
 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                            هاًن أحوذ عثذالخالك  د /           

 م اسن الطالة

 1 ابتهال سلٌمان السٌد سلٌمان

 2 ابتهال عطا رشاد عواد

 3 دمحم عبدالحمٌد عبدهللاابرار 

 4 ابراهٌم اسماعٌل عبدالرحمن دمحم

 5 ابراهٌم السٌد ابراهٌم حسٌن

 6 ابراهٌم جمال دمحم حسٌن الشعراوي

 7 ابراهٌم عادل ابراهٌم عبدالمعطً عبدهللا

 8 ابراهٌم علً ابراهٌم احمد صالح

 9 ابراهٌم دمحم احمد فوزي ابوهاشم

 10 ابراهٌم دمحم فتحً فوده

 11 احالم عادل عوض جمعه

 12 احمد ابراهٌم حسن ابراهٌم

 13 احمد ابراهٌم صدٌك عمر السٌد

 14 احمد ابراهٌم عبدالنبً سلٌمان

 15 احمد اشرف خٌري حسٌن

 16 احمد اشرف دمحم احمد

 17 احمد السٌد رجب فرماوي

 18 احمد السٌد دمحم احمد شعبان

 19 احمداحمد اٌمن شحتة عبدالعزٌز 

 20 احمد اٌهاب دمحم احمد

 21 احمد توفٌك السٌد احمد توفٌك

 22 احمد حسن البصري دمحم سلٌمان

 23 احمد حسن عبدالرحمن ابراهٌم المالح

 24 احمد حسن دمحم حسن

 25 احمد حمدي عبدالواحد خلٌل السٌد

 26 احمد حمدي موسً عبدالباري دمحم

 27 احمد خالد احمد ابراهٌم

 28 احمد رافت السٌد السٌد عسكر

 29 احمد سعد احمد دمحمسعدالدجوي

 30 احمد سالمه السٌد عبدربه

 

           



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................          صفاء دمحم هتىلً د /           

 م اسن الطالة

 1 احمد سلٌمان احمد علً

 2 احمد صابر دمحم علً سالم

 3 احمد صالح دمحم سعٌد اسماعٌل

 4 احمد طه الشبراوي علً ابراهٌم

 5 احمد عاطف دمحم سالم عسكر

 6 احمد عاطف هانً عبدهللا علوه

 7 احمد عبدالستار احمد عبدالرحمن

 8 احمد عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم خطاب

 9 احمد عبدالنبً جوده توفٌك منسً

 10 احمد عبده احمد دمحم عبدالواحد

 11 احمد عصام السٌد عطٌه

 12 احمد عصام مرسً ابوالعباس عطٌه

 13 احمد عالء علً علً موسً الحلوانً

 14 احمد علً ابراهٌم عبدالعزٌز سٌد احمد

 15 احمد فارس احمد ابراهٌم

 16 احمد لطب عبدالعال مرسً

 17 احمد دمحم احمد السٌد عبدهللا

 18 احمد دمحم احمد عبدهللا

 19 احمد دمحم احمد عبدالممصود

 20 احمد دمحم اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل

 21 احمد دمحم الشحات سعٌد السٌد

 22 احمد دمحم سٌف النصر عامر دمحم

 23 احمد دمحم علً مصطفً ابراهٌم عطا

 24 احمد دمحم دمحم علً حسٌن الصوري

 25 احمد محمود اسماعٌل السٌد

 26 بالسًاحمد محمود حامد 

 27 احمد محمود عبدالرحمن دسولً احمد

 28 احمد محمود دمحم عبدهللا

 29 احمد محمود موسً علٌوه موسً

 30 احمد مصطفى دمحم احمد على الباز

 

     



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                            رحاب فتحٍ عثذالهادي  د /           

 م اسن الطالة

 1 احمد مصطفً مصطفً حسن ابراهٌم زٌدان

 2 احمد ممدوح نبٌه زٌن السٌد

 3 احمد وائل احمد السٌد عثمان

 4 احمد وجٌه حسن دمحم

 5 احمد ٌوسف ابراهٌم ٌوسف

 6 ادهم سعٌد دمحم امام

 7 اروي حسنً دمحم طلبه

 8 اروي حسٌن سعد عطٌه حسن مطاوع

 9 احمد عمارهاروي سمٌر عماره 

 10 اروي دمحم عطٌه علً شاهٌن

 11 ارٌج عبدالرحمن غرٌب علً

 12 اسامه عمر دمحم دمحمخضر

 13 اسامه دمحم احمد سلٌم صمر

 14 اسامه دمحم دمحم ٌوسف دمحم عمر

 15 اسامه نبٌل صالح الدٌن السٌد

 16 اسراء احمد علً منصور

 17 اسراء اٌهاب السٌد ابراهٌم

 18 حسن ابوالٌزٌد عبدالحمٌداسراء 

 19 اسراء ربٌع دمحم عبدالحمٌد

 20 اسراء رضا عبدالمنصف السٌد العاٌدي

 21 اسراء سعٌد عبدالحمٌد احمد

 22 اسراء عبدالستار عبدالمادرالسٌد طعٌمه

 23 اسراء عبدالعال مصطفً ابراهٌم

 24 اسراء عبدهللا عبدهللا ابراهٌم

 25 اسراء عٌسً علً سماحه

 26 اسراء دمحم احمد السٌد

 27 اسراء دمحم عبدالعظٌم دمحم عبدهللا

 28 اسراء وائل عطٌه دمحم

 29 اسراء وجٌه عبدالمؤمن عبدالمعطً

 30 اسراء ٌاسر احمد عبدربه

 

     



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................           شادَح فتحً هحوىد  د /           

 م الطالةاسن 

 1 اسالم احمد السٌد احمد سالم

 2 اسالم السٌد سعٌد سٌد احمد دمحم

 3 اسالم السٌد صفوت عبدالودود

 4 اسالم عاطف لطفً امام ابراهٌم

 5 اسالم عبدالعظٌم حسن علً

 6 اسالم دمحم ونٌس سلٌمان

 7 اسماء ابراهٌم فاروق ابراهٌم حسٌن سالمه

 8 اسماء احمد دمحم حسنى

 9 اسماء احمد دمحم علً احمد

 10 اسماء السٌد حسن جمعه سالم

 11 اسماء السٌد حسٌن ابراهٌم

 12 اسماء السٌد عبدالعال السٌد حسانٌن

 13 اسماء اٌمن زاهر بدر

 14 اسماء خالد عبدالعزٌز ٌوسف

 15 اسماء رضا حسن عبدالحمٌد

 16 اسماء رضا دمحم الشبراوي طلبه

 17 احمد حسناسماء رٌاض دمحم 

 18 اسماء سعٌد صالح ابراهٌم

 19 اسماء صالح دمحم االحمدي سالم

 20 اسماء عاطف عبدالرحمن دمحم

 21 اسماء عبدهللا حسٌنً عبدهللا

 22 اسماء علً جوده علً السحٌمً

 23 اسماء دمحم سلٌم ابراهٌم دمحم

 24 اسماء دمحم عبدالعظٌم احمد عبدالحلٌم

 25 بٌلًاسماء دمحم دمحم 

 26 اسماء دمحم محمود دمحم عطٌه

 27 اشرف عبدالمنعم دمحم احمد

 28 اشرف دمحمي دمحم سلٌمان

 29 اشرلت عبده دمحم عبده عرفات

 30 اشرلت دمحم دمحم عبدالعاطً عامر

 

