
 

             معيار الطالب والخريجين

                     دية للفرقة الثالثهالساعات المكتبية والريا    

                                                        كليه التمريض                                       0200/ 0202للعام الجامعى                             جامعه الزقازيق  

                                              

 عميد الكليه                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين

                                   

 ا.د/ ناديه دمحم طه                                                                          ا.د / امل دمحم الدخاخنى
 

  

 يوم/...............    الساعة/................بتعه محمود                                         / د           

 م اسم الطالب

 2 ابرار ناجي السيد سليم

 0 ابراهيم حجازي دمحم دمحم

 3 ابراهيم رجب ابراهيم احمد

 4 اثار هشام عبدالعزيز علي

 5 احالم دمحم السيد خليل

 6 احمد السيد حسين مصطفي

 7 احمد السيد علي شحاته

 8 احمد ايمن دمحم عبدالحميد

 9 احمد بكري رجب عبدالعاطي

 10 احمد جمال احمد السيد

 11 احمد حسن السيد دمحم دمحم

 12 احمد حسين عبدالرحمن الصادق

 13 احمد حفني امام حفني

 14 احمد سالم عبدالنبي سالم عبدالنبي

 15 مد سعيد فتحي علي متولياح

 16 احمد صبحي السيد ابراهيم

 17 احمد صبري دمحم مصطفي امام

 21 احمد عبدالحميد نبوي عبدالفتاح

 21 احمد عبدالمقصود حسن عبدالمقصود رمضان

 02 احمد عبدالمنعم عبدالغفار دمحم

 02 احمد عثمان محمود علي عمر

 يوم/...............    الساعة/................                               مياده حنفى         د /           

 م اسم الطالب

 2 احمد عطاهللا دمحم عبدالحليم

 0 احمد عطوه دمحم احمد

 3 احمد كمال الهادي بهنسي

 4 احمد كمال علي دياب

 5 احمد محسن عبدالحليم عبدالحميد

 6 احمد دمحم ابراهيم الدسوقي

 7 احمد دمحم احمد سليم ابوزيد

 8 احمد دمحم احمد عبدالمقصود

 9 احمد دمحم احمد علي هاشم

 10 احمد دمحم احمد دمحم

 11 احمد دمحم الديداموني دمحم شحاته
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 12 احمد دمحم حمدي عطيه

 13 احمد دمحم سعد احمد دمحم

 14 احمد دمحم صالح عبدالتواب

 15 احمد دمحم عادل دمحم البدرى

 16 احمد دمحم عبدالستار  عبدالغفار ابراهيم

 17 احمد دمحم علي دمحم

 21 احمد دمحم دمحم السيد احمد الشوربجي

 21 احمد دمحم دمحم شحتو دمحم السيد

 02 احمد دمحم دمحم عبدالمقصود

 02 احمد دمحم دمحم عوض دمحم

 يوم/...............    الساعة/................             نسرين مصباح                            د / 

 م اسم الطالب

 2 احمد دمحم محمود مصطفي عبدهللا

 0 احمد مختار احمد المصلحى عبد الرؤف

 3 احمد مديح دمحم احمد

 4 احمد ياسر صالح الدين حسين دمحم

 5 احمد ياسر عبدالحميد احمد

 6 احمد يحيا دمحم حسن سالمه

 7 مد سليماناروي دمحم اح

 8 اريج االحمدي عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

 9 اريج محي الدين عثمان علي ابراهيم

 10 اسامه رجب السيد عيسي

 11 اسامه صبحي ابراهيم احمد الصباغ

 12 اسراء احمد عبدالاله دمحم هيده

 13 اسراء احمد فرحات دمحم

 14 اسراء احمد دمحم نصرهللا

 15 بدالكريماسراء احمد مصطفى ع

 16 اسراء اشرف محمود مرسي

 17 اسراء السادات صالح علي عماره

 21 اسراء السيد حسن علي

 21 اسراء السيد عبدالكريم احمد

 02 اسراء السيد دمحم حسيني دمحم

 02 اسراء جمال احمد سويلم

 00 اسراء حسن عبدالرحمن حسن عبدالسالم

 يوم/...............    الساعة/................            ايمان ابو العال     د / 
 م اسم الطالب

 2 اسراء حسن دمحم عبدالحميد

 0 اسراء حماده دمحم السيد عطيه بدران
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 3 اسراء رجب السيد احمد عبدالقادر

 4 اسراء سعد ابراهيم علي

 5 اسراء سعيد احمد عبدالرحمن جوده

 6 اسراء عبد الناصر شحاته السيد

 7 راء عبدالرحيم احمد فاضل السيداس

 8 اسراء عز الدين السيد عبدالغني مراد

 9 اســراء عصام دمحم حسن

 10 اسراء عطيه عبدهللا عبدالعال دمحم

 11 اسراء دمحم ابوهاشم دمحم سالم

 12 اسراء دمحم عبدالقادر حسيني

 13 اسراء دمحم عبدالقادر عبدالحميد

 14 داسراء دمحم عوض عبدالمقصو

 15 اسراء دمحم دمحم مهدي

 16 اسراء دمحم يوسف وهبه رزق

 17 اسراء محمود دمحم المنسي

 21 اسراء موسي اسماعيل علي

 21 اسراء نبيل عبدالعزيز حامد

 02 اسراء نعيم احمد عبدالعزيز مرسي

 02 اسالم عبدالكريم عبدالعزيز دمحم عطيه

 00 اسالم عبدهللا عبدهللا عبدالهادي

 يوم/...............    الساعة/................              مصطفى                   ايمان   د / 
 م اسم الطالب

