسف جاد عماشه 

  .17 هداٌه محمد عبدالعظٌم خلٌل ابراهٌم 

  .18 دى اشرف امام حسٌن علىه 

  .19 هدى السٌد ٌوسف محمدى 

  .21 هدى عادل حسن حسن 

  .21 هدى عبدالجٌد عبدالفتاح شبانه 

  .22 هدي محمد فتحى حسن محمد 

  .23 هدٌر احمد كامل محمد 

  .24 هدٌر على محمد الرملى محمد 

  .25 هدٌر محمد منصور مصطفى 

  .26 هدٌر وائل فتحى احمد 

  .27 ابراهٌمهدٌل عبدالعظٌم فتحى  

  .28 هناء محمد وجدى عثمان 

  .29 هند احمد عبدالسالم مرسى 

  .31 هٌا السٌد عبدالكرٌم محمد النوٌهى 

  .31 وفاء محمد محمود احمد 

  .32 والء سلٌم ابو الفتوح سلٌم متولى 

  .33 ٌاسمٌن جهاد محمد عبدالداٌم 

  .34 ٌاسمٌن كامل محمد محمد 

  .35 ٌاسمٌن محمد محمد عبدالمنعم 

  .36 ن محمود عبد الرحمن حسنٌاسمٌ 

  .37 ٌاسمٌن ٌاسر عبد هللا عباس علٌم 

  .38 ٌسرا حسن احمد محمد جادالحق 

  .39 ٌوستٌنا رافت كرم ابراهٌم 
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Group (7) 

الئحت انقديًتنا  

 

 رئيس انقسى/

  أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Reda 
Dr/Amira 

Dr/Mona E 

 

 

  .1 محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً عبدالحمٌد 

  .2 طارق عنتر محمد عبدالهادى 

  .3 ابراهٌم حاتم محمد محمد حسونة 

  .4 احمد عثمان محمد محمد 

  .5 السٌد اسماعٌل السٌد اسماعٌل ابو طالب 

  .6 اشجان محمد حسن محمد 

  .7 هبة محمد محمود محمود الكاشف 