     



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................             عسج السُذ عثذالفتاح                 د /           

 م اسن الطالة

 1 افنان حسن سالم ابراهٌم

 2 افنان دمحم احمد عنانً السٌد

 3 االء  طلعت  حلبً متولً مصطفً

 4 االء احمد نصر احمد خلٌل

 5 االء اسماعٌل دمحم عمر اسماعٌل

 6 االء اشرف دمحم متولً احمد

 7 السٌد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم االء

 8 االء السٌد عبدالرحمن السٌد

 9 االء اٌمن توفٌك علً احمد

 10 االء حسن دمحم حسن اسماعٌل المنٌشً

 11 االء خالد احمد السٌد

 12 االء رضا دمحم عبدالعال

 13 االء عبدالحكٌم السٌد عبدالسالم

 14 االء عبدالسالم عبدالوالً بحٌري

 15 عصام فاروق دمحماالء 

 16 االء دمحم سلٌمان السٌد احمد

 17 االء دمحم عاطف السٌد

 18 االء دمحم فتحً عبدالموي

 19 االء دمحم مصطفً عطٌه

 20 االء محمود عبدالعزٌز ابراهٌم

 21 االء محمود علً ابوالفتوح دمحم

 22 االء محمود مصطفً دمحم

 23 رزقاالء ناصر عبدالكرٌم مصلحً مصطفً 

 24 االء ناصر متولً عبدالفتاح

 25 االء هالل علً علً الكمار

 26 السعٌد اشرف محمود ابراهٌم خطاب

 27 السعٌد فتحً السعٌد احمد

 28 السٌد عٌد السٌد احمد

 29 السٌد دمحم السٌد سلٌم علً

 30 الشٌماء رفاعً ابراهٌم دمحم

 

     



 معيار الطلاب والخريحين 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................        صفُح رجة السثاعً د /           

 م اسن الطالة

 1 الشٌماء دمحم اسامه احمد دمحم

 2 الهام اشرف صالح عبدالحمٌد متولً االلفً

 3 الهام تامر دمحم السٌد حسن

 4 امال عبدهللا عبدالخالك علً

 5 امانى  شلبى عبدالعال عثمان

 6 امانً ابراهٌم محمود احمد

 7 امانً ادهم مصطفً عبدالحمٌد دمحم

 8 امانً اسامه عبدالحلٌم السٌد

 9 امانى السٌد دمحم  السٌد عبدالممصود

 10 امانً اٌمن عبدهللا الصاوي فرحات

 11 امانً حماده محروس علً ٌوسف

 12 امانً عادل عبدالمنعم سالم فخر

 13 امانً عبدالسالم دمحم عبدالسالم

 14 دمحم عطاامانً عربً 

 15 امانً مجدي طلعت لطب

 16 امانً ناصر دمحم علً عابد

 17 امل اشرف ابوورده دمحم الحنفً

 18 امل السعٌد دمحم ابراهٌم حسون

 19 امل اٌمن امٌن احمد السٌد

 20 امل جمال السٌد علً

 21 امل نبٌل عبدالمحسن عبدالهادي

 22 امنٌه ابراهٌم عبدالجواد ابراهٌم الزملً

 23 امنٌه امٌن متولً دمحم البرعً

 24 امنٌه برعً محمود دمحم حسانٌن

 25 امنٌه عبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم

 26 امنٌه محمود السٌد احمد حسن

 27 امنٌه مسلم ابراهٌم السٌد علً

 28 امنٌه مصطفً السٌد بدٌر

 29 امنٌه نبٌل عوض هللا دمحم

 30 االصورامٌر دمحم محمود عبدالرحمن 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................     تثٌُح السُذ سعُذ                       د /           

 م اسن الطالة

 1 امٌره ابراهٌم عبداللطٌف ابراهٌم دمحم

 2 امٌره احمد عماد الدٌن عبدالهادي دمحم

 3 امٌره احمد عوض السٌد

 4 ٌوسف سلٌمامٌره شحاته علً 

 5 امٌره صفوت عبدالستار السٌد ابراهٌم

 6 امٌره عابد احمد احمد سالم

 7 امٌره عادل علً دمحم حسٌن

 8 امٌره عبدالعزٌز عبدالسالم دمحم

 9 امٌره فوزي ٌسن ٌسن

 10 امٌره دمحم السٌد دمحم عوض هللا

 11 امٌره مروان دمحم علً ابراهٌم

 12 السعٌد السكريامٌنه عزت عزت عبدالعظٌم 

 13 انجً اسامه سعٌد حسٌن هالل

 14 انجً عبدهللا عبدالرحمن ابراهٌم

 15 انجً علً دمحم شحاته

 16 انور احمد دمحم عرابً

 17 اٌات حسٌن دمحم سلٌمان عبدالداٌم

 18 اٌمان ابراهٌم عبدالسمٌع نصر

 19 اٌمان احمد حلمً السٌد حسن

 20 فرج هللااٌمان احمد فرج هللا دمحم 

 21 اٌمان احمد فكري ٌاسٌن بدر

 22 اٌمان احمد دمحم دمحم الماحً

 23 اٌمان احمد دمحم دمحم عبدالفتاح

 24 اٌمان اسماعٌل دمحم عبدالكرٌم

 25 اٌمان السٌد ابراهٌم منصور دمحم

 26 اٌمان اٌمن ابراهٌم ابراهٌم شعبان

 27 اٌمان حسام حسن عبدالطٌف الشع

 28 خالد السٌد السٌد دمحماٌمان 

 29 اٌمان رجب عبدالممصود فرج

 30 اٌمان رضا عبدالسالم علً السكري
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................       ًشىٍ احوذ حسُي                     د /           