 2 اسالم دمحم شحته عبدالغني الدجاج

 0 اسالم دمحم عوض عبداللطيف

 3 اسالم ناصر متولي عبدالفتاح

 4 اسالم ناصر محمود شاهين

 5 اسماء احمد حلمي مهني

 6 ماء احمد عماد الدين عبدالهادي دمحماس

 7 اسماء احمد دمحم دمحم منصور ابو النصر

 8 اسماء السيد ابراهيم عبداللطيف

 9 اسماء السيد حبيب عليوه

 10 اسماء السيد عبدالحميد السيد

 11 اسماء الشحات فتحي رزق

 12 اسماء ثروت عثمان دمحم

 13 اسماء راضي برهام احمد

 14 ان حامد صالحاسماء رمض

 15 اسماء سامي دمحم يوسف

 16 اسماء سعيد عبدالهادي السيد
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 17 اسماء سيد سالم موسي سالم

 21 اسماء صبح جوده عرفان صبح

 21 اسماء صبحي فهمي دمحم عسكر

 02 اسماء صالح حسن عطيه ابراهيم

 02 اسماء صالح عبدالباقي متولي

 00 اسماء عاطف السيد عبداللطيف

 يوم/...............    الساعة/................              فوزيه نبيل               د / 

 م اسم الطالب

 2 اسماء عبدالحميد عطيه عبدالحميد

 0 اسماء عبدهللا احمد ابراهيم البحراوي

 3 اسماء عماد صالح صالح البرماوي

 4 اسماء عماد دمحم علي عبدالرحمن

 5  احمداسماء ماهر دمحم

 6 اسماء دمحم ابراهيم ابو العزم ابراهيم

 7 اسماء دمحم احمد عبدالعال

 8 اسماء دمحم حمدي عطيه

 9 اسماء دمحم سالم بحيري سالم

 10 اسماء دمحم علي دمحم حسانين

 11 اسماء محمود جالل عبدالعزيز موسي

 12 اسماء محمود علي دمحم

 13 اسماعيل متولي المحمودي عبدالخالق

 14 اشجان عمر عبدالرحمن علي

 15 اشرف دمحم احمد سليم ابوزيد

 16 اشرف دمحم عبدالمعطى دمحم

 17 اشرقت وهبه عبدالسالم ابراهيم

 21 افنان رمضان عبدهللا دمحم

 21 االء احمد راضي دمحم

 02 االء احمد دمحم شاهين

 02 االء اشرف دمحم نبوي عبدالمنعم

 00 در عبدالحميداالء السيد عبدالقا

 يوم/...............    الساعة/................                               هبه عبد هللا د /  

 م اسم الطالب

 2 االء ايمن كمال عبدالحميد شكر

 0 االء حمدي دمحم عبدالفتاح

 3 االء خالد عبدالرحيم السيد

 4 االء رفاعي شبانه زايد

 5 يم الدسوقي دمحم حسانيناالء سامي ابراه

 6 االء سامي علي محمود معوض



 

             معيار الطالب والخريجين

                     دية للفرقة الثالثهالساعات المكتبية والريا    

                                                        كليه التمريض                                       0200/ 0202للعام الجامعى                             جامعه الزقازيق  

                                              

 عميد الكليه                                                                                      رئيس معيار الطالب والخريجين

                                   

 ا.د/ ناديه دمحم طه                                                                          ا.د / امل دمحم الدخاخنى
 

 7 االء سمير عبدالفتاح مصطفي

 8 االء شعبان عبدهللا عبدالوهاب

 9 االء صبري مصطفي عليوه

 10 االء صالح السيد دمحم

 11 االء عبدالرحمن السيد عبدالعال

 12 االء عبدالعاطي عبدالعاطي جوده

 13 ماالء عالء حسين دمحم سال

 14 االء دمحم عطيه قطب سليمان

 15 االء دمحم عطيه دمحم

 16 االء دمحم عوض غريب

 17 االء مصطفي دمحم مصطفي

 21 االء يونس السعيد يونس السيد خليل

 21 الزهراء احمد دمحم محمود

 02 السيد احمد حامد عامر

 02 السيد احمد سعيد ممدوح عطيه السيد

 00 لم سويلمالسيد رمضان السيد مس

 الساعة/................                 يوم/...............                فاتن السواح                           د /
 م اسم الطالب

 2 السيد عبداللطيف السيد عبداللطيف

 0 السيد كريم السيد دمحم

 3 السيد متولي السيد دمحم حسن

 4 السيد مجدي السيد السيد

 5 الشيماء دمحم السيد احمد

 6 الشيماء دمحم نجيب متولي علي

 7 الهام السيد عليوه دمحم همداني

 8 امال السيد بهي عبدالجواد

 9 اماني ابراهيم السيد احمد

 10 اماني جمال بهيج حسن

 11 اماني جمال محمود قطب ابراهيم

 12 اماني رجب السيد جاد

 13 اماني شبل احمد عبدالخالق

 14 اماني عاطف احمد عبدالمقصود احمد

 15 اماني دمحم احمد السيد خليل القرعيش

 16 اماني يوسف ياسين عبدالسالم

 17 امل انور محمود دمحمي

 21 امل صالح اسماعيل عبدهللا

 21 امل عادل دمحم حسن شاهين

 02 امل عبدالعظيم عبدالمنعم دمحم
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 02 امل دمحم احمد حسن

 00 د عبدالعظيم دمحم ضيفامل محمو

 .    الساعة/................        يوم/..............              داليا الشيخ                             د /  

 م اسم الطالب

 2 امنيه احمد السيد السيد

 0 امنيه السيد ابراهيم السيد سليمان

 3 امنيه جمال حسيني طلبه

 4 خليل منصورامنيه جمال دمحم 

 5 امنيه حافظ دمحم دمحم

 6 امنيه عادل عبدالرحيم دمحم عدوي

 7 امنيه عثمان دمحم عثمان

 8 امنيه عزيزي دمحم عزيزي

 9 امنيه عطيه السيد امين

 10 امنيه عطيه كامل علي عطيه

 11 امنيه دمحم عبدالعظيم السيد

 12 امنيه دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز

 13  احمدامنيه دمحم دمحم

 14 امنيه محمود السيد سمير احمد عبدهللا

 15 امير متولى متولى ابراهيم الزيدى

 16 اميره ابراهيم احمد ابراهيم

 17 اميره ابوالخير السيد دمحم

 21 اميره احمد سعيد عبداللطيف

 21 اميره السيد بدوي موسي

 02 اميره السيد شوقي احمد

 02 اميره السيد محمود دمحم

 00 اميره ايمن ابراهيم حسن ابراهيم

 الساعة/................           يوم/...............                            صالح            دعاء    د /   

