
Group (1) 

Dr: Azza elsayed            dr: Esraa  

 رقم الجلوس اسم الطالب

  .1 ابتسام احمد فتحى احمد

  .2 ابتسام حامد عبدالحلٌم ابراهٌم أحمد

  .3 ابتسام حمدى متولى محمد احمد

  .4 ابتهال اٌمن عٌسى محمد محمد

  .5 ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد تمراز

  .6 إبراهٌم على إبراهٌم على

  .7 ابراهٌم مصطفى صدٌق حسٌن

  .8 ابراهٌم ٌحٌى محمد احمد

  .9 احالم محمود محمد احمد خاطر

  .11 احمد اشرف حنفى حسٌن

  .11 احمد اشرف عبدالحلٌم مطر

  .12 احمد السعٌد زكرٌا عبدربه محمد

  .13 احمد السٌد على ابراهٌم سالم

  .14 احمد السٌد محروس عطٌة

  .15 احمد الصادق على إسماعٌل

  .16 عثماناحمد حسٌنى محمد 

  .17 احمد خلٌل محمد محمود الجعفري

  .18 اسراء  عطٌه  عبدالقادر  السٌد

  .19 اسراء ابراهٌم احمد ابراهٌم

  .21 اسراء احمد سٌف الدٌن محمد محى الدٌن

  .21 اسراء الحسٌنً احمد اسماعٌل

  .22 اسراء السٌد حامد السٌد عٌد



  .23 اسراء السٌد سعٌد سٌداحمد محمد

  .24 اسراء جالل محمد الهادي

  .25 اسراء حسن امٌن منسً

  .26 اسراء حسٌنً السٌد عبده

  .27 اسراء حماده احمد محمد

  .28 اسراء راجح عبدالحمٌد محمد السٌد

  .29 سراء عبدالعاطى عبدالهادى محمد محمدا

  .31 اسراء عبدالمنعم ابوقرع امام

  .31 اسراء عبدرب النبً جمال محمد السٌد

  .32 اسراء على ابو سبع السٌد سلٌمان

  .33 عبدالعال عمراسراء على 

  .34 اسراء على عبدهللا سلٌمان

  .35 اسراء علً احمد عبدالرحمن

  .36 إسراء عماد السٌد مرسً

  .37 اسراء محمد احمد محمد محمد

  .38 اسراء محمد على محمد احمد

  .39 اسراء محمود عبدالعظٌم محمد فرج

  .41 اسراء محمود محمد عبدهللا حسٌن

 اسراء ناصر احمد محمد عمر
 

41.  

  .42 عقلاسما فكرى أحمد 

  .43 اسماء  السٌد  حسن  محمد

  .44 اسماء  نبٌل حسن السٌد

  .45 اسماء احمد محمد رمضان

  .46 اسماء السٌد محمد االمٌن على

  .47 اسماء خالد محمد محمد خلٌل



  .48 اسماء خمٌس احمد محمود

  .49 اسماء رجب محمد متولى

  .51 اسماء رضا السٌد ابراهٌم

  .51 اسماء رضا عبدالعظٌم عبدالحمٌد

  .52 ٌوسف كاملاسماء رمضان 

  .53 اسماء زكرٌا عٌداروس بدوي

  .54 اسماء زٌدان  ابراهٌم زٌدان

  .55 اسماء سامى محمود احمد حسانٌن

  .56 اسماء سعد فتحى ابراهٌم

  .57 اسماء سلٌمان حسن ابراهٌم

  .58 اسماء شحاته السٌد حسٌن

  .59 اسماء شعبان محمد كامل الشنتورى

  .61 اسماء عادل على محمد ابراهٌم هلول

  .61 عبدالباسط عبدالسالم محمداسماء 

  .62 اسماء عبدالعاطى عطٌه الطنطاوى محمد

  .63 اسماء عبدالفتاح محمد حسان

  .64 اسماء عثمان عبداللطٌف عثمان

  .65 اسماء فتحً عبدالعزٌز عبدالقادر

  .66 امنٌة احمد ابراهٌم حسن

 

 

 

 

 

 



Group (2) 