 م اسن الطالة

 1 اٌمان عادل احمد دمحم

 2 السٌداٌمان عبده ابراهٌم 

 3 اٌمان لطفً شحاته ابراهٌم

 4 اٌمان ماهر محمود محمود عنان

 5 اٌمان دمحم ابوالفتوح دمحم

 6 اٌمان دمحم خلٌل دمحم صالح

 7 اٌمان دمحم عبدالحمٌد صالح

 8 اٌمان دمحم عبدالفتاح دمحم علً ابوالعال

 9 اٌمان دمحم علً ابراهٌم

 10 اٌمان محمود السٌد امٌن

 11 محمود دمحم خالد دمحم حسٌناٌمان 

 12 اٌمان محمود دمحم ٌاسٌن محمود

 13 اٌمن عصام حافظ ٌمانً متولً

 14 اٌناس عبدهللا اسماعٌل غالً

 15 اٌناس محمود محمود الجٌد

 16 اٌناس ندا احمد دمحم

 17 اٌه ابراهٌم حسن ابراهٌم

 18 اٌه احمد انور مسعد اسماعٌل

 19 دمحماٌه احمد دمحم حسن 

 20 اٌه اسماعٌل ابراهٌم مسعد

 21 اٌه اشرف دمحم عطٌه االرضً

 22 اٌه السٌد عبدالرحمن السٌد

 23 اٌه السٌد دمحم احمد

 24 اٌه السٌد دمحم شرف ابراهٌم حرف

 25 اٌه جمعه دمحم جمعه

 26 اٌه جمعه دمحم حسن علً

 27 اٌه حسن دمحم احمد دمحم سالمه

 28 دمحم فرحاتاٌه دسولً فتحً 

 29 اٌه رضا عزازي ابوالعزم

 30 اٌه رضا دمحم اٌوب
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                هذي سعُذ اتراهُن              د /           

 م اسن الطالة

 1 اٌه سعٌد رشاد عبدالفتاح السٌد

 2 اٌه صابر سلٌم سالم

 3 لطفً السٌد احمداٌه عادل 

 4 اٌه عبدالحمٌد دمحم عبدالرحمن

 5 اٌه عبدالرحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم

 6 اٌه عبدالعزٌز حسن عطٌه

 7 اٌه عبدهللا السٌد احمد

 8 اٌه عبدالمنعم تهامً عرفه عبداللطٌف

 9 اٌه عربً عبدالعزٌز سالمه االعور

 10 اٌه عنتر دمحم ابراهٌم

 11 حرب اٌه عٌسً صبحً السٌد

 12 اٌه دمحم احمد حسن دمحم

 13 اٌه دمحم احمد عبدالسالم

 14 اٌه دمحم جبر احمد السٌد

 15 اٌه دمحم رجب سٌد احمد

 16 اٌه دمحم عبدهللا الحسٌنً

 17 اٌه دمحم عٌسوي دمحم عٌسوي

 18 اٌه دمحم دمحم السٌد

 19 اٌه دمحم دمحم عبدهللا

 20 الدعبوساٌه محمود عبدالداٌم دمحم 

 21 اٌه محمود عبدالمنعم محمود الخوانكً

 22 اٌه نبٌل عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز الهنداوي

 23 اٌه نشات محمود هاشم دمحم

 24 اٌه نعٌم السٌد حامد

 25 اٌه هانً دمحم جمعه مبدي

 26 اٌهاب رٌاض جمال عبدهللا

 27 اٌهاب دمحم احمد السٌد

 28 السٌدباسم دمحم السٌد حسن 

 29 بدر زٌن علً دمحم

 30 بدر ناٌر شحته احمد ابودرٌس محمود

 

     



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية
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كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 

 

                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                 هروج ساهٍ السعُذ سلُواى   د /           

 م اسن الطالة

 1 بردٌس دمحم عبدهللا محمود

 2 بسمله سعٌد عطوه محمود السٌد

 3 اسامه اٌوب عبدالسالمبسمه 

 4 بسمه رمضان عبدالسالم عبدالمنعم

 5 بسمه ماهر دمحم محمود

 6 بسمه متولً عبدالمحسن احمد

 7 بسمه نصر السٌد حسٌن غالً

 8 بسنت دمحم كامل عطٌه الشٌخ

 9 بشار السٌد خلٌل عبدالحمٌد خلٌل

 10 بالل دمحم احمد مختار

 11 علًتسنٌم جوهري السٌد احمد دمحم 

 12 تغرٌد اشرف محمود دمحم احمد

 13 تمً السٌد محمود السٌد

 14 تمً دمحم محمود عطا

 15 تٌسٌر ابراهٌم دمحم دمحم حسٌن

 16 ثروت دمحم السٌد دمحم ابوالمعاطً

 17 جمٌله طارق ابراهٌم دمحم ابراهٌم

 18 جهاد دمحم علً دمحم الشحات

 19 جورج رفٌك هانئ صادق رزق هللا

 20 حازم دمحم مختار مرسً

 21 حسام اٌمن عبده السٌد

 22 حسن احمد حسن دمحم سٌد االهل

 23 حسن عباس حسن عبدالعزٌز نعٌم

 24 حسن دمحم حسن السٌد

 25 حسناء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم عماب

 26 حسنٌه احمد حلمً عبدالحافظ النمٌب

 27 حمدي عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم

 28 حنان اسامه محمود دمحم

 29 حنان شحاته عبدالجواد السٌد

 30 خالد ابراهٌم دمحم حسن ابراهٌم
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                 رضىٌ احوذ عثذالرازق        د /           

 م اسن الطالة

 1 خالد السٌد احمد طالب علً

 2 حسن خالد حسن علً

 3 خالد ولٌد سعٌد احمد السٌد

 4 خلود احمد السٌد دمحم احمد

 5 خلود بهاء الدٌن عبدالحمٌد دمحم دمحم عبدالبالً

 6 خلود حازم البٌومً البٌومً عبداللطٌف

 7 خلود حمدي عبدالعال دمحم

 8 خلود رضا دمحم علً

 9 خلود شعبان دمحم السٌد اسماعٌل

 10 عطٌهخلود ماهر جوده السٌد 

 11 خلود دمحم ابراهٌم بسٌونً

 12 خلود ناصر  عبدالحمٌد  مصطفً دمحم

 13 دالٌا دمحم السٌد سلٌم سلٌم

 14 دعاء السٌد حسٌن احمد

 15 دعاء خالد عبدالمنعم مهدي علً

 16 دعاء دراز دمحم احمد زهران

 17 دعاء سلٌمان عبدالمادر ابراهٌم

 18 شوالًدعاء دمحم السٌد مصطفً علً 

 19 دعاء دمحم عبدالعال ابراهٌم عٌسً

 20 دعاء محمود مصبح دمحم الشافعً

 21 دعاء هانً ابراهٌم دمحم حسن

 22 دنٌا صبري دمحم دمحم عبدالرحمن

 23 دنٌا محمود دمحم العجمً

 24 دنٌا وجٌه ابراهٌم دمحم رضوان

 25 دٌنا ابراهٌم عبدالعزٌز احمد الجٌد

 26 فكري حجازيدٌنا اسامه 

 27 دٌنا حسن خلٌل عبدالعزٌز

 28 دٌنا عبدهللا سعٌد سبع

 29 دٌنا عبدالهادي السٌد جالل

 30 دٌنا عرفات عبدالمجٌد دمحم مصطفً
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................     هُام شعثاى السُذ                           د /           