 م اسم الطالب

 2 اميره صبري امين دمحم علي

 0 اميره طه دمحم احمد

 3 اميره عبدهللا دمحم عبدهللا

 4  دمحماميره عزت دمحم

 5 اميره دمحم حمدي امين

 6 اميره دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز

 7 اميره دمحم عبدهللا دمحم

 8 اميره دمحم يوسف عطوه

 9 اميره محمود زيدان منسي

 10 اميره منير يونس سالم
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 11 اميره ياسر فتح الباب السيد

 12 اميره يوسف عبدالرحمن حسن خاطر

 13 فرجاميمه محمود ابراهيم 

 14 امينه السيد احمد دمحم سليمان

 15 امينه يسري حفني احمد

 16 انس عبدالعال السيد عبدالعال

 17 انوار محمود عبدالرحمن احمد علي

 21 ايمان ابراهيم ابو الفتوح عامر

 21 ايمان احمد زكريا السيد

 02 ايمان احمد دمحم موسي عطاهللا

 02 ايمان اسماعيل دمحم مصطفي

 

 الساعة/................                 يوم/...............                  حازم السعيد                     د /
 م اسم الطالب

 2 ايمان السيد اسماعيل دمحم

 0 ايمان السيد عبدالرحمن دمحم

 3 ايمان السيد دمحم السيد

 4 ايمان السيد محمود علي متولي

 5 دالغني السيدايمان جمال عب

 6 ايمان جمعه دمحم صديق

 7 ايمان ربيع دمحم متولي

 8 ايمان رضا عبدالرازق خاطر

 9 ايمان سعيد جاهين محمود دمحم

 10 ايمان سعيد فتحي دمحم

 11 ايمان سمير دمحم عبدالجليل

 12 ايمان شحته ابراهيم السيد

 13 ايمان شعبان دمحم طلبه احمد

 14 مهديايمان صالح السيد 

 15 ايمان عادل احمد فتوح صيام

 16 ايمان عبدالسالم السيد احمدي علي

 17 ايمان دمحم احمد سعده

 21 ايمان دمحم احمدي عزازي

 21 ايمان دمحم الشرقاوي عبدالغني مليجي

 02 ايمان دمحم حلمي احمد دمحم

 02 ايمان دمحم عطيه عبدالشافي

 00 ايمان دمحم متولي متولي
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 الساعة/................               يوم/...............               هدير موسى                         د / 

 م اسم الطالب

 2 ايمان دمحم نمر ابراهيم

 0 ايمان محمود حسن نور

 3 ايمن دمحم احمد حسن السيد

 4 ايناس العربي دمحم عبدالحميد مرسي

 5 دالفتاحايه ابراهيم مرسي عب

 6 ايه احمد دمحم احمد دمحم

 7 ايه السيد صابر السيد حسن

 8 ايه السيد عبدالسميع عبدالرحمن

 9 ايه هللا احمد السعيد احمد العيسوي

 10 ايه جمال ابوهاشم دمحم

 11 ايه جهاد صابر عيسي

 12 ايه سامح عبداللطيف ابراهيم

 13 ايه سامي خيري احمد متولي

 14 طفي احمدايه سمير مص

 15 ايه عادل عبدالرازق احمد

 16 ايه عاطف عبدالحي دمحم

 17 ايه عبدالعزيز السيدعلي

 21 ايه عبدهللا السيد السيد

 21 ايه عصام دمحم دمحم

 02 ايه عطيه سعيد عطيه

 02 ايه عالء السيد سالم

 ........    الساعة/................يوم/.......              اسماء محمود                         د /
 م اسم الطالب

 2 ايه عماد اسماعيل علي اسماعيل

 0 ايه كمال دمحم دمحم

 3 ايه دمحم ابراهيم عبدالعال علي

 4 ايه دمحم جوده السيد خربوش

 5 ايه دمحم زكي دمحم

 6 ايه دمحم عبدالعظيم عبدالحميد دمحم السيد

 7 ايه دمحم محروس دمحم

 8 منصور دمحم احمد ايه

 9 ايهاب دمحم سيد احمد سليم

 10 بثينه خالد قرني عبدالتواب

 11 بدور عبدالمنعم فهمي عبدالقادر

 12 بسمه بدوي دمحم قطب

 13 بسمه عبدالحميد دمحم دمحم
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 14 بسمه دمحم عز دمحمين عبدالعال

 15 بسمه محمود عبدالخالق عبدالهادي

 16 ديبسمه منصور محمود عبدالها

 17 بسمه ياسر دمحم علي احمد

 21 بسنت السيد احمد دمحم مصطفي

 21 بسنت السيد عادل عطيه متولي

 02 بسنت ايهاب احمد دمحم علي

 02 بسنت عبدالنبي احمد عبدالنبي

 00 تسنيم رضا علي عطيه احمد

 الساعة/................ يوم/...............                اميره غريب                     د / 
 م اسم الطالب

 2 تسنيم محمود صالح حسين

 0 تغريد عفيفي عبدالمجيد عفيفي

 3 تقي وحيد صديق بيومي

 4 جمالت مسعد سليمان علي

 5 جميله حمدي يوسف محمود

 6 جهاد صالح احمد احمد سليم

 7 جهاد عبدالمنعم دمحم عبدالمعطي

 8 حاتم حسام حسن توفيق

 9 اشرف سعد بيوميحسن 

 10 حسناء دمحم علي حسن

 11 حسين صالح الدين حسين عطيه ابراهيم

 12 حمده رضا طه عطوان

 13 حنان حمدون عبدالمنعم حسن السيسي

 14 حنان حمدي عبدالرحمن دمحم

 15 حنان طارق ابراهيم الدسوقي

 16 حنين عبدالحليم السيد احمد

 17 حنين دمحم محمود عبدالسالم

 21 خالد عالء الدين دمحم الدسوقي

 21 خالد دمحم السيد دمحم مناع

 02 خلود احمد حسن السيد

 02 خلود حسن احمد توفيق

 00 خلود عبدالعال دمحم دمحم ابو النجا

 يوم/...............    الساعة/................              مروه عاطف                      د /  
 م اسم الطالب

