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 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  مها دسوقى/ د

 

 أسماء الطالب

 
 دمحم فرج فتحى عادل االء

 عبد العزيز السيد احمد بكرى االء

 دمحم مقبل على عبدالرحمن االء

 ابراهيم خليل عبد هللا عبدالهادي االء

 اسماعيل حسانين محمود االء

 يهوجيه عوض عط االء     

 

       

     

 ابتهال احمد السيد دمحم مرسى 

 إبراهيم أحمد عبد العزيز كيالنى

 سيد احمد ابراهيم سيد احمد ابراهيم

 مسلم على ابراهيم دمحم ابراهيم

 عبد القادر  ابراهيم مختار ابراهيم

 اشرف عبد الرحمن محمود  احسان

 

 

 

 سعيد السيد موسى اسامه احمد

 راهيماحمد السيد حسن السيد اب

 احمد السيد دمحم احمد دمحم

 احمد السيد دمحم منصور

 احمد ثروت عبد المقصود ابراهيم

 اسماعيل التينى احمد جمال السيد

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  إيمان عبد العزيز/ د

 

    أسماء الطالب

 احمد جمعة السيد سليم على

 ى عطيهاحمد خالد سمير مصطف

 صالح المرسى عبدالرؤف احمد رضا

 احمد رضا دمحم عبد الرحمن

 رمضان صقر ابراهيم احمد رمضان

 امين دمحم احمد سميح

 

 

 

 

 السيد كيالنى صبرى احمد

 احمد عبدهللا عبدالحميد احمد صالح

 احمد صالح فضل عباس عباس     

 احمد صالح دمحم حسن حسين

 احمد طارق احمد عبد المقصود

 عطيه زهرة دمحم عبدالحميد احمد

 السواح السيد عبداللطيف احمد

 

 

 

 فتحى عطية عطيه احمد

 احمد عالء الدين السعيد على بكير

 احمد عمر الطاهر دمحم على

 ابراهيم عبدالمنعم احمد دمحم

 احمد دمحم السيد دمحم عليوه

 عبد الكريم دمحم دمحم احمد دمحم

 احمد نبيل دمحم السيد دمحم
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 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  يهان حافظج/ د

 

 أسماء الطالب
 

احمد هيثم احمد عبد السالم عبد 

 المحسن

 عطيه دمحم عبد هللا دمحم اسامه

 دمحم عبده دمحم اسامه

 احمد حامد سيد احمد اسراء

 السيد شحاتة دمحم اسراء

 

 

 

 دمحم  عبدالعزيز السيد اسراء

 اسماعيل  السيد على اسراء

 حامد دمحم معروف اسراء

 دمحم  األنور حسن اسراء

 الحفنى عبدالعال حمدى اسراء

 جمال دمحم منصور اسالم

 
 

 سالمه دمحم السيد صالح اسراء

 سيف الدين محفوظ العسيوى اسراء

 يوسف حسن عبدالمولى اسراء

 عصام جوده مرسى اسراء

 عماد دمحم عبد هللا سالم اسراء

 دمحم دمحم يمىم اسراء

 السيد ابراهيم ابراهيم اسالم

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  ايمان السيد حسين/ د

 عبدالهادى الجوهرى سعيد دمحم اسالم

 السيد بيومى فتحى دمحم اسالم

 اسماعيل عالم دمحم دمحم اسالم

 دمحمى احمد مصطفى اسالم

 مد احمدسليم اح ابراهيم اسماء

 السيد حسن عبد الغفار اسماء

 ابراهيم  عبدالباسط السيد اسماء

 السيد عوض هللا احمد  اسماء

 خالد السيد عبدةعرفات اسماء

 رجب السيد عبدالدايم اسماء

 عبدالرحمن  امين رضا اسماء

 رمضان دمحم عبد الوهاب اسماء

 سعيد رشاد عبد الحميد اسماء

 عادل محمود عبده اسماء

 اطف السيد دمحمع اسماء

 عبد القادر السيد الرؤف عبد اسماء

 عبد الرءوف الهادى عبد اسماء

 كامل عبدالوهاب عبداللطيف اسماء

 عبده على أحمد اسماء

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم   عايده أحمد/ د 

 
 أسماء الطالب

 
 على محفوظ المتولى عطيه اسماء

 دمحم احمد حموده عطيه اسماء

 أسماء عفت عبد المنعم أحمد

 دمحم بهنساوى دمحم دمحم اسماء

 