Dr:Hayam                   dr:Mai 

  .1 احمد رضا حسن محمود

  .2 رٌان عبدالجلٌل حشوهاحمد 

  .3 احمد شحاته عبدالخالق احمد الجابرى

  .4 احمد صالح شعبان محمد الغرٌانى

  .5 احمد عبدالحمٌد ابوالفتوح فٌاض

  .6 احمد عبدالعلٌم عبدالعزٌز محسوب

  .7 احمد عبدالمنعم السٌد عطٌة

  .1 احمد عالءالدٌن جودة عبدالرحمن

  .2 احمد فرج هللا نصر ابراهٌم جمعه

  .3 محمد احمد محمد حسٌناحمد 

  .4 احمد محمد امام محمد

  .5 احمد محمد جندى احمد

  .6 اسماء فرج ابراهٌم فرج سلٌمان

  .7 اسماء فرٌد فوزى عبدالهادى

  .8 اسماء محمد االحمدى محمد

  .9 اسماء محمد جوده امٌن

  .11 أسماء محمد فهمى عثمان

  .11 اسماء محمد محمد صدٌق اٌوب

  .12 اسماء محمد محمود موسى نوح

  .13 اسماء محمود عبدالجواد محمد

  .14 اسماء مصطفى محمد منصور العطار

  .15 اسماء مصطفى محمود طنطاوى

  .16 اسماء وجٌه محفوظ عبدالحمٌد



  .17 االء السعٌد محمد جمال

  .18 الء السٌد محمد عاشور محمد خلٌلا

  .19 االء جمعه مصطفى السٌد

  .21 االء حمدى محمد عبده عبدهللا

  .21 الء عصام سعٌد علً المصريا

  .22 االء محمد عبدالحمٌد محمدعمران

  .23 االء ناصر صالح الدٌن على

  .24 الشٌماء عبدالرحمن احمد عزت عبدالرحمن

  .25 الهام جمال محمد عبدالعزٌز عوض

  .26 امال خالد عمار بشندى محمد

  .27 امال عبدهللا عدوى حسن

  .28 مال نصر محمد إبراهٌما

  .29 امانى ابراهٌم على سلٌم

  .31 امانى جمال فتحى عبدالعال

  .31 امانى نجم نجم سٌد

  .32 امل  مصطفى  عبدالفتاح محمود

  .33 امل ابراهٌم عبدالحمٌد محمد السٌد حسان

  .34 امل جمال ابو قرع حسن

  .35 امل خلٌل عبدالرحمن السٌد

  .36 امل سعد محمد سعد رمضان

  .37 امل شعبان ابراهٌم سعد بلبل

  .38 امل عبدالباسط احمد محمد التلٌتى

  .39 امل محمد احمد الشحات احمد

  .41 امل محمد عبدالعال عمر

  .41 امنٌه احمد حلمى عبدالحمٌد



  .42 الهادى عبدالعزٌز محمد المنٌر هامنٌ

  .43 عبدالرحمن عبده عبدالرحمن ٌوسف هامنٌ

  .44 عبدالناصر محمد عبدالمقصود هامنٌ

  .45 امنٌه متولى سند متولى

  .46 امنٌه محمد ربٌع محمد موسً احمد

  .47 امٌر محمد عبده سوٌلم

  .48 السٌد على على هامٌر

  .49 امٌره السٌد فتحى مجاهد

  .51 حسونة سلٌم على هامٌر

  .51 حمدى بدوى عطٌه مازن هامٌر

  .52 امٌره شمس الدٌن عبدالبدٌع شمس الدٌن حسن

  .53 امٌره صالح السٌد عبدالمقصود

  .54 امٌره صالح بدٌع محمد كٌالنى

  .55 امٌره صالح حسانٌن محمد

  .56 امٌره عاطف محمود محمد سالم

  .57 على فهمى عمر الشربٌنى هامٌر

  .58 امٌره مجدى على الشناوى

  .59 امٌره محمد السٌد الداٌدامونى

  .61 امٌمه شعبان السٌد مرسى عسكر

  .61 اٌمان  رمضان محمد محمد

  .62 اٌمان  على عبده على

  .63 اٌمان احمد بكر السٌد عبدالمنعم

  .64 اٌمان احمد عطٌة محمد ابوالمٌلة

  .65 اٌمان اسماعٌل محمد حسن

  .66 سعٌد عبدالعاطى محمداٌه 

 