 2 خلود عصام ابراهيم دمحم

 0 خلود دمحم دمحم عبدهللا

 3 خلود دمحم محمود عبدالحميد االصور
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 4 خلود محمود صبري دمحم مرسي الدق

 5 خلود مصطفي رمضان دمحم

 6 خلود مصطفي دمحم رمضان دمحم احمد

 7 داليا سامي دمحم عبدالجواد

 8 دعاء ابراهيم عبدالعال دمحم دياب

 9 لسيد عبدهللا السيددعاء ا

 10 دعاء حسن كمال الهادي

 11 دعاء حسيني عبد العال دمحم عبد العال

 12 دعاء رضا عبدالعاطي عماره

 13 دعاء رمضان ابراهيم عبدالحميد

 14 دعاء مجدي فؤاد احمد عرابي

 15 دعاء دمحم السيد عطيه

 16 دعاء دمحم جمال حسني

 17 دعاء دمحم عبدالرحمن محمود

 21 دعاء دمحم عبدالغفار اسماعيل

 21 دعاء دمحم علي سليمان احمد

 02 دعاء مصطفي دمحم حسين

 02 دنيا ابراهيم لطفي ابراهيم

 00 دنيا عادل عوض دمحم خليل

 

 يوم/...............    الساعة/................                ساره احمد                             د /  

 م م الطالباس

 2 دنيا عصام دمحم احمد

 0 دنيا علي عبد العزيز غنيم

 3 دينا صالح حسن عتريس دمحم

 4 دينا عبدالرحمن ابراهيم عبدالحميد

 5 دينا عبدهللا سعد حسن عبدهللا

 6 دينا دمحم احمد دمحم

 7 رامز عادل محمود صالح

 8 رامي دمحم محمود دمحم

 9 يمرانيا صابر عبدالحافظ ابراه

 10 رانيا محمود دمحم محمود

 11 رباب سليمان ابراهيم شحاته

 12 رتيبه سمير السيد علي يوسف

 13 رحاب رفاعي امام السيد

 14 رحمه احمد دمحم ابراهيم احمد

 15 رحمه احمد محمود امام عليوه

 16 رحمه اسالم ابراهيم دمحم عبدالعزيز
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 17 رحمه دمحم السيد السيد عطيه البحراوي

 21 رحمه مدحت علي دمحم

 21 رزان دمحم محمود عارف

 02 رسميه السيد عبدالواحد عبدالرحمن

 02 رشا اشرف السيد مرسي

 00 رشا دمحم ابراهيم يوسف بنوره

 ......الساعة/..........                          يوم/...............               رشا عبد اللطيف                 د / 
 م اسم الطالب

 2 رشا نبيل حسن احمد

 0 رضا اشرف السيد سويلم

 3 رضوي احمد عبدهللا ابراهيم دمحم

 4 رغده عبدالحليم حسن مصطفي

 5 رنا احمد حسن محمود

 6 رنا الهادي عبدالواحد علي

 7 رنا جمال دمحم يحي

 8 رنا رضا علي عبدالمجيد جنينه

 9 رنا شاكر دمحم احمد

 10 عاطف سعيد ابراهيمرنا 

 11 رنا دمحم عبد الرحمن عامر هالل

 12 رنا دمحم عبدهللا احمد

 13 رنا مصطفي السيد سالم عويضه

 14 رنيا مهدي سعد الشافعي

 15 روان عادل عبدهللا عبدالهادي

 16 روحيه دمحم دمحم متبولي

 17 رويدا صبحي عبدالفتاح حلبي

 21 ريم خالد زكي عبدهللا جهاد

 21 ريم عصام سليمان دمحم

 02 ريناد رضا دمحم احمد

 02 ريهام حمدي رشاد علي شحاته

 00 ريهام سامح دمحم امين الليثي

 يوم/...............    الساعة/................              ايمان يوسف   د / 
 م اسم الطالب

 2 ريهام دمحم احمد الشربيني

 0 ريهام وصفي حسن مصطفي

 3 زهراء حسن عبدهللا منصور

 4 زهراء مسلم عبدالعليم حسين

 5 زياد مجدي عبدالمعطي عبدالحميد جاد

 6 زياد دمحم السيد سعيد
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 7 زينب احمد السيد احمد حسن

 8 زينب اسماعيل جابر حسانين

 9 زينب السيد عبدالمنعم السيد

 10 زينب حسن عبدالمنعم السيد

 11 دالفتاح ناديهزينب نعمان عبدالرحمن عب

 12 ساره احمد ابراهيم الشناوي الشناوي

 13 ساره احمد حمدي عبدهللا

 14 ساره احمد مهدي دمحم

 15 ساره اسامه حسن دمحم

 16 ساره انس رجب سالم

 17 ساره ايمن عبدالمعطي دمحم السيد

 21 ساره حسني قنديل ابراهيم

 21 ساره سعيد يوسف حسانين

 02 لعزيز عليساره صالح عبدا

 02 ساره طنطاوي دمحم حسين

 00 ساره عبدالستار عبدالقادر الشربيني

 يوم/...............    الساعة/................                  هند صالح         د/ 