 

 صالح على احمد امانى

 دسوقى متولى متولى فؤاد امانى

 شوقى دمحم دمحم أمانى

 دمحم عبد القادر مكى امانى

 
 

 عبدالعال شلغم السيد سالم امل

 عبدالرشيد حافظ رشاد امل

 محمود السيد احمد صالح امل

 عبدالجليل سالم السيد امنيه
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 عطيه السيد خالد السيد اشواق

 السيد دمحم على بيومى امانى

 جمال دمحم عبدالباسط امانى

 

 دمحم عبد اللطيف السعيد الشيخ ىامان

 دمحم عطيه عبدهللا سعيد اماني

 احمد عباس دمحم مسعد امل

 

 جمال دمحم هالل عوض هللا امنيه

 أمنيه رأفت حسين حسن

 محمود عبدالسالم يدعبدالحم امنيه

 
 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  دمحمسوزان / د  

 
 أسماء الطالب

 
 عبدالوهاب الزق عبدهللا احمد اميرة

 عبدالعزيز غنيم السيد اميرة

 شحاتة على دمحم عطيه اميرة

 دمحم حسن دمحم اميرة

 طلبه عوض اسماعيل اميره

 الشحات وهبه فىالسيد مصط اميره

 

 
 

 

 
 حسن مصطفى حسن دمحم القناوى اميره

 عبد الوهاب السيد محمود اميره

 عبدالعزيز ابراهيم دمحم السيد اميره

 السيد احمد دمحم سليمان امينه

 السيد صادق السيد سليم انشاد

 عبدالسالم عبدالعزيز انشراح نزيه

 آية حامد دمحم السيد

 الصادق عطيه قدرى آية

 

 

 

 

 

 السيد مطر دمحم ابراهيم نايما

 ابراهيم خشبه احمد حسن ايمان     
 امين دمحم ايمن ايمان

 حسين الجنزورى حسين ايمان

 هالل ابراهيم فوزى حمدى ايمان

 خليل السيد دمحم طه ايمان

 عادل دمحم محمود ايمان

 عصمت أبو الفتوح السيد ايمان

 
 

   

 ظهرا                 3-6الساعةالخميس              من / يوم  زينب دمحم/ د

 
 أسماء الطالب

 
 عبدالستار عطية فتوح ايمان

 يحيى محمود دمحم ايمان

 احمد جابر عبد الرحمن ايمن

 السيد مسلم على صبحى ايمن

 دمحم عمران طلعت دمحم ايمن

 
     

 يب عطيهحب عطيه ايمن ايه    

 بالل دمحم محمود سراج الدين ايه

 فهمى دمحم جالل ايه

 عبد الغنى الهادى خالد عبد ايه

 رضا دمحم نجيب عبد العال ايه

 سليمان دمحم دمحم ايه

 

  

 دمحم جاد عادل دمحم ايه

 عبد القادر عبد اللطيف احمد ايه

 ابو سعيد السيد رمزى عزت محمود ايه

 دمحم خليل احمد ايه

 عبد التواب الدايم دمحم عبد ايه

 دمحم مصطفى دمحم الشترى آيه



 الساعات المكتبية والريادية للفرقة األولى 

 6102/  6102للعام الجامعى                كلية التمريض    

 وحدة ضمان الجودة                                                                     زقازيقجامعة ال

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ابوالعال العزونى اشرف صابر ايه

 السيد عبد السالم على آيه

 

 

 دمحم عزب سابق صبحى ايه

 

 محمود على دمحم آيه

 احمد دمحم عبدالرؤف ايهاب
 

 

 

 ظهرا                 3-6الخميس             من الساعة/ يوم  رحاب رجب                                  / د

 
 أسماء الطالب

 
  مرسيبسمه السيد دمحم

 دمحم السيد عطيه بسمه

 عبدالحميد ابراهيم بسمه دمحم

 بالل جمال احمد دمحم النجار

 تغريد صالح مصطفى احمد

 عنان عبد الرازق حسن عنان تهانى

 عبدالمحسن على جهاد على

 دمحم السيدعطا العاطى جهاد دمحم عبد

 

 

 

 دمحم عبدهللا جيهان سعيد دمحم

 عالسيد السب دمحم دمحم حسام دمحم

 حسن رأفت رفاعي إسماعيل

 محمود عبد الرازق فوزى حسناء

 حمدي سالم حسن دمحم حسن

 حنان دمحم مصطفى احمد

 عبدالسالم منصور خلود خالد

 خلود فرحات السيد فرحات

 خليل على خليل عطيه

 درويش ناصف درويش عبدالعزيز

 

