
 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

انعًهي نًبدة عهي سكبشٍ  توزيعت طالة انفرقت انرابعت

  1028/  1027عي يتًريض انًسُيٍ نهعبو انجب

( انثبَياسي ) انفصم اندر  



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (1) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    
 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Reda 
Dr/Shreehan 

 

 

 

  .2 ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد تمراز 

  .1 إبراهٌم على إبراهٌم على 

  .3 ابراهٌم مصطفى صدٌق حسٌن 

  .4 ابراهٌم ٌحٌى محمد احمد 

  .5 احمد اشرف حنفى حسٌن 

  .6 بدالحلٌم مطراحمد اشرف ع 

  .7 احمد السعٌد زكرٌا عبدربه محمد 

  .8 ابتسام احمد فتحى احمد 

  .9 ابتسام حامد عبدالحلٌم ابراهٌم أحمد 

  .20 ابتسام حمدى متولى محمد احمد 

  .22 ابتهال اٌمن عٌسى محمد محمد 

  .21 احالم محمود محمد احمد خاطر 

  .23 اسراء  عطٌه  عبدالقادر  السٌد 

  .24 م احمد ابراهٌماسراء ابراهٌ 

  .25 اسراء احمد سٌف الدٌن محمد محى الدٌن 

  .26 اسراء الحسٌنً احمد اسماعٌل 

  .27 اسراء السٌد حامد السٌد عٌد 

  .28 اسراء السٌد سعٌد سٌداحمد محمد 

  .29 اسراء جالل محمد الهادي 

  .10 اسراء حسن امٌن منسً 

  .12 اسراء حسٌنً السٌد عبده 

  .11 اسراء حماده احمد محمد 

  .13 اسراء راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 

  .14 سراء عبدالعاطى عبدالهادى محمد محمدا 

  .15 اسراء عبدالمنعم ابوقرع امام 

  .16 اسراء عبدرب النبً جمال محمد السٌد 

  .17 اسراء على ابو سبع السٌد سلٌمان 

  .18 اسراء على عبدالعال عمر 

  .19 اسراء على عبدهللا سلٌمان 

  .30 بدالرحمناسراء علً احمد ع 

  .32 إسراء عماد السٌد مرسً 

  .31 اسراء محمد احمد محمد محمد 

  .33 اسراء محمد على محمد احمد 

  .34 اسراء محمود عبدالعظٌم محمد فرج 

  .35 اسراء محمود محمد عبدهللا حسٌن 

  .36 اسراء ناصر احمد محمد عمر 

  .37 اسما فكرى أحمد عقل 

  .38 اسماء  السٌد  حسن  محمد 
 

 /رئيس انقسى

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (2) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/Sally 

Dr/  Atef 
Dr/Asmaa 

 

  

  .2 ابراهٌم سالماحمد السٌد على  

  .1 احمد السٌد محروس عطٌة 

  .3 احمد الصادق على إسماعٌل 

  .4 احمد حسٌنى محمد عثمان 

  .5 احمد خلٌل محمد محمود الجعفري 

  .6 احمد رضا حسن محمود 

  .7 احمد رٌان عبدالجلٌل حشوه 

  .8 اسماء  نبٌل حسن السٌد 

  .9 اسماء احمد محمد رمضان 

  .20 ن علىاسماء السٌد محمد االمٌ 

  .22 اسماء خالد محمد محمد خلٌل 

  .21 اسماء خمٌس احمد محمود 

  .23 اسماء رجب محمد متولى 

  .24 اسماء رضا السٌد ابراهٌم 

  .25 اسماء رضا عبدالعظٌم عبدالحمٌد 

  .26 اسماء رمضان ٌوسف كامل 

  .27 اسماء زكرٌا عٌداروس بدوي 

  .28 اسماء زٌدان  ابراهٌم زٌدان 

  .29 احمد حسانٌناسماء سامى محمود  

  .10 اسماء سعد فتحى ابراهٌم 

  .12 اسماء سلٌمان حسن ابراهٌم 

  .11 اسماء شحاته السٌد حسٌن 

  .13 اسماء شعبان محمد كامل الشنتورى 

  .14 اسماء عادل على محمد ابراهٌم هلول 

  .15 اسماء عبدالباسط عبدالسالم محمد 

  .16 اسماء عبدالعاطى عطٌه الطنطاوى محمد 

  .17 فتاح محمد حساناسماء عبدال 

  .18 اسماء عثمان عبداللطٌف عثمان 

  .19 اسماء فتحً عبدالعزٌز عبدالقادر 

  .30 اسماء فرج ابراهٌم فرج سلٌمان 

  .32 اسماء فرٌد فوزى عبدالهادى 

  .31 اسماء محمد االحمدى محمد 

  .33 اسماء محمد جوده امٌن 

  .34 أسماء محمد فهمى عثمان 

  .35 اسماء محمد محمد صدٌق اٌوب 

  .36 اسماء محمد محمود موسى نوح 

  .37 اسماء محمود عبدالجواد محمد 

  .38 اسماء مصطفى محمد منصور العطار 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                              