 م اسم الطالب
 2 ساره عبده رشدي متولي

 0 ساره عوض دمحم عبدالستار
 3 يساره دمحم ابراهيم علي العسكر

 4 ساره دمحم فؤاد السيد احمد
 5 ساره دمحم محمود دمحم خليل

 6 ساره وجيه السيد سالمه
 7 سالم دمحم سالم ابراهيم

 8 سالي عبدهللا جوده البحيري
 9 سحر دمحم احمد عطيه

 10 سحر دمحم حسن ابراهيم
 11 سعد عبدالمنعم سعد احمد

 12 سعيد دمحم السعيد علي احمد
 13 السيد احمد سلمى احمد

 14 سلمي عبدالعزيز دمحم سليم عبدالسالم
 15 سلمي دمحم السيد مصطفي

 16 سلوي دمحم سعيد دمحم
 17 سماح فيصل دمحم مهدي
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 21 سماح دمحم دمحم عبدالفتاح
 21 سماح مصطفي احمد مختار الجمال

 02 سمر اسامه عبدالعزيز عبدهللا
 02 سمر خالد رجب حسن

 00 يد مصلحي السيدسمر سعيد الس

 الساعة/................                             يوم/...............              امانى سامىد /   

 م اسم الطالب
 2 سمر عبدالحميد كمال عبده
 0 سمر عطيه عطيه العزب

 3 سمـر محمـود السيـد محمود
 4 سمر ممدوح دمحم عبدالحفيظ

 5  عطيه مصطفيسميره اسماعيل دمحم
 6 سهام صالح علي احمد الشامي

 7 اسراء حمدى على اسماعيل على
 8 االء عياد السيد دمحم

 9 السيد احمد السيد شلبى
 10 ايات دمحم عبدالمنعم اسماعيل

 11 احمد السيد دمحم منصور
 12 احمد ماهر احمد دمحم مصطفى مرسى
 13 احمد مصطفى عبدالعزيز دمحم ابراهيم

 14 السيد احمد ناجى السيد عيش
 15 امنية مجدى احمد السيد

 16 سهير صالح الدين زكي الصفتي
 17 سهيله ابراهيم السيد ابراهيم

 21 سهيله السيد عبدالصادق السيد عيد
 21 سهيله ايمن محمود بدوي بدوي
 02 سهيله زكي عبدالحليم دمحم احمد

 02 سهيله عبدالحميد خليل عسله
 00 عبداللطيف حسين السعيد سهيله
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 يوم/...............    الساعة/................               امانى حامدد /  

 م اسم الطالب
 2 سهيله دمحم طه دمحم

 0 سهيله دمحم عبدهللا الجوهري
 3 سيد مختار السيد ابراهيم عليوه

 4 سيف سعيد عبدالباقي السيد طنطاوي
 5 ل عبدهللاشادي ايمن عرفه هال

 6 شحته محمود عبدالجليل بسيوني
 7 شرف الدين ابراهيم شرف الدين علي
 8 شروق ابو بكر عمر ابو زيد الزناتي

 9 شروق سعيد ثابت احمد
 10 شريهان حسن دمحم حسن

 11 شمس احمد السيد دمحم برعي
 12 شمس دمحم علي اسماعيل

 13 شهد سعيد دمحم دمحم
 14 يوسف شيرين ادهم البدري

 15 شيماء السيد عبدالصمد قطب
 16 شيماء السيد مصطفي دمحم
 17 شيماء طارق دمحم سليمان

 21 شيماء عادل عبد الرحمن دمحم حميده
 21 شيماء عبدالرحمن دمحم دمحم داؤد

 02 شيماء عبدالسالم دمحم علي عوض هللا
 02 شيماء غانم عبدالعال سليمان

 00 براهيمشيماء فتحي عبدالرحمن ا

 يوم/...............    الساعة/................حنان عماره                                 د/   

 م اسم الطالب

 2 شيماء فتوح علي السيد عبدالعال

 0 شيماء فوزي طه دمحم حسن

 3 شيماء دمحم ثابت ابراهيم مصطفي

 4 شيماء دمحم علي عليوه

 5 دشيماء يسري دمحم محمو

 6 صابرين دمحم دمحم احمد
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 7 صافي عادل احمد دمحم

 8 صباح احمد السباعي السيد

 9 صباح بسيوني عبده بسيوني

 10 صباح ربيع عبدالواحد علي

 11 صبحي دمحم مصباح علوان

 12 صفاء عبدهللا علي احمد مكاوي

 13 صفاء محمود عبدالحليم المرسي عسكر

 14 صفوه مصطفي صابر الشحات

 15 صفيه السيد طه دمحم الشامي

 16 صالح جمال سعد مصطفي

 17 ضحي عبدالهادي عوض علي

 21 عادل بشري كامل ميخائيل

 21 عادل مصطفي عطيه دمحم نجيده

 02 عبدالرحمن ابراهيم دمحم عبدالفتاح

 02 عبدالرحمن سليمان السيد السيد سليمان رفاعي

 00 عبدالرحمن علي دمحم الشبراوي علي

 يوم/...............    الساعة/................                  صباح لطفىد/ 

 م اسم الطالب
 2 عبدالرحمن دمحم اسماعيل دمحم عبدالعزيز
 0 عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل

 3 عبدالعظيم مصطفي عبدالعظيم دمحم سيد احمد
 4 عبدهللا احمد دمحم احمد مسعود

 5 السيد عبدهللا عبدالحميد باشاعبدهللا 
 6 عبدهللا محسن محمود صبري امام غبن

 7 عبير حسام السيد دمحم دمحم
 8 عبير سامي الشحات دمحم العسيلي

 9 عثمان دمحم علي الهادي
 10 عز الدين ايمن السيد بحيري
 11 عزه السيد عبدالجواد احمد

 12 عزه عبدالعظيم دمحم دمحم
 13 العاطي محمودعصام محمود عبد

 14 عفاف صالح ابراهيم دمحم
 15 عالء عطيه السعيد رزق ابوالنجا
 16 علي ثروت دمحم رشاد عبدالحليم
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 17 علي رضا رزق السيد القزعه
 21 علي دمحم احمد علي شحاته