Group (3)  

Dr: Radwa      dr: Marwa     dr:Huda 

  .1 حمد محمد سٌد أحمد الحرٌفةا

  .2 احمد محمد عبدالعزٌز عٌاد

  .3 احمد محمد محمد حسٌنى الشربٌنى

  .4 احمد محمد مصطفى السٌد

  .5 احمد نصر هللا محمد خالد الدٌب

  .6 اسامة محمود حسن محمد

  .7 السٌد السٌد علىاسالم أبراهٌم 

  .8 اسالم احمد السالوى عبدهللا

  .9 اشرف سالم محمد ابراهٌم

  .11 اشرف محمد شحاته حسٌن

  .11 السعٌد محمد السعٌد على بكٌر

  .12 السٌد عبدالغفار محمد عطٌه البسٌونى

  .13 اٌمان اسماعٌل محمد عزاز

  .14 اٌمان ثروت محمد طه

  .15 اٌمان حمدى توفٌق محمد عبدالهادى

  .16 ٌوسف محمد التهامىاٌمان زكرٌا 

  .17 اٌمان سامى على زٌن العابدٌن محمد

  .18 اٌمان صالح ابراهٌم محمد حسن

  .19 اٌمان عبدهللا محمد عبدهللا المهدى

  .21 ٌمان عبدالمحسن صالح عبدالمحسن محمدا

  .21 اٌمان على ٌونس رجب

  .22 اٌمان محمد حسن إبراهٌم

  .23 ٌمان محمد عبدالنبً السٌدا



  .24 عبدالحمٌداٌمان محمود السٌد 

  .25 اٌمان محمود جاد احمدى

  .26 اٌمان مصطفى السٌد محمد

  .27 ٌمان مصطفى على عبدالحمٌد محمدا

  .28 اٌمان موسى رمضان محمد على

  .29 اٌمن حمدى عبدالغنى عبدالهادى السٌد حسن

  .31 اٌمن محمدفخرى حسن حٌدر على

  .31 اٌناس رأفت احمد حسن متولى

  .32 اٌناس على محمد محمد عطٌة

  .33 محمد السٌد ابراهٌماٌناس 

  .34 اٌه ابراهٌم صابر ابراهٌم صابر

  .35 اٌه ابراهٌم عبدالباسط ابراهٌم سته

  .36 اٌه احمد محمد عطوه جبٌل

  .37 اٌه السٌد عبدالرازق محمد

  .38 اٌه السٌد عبده حسن

  .39 اٌه امر هللا عبدالصادق ابو المعاطى

  .41 اٌه اٌمن مهدى عبده

  .41 اٌه حسن محمد احمد حسن شقرة

  .42 خالد جمال عبدالعظٌماٌه 

  .43 اٌه رجب اسماعٌل مطاوع

  .44 اٌه عبدالحمٌد السٌد محمد علً

  .45 اٌه عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد

  .46 اٌه على عطٌه محمد عبدالمقصود

  .47 اٌه كامل محمد عبدالمقصود

  .48 اٌه محمد عطاهللا محمد عطاهللا



  .49 محمد محمد عبدالعزٌز هاٌ

  .51 محمد محمد غمرى هاٌ

  .51 مصطفى محمد عطوهاٌه محمد 

  .52 اٌه محمود سلٌم عبدالرحمن

  .53 اٌه محمود محمد عبدهللا حسن

  .54 اٌه ناصر محمد السٌد خاطر

  .55 اٌه وسام على  عثمان

  .56 ٌوسف الصبٌحى الهادى هاٌ

  .57 بارٌس عالء صبحى مازن

  .58 براء محمد حسٌن خلٌل

  .59 بسام محمد السٌد علً

  .61 بسمه احمد السٌد حنفى

  .61 موسى بسمه سعٌد عبدهللا

  .62 بسمه ناصر فوزى محمد امام

  .63 بسنتً هشام دسوقً حسن محمد

  .64 تغرٌد ابراهٌم محمد عبدهللا

  .65 تٌسٌر احمد غرٌب عوض

  .66 دٌنا احمد احمد لطفً

 