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (3) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    

 يسهسم االسى يالحظبث انًسئول انًعيد

Dr/Amira 

Dr/ MArwa M.  

  .2 احمد شحاته عبدالخالق احمد الجابرى 

  .1 احمد صالح شعبان محمد الغرٌانى 

  .3 احمد عبدالحمٌد ابوالفتوح فٌاض 

  .4 احمد عبدالعلٌم عبدالعزٌز محسوب 

  .5 احمد عبدالمنعم السٌد عطٌة 

  .6 احمد عالءالدٌن جودة عبدالرحمن 

  .7 احمد فرج هللا نصر ابراهٌم جمعه 

  .8 اشرف سالم محمد ابراهٌم 

  .9 اشرف محمد شحاته حسٌن 

  .20 اسماء مصطفى محمود طنطاوى 

  .22 اسماء وجٌه محفوظ عبدالحمٌد 

  .21 االء السعٌد محمد جمال 

  .23 الء السٌد محمد عاشور محمد خلٌلا 

  .24 االء جمعه مصطفى السٌد 

  .25 ه عبدهللااالء حمدى محمد عبد 

  .26 الء عصام سعٌد علً المصريا 

  .27 االء محمد عبدالحمٌد محمدعمران 

  .28 االء ناصر صالح الدٌن على 

  .29 الشٌماء عبدالرحمن احمد عزت عبدالرحمن 

  .10 الهام جمال محمد عبدالعزٌز عوض 

  .12 امال خالد عمار بشندى محمد 

  .11 امال عبدهللا عدوى حسن 

  .13 هٌممال نصر محمد إبراا 

  .14 امانى ابراهٌم على سلٌم 

  .15 امانى جمال فتحى عبدالعال 

  .16 امانى نجم نجم سٌد 

  .17 امل  مصطفى  عبدالفتاح محمود 

  .18 امل ابراهٌم عبدالحمٌد محمد السٌد حسان 

  .19 امل جمال ابو قرع حسن 

  .30 امل خلٌل عبدالرحمن السٌد 

  .32 امل سعد محمد سعد رمضان 

  .31 ٌم سعد بلبلامل شعبان ابراه 

  .33 امل عبدالباسط احمد محمد التلٌتى 

  .34 امل محمد احمد الشحات احمد 

  .35 امل محمد عبدالعال عمر 

  .36 امنٌه احمد حلمى عبدالحمٌد 

  .37 الهادى عبدالعزٌز محمد المنٌر هامنٌ 

  .38 عبدالرحمن عبده عبدالرحمن ٌوسف هامنٌ 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (4) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Noha 