 21 علياء دمحم السيد مهدي مرسي
 02 علياء منصور دمحم عبدالمنعم
 02 عليه يوسف اسماعيل يوسف

 00 عمر عالء الدين جوده عبدالرحمن قمحاوي

 يوم/...............    الساعة/................               نعيمه السيد     د /   

 م اسم الطالب
 2 عمرو دمحم ابراهيم احمد
 0 عمرو دمحم السيد العربي
 3 غاده السيد ابراهيم السيد
 4 غاده السيد ابراهيم سعيد

 5 د عبدالعظيم محمودغاده محمو
 6 فاتن دمحم السيد دمحم رزق

 7 فاديه سعيد عبدهللا الشحات عبدهللا
 8 فاطمه الزهراء احمد دمحم السيد احمد

 9 فاطمه الزهراء عبدالسالم فهمي
 10 فاطمه السيد دمحم صبري ابراهيم

 11 فاطمه جميل احمد ابراهيم الطنطاوي
 12 فاطمه خالد احمد دمحم

 13 ه رجب رجب عبدالدايمفاطم
 14 فاطمه صبحي دمحم علي سالم

 15 فاطمه صالح الدين دمحم فرج دمحم
 16 فاطمه طارق جوده بدر غانم

 17 فاطمه عبدهللا عبدالحميد عبدالهادي العكلي
 21 فاطمه علي دمحم علي

 21 فاطمه دمحم السيد دمحم دمحم فرح
 02 فاطمه دمحم السيداحمد عبدهللا

 02 مه دمحم عبدالظاهر احمد ابوزيدفاط
 00 فاطمه نادي محمود عشري
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 يوم/...............    الساعة/................                 فاتن ابراهيم  د /

 م اسم الطالب
 2 فايزه عصام عبدالمنعم محمود

 0 فداء سامي احمد دمحم سليمان
 3 فدوي فؤاد ابراهيم عبدالعال عوض هللا

 4 رح حسنين ابو العطا النقيبف
 5 فلاير صالح احمدي عبدالخالق حسن

 6 فهيمه شحاته متولي سويلم
 7 فوزيه السيد عبدالوهاب شوقى

 8 كريم رافت علي عبدالرحمن
 9 كريم عماد دمحم السيد

 10 كريم دمحم شعبان السيد االباريقي
 11 كريم دمحم مسلم دمحم مسلم
 12 ليكريمان السيد شحاته ع

 13 كريمه عبدالباسط عبده فضل
 14 لبني يحي دمحم عبدهللا صيام

 15 لمياء احمد احمدي عبدالرازق
 16 ليلي السيد دمحم حمد

 17 ماجد عبدالحميد دمحم عبدالحميد حسن الزرزموني
 21 مارى صبحى الشحات سليمان

 21 دمحم ابراهيم عبدالعزيز عبدالقادر
 02 عيلدمحم ابراهيم علي اسما

 02 دمحم ابراهيم دمحم محمود
 00 دمحم ابوهاشم دمحم ابوهاشم

 يوم/...............    الساعة/................               حنان مرسى     د /   

 م اسم الطالب
 2 دمحم احمد عبد الهادى دمحم دمحمالنجار

 0 دمحم احمد دمحم سيد احمد
 3  سرحاندمحم اسامه عبدالرؤف احمد دمحم
 4 دمحم اشرف احمد دمحم احمد شنب

 5 دمحم اشرف فاروق دمحم
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 6 دمحم السيد احمد السيد
 7 دمحم السيد اسماعيل سليمان

 8 دمحم السيد عبدالرحمن عبدالمقصود
 9 دمحم السيد عبدالمقصود عبدالحميد

 10 دمحم السيد دمحم ابراهيم
 11 دمحم المرسي توفيق المرسي حجازي

 12  ايمن دمحم دمحمدمحم
 13 دمحم بساطي دمحم عبدالقادر

 14 دمحم بسيونى خليفه مرزوق
 15 دمحم جمعه عبدالسالم حماد

 16 دمحم حسن السيد حسن ابراهيم العزب
 17 دمحم حسين سعدي مسعد احمد

 21 دمحم حسين دمحم عبدالواحد
 21 دمحم حماد محمود رمضان

 02 دمحم حمدي رجب سالم احمد
 02 دمحم ربيع احمد دمحم ابوسليم

 يوم/...............    الساعة/................             ميرفت مصطفىد /       

 م اسم الطالب
 2 دمحم رضا عطيه عبدالرحمن

 0 دمحم سامي حسن حسن علي محفوظ
 3 دمحم سامى عبد الحى محمود

 4 دمحم سعيد السيد ابراهيم مصطفي
 5 يد دمحم عبدالقادر شحاتهدمحم سع

 6 دمحم سليمان علي ابراهيم علي الصانع
 7 دمحم صبحي دمحم احمد صالح

 8 دمحم صبحي دمحم دمحم احمد
 9 دمحم صالح ابراهيم على ابراهيم

 10 دمحم صالح السيد محمود
 11 دمحم صالح حامد السيد
 12 دمحم صالح محمود امام

 13 دمحم عبدالرؤف دمحم منصور
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 14 دمحم عبدالشكور دمحم عبدالقادر
 15 دمحم عبداللطيف عبدهللا حسن

 16 دمحم عبدالناصر احمد احمد
 17 دمحم عبدالنبي هاشم علوان يونس

 21 دمحم عصام عبدالعظيم محمود سيداحمد
 21 دمحم عالء سليم عبدالباري

 02 دمحم علي رمضان حسن
 02 دمحم علي عبدالرحمن دمحم

 يوم/...............    الساعة/................ عطيه                       نوراد /    
 م اسم الطالب