 م الطالةاسن 

 1 دٌنا دمحم عبدالرؤف السٌد

 2 دٌنا هالل دمحم هالل دمحم شرف

 3 ذٌاد دمحم جوده دمحم االحمدي

 4 رؤي شاكر عبدالعلٌم سعد سعد

 5 رانٌا فرٌد عبدالسالم فتحً فرٌد الضرٌبً

 6 رانٌا دمحم عبدهللا عبدالعزٌز

 7 رباب الدٌدامونً لاسم عبده

 8 ابراهٌمرحاب السٌد رشدي علً 

 9 رحاب خالد مصطفً حافظ الغرٌب

 10 رحاب دمحم عبدالرحٌم دمحم عفٌفً

 11 رحاب دمحم علً عبدالعلٌم

 12 رحمه السٌد دمحم السٌد دمحم فوده

 13 رحمه السٌد دمحم علً البرجً

 14 رحمه حسن عبدهللا حسن

 15 رحمه عبدالمنعم السٌد حسن علً

 16 رحمه فرحات علً فرحات

 17 رحمه دمحم خلٌفه نعاس خلٌفه

 18 رحمه دمحم عبدالنبً دمحم زٌاده

 19 رحمه نبٌل غندور علً غندور

 20 ردٌنه دمحم الشبراوي رمضان

 21 رشا السٌد عبداللطٌف علً دمحم

 22 رضوان مصطفً رضوان سعد الدٌن

 23 رضوه توفٌك حسٌنً عبدالعزٌز

 24 رضوي  مدحت محمود دمحم

 25 حسن دمحم حسن رضوي جمال

 26 رضوي رمضان دمحم دمحم عبدالرحمن

 27 رغد على رجب فتح هللا

 28 رغده عبدالمطلب سعد الدٌن بالسً زعرب

 29 رلٌه حمدي جوده عبدالخالك حسٌن

 30 رنا هالل دمحم صالح
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................ أتىزَذ                           هٍ دمحم السُذ د /           

 م اسن الطالة

 1 رندا عبدالنبً السٌد موسً ابراهٌم

 2 رنٌم متولً احمد علً دمحم

 3 روان اٌمن علً ابراهٌم البمري

 4 روان صبري السٌد دمحم كمال بٌومً

 5 روان كمال عبدالعظٌم السٌد دمحم

 6 روضه السٌد شولً عبدالباري علً

 7 روضه ناصر السٌد عبدهللا دمحم

 8 روفٌده احمد دمحم عبدالحمٌد باشا

 9 روناء عبدالمنعم دمحم دمحم سلٌم

 10 روٌدا ربٌع سعٌد بٌومً

 11 رٌم ابراهٌم السٌد عبدالكرٌم السٌد

 12 رٌم احمد خٌري السٌد عطٌه

 13 رٌم اٌمن فتحً عبدالعظٌم

 14 رٌم سامح عبدهللا فرغلً

 15 ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد رٌم

 16 رٌن اسامه محى الدٌن ابوالعباس

 17 رٌهام ابراهٌم محسن سالم حسان

 18 رٌهام احمد دمحم مصطفً

 19 رٌهام صبري عبدالسالم عبدالعلٌم شعبان

 20 رٌهام عماد جمال دمحم

 21 زهراء دمحم متولً دمحم علً

 22 زٌاد عادل السٌد جادهللا

 23 خٌري مهدي الشافعًزٌنب احمد 

 24 زٌنب احمد عبدالعظٌم احمد سلٌمان

 25 زٌنب احمد كامل دمحم

 26 زٌنب حسن ابراهٌم عبدالرازق سعاده

 27 زٌنب رمضان عبدالحً دمحم

 28 زٌنب عبدالرحمن حسٌنً علٌوه

 29 زٌنب دمحم احمد علً

 30 ساره ابراهٌم عبدالسمٌع دمحم النجار
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                    اسراء علٍ احوذ عثذالىاحذ د /           

 م اسن الطالة

 1 ساره احمد محمود عبدالمنعم دمحم

 2 ساره اسماعٌل دمحم دمحم حسن البركاوي

 3 ساره تامر فتحً عبدالفتاح

 4 ساره حسن احمد حسن رفاعً

 5 خالد عبدالعزٌز شرٌف دمحمساره 

 6 ساره سعٌد رشاد عبدالحمٌد

 7 ساره سعٌد طلعت عبدهللا

 8 ساره عباده دمحم الحسٌنً عبدالفتاح

 9 ساره عصام ابوهاشم حسن علً

 10 ساره نبٌل دمحم عبدالفتاح سٌد احمد

 11 ساره ٌاسر شولً طه شحاته

 12 سامً علً دمحم الهادي دمحم السٌد

 13 ابراهٌم زٌد ابراهٌم دمحمسحر 

 14 سحر دمحم ابراهٌم سالمه الجناٌنً

 15 سعاد دمحم احمد عبدالجلٌل دمحم

 16 سعاد ناصر دمحم ابراهٌم السٌد

 17 سعٌد احمد سعٌد  احمد فرج االسود

 18 سعٌد عدلً دمحم نور الدٌن متولً

 19 سلمً اسامه دمحم فخري حسن

 20 سلمً السٌد دمحم حسن

 21 سلمً عبدالفتاح السٌد احمد عرفه

 22 سلمً مجدي السٌد عامر السٌد

 23 سماء اسامه دمحم محمود

 24 سماح خالد السٌد رجب دمحم

 25 سمر حسٌن حسن حسن

 26 سمر دمحم احمد دمحم زٌد

 27 سمٌه حمدي جاب هللا غنٌم

 28 سمٌه دمحم حامد مخٌمر

 29 سنٌه ٌوسف ابراهٌم دمحم

 30 سامً ابراهٌم عطاهللاسهام 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                 غادج ًاصر دمحم هحوىد د /           