Dr/  Hanan 
  

  .2 احمد محمد احمد محمد حسٌن 

  .1 احمد محمد امام محمد 

  .3 محمد جندى احمد احمد 

  .4 حمد محمد سٌد أحمد الحرٌفةا 

  .5 احمد محمد عبدالعزٌز عٌاد 

  .6 احمد محمد محمد حسٌنى الشربٌنى 

  .7 احمد محمد مصطفى السٌد 

  .8 عبدالناصر محمد عبدالمقصود هامنٌ 

  .9 ه متولى سند متولىٌنام 

  .20 امنٌه محمد ربٌع محمد موسً احمد 

  .22 السٌد على على هامٌر 

  .21 امٌره السٌد فتحى مجاهد 

  .23 حسونة سلٌم على هامٌر 

  .24 حمدى بدوى عطٌه مازن هامٌر 

  .25 امٌره شمس الدٌن عبدالبدٌع شمس الدٌن حسن 

  .26 امٌره صالح السٌد عبدالمقصود 

  .27 امٌره صالح بدٌع محمد كٌالنى 

  .28 امٌره صالح حسانٌن محمد 

  .29 امٌره عاطف محمود محمد سالم 

  .10 على فهمى عمر الشربٌنى هرامٌ 

  .12 امٌره مجدى على الشناوى 

  .11 امٌره محمد السٌد الداٌدامونى 

  .13 امٌمه شعبان السٌد مرسى عسكر 

  .14 اٌمان  رمضان محمد محمد 

  .15 اٌمان  على عبده على 

  .16 اٌمان احمد بكر السٌد عبدالمنعم 

  .17 اٌمان احمد عطٌة محمد ابوالمٌلة 

  .18 محمد حسناٌمان اسماعٌل  

  .19 اٌمان اسماعٌل محمد عزاز 

  .30 اٌمان ثروت محمد طه 

  .32 اٌمان حمدى توفٌق محمد عبدالهادى 

  .31 اٌمان زكرٌا ٌوسف محمد التهامى 

  .33 اٌمان سامى على زٌن العابدٌن محمد 

  .34 اٌمان صالح ابراهٌم محمد حسن 

  .35 اٌمان عبد هللا محمد عبد هللا 

  .36 عبدالمحسن  ٌمان عبدالمحسن صالحا 

  .37 اٌمان على ٌونس رجب 

  .38 اٌمان محمد حسن إبراهٌم 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (5) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    

 يسهسم االسى يالحظبث سئولانًعيد انً

 

Dr/  Heba 

Dr/  Ahmed 
Dr/Eman 

  

  

  .2 احمد نصر هللا محمد خالد الدٌب 

  .1 اسامة محمود حسن محمد 

  .3 اسالم أبراهٌم السٌد السٌد على 

  .4 امٌر محمد عبده سوٌلم 

  .5 السعٌد محمد السعٌد على بكٌر 

  .6 السٌد عبدالغفار محمد عطٌه البسٌونى 

  .7 احمد السالوى عبدهللااسالم  

  .8 ٌمان محمد عبدالنبً السٌدا 

  .9 اٌمان محمود السٌد عبدالحمٌد 

  .20 اٌمان محمود جاد احمدى 

  .22 اٌمان مصطفى السٌد محمد 

  .21 ٌمان مصطفى على عبدالحمٌد محمدا 

  .23 اٌمان موسى رمضان محمد على 

  .24 اٌناس رأفت احمد حسن متولى 

  .25 طٌةاٌناس على محمد محمد ع 

  .26 اٌناس محمد السٌد ابراهٌم 

  .27 اٌه ابراهٌم صابر ابراهٌم صابر 

  .28 اٌه ابراهٌم عبدالباسط ابراهٌم سته 

  .29 اٌه احمد محمد عطوه جبٌل 

  .10 اٌه السٌد عبدالرازق محمد 

  .12 اٌه السٌد عبده حسن 

  .11 اٌه امر هللا عبدالصادق ابو المعاطى 

  .13 اٌه اٌمن مهدى عبده 

  .14 سن محمد احمد حسن شقرةاٌه ح 

  .15 اٌه خالد جمال عبدالعظٌم 

  .16 اٌه رجب اسماعٌل مطاوع 

  .17 اٌه عبدالحمٌد السٌد محمد علً 

  .18 اٌه عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد 

  .19 اٌه على عطٌه محمد عبدالمقصود 

  .30 اٌه كامل محمد عبدالمقصود 

  .32 اٌه محمد عطاهللا محمد عطاهللا 

  .31 بدالعزٌزمحمد محمد ع هاٌ 

  .33 محمد محمد غمرى هاٌ 

  .34 اٌه محمد مصطفى محمد عطوه 

  .35 اٌه محمود سلٌم عبدالرحمن 

  .36 اٌه محمود محمد عبدهللا حسن 
 

 رئيس انقسى/

 عبدهللاأ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                         

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (6) 

  يجًوعت انصحت انُفسيت    

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/ Mona 

Dr/ Shaimaa 
Dr/Hala 

 

  