 2 دمحم عماد الدين احمد اسماعيل االلفي

 0 دمحم عيسي دمحم حسانين

 3 دمحم لبيب طلعت عبداللطيف

 4 دمحم متولي عبدالسيد متولي

 5 دمحم محسن عبدالرازق دمحم

 6 زين العابدين حسين دمحم محسن دمحم

 7 دمحم دمحم السيد عليوه

 8 دمحم محمود احمد الصادق

 9 دمحم محمود اسماعيل السيد

 10 دمحم محمود صالح دمحم

 11 دمحم مصطفى دمحم ابراهيم شادى

 12 دمحم نجيب اسماعيل حسين

 13 دمحم هاني احمد دمحم احمد

 14 دمحم وليد دمحم نور الدين

 15 دمحم عبدالمحسنمحمود اسامه 

 16 محمود اشرف محمود عبدربه

 17 محمود السيد دمحم السيد النجار

 21 محمود حسن دمحم دمحم

 21 محمود صالح محمود عامر احمد

 02 محمود عبدالرحمن دمحمين على

 02 محمود عمران عبدالتواب خليفه

 00 محمود دمحم السيد فرج السيد
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 يوم/...............    الساعة/................               ايمان احمدد /   

 م اسم الطالب
 2 محمود دمحم جمال عبدالسالم

 0 محمود دمحم عبدالخالق عبدالفتاح الحد
 3 محمود دمحم دمحم الصاوي

 4 محمود مختار سعيد دمحم عبدالنبى
 5 محمود مصطفي محسوب دمحم حجاب

 6 محمود نبيل دمحم عبدالحميد
 7 فت رضا دمحم احمد العنانيمر

 8 مروه السيد دمحم دمحم صباح
 9 مروه خالد دمحم عبدالكريم عيسي

 10 مروه سعيد صابر السيد
 11 مروه عبدالرازق فوزي عبدهللا

 12 مروه فوزي دمحم عبدالرحمن طنطاوي
 13 مروه دمحم دمحم حسين

 14 مروه نصر احمد خليل ابراهيم
 15 مريم حسن السيد حسن

 16 مريم حسن صابر السيد مصطفى
 17 مريم سالم عبدالعزيز سالم

 21 مريم عبدالمحسن عزب متولي حسنين
 21 مريم عبدالوهاب عبدالعاطي احمد عبدهللا

 02 مريم دمحم السيد دمحم
 02 مريم دمحم رفعت دمحم
 00 مريم دمحم مسلم علي

 ........    الساعة/................يوم/.......               نهى السيد   د /  

 م اسم الطالب
 2 مريم محمود عمر دمحم نور الدين

 0 مصطفي اشرف دمحم عدلي
 3 مصطفي عماد مصطفي النحاس

 4 مصطفي مجدي مصطفي عبدالهادي
 5 مصطفي دمحم صالح عطيه
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 6 منار احمد عبدالعزيز دمحم احمد
 7 منار احمد دمحم عوض دمحم

 8 عيد متولي دمحم عبد العزيزمنار الس
 9 منار السيد فكري ابراهيم

 10 منار السيد دمحم حنفي
 11 منار السيد دمحم علي ابراهيم
 12 منار جابر اسماعيل موسي

 13 منار حسن اسماعيل السيد حسين
 14 منار خالد دمحم الهادى عطيه

 15 منار ربيع مرزوق مسلم
 16 منار رضا دمحم احمد

 17 سامي دمحم عبدالحليم متوليمنار 
 21 منار سـالمه محمـد محمـد
 21 منار عبدهللا دمحم عبدالفتاح

 02 منار عبدالمعبود علي عبدالمعبود
 02 منار دمحم فرج منصور

 00 منار دمحم دمحم عبدالهادي

 ......يوم/...............    الساعة/..........               احالم دمحم        د /  

 م اسم الطالب
 2 منار محمود امين عطيه

 0 منار مدحت دمحم السيد عبدالقادر
 3 منار منصور عبدالعزيز دمحم عطيه

 4 منار ناصر ابو الفتوح ابراهيم
 5 منار ياسين عبدالرازق السيد
 6 منه هللا ثروت ابراهيم حسن

 7 منه هللا عادل جالل ابراهيم شرف
 8 مني احمد فتحي مدين

 9 مني سعيد السيد دمحم
 10 مني شعبان عبدالفتاح دمحم
 11 مني يوسف السيد يوسف

 12 مها السيد منصور دمحم
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 13 مها عاطف عبدالحميد نصار
 14 مها عبدالفتاح عثمان حسن

 15 مهدي سيد احمد ابراهيم سيد احمد خليل
 16 مهند دمحم دمحم ابراهيم حسن

 17 وضمي سامي عبدالعزيز دمحم ع
 21 مي سمير سعد الدين عبدالحميد عبدهللا

 21 مي دمحم عبدالوهاب السيد عطيه
 02 مياده رضا عبدهللا متولي

 02 ميار حمدي علي عبدالمقصود
 00 ميار خالد دمحم احمد

 يوم/...............    الساعة/................               فاطمه طاللد /  

 م اسم الطالب
 2 ا اشرف فهمي يوسفميرن

 0 ميرنا عاطف عبدالملك عوض
 3 ميريهان فتحي محمود السيد غزال
 4 ميسون احمد عبدالفتاح دمحم سليمان

 5 نادين السيد دمحم السيد سليم
 6 ناديه لطفي عبدهللا مسلم
 7 ناريمان مجدي سيد دمحم

 8 نانسي اكرم احمد عثمان بهلول
 9 ناهد دمحم بركات جمعه

 10 هد يوسف علي يوسف السيد احمدنا
 11 نجالء السيد ابراهيم ابو هاشم

 12 نجالء سالم دمحم دمحم
 13 ندا احمد ابراهيم رزق احمد

 14 ندا رضا السيد عبدالعال
 15 ندا مصطفي علي حسن
 16 نـــــــدا هاني علي دمحم

 17 ندا هالل عبدالحميد عطيه
 21 ندي احمد الغزالي دمحمالقزاز

 21 ندي احمد دمحم دمحم
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 02 نــدي السيــد صقــر السيـــد
 02 ندي جالل عتريس السيد