 م اسن الطالة

 1 سهٌله احمد فخري دمحم

 2 سهٌله حمدي السٌد ابراهٌم عٌد

 3 سهٌله صالح ابراهٌم دمحم مرسً

 4 دمحمسهٌله عماد عبدالرحمن 

 5 سهٌله هانً حسن احمد دمحم

 6 سوسن عوض محً الدٌن ابراهٌم

 7 شاهٌناز شولً محمود فهمً

 8 شروق سعٌد عثمان ابراهٌم

 9 شروق سالمة حسن سعٌد

 10 شروق عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز

 11 شروق عبدالفتاح رمضان مصطفً

 12 شروق عبدالناصر عطاهللا خمٌس

 13 ابراهٌم عبدالعالشروق دمحم دمحم 

 14 شروق مصطفً دمحم مصطفً حسن

 15 شرٌف على دمحم على مصطفى

 16 شرٌف منٌر عبدالمجٌد سلٌمان

 17 شمس محمود عبدالنبً ابراهٌم عبدالعال

 18 شهد دمحم رشدي توفٌك

 19 شٌماء احمد دمحم دمحم

 20 شٌماء السٌد دمحم علً

 21 شٌماء سمٌر دمحم عبدالمنعم

 22 شٌماء صالح دمحم عبدالممصود الطناحً

 23 شٌماء عبدالجواد سعود منصور عمر

 24 شٌماء عبدالحمٌد علً السٌد احمد

 25 شٌماء عبده دمحم ابوالثرٌا خلٌل

 26 شٌماء فوده عبدهللا فوده

 27 شٌماء دمحم مصطفً جبر

 28 شٌماء نصر دمحم مرعً

 29 صابر دمحم دمحم شعبان

 30 حسام عٌد عبدالحمٌد دمحمصافٌناز 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                           هً دمحم السُذ عثذ الوجُذ د /           

 م اسن الطالة

 1 صباح السعٌد عادل دمحم طاهر دمحم ابوحجاره

 2 صباح السٌد محمود اسماعٌل

 3 عبدالسالمصباح صالح دمحم رفعت 

 4 صباح عادل حسن سٌد احمد

 5 ضحً اسامه حامد رجب دمحم

 6 طارق عبدالحمٌد عبدالسالم رمضان

 7 عادل اسماعٌل علً اسماعٌل

 8 عادل عبدهللا الشبراوي السٌد

 9 عامر صالح الدٌن عامر السٌد

 10 عاٌده دمحم عبدالعاطً مصطفً احمد

 11 عبدالحمٌد طه السٌد عبدربه

 12 عبدالرؤف دمحم عبدالرؤف دمحم خلٌفه

 13 عبدالرحمن السعٌد طلبه دمحم طلبه

 14 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن السٌد

 15 عبدالرحمن خلٌل خلٌل خلٌل الملش

 16 عبدالرحمن خلٌل عبدالمهٌمن فتح الباب

 17 عبدالرحمن عبدالغنً دمحم عبدالغنً

 18 عبدالرحمن عبدالناصر عبدالباسط دمحم

 19 عبدالرحمن دمحم احمد دمحم احمد سالمه

 20 عبدالرحمن دمحم حسٌن غالً السٌد

 21 عبدالرحمن دمحم عبدهللا ابراهٌم السٌد موسً

 22 عبدالعزٌز عمرو عبدالعزٌز عبدالمجٌد سعدون

 23 عبدالعظٌم رمضان عبدالعظٌم بنداري

 24 عبدالفتاح مجدي عبدهللا محمود االعور

 25 دمحم دمحم احمد عبدالكرٌم عبدالكرٌم

 26 عبدهللا ابراهٌم دمحم سالم متولً

 27 عبدهللا احمد دمحم احمد ربٌع

 28 عبدهللا جالل احمد عوده

 29 عبدالـله خالد عبدالـله عبدالنبً

 30 عبدهللا صالح دمحم دمحمابراهٌم
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................         اسواء رجة دمحم                         د /           

 م اسن الطالة

 1 عبدهللا دمحم عبدهللا حسٌن

 2 عبدهللا مسعود ابراهٌم سلٌمان

 3 عبدالمنعم جمال عبدالمنعم علً

 4 عبٌر حماده محروس علً ٌوسف

 5 عبٌر عبده محمود اسماعٌل

 6 عزت روق محمود سلٌمان

 7 سٌد احمد دمحم عزه بهاء دمحم

 8 عزٌزه ناجً احمد راشد

 9 عفاف السٌد دمحم منصوراحمد بالل

 10 عال علً عبدالباري علً دمحم

 11 علً عبدالكرٌم علً دمحم

 12 علً عطٌه الهادي علً

 13 علً دمحم عطٌه دمحم عطٌه

 14 علً دمحم نبٌل دمحم علً شكر

 15 علٌاء علً دمحم دمحم جاد

 16 الدٌن محمود عبدالسالم محمودعمار حسام 

 17 عمر خالد عبدالجلٌل كٌالنً عبدالمادر

 18 عمر خالد مهدي اسماعٌل

 19 عمر دمحم عبدالسالم عبدهللا

 20 عمر دمحم عبدالعزٌز عبدالستار

 21 عمرو خالد مصطفً ٌوسف

 22 غاده احمد عبدالرحمن موسً عاٌدٌه

 23 فارس رضا عبدالسالم عبدهللا

 24 فارس رضا علً عبدالرحمن علً

 25 فارس علٌوه عبدالعزٌز دمحم دسولً

 26 فاطمه الزهراء دمحم عثمان فرج

 27 فاطمه الزهراء دمحم دمحم عبدهللا الشوربجً

 28 فاطمه السٌد عبدالسالم دمحم

 29 فاطمه خالد حسٌن ابراهٌم سلٌم

 30 فاطمه خالد عبدالحافظ حربً هاشم
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                        اسواء شىلٍ اتراهُن د /           

 م اسن الطالة

 1 فاطمه شولً طه عامر

 2 فاطمه عماد عبدالفتاح هالل دسولً

 3 فاطمه دمحم علً منصور سٌد احمد

 4 فاطمه محمود علً محمود

 5 دمحم حفنًفاطمه وائل احمد كمال 

 6 فاٌزه دمحم كمال علً السٌد

 7 فتحً السٌد عبده عبدالمادر دمحم

 8 فهمً عبدالحمٌد فهمً عبدالحمٌد

 9 كرٌم السٌد منصور اسماعٌل

 10 كرٌم فكري دمحم حسٌن

 11 كرٌمان مصطفً دمحم دمحم كرم هللا

 12 كرٌمه تامر علوي الشرلاوي

 13 كمال احمد دمحم احمد

 14 دمحم مسلم حسنكوثر 

 15 مارٌز باسم عزٌز نجٌب

 16 دمحم ابراهٌم دمحم عبدالغفار

 17 دمحم ابراهٌم دمحم دمحم

 18 دمحم ابوبكر دمحم عبدالصمد

 19 دمحم احمد عبدالحمٌد صالح

 20 دمحم احمد دمحم عبدالخالك حرب

 21 دمحم احمد دمحم عبدالمحسن علً

 22 دمحم احمد دمحم منصور

 23 اسامه شعبان اسماعٌل دمحم

 24 دمحم اسماعٌل محمود بسٌونً

 25 دمحم اشرف دمحم دمحم مصطفً النحرٌتً

 26 دمحم السٌد دمحم ابراهٌم

 27 دمحم السٌد دمحم حسن

 28 دمحم السٌد دمحم علً عبدالنبً

 29 دمحم الشبراوي  احمد سلمً

 30 دمحم اٌمن السٌد محمود عبدهللا الحد
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                   اٌَاش عثذالرؤوف  دمحم د /           