  .2 اٌمن حمدى عبدالغنى عبدالهادى السٌد حسن 

  .1 اٌمن محمدفخرى حسن حٌدر على 

  .3 بسام محمد السٌد علً 

  .4 جرجس الشحات ٌوسف شنودة جرجس 

  .5 د حامد محمد عطاحامد احم 

  .6 حامد السٌد احمد محمد على 

  .7 براء محمد حسٌن خلٌل 

  .8 اٌه ناصر محمد السٌد خاطر 

  .9 اٌه وسام على  عثمان 

  .20 ٌوسف الصبٌحى الهادى هاٌ 

  .22 بارٌس عالء صبحى مازن 

  .21 بسمه احمد السٌد حنفى 

  .23 بسمه سعٌد عبدهللا موسى 

  .24 بسمه ناصر فوزى محمد امام 

  .25 بسنتً هشام دسوقً حسن محمد 

  .26 تغرٌد ابراهٌم محمد عبدهللا 

  .27 تٌسٌر احمد غرٌب عوض 

  .28 حنان سعٌد سمٌر عبدالعظٌم 

  .29 حنان عبدالوهاب محمد عبدالسمٌع 

  .10 خلود  خالد السٌد محمد الجمل 

  .12 خلود ابراهٌم القمحاوى محمد عامر 

  .11 خلود اسماعٌل السٌد الشاورى 

  .13 رمضان الحسٌنى  عبدالعزٌزخلود  

  .14 خلود عبدالباسط منصور حسٌن 

  .15 خلود عماد سٌد احمد محمود 

  .16 دالٌا فؤاد محمد عمر محمد 

  .17 دالٌا محمد محمد عبدهللا 

  .18 دعاء ابراهٌم احمد دسوقى 

  .19 دعاء احمد محمد محمد 

  .30 دعاء صبحى محمد العراقى الخضرى 

  .32 صقردعاء عبدالعزٌز عبده محمد  

  .31 دعاء عزت احمد السٌد 

  .33 دعاء محمد السٌد حسن على الهوبى 

  .34 دٌنا خالد رزق عبدالحق 

  .35 دٌنا رضا القطب ٌوسف 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (7) 

 يجًوعت انصحت انُفسيت     

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Mohsen 

Dr/  Safya 
Dr/Marwa S. 

 

 

  .2 حسام السٌد عبدالواحد السٌد 

  .1 حسام بكر الشوادفى محمود عطٌه 

  .3 حسام ناصر سعٌد عبدالمغنى 

  .4 حسن احمد حسن السٌد 

  .5 حسن علً ابراهٌم حسن علً 

  .6 خالد أحمد عبدالرحمن محمد 

  .7 خالد احمد محمد ابو خلٌل محمد احمد 

  .8 خالد السٌد محمد احمد 

  .9 دٌنا سامى احمد عطٌه غنٌمى 

  .20 دٌنا سعد حسن عثمان 

  .22 دٌنا سمٌر عبدالحمٌد اللٌثى 

  .21 دٌنا عادل محمود صالح 

  .23 دٌنا عوض هللا مطاوع عبدالحلٌم 

  .24 زٌد دٌنا غرٌب السٌد غرٌب 

  .25 دٌنا قطب على عطٌة 

  .26 دٌنا محمود محمد الهادى حسن 

  .27 راندا سمٌر عبدالسمٌع محمد 

  .28 رانٌا السٌد عبدالسالم على 

  .29 رانٌا سامى حسان ربٌع 

  .10 رانٌا صبرى ابراهٌم محمود سنجر 

  .12 رانٌا مدحت ابراهٌم عبدالباقى 

  .11 رحاب امام محمد امام الصٌفى 

  .13 ماعٌل محمد اسماعٌلرحاب عوض اس 

  .14 رحاب محمد زاهر عبدالفتاح ربٌع 

  .15 رحمة مجدى احمد محمد على 

  .16 رحمه محمد عبدالحمٌد عبدهللا االبٌض 

  .17 رضا على مصطفى على اسماعٌل 

  .18 رضا محمد ابراهٌم احمد 

  .19 رضوه رضا السٌد محمد 

  .30 رضوى شرٌف عبدالمنعم عزب 

  .32 لمرغدة احمد محمد السٌد سوٌ 

  .31 رندا احمد محمد منصور عثمان 

  .33 روضة احمد احمد محمد عبده 

  .34 اسماء خالد عبدالستار محمد غرٌب باق لالعادة

  .35 سحر صبحً ٌوسف محمد جبر باق لالعادة
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (8) 

 يجًوعت صحت انًجتًع  
 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Reda 

Dr/Shreehan 

 

  