 

 

 دعاء السيد سالم محمود

 احمدى على ابراهيم دعاء على

 بداللطيف كاملع دالل السيد

 عابد دمحم هانى دنيا

 لطفى عطية ذكرى حامد

 عبدالحميد السيد مسلم سليم رانا

 عبدالفتاح عبدالحليم التهامى رانيا

 عمر دمحم امين رانيا جميل

 رانيا عمرو فتحي السيد السيد

 الشحات عبدالرحمن رباب اشرف

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  ايمان على/ د
 

 أسماء الطالب
 

 عبدالعزيز سعد رحاب خليل منصور

 دمحم العكشه دمحم رحمه محمود دمحم

 رضا ربيع رشاد خليل

 دمحم عزت أحمد عبدالعال رضوى

 رغده عبد اللطيف عبد الحكيم ابراهيم

 رغده دمحم السيد محمود

 

 

 رغده هشام حسن عبد الرحمن

 دمحم رجب دمحم عبدربه رنيا

 دمحم عبدالجليل عبدالستار روضه

 السيد فؤاد شعبان ريهام

 خالد محمود ابراهيم ريهام

 اسماعيل سالم عبدالرحيم رأفت ريهام

 
  

 سعد سويلم حجازى حجازى زينب

 زينب محمود دمحم خليل دمحم

 عبد المقصود سارة احمد صابر

 اسماعيل توفيق سارة السيد

 سارة دمحم حسن دمحم

 دمحم حسن جمال دمحم ساره

 رفيق جالل السيد دنيا ساره
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 رزق السيد المكاوى ريهام 

 ساهر علي السعدني ريهام

 عبدالعزيز عليوه الزهراء جمال

 

 

 رمضان فؤاد رمضان ساره

 السيد دمحم عبدالواحد ساره

              

 

 
 
 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  هالة عبدالصبور جاد/ م

 

 حر المرسى دمحم المرسى شاهينس

 سعيد دمحم عبد العظيم دمحم حسن

 احمد جاويش سلمى بشير احمد

 سمر السيد علي اسماعيل

 سمر سعد دمحم يوسف سمري

 دمحم عقل دياب بسيونى سميحه

 دمحم محمود ابراهيم احمد سميره

 دمحم السيد عبد الرحمن هزاع سميره

 

 

 سهير زين صادق دمحم مصطفى

 السيد سليم ربيع السيد اشرف

 السيد عبد العال شحاته الشاذلى السيد

 عبدالمطلب خليل السيد رضا السيد

 السيد دمحم السيد بدوي

 رجب على الصادق السيده

 عبدالرحمن عبدالباقى عبدالسالم السيده

 رمضان دمحم متولى شذى

 

 

 عزت المصرى فتحى شروق

 عبدهللا دمحم متولى شيرين
 عيسوى حسين عراقى السيد الشيماء

 سعيد الهادى الهادى شيماء

 عبدالغفار الحنفى السيد عبدالغفار شيماء

 شيماء دمحم حسن دمحم

 النبى  دمحم عبد اللطيف عبد الشيماء

 نظمي عبد المقصود عبد الرحمن  الشيماء

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  نور منصوردمحمى/ م

 

 محروس علي مادهح عبد هللا

 البدرى  البارى احمد عبد حمدى عبد هللا

 عبد الخالق  دمحم دمحم الهادى عبد

 محمود  عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

 السيد  عبدالوهاب منصور عبدالوهاب

 

 

 

 ذكى على امبابى فوزى عبير

 عبير دمحم احمد هاشم دمحم

 ابراهيم شاهين عبير دمحم محمود

 عوض هللا احمد حامد المرسى عزيزه

 عصام يوسف رضوان محمود حسين

 عطيه دمحم عالء احمد رمضان

 ورده محمود ابو عبدهللا عالء

 

 دمحم مصطفى دمحم الشحات على

 دمحم مصطفى عبدهللا على دمحم

 علياء خضر على متولى

 محمود عبداللطيف عبداللطيف عماد

 عمر سليمان السيد عوض هللا رشوان

  عبد الدايمعمرو دمحم عبد المتعال دمحم

 عمرو دمحم عثمان أحمد
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 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  أية عبدالفضيل سيد/ م