 م اسن الطالة

 1 دمحم اٌمن عبدالرؤوف عبدالرحمن

 2 دمحم جابر دمحم السٌد عبٌه

 3 دمحم حسام السٌد محمود النمر

 4 دمحم حسن علً عبدالسالم

 5 ابراهٌمدمحم حسٌن عبدالحمٌد 

 6 دمحم حسٌنً حسٌن خلٌل حسٌن

 7 دمحم حمدي محمود عبدالرازق علً

 8 دمحم خالد الدمرداش دمحم

 9 دمحم خالد دمحم عبدالحلٌم

 10 دمحم خالد وجٌه دمحم غالً

 11 دمحم دسولً عبدالتواب محمود عبدالغنً

 12 دمحم رضا امٌن السٌد مصطفً خلٌل

 13 دمحم رضا فوزي عبدالمعوض

 14 دمحم رضا كامل السٌد

 15 دمحم رضا دمحم السٌد

 16 دمحم رمضان دمحم عبدالوهاب

 17 دمحم سامح دمحم كامل عبدالفتاح علً

 18 دمحم سعٌد احمد السٌد

 19 دمحم سعٌد سعٌد مهدي دمحم

 20 دمحم سٌد احمد دمحم سٌد احمد رداح

 21 دمحم شعبان ابراهٌم احمد دمحم

 22 احمد ابراهٌمدمحم شعبان 

 23 دمحم صبحً جوده مغاوري

 24 دمحم صبري دمحم دمحم سلٌم

 25 دمحم صالح علً عبدالحمٌد شرف الدٌن

 26 دمحم عادل دمحم غرٌب

 27 دمحم عبدالحً عبدهللا جمعه

 28 دمحم عبدالسالم علً دمحم

 29 دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسن

 30 عبدالعظٌم عطٌه رومٌهدمحم عبدالعظٌم عبدالعزٌز 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

     

 َىم/...............    الساعح/................                                 فاطوح دمحم أحوذ /د ا.          

 م اسن الطالة

 1 دمحم عبدهللا دمحم علً

 2 دمحم عطٌه دمحم عبدالفتاح

 3 دمحم عالء السٌد عبدالممصود دمحم

 4 عبدالسالم حسندمحم علً 

 5 دمحم عٌاد دمحم دمحم العبساوي

 6 دمحم عٌد دمحم محمود عبدالحمٌد

 7 دمحم كمال ابراهٌم حسن

 8 دمحم متولً دمحم احمد الدٌب

 9 دمحم مجدي حسنٌن مصطفً حسنٌن

 10 دمحم دمحم ابوزٌد علً

 11 دمحم دمحم السٌد حسن

 12 دمحم دمحم حسن سالمه العزونً

 13 دمحم علً عبدالممصوددمحم 

 14 دمحم محمود اسماعٌل موسً

 15 دمحم محمود السٌد سلٌم شلبً

 16 دمحم مصطفً دمحم رمضان دمحم

 17 دمحم هانً السٌد علً ابراهٌم

 18 دمحم هشام لطفً السٌد مرعً

 19 دمحم وحٌد عبدالمعطً دمحم

 20 دمحم ٌاسر رمضان مصطفً علً

 21 طلبهدمحم ٌاسر طلبه دٌاب 

 22 دمحم ٌحًٌ دمحم عبدالحمٌد سبع

 23 دمحم ٌسري احمد حمدي محمود

 24 دمحم ٌوسف رفعت بسٌونً ٌوسف حرف

 25 محمود ابراهٌم حسن دمحم

 26 محمود ابراهٌم دمحم دروٌش

 27 محمود احمد سلٌمان محمود

 28 محمود احمد علً اسماعٌل

 29 محمود احمد محمود ابراهٌم

 30 بٌومً دمحم علً السٌد عوضمحمود 
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

     

 َىم/...............    الساعح/................ اٌَاش دمحم اتراهُن            د /           

 م اسن الطالة

 1 محمود حسن السٌد حسن ابراهٌم العزب

 2 محمود رفعت رمزي خالد البٌطار

 3 محمود سعٌد شحته فرحات

 4 خفاجهمحمود صبحً دمحم حسن 

 5 محمود صبري ابراهٌم احمد عز الدٌن

 6 محمود عبدالحافظ محمود السٌد

 7 محمود عبدالعزٌز محمود شرف الدٌن

 8 محمود عصام دمحم علً دمحم

 9 محمود علً عبدالجلٌل احمد

 10 محمود مجدي عبدالعظٌم عبدالهادي

 11 محمود دمحم حامد السٌد علً سلٌمان

 12 عبدالعزٌز طه ٌوسفمحمود دمحم 

 13 محمود دمحم على عبدالبالى على

 14 محمود دمحم محمود عبدالحك موسً ابواللٌل

 15 محمود ناصر دمحم كمال عٌد

 16 محمود هشام محمود سٌد احمد

 17 مرفت عبدالسمٌع عبدهللا دمحم

 18 مروان هالل حسن احمد

 19 مروه ابوالمعاطً السٌد دمحم ابراهٌم

 20 احمد دمحم السٌد مروه

 21 مروه رفعت عبدالعزٌز فرٌد

 22 مرٌم احمد عبدالمعطً احمد

 23 مرٌم اشرف ابراهٌم الدسولً سلٌم عوض

 24 مرٌم حمدان عبدالعزٌز دمحم

 25 مرٌم رجب عبدالمادر عبدالجواد

 26 مرٌم عالء عبدالعال دمحم

 27 مرٌم عماد حسٌن مرسً خاطر

 

 

 



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الثانية

 0202/0200للعام الجامعى 
كلٌة التمرٌض       جامعة الزلازٌك                                                                                                                 
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 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

     

 َىم/...............    الساعح/................                        غرام هحوىد اتراهُن د /           