  .2 سامح احمد امٌن حسن 

  .1 سعٌد عبدهللا محمد عبدالعال 

  .3 سعٌد عبده عبدالحمٌد على 

  .4 عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد محمد السٌد 

  .5 عبدالرحمن عاطف صبحى محمد عبدالاله 

  .6 عبدالرحمن كمال محمد حموده 

  .7 عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد عبداللطٌف 

  .8 عبدالرحمن هانً احمد بركات 

  .9 عبدالعزٌز اشرف عبدالعزٌز عبدالرحمن 

  .20 عبدهللا اكمل على على 

  .22 روضة على سعد على 

  .21 روفٌدة عطٌة ابراهٌم محمد ابراهٌم 

  .23 رٌم مصطفى عبدالمهٌمن محمد عطٌة 

  .24 رٌهام  محمد احمد محمد 

  .25 رٌهام السٌد محمد امٌن ابراهٌم 

  .26 رٌهام عبدهللا مبروك عطوة 

  .27 رٌهام محمد عبدالعظٌم محمد السٌد 

  .28 رٌهام محمود محمد محمد ابو هاشم 

  .29 رٌهام وجٌه محمد عبدهللا 

  .10 رٌوان حامد احمد محمد عبدالغنً 

  .12 زهراء عبدالمحسن على حسن 

  .11 زهراء عالء عثمان محمود 

  .13 زٌنب احمد عٌد احمد 

  .14 زٌنب السٌد اسماعٌل عبدالمحسن 

  .15 زٌنب السٌد محمد محمد عامر 

  .16 زٌنب حسن محمد محٌى على حسن 

  .17 زٌنب خٌرى متولى ابراهٌم 

  .18 شرٌف سارة جمال على احمد 

  .19 ساره حسن محمد مرسً 

  .30 ساره سامى كمال مصطفى حماد 

  .32 ساره على على احمد حسن 

  .31 عماد عبدالفتاح عبدالعال هسار 

  .33 ساره قاسم عبدالحمٌد قاسم حجازى 

  .34 ساره مجدى محمد غرٌب 

  .35 ساره محمد عوض عبدالسالم 

  .36 محمد محمدى احمد هسار 

  .37 سالى  محمد محمود السٌد 

  .38 سلوى اشرف حسن محمود 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 
Group (9) 

 يجًوعت صحت انًجتًع  
 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Sally 

Dr/  Atef 

Dr/Asmaa 

 

  

  .2 عبدهللا عادل عبدهللا محمد 

  .1 عبدهللا مجدى عبدهللا محمود 

  .3 عبدهللا محمد السٌد هواري 

  .4 عالء الدٌن عبدهللا حسن برٌك 

  .5 على رمضان عبدالعال عبدالعال 

  .6 على محمد على محمود الصاوى 

  .7 علً عبدهللا ابراهٌم علً عطٌه 

  .8 عمر السٌد السٌد ذكى 

  .9 ر عبدالعزٌز حسنى سلٌم احمدعم 

  .20 عمرو جمال محمد النبراوى 

  .22 سماء محمد عبدهللا ابراهٌم الجندى البصٌلى 

  .21 سماح عبدالسالم محمد محمود مرسً 

  .23 سماح عبدالعزٌز عبدالعزٌز احمد 

  .24 سماح عبدالهادى احمد  محمد 

  .25 سماح محمد خمٌس محمد السٌد 

  .26 سماح نبٌل بخٌت عطوه 

  .27 سمر السٌد محمد صادق 

  .28 سمر جمعة عبدالمنعم السٌد 

  .29 سمٌحة أشرف عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الحوت 

  .10 سمٌحه السٌد خلٌل السٌد 

  .12 سمٌره محمد جمعه عبدالرحمن سٌد احمد 

  .11 سهٌلة عبدالباسط حسن تهامى ابوزٌد 

  .13 شروق احمد محمد محمد جمعة 

  .14 اعٌل موسىشروق اسماعٌل ابراهٌم اسم 

  .15 شروق صبحى حفناوى محمد 

  .16 شرٌن محمد حمدى متولى 

  .17 شفاء محمد علً مسلم سالم 

  .18 شٌماء إبراهٌم عبدالوهاب مصطفى 

  .19 شٌماء السعٌد أحمد محمد عبدهللا 

  .30 شٌماء جمال وهبه الشرباصى 

  .32 شٌماء رافت محمد الصابر محمد 

  .31 شٌماء صابر مختار بحٌري 

  .33 عطوه عبدهللا محمدشٌماء  

  .34 شٌماء عمران عبدالتواب خلٌفة 

  .35 شٌماء كامل محمد عبدالمقصود 

  .36 شٌماء محمد عبدالباقى حافظ 

  .37 شٌماء محمد عبدالرازق عبدالصادق 

  .38 صابرٌن سلٌمان محمود محمد ابراهٌم 

  .39 صباح حلمى محمد عبدالحافظ 

  .40 عبٌر السٌد فاضل سلٌم 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (10) 

 يجًوعت صحت انًجتًع  
 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/Amira 

Dr/ Marwa M.  