 

 حسن السيد عبداللطيف فاطمه

 يوسف دمحم كيالنى فاطمه

 فداء سمير الصادق احمد عوض هللا

 كريم اشرف امجد احمد السيد

 مجدي دمحم عبد الوهاب لمياء

 لسيد احمد ابراهيمماجدة ا

 

 

 مايكل محفوظ كرم يوسف ابراهيم

 حسن دمحم ابراهيم دمحم

 عبدالمولى ابراهيم ابوهاشم دمحم

 سيد احمد حماد العاطى دمحم احمد عبد

 دمحم أحمد عثمان دمحم عبد العال عرفات

 دمحم احمد دمحم احمد البقرى

 فوزى التهامى اسامه دمحم

 منصور دمحم عبدالحميد دمحم السيد

 

 

 دمحم السيد دمحم إبراهيم نجم

 دمحم السيد دمحم محمود

 دمحم على ايمن دمحم

 دمحم جمال شريف دمحم عبد العال

 دمحم حسام السيد الفره

 عبدالعزيز عبدالسميع دمحم خالد

 خضر دمحم دمحم خضر

 دمحم رضا جودة السيد

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  حسنات رمضان/ د

 

 غنيمى فرج دمحم سعيد

 دمحم صالح جمعه سالم

 احمد عبدالقادر عبدالسالم دمحم صالح

 دمحم طه عبد العليم عبد الهادى

 دمحم عبد الجواد عبد العزيز عبد الجواد

 عبدالحميد  حسن عبدالحميد دمحم

 دمحم على عبدالمجيد دمحم

 

 

 دمحم توفيق الحلوانى عبدالنبى دمحم

 دمحم علي عبدهللا دمحم عثمان

 عبدالجليل احمد دمحم عزت

 عبدالحكيم عبدالحميد دمحم عالء

 دمحم على السيد على

 دمحم مرسى دمحم على دمحم

 عبد هللا على عنتر دمحم

 

 

 دمحم ابراهيم فتحى دمحم

 دمحم غانم فتحى دمحم

 توفيق عبد المحسن متولى متولى دمحم

 مصطفى  الهادى عبد مجدى دمحم

  السعدنىدمحم محمود دمحم

 دمحم مصطفى السيد دمحم

 دمحم غنيم ابراهيم دمحم ممدوح

 

 محسن دمحم السيد/ د

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم 

 

 قرنى خليل محمود سمير

 سليمان غنيم دمحم محمود عثمان دمحم
 محمود دمحم السيد عطيه

 

 تهامى صالح حسن مريم حسن

 مريم عبد العظيم علي سعيد علي شاهين

 مريم ياسر دمحم طه محمود

 

 منار مرسى دمحم مرسى عروج

 على غريب دمحم منال دمحم

 منى دمحم على عبد الرحمن على
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 دمحم ابراهيم محمود دمحم

 على خليل دمحم محمود دمحم

 ابراهيم صالح دمحم مجدى محي الدين

 وفقى رياض ايمن مريانا

 كمال يوسف عبيد مريانه

 

 عفيفى حسانين مصطفى احمد

 اسماعيل دمحم مصطفى دمحم

 المصطفى وجيه مصطفى على

 هيم دمحم متولي اسماعيلمنار إبرا

 

 منى محمود السيد دمحم حسين

 دمحم ابراهيم صبرى هانى منى

 مني جمال السيد على

 مها دمحم مصطفى دمحم

 دمحم عياس عياس العربى مؤمن السيد

 

 ظهرا                 3-6يس           من الساعةالخم/ يوم  رضا عبدالرحمن/ د

 

 مؤمن ماهر عطية سالم

 السيد دمحم ابراهيم مى

 سمير عبد هللا على العبيط مى

 دمحم ريان عبدالجواد مى

 مي وليد السيد عبدالمطلب

 خالد طلبه دمحم ميار

 نهال شحاتة عبد هللا ابراهيم

 
 السيد احمد ابراهيم ميران  

 يم عبد الفتاح عبد الحليمناديه عبد الحل

 متولى عنانى مهدى ناهد دمحم

 دمحم عبد الوهاب عبدالوهاب نجاه احمد

 نجالء احمد دمحم السيد

 مصيلحي ابراهيم نجالء دمحم

 عبد العظيم عبد اللطيف حمدى نهال

 

 