 م اسن الطالة

 1 مرٌم دمحم دمحم احمد عبده

 2 مرٌم دمحم دمحم اسماعٌل بٌرم

 3 مرٌم دمحم دمحم علً الحلو

 4 مرٌم محمود محمود محمود احمد مٌدان

 5 سلٌمان سلٌمان بدٌرمرٌم ناجً 

 6 مرٌم ٌحًٌ عبدالوهاب شحاته

 7 مصطفً اشرف دمحم دمحم

 8 مصطفً الناجً حسن عبدالرحمن

 9 مصطفً بهجت دمحم احمد عبدالموجود

 10 مصطفً جمال عبدالعزٌز دمحم متولً

 11 مصطفً دمحم حسن السٌد

 12 مصطفً محمود صبحً دمحم محمود

 13 ابراهٌممنار ابراهٌم علً فرج 

 14 منار صالح ابراهٌم عبدالغنً

 15 منار ٌحٌا دمحم دمحم الطٌب

 16 منه هللا دمحم خٌري فهٌم عٌد مندور

 17 منً السٌد غانم سالمه

 18 منً عبدالمنعم دمحم عبده

 19 منً عزت فوزي هجرسً

 20 منً دمحم عبدالحمٌد مرسً

 21 مولر ٌعموب سمٌح فوزى

 22 جاللمً سمٌر حامد 

 23 مً عبدالحمٌد دمحم دمحم

 24 مً مسعد عبدالجواد عبدربه

 25 مً نبٌه فوزي عبدالعظٌم

 26 مً ٌوسف عوض دمحم ٌوسف

 27 مٌاده صالح احمد االلفً
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 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

     

 َىم/...............    الساعح/................                           اسراء دمحم عثذالعسَس  د /           

 م اسن الطالة

 1 نادره صالح دمحم احمد ابراهٌم

 2 نادٌه اسامه نجاح مصطفً المال

 3 نارٌمان دمحم كمال عطٌه اسماعٌل

 4 ناصر دمحم عبدالفتاح محً

 5 نانسً حماده علً عبدالمنعم

 6 عبدالهادي ابراهٌم علً عبدالرحمننانسً 

 7 نانسً دمحم عبدالحلٌم دمحم

 8 نبٌله توفٌك توفٌك دمحم ابراهٌم

 9 ندا احمد ابراهٌم موسً علً

 10 ندا اشرف ابراهٌم عبدالمولً

 11 ندا سعٌد عبدالمنعم عبدالحمٌد البحٌري

 12 ندا صبحً عبدهللا دمحم

 13 ندا عبدالعظٌم احمد دمحم متولً

 14 ندا دمحم احمد السٌد سالمه

 15 ندي ابراهٌم طه عطوه

 16 ندي ابراهٌم دمحم امٌن احمد

 17 ندي احمد دمحم البوهً

 18 ندي اشرف حسٌن دمحم رفاعً

 19 ندي اشرف فتحً علً

 20 ندي السٌد اسماعٌل الدسولً عبدالفتاح

 21 ندي بهاء السٌد سعد منصور

 22 السٌد عطٌهندي ثروت منصور وصفً 

 23 ندي جمال عبداللطٌف دمحم

 24 ندي حامد السعٌد عبدالنبً علً دوله

 25 ندي سامً دمحم دمحم فرج

 26 ندي عبدالمنعم منصور طه

 27 ندي عالء كمال دمحم ٌوسف
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 َىم/...............    الساعح/................                       احوذ هحوىد عثذالسالم  د /           

 م اسن الطالة

 1 ندي دمحم فؤاد علً حسٌن

 2 ندي مصطفً ابراهٌم احمد علٌوه

 3 ندي ٌاسر نبوي فرج

 4 نرمٌن احمد السعٌد السٌد

 5 نرمٌن اسماعٌل موسً سلٌمان

 6 نرمٌن عبدالجلٌل صالح عبدالجلٌل

 7 الشٌخ دمحمنرمٌن دمحم احمد 

 8 نسرٌن اٌمن صبري توفٌك سالم

 9 نسرٌن عٌد عبدالعال سالم

 10 نسرٌن دمحم دمحم شلبً

 11 نسمه ابراهٌم علً ابراهٌم

 12 نسمه السٌد حسانٌن البسٌونً

 13 نسمه ٌاسر دمحم عبدالعزٌز

 14 نور احمد عبدالمنعم رٌحان

 15 نورا احمد حمدي السٌد صمر

 16 دمحم احمد ٌوسفنورا احمد 

 17 نورا بهاء السٌد سعد منصور

 18 نورا حسن سمٌر احمد عبدالمادر

 19 نورا حمدي عوض هللا علٌوه

 20 نورا رمضان عبدالفتاح عبدالممصود

 21 نورا سعٌد صابر السٌد

 22 نورا علً دمحم علً

 23 نورا مصطفً السٌد احمد

 24 نوران عبدالعزٌز عبدالفتاح عبده

 25 نوران عبدالمنعم عبدالحكٌم السٌد

 26 نوران نصر سلٌمان ابوعلٌوه صمر

 27 نورهان ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم موسً
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                             عميذ الكلية                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين            
 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................                            دعاء لذري هحوىد د /           

 م اسن الطالة

 1 احمد عوفنورهان السعٌد الدسولً 

 2 نورهان السٌد ابراهٌم اسماعٌل

 3 نورهان السٌد احمد علً مرسً

 4 نورهان السٌد عبدهللا محمود عبدهللا

 5 نورهان العوضً احمد العوضً ابوالنجا

 6 نورهان حسٌن دمحم لاسم دمحم

 7 نورهان رضا شولً السٌد دمحم

 8 نورهان رضا عبدالعاطً حسن

 9 سلٌمان السٌدنورهان زكرٌا 

 10 نورهان سعٌد حامد اسماعٌل رضوان

 11 نورهان عبدهللا دمحم عبدالحمٌد السٌد

 12 نورهان علً ابراهٌم علً دمحم

 13 نورهان دمحم السٌد دمحم سٌداحمد

 14 نورهان دمحم سعٌد ابراهٌم

 15 نورهان دمحم نبٌل بركات احمدي

 16 نورهان محمود ابراهٌم علً عوض

 17 نورهان وحٌد سٌد احمد السٌد الهواري

 18 نٌره دمحم عبدالرءوف دمحم

 19 نٌره دمحم عبدالمنعم عبدالواحد

 20 نٌره محمود عبدالبالً محمود السٌد

 21 هاجر  مصطفً محمود  حربً

 22 هاجر ابراهٌم ابراهٌم محمود رضوان

 23 هاجر ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم

 24 علًهاجر احمد علً دمحم 

 25 هاجر السٌد ابراهٌم احمد المتولً

 26 هاجر تامر حنفً رفاعً

 27 هاجر جمال سعٌد صابر

 28 دمحم اكرامى دمحم دسولى
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 َىم/...............    الساعح/................                     هذٌ اتراهُن عثذالفتاح  د /           