  .2 فارس ضوٌحى سالمه محمد 

  .1 حمد بغدادىكرٌم مرسى م 

  .3 كمال محمد محمد عبدالوهاب 

  .4 لطفى محمد محمود حسن جاد 

  .5 محمد ابوهاشم حسٌنى ابوهاشم 

  .6 محمد احمد عبدالعال محمد 

  .7 محمد أحمد متولً أبو العال 

  .8 محمد احمد محمد الهادى السٌد 

  .9 محمد السٌد محمد غرٌب شهاب 

  .20 محمد السٌد هدهد السٌد 

  .22 ى ابراهٌم محمد حسٌنعبٌر عل 

  .21 عزة نبٌل السٌد عبدالفتاح فضل 

  .23 علٌاء احمد محمد فراج صقر 

  .24 علٌاء حسٌن ابراهٌم حسٌن قاسم 

  .25 علٌاء عبدالحكٌم ابراهٌم السٌد العٌداروسً 

  .26 علٌاء على على محمود أحمد 

  .27 احمد السٌد احمد هفاطم 

  .28 حفنً امام حفنً هفاطم 

  .29 وسى عطٌةحمدى م هفاطم 

  .10 راغب على ابراهٌم هفاطم 

  .12 فاطمه عارف رشٌد سلٌم سبع 

  .11 عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم الغرباوى هفاطم 

  .13 على ابوالعلى محمد خلٌل هفاطم 

  .14 محمد  رشٌدي محمد هفاطم 

  .15 فاطمه محمد كامل عبدالفتاح عقل 

  .16 فاطمه ناصر عبدالفتاح عبده 

  .17 احمد رمضان فاطمه نصر ابراهٌم نصر 

  .18 فداء مصطفى محمد متولى مصطفى 

  .19 فهٌمه احمد حامد احمد كامل 

  .30 كرٌمان محمد محمد على خلٌل 

  .32 لبنى السٌد عبدالمجٌد السٌد 

  .31 لمٌاء السٌد على  السٌد 

  .33 لمٌاء خالد احمد جمٌل 

  .34 لمٌاء محمد حسٌنى احمد متولً 

  .35 لٌلى عصمت حسٌب عبدالحمٌد السٌد 

  .36 مارٌنا وجٌه ادوارد بطرس 

  .37 مروة  ابراهٌم محمد السٌد 

  .38 مروة ابراهٌم محمد علً محمد طعٌمه 

  .39 مروه محمد حافظ السٌد 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (11) 

 يجًوعت صحت انًجتًع  
 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Noha 

Dr/  Hanan 

 