 ندا رشدي عابدين عبدالسالم

 ندا سعيد عبد هللا حسونه

 على جمعه سيدأحمد ندى جمعة

 امام عليوة مدندى على حا

 ندى دمحم رمضان دمحم فرغلي

 عبدالعزيز محمود دمحم نرمين

 عبد الجليل سالمه محمود خيرى نعمه

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  صفية جمعه دمحم/ د

 

 نهال عبد العال حسن عبد العال

 نهال على طلبه السيد موسى

 ابعلى البو نهله السيد على

 نهى السيد رمضان عبد هللا عيد

 نورا السيد على شحاته

 نورا حسن دمحم ابوبكر

 

 

 ابراهيم دمحم عبدالمنعم نورا

 نورا دمحم سيد احمد مهدى

 نوره جمال الدين دمحم سطوحى

 احمد دهشان ابراهيم نورهان السيد

 نيره احمد السيد دمحم نجم

 دمحم على عبدالمعطى نيره

 

 

 مدنيره محمود صالح اح

 نيره وجيه دمحم علي عبدربه
 السيد عبد الصادق صبرى هاجر

 هاجر عبد المنعم السيد دمحم االلفى

 هاجر عبده احمد السعيد خيال

 ابراهيم غمرى هاجر يسرى دمحم

 هاله حجاج سيد احمد عطيه

 

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  نهى جمال السيد/ د

 دمحم عبدالحميد عبدالحميد هناء هدى ناصر صابر جوده د احمد محمودهاله محمو
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 هاله محمود ياسين بيومى

 دمحم عرب الشرنوبى هانم محمود دمحم

 عبدالجواد احمدابوالمجد هايدى احمد

 هبه السيد دمحم دمحم

 ابراهيم فرج اسماعيل فوزى هبه

 عبدالمجيد حسين هبه مصطفى السيد

 

 هدير السيد دمحم السيد

 عبد ربه عطية صبحى هدير

 د المولى حسين عبد الهادىهدير عب

 سليمان سالم سليمان عبدالمنعم هدير

 عبد الرحمن عبد الحميد يحى هدير

 ابراهيم شعبان دمحم همت دمحم

 هناء حسن كمال عبدالعزيز

 

 هناء دمحم احمد دمحم عوض

 السيد سليمان دمحم دمحم اسامه هند

 احمد دمحم عطيه ايمن هند

 يوسف المعناوى الحى د يوسف عبدهن

 احمد دمحم موسى احمد هويدا

 ابراهيم عطيه دمحم هويدا

 عبدالعزيز وهبه وسام رمضان فؤاد

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  حنان دمحم دمحم/ د

 

 عبدالعزيز حماد عبداللطيف وسام

 حسينى على وفاء دمحم

 سيددمحم ال وفاء دمحم

 صدقى أحمد والء دمحم

 وليد على دمحم ابراهيم

 

 

 على الطحالوى وئام اسعد على

 المغاورى العشرى العرباوى ياسمين جمال

 فوزى مصيلحى ياسمين رأفت

 عبد المجيد طايع ياسمين صفوت

 ياسمين على جوده ابراهيم

 

 

 عبدالعزيز ابراهيم ياسمين دمحم

 لطفى عطية ياسمين ممدوح

 فهمى يوسف روقفا فهمى ياسين

 على النجار السيد يحيى السيد

 ظهرا                 3-6الخميس           من الساعة/ يوم  شريهان عوض/ د

 

 السيد دمحم خليل عرابي ايهاب غاده

 سعاده سويلم شاكر دمحم غاده

 احمد دمحم اسماعيل عبدالهادى غاده

 فاطمة باهر دمحم محمود

 فاطمة عاطف على محمود

 

 

 فوزى إسماعيل طمة دمحمفا

 احمد جاب هللا حسن فاطمه

 مسعود احمد اسماعيل فاطمه

 طه عواد السيد عيسى فاطمه

 عبدالحميد دمحم عبدالرازق فاطمه
 عبد الجواد ابراهيم ابراهيم محمود

 محمود احمد مصطفى عبد القادر

 

 

 دمحم سليمان اكريم محمود

 محمود السيد دمحم حسينى

 العاطىمحمود حسين حسن عبد 

 صفاء عبد الكريم حسن دمحم المهدى

 صفوة نعمه هللا على مرسي

 احمد السيد دمحم ابراهيم عبد الرحمن

 دمحم شحاته السيد عبد هللا السيد

 

 