 م اسن الطالة

 1 السٌد عبدالرازق البٌومًهاجر عادل 

 2 هاجر عاطف دمحم دمحم

 3 هاجر عبدالمطلب عبدالوهاب محمود

 4 هاجر محسن الشحات راغب ابراهٌم

 5 هاجر دمحم السٌد احمد علً

 6 هاجر دمحم جوده دمحم مكرم

 7 هاجر دمحم ٌحً ابراهٌم ابراهٌم

 8 هاجر مصطفً دمحم احمد مصطفً خلٌل

 9 علًهاجر ولٌد فتحً 

 10 هاله فتحً دمحم اسماعٌل منصور

 11 هاٌدي رمضان ابراهٌم عبدالرحمن عطٌه

 12 هبه احمد السٌد احمد ابراهٌم

 13 هبه السٌد محمود عبدهللا محمود شلبً

 14 هدوب ابراهٌم عبدالسمٌع السٌد

 15 هدٌر ابراهٌم عبداللطٌف حسانٌن

 16 هدٌر احمد عبدهللا احمد عثمان

 17 محمود السٌد عبدالحمٌدهدٌر 

 18 هشام ٌوسف دمحم اسماعٌل عبدالرحٌم

 19 هالل صبحً شعبان خلٌل

 20 هناء رضا عز الرجال علً

 21 هند رمضان دمحم الهادي عبدالواحد

 22 هند دمحم السٌد احمد فاٌد

 23 هٌا دمحم فتحً ابراهٌم عٌسً

 24 وائل الغرٌب الغرٌب حسن ابوخدٌجة

 25 احمد عبدالرازق ورده عصام

 26 وسام جمٌل متولً السٌد حسٌن

 27 وسام سعد دمحم السٌد

 28 كرٌم ناصر دمحم سلٌم
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 َىم/...............    الساعح/................                        اسواء علٍ السُذ علٍ  د /           

 م اسن الطالة

 1 علًٌارا عوض هللا عبدالحً عوض هللا 

 2 ٌارا دمحم  دمحم حسن

 3 ٌارا دمحم علً ابراهٌم علً

 4 ٌارا دمحم دمحم فرج

 5 ٌاسمٌن  عبدالرحمن  دمحم  دمحم سالم

 6 ٌاسمٌن ابوبكر دمحم الصادق

 7 ٌاسمٌن السٌد رمضان عبدالمجٌد

 8 ٌاسمٌن السٌد دمحم عطٌه دمحم

 9 ٌاسمٌن حسان حسن دمحم حسان

 10 الطاهر حسن نجمٌاسمٌن حسن دمحم 

 11 ٌاسمٌن عبدالحمٌد كمال عبده

 12 ٌاسمٌن فؤاد دمحم متولً نصر

 13 ٌاسمٌن مامون السٌد دمحم احمد شوٌل

 14 ٌاسمٌن منصور سلٌم علً سلٌم

 15 ٌاسمٌنا مصطفً علً دمحم

 16 ٌحً راغب حسن عبدهللا دمحم الجلطه

 17 ٌحًٌ احمد ٌحً محمود حبٌب

 18 هالل عطٌه الحفنًٌسرا صالح 

 19 ٌسرا طارق احمد العزب السباعً

 20 ٌمنً علً عبدالهادي دمحم علً

 21 ٌوسف احمد السٌد دمحم غرٌب

 22 ٌوسف حسن ٌوسف دمحم الصٌاد

 23 ٌوسف فرج فكري ابراهٌم

 24 ٌوسف فرج دمحم عبدالحمٌد

 25 ٌوسف فوزي دمحم عطوه

 26 ٌوسف دمحم السٌد احمد ابوالمجد

 27 ٌوسف مصطفً ٌوسف مصطفً

 28 عبدهللا عوٌض عوض الصلحى
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 ا. د / ناديه دمحم طه                                                             ا.د/امل دمحم الذخاخني    

 َىم/...............    الساعح/................              ًشىٌ صاتر السُذ عطُح د /           

 م اسن الطالة

 1 احمد خالد دمحم السٌد

 2 احمد خمٌس كمال احمد

 3 االء دمحم عبدالعزٌز محمود متولً

 4 امانً دمحم جمال السٌد علً عثمان

 5 امل محمود دمحم ابراهٌم

 6 اٌه ابراهٌم علً ابراهٌم

 7 اٌه محمود دمحم مصطفً

 8 حسناء محمود عبدالوهاب السٌد السٌد

 9 دعاء دمحم نجٌب حسن حسن

 10 سمٌر عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الشٌخ

 11 طارق دمحم عبدالسمٌع دمحم

 12 عالء فتحً علًعبدالرحمن 

 13 عبدهللا احمد دمحم مهدى عطٌه

 14 عبدالمنعم دمحم محمود احمد دٌاب

 15 عبدالناصر جمعه عبدالناصر السٌد

 16 عصام اشرف حسن دمحم حسن

 17 عالء سمٌر دمحم دمحم عطٌه

 18 عالء عبده ضٌف احمد سالم

 19 علً عصام محمود احمد عبدالكرٌم

 20 عبدالعاطً امامعمر محمود 

 21 فارس دمحم عبدالسمٌع الدٌدامونً

 22 دمحم جمال احمد حسن عوده

 23 دمحم حسن السٌد دمحم السٌد

 24 دمحم زكً دمحم علً دمحم

 25 دمحم عادل عبدهللا بٌومً

 26 دمحم عبدالعظٌم دمحم السٌد عبدهللا

 27 نورا دمحم جمعه السٌد

 28 صابر متولى صابر متولى
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 َىم/...............    الساعح/................            عتاب حسُي دمحم السُذ د /           

 م اسن الطالة

 1 نورا محمود علً احمد عابدٌن

 2 نورهان دمحم علً ابوساطً عبٌد

 3 هدٌر حمدي ابراهٌم حسن

 4 ٌوسف هانً عبدالرؤف متولً

 5 ابانوب محفوظ كرم ٌوسف

 6 احمد احمد احمد احمد الفمً

 7 وفاء دمحم محمود عبدالعظٌم حسن

 8 والء صبري موسً الهادي

 9 والء عبدالعزٌز حسن سلٌم داؤد

 10 هاجر جمال عبدالسالم دمحم

 11 هاجر جمال نظٌر خضر خضر

 12 هاجر رمضان عبدالهادي عبدالعظٌم خضر

 13 نورهان احمد عبدالفتاح عالم

 14 عبدالفتاح عوض هللا نورهان احمد

 15 نورهان اشرف صابر دمحم السٌد

 16 ندي غالً دمحم دمحم عٌد

 17 ندي متولً علً نصر عبده ابوزٌد

 18 ندي دمحم احمد ابراهٌم

 19 مٌرنا انور عٌد شنوده

 20 مٌرنا ولٌد السٌد حسن دمحم شمه

 21 نادر السٌد عزب دمحم علٌوه

 22 مرٌم دمحم احمد فرغلً

 23 مرٌم دمحم السعٌد الكومً ابراهٌم

 24 مرٌم دمحم دمحم احمد حسٌن

 25 احمد الهادى عبد الرحمن السٌد غنٌم

 