  .2 محمد أمٌن محمد أمٌن 

  .1 محمد ثروت محمود محمد 

  .3 محمد حامد عبدالعال ابراهٌم سرحان 

  .4 محمد سعٌد السٌد على عٌون 

  .5 محمد سعٌد عبدالرازق محمد دسوقى 

  .6 وزى السٌد ابو العالمحمد شوقى ف 

  .7 محمد صبري محمد حسٌن 

  .8 محمد صالح احمد مرسى حجازى 

  .9 محمد طلعت متولى السٌد 

  .20 محمد عادل مرسى مرسى خلٌل 

  .22 مروه محمد شوقى محمد إبراهٌم قوره 

  .21 مصر مصطفى سلٌم  مصطفى 

  .23 معالى محمد عبدالعظٌم عبدالعظٌم السٌد 

  .24 ىمنار رمضان عٌد مصلح 

  .25 منال رمضان محمود ضٌف 

  .26 منى جابر عطٌه النفادى عطٌه 

  .27 منى سامى هالل السٌد 

  .28 منى عبدالنبى سٌد احمد 

  .29 منى على محمد حسٌن الدالى 

  .10 منى غرٌب حسٌن محمد 

  .12 منً حسن السٌد محمد رزق 

  .11 منً محمود سرٌع كرٌر 

  .13 مها محمد عبداللطٌف ابراهٌم 

  .14 حمد بٌومىمها ٌاسر م 

  .15 مى حسٌن ابراهٌم عبدالغنى 

  .16 طارق محمد عبدالعزٌز ىم 

  .17 مى عادل احمد عبدالمجٌد 

  .18 مى محمد شعٌب موسى 

  .19 مى محمد فكرى السٌد على العشماوى 

  .30 مٌاده  عبدالعظٌم حجاز  محمد 

  .32 مٌاده كمال عبدالمنعم عبدالعزٌز 

  .31 مٌاده محمود محمد عبدالعزٌز 

  .33 سى محمد انور محمد عثماننان 

  .34 نجاة  الهادى  محمد  ابراهٌم 

  .35 نجالء  فتحى عبدهللا محمد 

  .36 نجوى ناجح السٌد السٌد عبدالحق 

  .37 ندا احمد على الصادق 

  .38 نداء محسن محمود على إبراهٌم 

  .39 ندى احمد محمد السعٌد أبو مسلم عمر 

  .40 ندى السٌد على  عبدالرحمن 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (12) 

 يجًوعت صحت انًجتًع  

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/  Heba  

Dr/  Ahmed 
Dr/  Eman 

  

  

  .2 دنٌا محمد عاشور خلٌل احمد 

  .1 محمد عبدالحلٌم السٌد محمد 

  .3 محمد عصام محمد فتح هللا 

  .4 محمد عماره على على بدٌر 

  .5 محمد فتحى محمد عطٌة سٌد احمد 

  .6 محمد فوزى عبدهللا منصور 

  .7 محمد فوزى محمد محمد جمعه 

  .8 محمد محمد الدمرداش سعد محمد 

  .9 محمد محمد السٌداحمد على كفافى 

  .20 محمد سلٌم حسٌن محمد 

  .22 ندى جمال محمد محمد عوض 

  .21 ندى حسانٌن حسن ابراهٌم 

  .23 ندى ممدوح اسماعٌل محمد 

  .24 نرفانا هشام محمد رمضان على 

  .25 نرمٌن  محمد عبدهللا السٌد دسوقى 

  .26 نرمٌن محمد سالم منصور 

  .27 نسمه اشرف اسماعٌل على 

  .28 نسمه السٌد جوده ابراهٌم 

  .29 فى السٌد اسماعٌلنشوى مصط 

  .10 ابراهٌم سلٌمان موسى هنعم 

  .12 عطٌة مصطفً حسن هنعم 

  .11 نعمه محمد سعٌد مصطفى 

  .13 نفٌسه محمد ابراهٌم محمد 

  .14 نهاد احمد ٌسن محمد السواح 

  .15 نهال سعٌد عبدالعزٌز السٌد 

  .16 نهى خالد عطٌه عبدهللا 

  .17 نوال أحمد السٌد محمود 

  .18 مٌد احمدنورا السٌد عبدالح 

  .19 نورا لطفى عبدالعظٌم على 

  .30 نورا محمد بكرى محمد 

  .32 نورهان ابراهٌم احمد عبدالحمٌد 

  .31 نورهان احمد سمٌر مقبل 

  .33 نورهان خالد منصور متولى شباٌك 

  .34 نورهان عبده محمد عطٌه 

  .35 نورهان مصطفى محمد امٌن محمد محمد 

  .36 نٌفٌن رزق على عبدالقادر 

  .37 رمضان على ابراهٌمنٌفٌن  

  .38 هاجر الشامى عبدهللا قاسم الٌمانً 

  .39 هاجر حسٌن جودة عطٌه 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                       

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 
 

Group (13) 

عيجًوعت صحت انًجتً    

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/ Mona 

Dr/ Shaimaa 
Dr/  Hala 

 

  