 

 

 

 

 

 



Group (4 ) 

Dr:Basma     dr: Nashwa 

  .1 امٌر محمد عبده سوٌلم

  .2 اٌمن حمدى عبدالغنى عبدالهادى السٌد حسن

  .3 حسن حٌدر علىاٌمن محمدفخرى 

  .4 جرجس الشحات ٌوسف شنودة جرجس

  .5 حامد احمد حامد محمد عطا

  .6 حامد السٌد احمد محمد على

  .7 حسام السٌد عبدالواحد السٌد

  .8 حسام بكر الشوادفى محمود عطٌه

  .9 حسام ناصر سعٌد عبدالمغنى

  .11 حسن احمد حسن السٌد

  .11 حسن علً ابراهٌم حسن علً

  .12 خالد أحمد عبدالرحمن محمد

  .13 خالد احمد محمد ابو خلٌل محمد احمد

  .14 خالد السٌد محمد احمد

  .15 حنان سعٌد سمٌر عبدالعظٌم

  .16 حنان عبدالوهاب محمد عبدالسمٌع

  .17 خلود  خالد السٌد محمد الجمل

  .18 خلود ابراهٌم القمحاوى محمد عامر

  .19 خلود اسماعٌل السٌد الشاورى

  .21 خلود رمضان الحسٌنى  عبدالعزٌز

  .21 عبدالباسط منصور حسٌنخلود 

  .22 خلود عماد سٌد احمد محمود

  .23 دالٌا فؤاد محمد عمر محمد



  .24 دالٌا محمد محمد عبدهللا

  .25 دعاء ابراهٌم احمد دسوقى

  .26 دعاء احمد محمد محمد

  .27 دعاء صبحى محمد العراقى الخضرى

  .28 دعاء عبدالعزٌز عبده محمد صقر

  .29 دعاء عزت احمد السٌد

  .31 على الهوبىدعاء محمد السٌد حسن 

  .31 دٌنا خالد رزق عبدالحق

  .32 دٌنا رضا القطب ٌوسف

  .33 دٌنا سامى احمد عطٌه غنٌمى

  .34 دٌنا سعد حسن عثمان

  .35 دٌنا سمٌر عبدالحمٌد اللٌثى

  .36 دٌنا عادل محمود صالح

  .37 دٌنا عوض هللا مطاوع عبدالحلٌم

  .38 دٌنا غرٌب السٌد غرٌب زٌد

  .39 دٌنا قطب على عطٌة

  .41 الهادى حسندٌنا محمود محمد 

  .41 راندا سمٌر عبدالسمٌع محمد

  .42 رانٌا السٌد عبدالسالم على

  .43 رانٌا سامى حسان ربٌع

  .44 رانٌا صبرى ابراهٌم محمود سنجر

  .45 رانٌا مدحت ابراهٌم عبدالباقى

  .46 رحاب امام محمد امام الصٌفى

  .47 رحاب عوض اسماعٌل محمد اسماعٌل

  .48 رحاب محمد زاهر عبدالفتاح ربٌع



  .49 مجدى احمد محمد علىرحمة 

  .51 رحمه محمد عبدالحمٌد عبدهللا االبٌض

  .51 رضا على مصطفى على اسماعٌل

  .52 رضا محمد ابراهٌم احمد

  .53 رضوه رضا السٌد محمد

  .54 رضوى شرٌف عبدالمنعم عزب

  .55 رغدة احمد محمد السٌد سوٌلم

  .56 رندا احمد محمد منصور عثمان

  .57 روضة احمد احمد محمد عبده

  .58 علىروضة على سعد 

  .59 روفٌدة عطٌة ابراهٌم محمد ابراهٌم

  .61 رٌم مصطفى عبدالمهٌمن محمد عطٌة

  .61 رٌهام  محمد احمد محمد

  .62 رٌهام السٌد محمد امٌن ابراهٌم

  .63 رٌهام عبدهللا مبروك عطوة

  .64 رٌهام محمد عبدالعظٌم محمد السٌد

  .65 اسماء خالد عبدالستار محمد غرٌب

 

 رئٌس القسم

 أ.م.د. هناء حمدي علً