  .2 محمد محمد طلبة عمر طلبه 

  .1 محمد محمد عزب ابراهٌم القشاوي 

  .3 محمد محمود ابراهٌم حسن 

  .4 محمد مهدى عبدالعاطى صالح 

  .5 محمود ابراهٌم حسن مصطفى 

  .6 محمود احمد عبداللطٌف ابو طالب 

  .7 مود احمد عثمان علىمح 

  .8 محمود حسام سعٌد ابراهٌم الكاشف 

  .9 محمود حمدى على الفٌشاوى 

  .20 محمود خالد عبدالصمد عثمان حسن 

  .22 هاله السٌد محمد السٌد 

  .21 هاله فتحى مصطفى عبدهللا علٌم 

  .23 هاله مصطفى حسنٌن الدسوقى الشعراوى 

  .24 هانم ماهر طه محمد 

  .25 حمدابراهٌم حسن م ةهب 

  .26 هبة هللا محمد محمد أحمد عٌداروس 

  .27 جمعه لطفى جمعه ةهب 

  .28 هبة زغلول ابراهٌم محمد 

  .29 عٌسى محمد ابراهٌم ةهب 

  .10 هبة محمد ابراهٌم حسن هٌكل 

  .12 هبة محمد سلٌمان السٌد 

  .11 هدى سلطان عبدالرحمن محمد 

  .13 هدى عبدالفتاح فتوح مصطفى األعرج 

  .14 مصطفى همامهدى عالء الدٌن  

  .15 هدٌر توفٌق ٌوسف عبدالعاطى 

  .16 هدٌر خٌرى السٌد متولى محمد 

  .17 هدٌر رمضان عبدالمنجى عبدالحمٌد 

  .18 هدٌر عبدالحلٌم عبدالعزٌز محمد 

  .19 هدٌر عبدالمنعم احمد الشحات 

  .30 هدٌر عصام عامر محمد عامر 

  .32 هدٌر كٌالنى السٌد محمد الكٌالنى 

  .31 عبدالجوادهدٌر محمد كامل  

  .33 هدٌه عٌد عبدالفتاح متولى 

  .34 هناء السعٌد عبدهللا السعٌد 

  .35 هناء رفعت احمد محمد 

  .36 هناء محمد على منصور 

  .37 هناء محمد محمود احمد على 

  .38 هناء محمود محمد المهدى الشهٌدى 

  .39 هند سعٌد ٌوسف محمد سباعى 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                       
 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسُيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (14)  

 يجًوعت صحت انًجتًع  
 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 

Dr/ Mohsen 

Dr/  Safya 

Dr/  Marwa S. 

 

  .2 محمود طه عبدالفتاح على عامر 

  .1 اسماعٌل محمود عٌسى محمد 

  .3 محمود غرٌب محمد السٌد غرٌب 

  .4 محمود محمد عبدالظاهر محمد السٌد 

  .5 محمود منصور احمد حمدان سلٌمان 

  .6 مصطفى أحمد أمٌن عبدالسالم سالم 

  .7 مصطفى حمدى فرج اسماعٌل فرج 

  .8 مصطفى محمود عبدالسالم عبدالمجٌد زٌتون 

  .9 موسى حجازى عبدالعزٌز احمد 

  .20 رضا حسٌنى محمد مؤمن 

  .22 مٌخائٌل سامح كمال مٌخائٌل 

  .21 هند عبدهللا ابراهٌم ٌوسف 

  .23 هند على مصطفى على حسبو 

  .24 هند ماجد كامل محمد عبدالعاطى 

  .25 هنٌه سامً  عبدالمجٌد علً 

  .26 هٌام محمد رضا السٌد ابراهٌم البدوى 

  .27 هٌام محمد محمد حسن 

  .28 وجدان ابراهٌم احمد على 

  .29 وردة محمد محمود على 

  .10 ورده السٌد عمر محمد 

  .12 وسام  عبدالباسط عبدالسالم  العٌسوي 

  .11 وسام محمد عبداللطٌف محمد 

  .13 وفاء عصام معوض علً 

  .14 والء السٌد محمد حماد احمد 

  .15 والء رمضان عبدالباقً حسانٌن 

  .16 والء سعٌد حسن محمد 

  .17 ٌارا محمد محمد سلٌمان 

  .18 ن احمد السعٌد على العشماوىٌاسمٌ 

  .19 ٌاسمٌن احمد محمد السٌد على 

  .30 ٌاسمٌن امام السٌد على 

  .32 ٌاسمٌن راضى السٌد السٌد محمد 

  .31 ٌاسمٌن رفعت محمد عبده عبدالرحٌم 

  .33 ٌاسمٌن سامح صابر محمد 

  .34 ٌاسمٌن عبدالباقى ابراهٌم عبدالباقى البرعى 

  .35 لمنعم عٌادٌاسمٌن عبدالمنعم محمود عبدا 

  .36 ٌسرا جمال عبداللطٌف متولى 

  .37 فاتن عارف حمودة سلٌمان باق لالعادة

  .38 فاطمة محمود ابراهٌم ابراهٌم باق لالعادة

  .39 هند محمد السٌد احمد باق لالعادة
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