 00 ندي حامد علي حامد

 يوم/...............    الساعة/................               امنه محمودد /  

 م اسم الطالب
 2 ندي حسن دمحم السيد

 0 ندي خالد شعبان دمحم عبدالهادي
 3 الد دمحم الخضري احمدندي خ

 4 ندي رافت مصطفي غازي حافظ مطر
 5 ندي سالم السيد الديداموني

 6 ندي سعيد السيد فرغلي
 7 ندي صابر عبدالعزيز حسن
 8 ندي عبدالغفار دمحم عبدالغفار

 9 ندي عبدالمعز دمحم دمحم مصطفي
 10 ندي عبدالنبي عبدالمنعم دمحم عبدهللا

 11 احمدندي دمحم ابراهيم 
 12 ندي دمحم جمعه احمد

 13 نــدي محمـــد فتحي السيـد
 14 ندي دمحم مجدي الجميل الباز

 15 ندي دمحم دمحم عبدالمنصف هالل
 16 ندي محمود ابراهيم يوسف

 17 نرمين احمد دمحم دمحم دمحم علي
 21 نرمين اشرف لطفي دمحم

 21 نرمين مصطفي كامل غريب
 02 الهادينسمه احمد ابراهيم 

 02 نسمه الشحات عثمان دمحم
 00 نسمه رضا مهدي ابراهيم

 يوم/...............    الساعة/................               اسماء عبد المعطى  د /  

 م اسم الطالب
 2 نفيسه عبدهللا علي احمد سليمان

 0 نهاد طارق عبدالحميد دمحم مصطفي
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 3 نهال قدري فاروق حسين
 4 ال ممدوح البرعى محمود دمحم الجوهرينه

 5 نهله عاطف عبدالحميد نصار
 6 نور عبدالحليم عمر العبدعمر عجينه

 7 نورا احمد عبدالعال سالمان
 8 نورا احمد دمحم دمحم

 9 نورا امين محمود بدران
 10 نورا ايمن عبدالعزيز اسماعيل

 11 نورا جمال صبري احمد
 12 احمدنورا دمحم السيد هاشم 

 13 نورا دمحم محي الدين محمود احمد
 14 نورا ياسر السيد طلبه
 15 نوران احمد دمحم خليل

 16 نوران ثروت منصور غريب
 17 نوره عبده خليل السيد

 21 نورهان احمد عبدهللا احمد
 21 نورهان احمد مصيلحي رفاعي

 02 نورهان اسامه دمحم رفاعي
 02 لنورهان ايمن دمحم دمحم خلي

 00 نورهان جمال ابراهيم رجب

 يوم/...............    الساعة/................               اسراء دمحمد /  

 م اسم الطالب
 2 نورهان حسان دمحم دمحم

 0 نورهان حسن حامد عبدالقادر شعالن
 3 نورهان عبداللطيف دمحم غريب

 4 نورهان عصمت فهيم علي
 5  اسماعيلنورهان مجدي فتح هللا

 6 نورهان دمحم عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا
 7 نورهان ناصر سعيد عبدالمغني
 8 نورهان ناصر عبدالعزيز عواد

 9 نيره احمد دمحم احمد
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 10 نيره السيد بدران عمار
 11 نيره السيدعبدهللا ابوالمعاطي

 12 نيره بشير احمد ابراهيم
 13 نيره سالمه شعبان عبدالهادي حفني

 14 نيره دمحم احمد عبدالعاطي
 15 نيره دمحم سليمان عبدهللا

 16 نيره محمود رضوان ابراهيم
 17 نيره مختار حسين ياقوت حسين

 21 نيره ناصر الشحات امين
 21 هاجر ابراهيم احمد دمحم فرج

 02 هاجر السيد ابراهيم عمر شريف
 02 هاجر جمال عبدالعزيز على ابوالسعود

 00 ازم السيـد زكـرياهاجر ح

 يوم/...............    الساعة/................               ايمان حمدى           د /  

 م اسم الطالب
 2 هاجر حمدي العوضي دمحم الساهي

 0 هاجر عادل شفيق عبدهللا عبدهللا
 3 هاجر دمحم دمحم السيد

 4 هاله احمد دمحم حسين
 5 يوههاله رمضان متولي عل

 6 هاله عادل امين احمد
 7 هاله فتحي عبدالسالم دمحم حسن
 8 هانم اسماعيل ابراهيم اسماعيل

 9 هانم سعيد السيد عامر
 10 هايدي دمحم ابو الغيط دمحم عطيه
 11 هايدي دمحم عبدالسميع دمحم نجم

 12 هبه احمد امام البياع
 13 هبه العوضي دمحم العوضي

 14 الحليم عليهبه هللا دمحم عبد
 15 هبه عبد المعز احمد حسن

 16 هبه عبدالعزيز ابراهيم لطفي
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 17 هبه فوزي دمحم علي
 21 هبه ممدوح ابراهيم حسن

 21 هبه ممدوح شحتو السيد دسوقي
 02 هدي السيد فوزي دمحم

 02 هدي الهادي عبدالمجيد السيد
 00 هدي حسام السيد الفره

 يوم/...............    الساعة/................                                 محمودرباب د /  

 م اسم الطالب
 2 هدي عاطف دمحم البيومي قابيل

 0 هدي عبدالعال دمحم حسانين عبدالعال
 3 هدي محمود عبدهللا عطيه سعيد

 4 هدي ياسر عرفات احمد
 5 هدير خالد محمود محمود علي

 6 احمدهدير دمحم عبدالواحد 
 7 هدير دمحم محمود العوضي
 8 هديل يوسف إبراهيم سالم

 9 هشام ايمن خليفه شرف
 10 همسه احمد دمحم االمين عبدالحليم

 11 هناء احمد علي احمد الطحان
 12 هناء حماده احمد درويش

 13 هناء دمحم ابراهيم احمد
 14 هناء دمحم عثمان ابراهيم

 15 حسينهند عبدالمؤمن دمحم حسانين 
 16 هند ناصر عباس شعبان

 17 هيام عالء دمحم محمود
 21 هيام دمحم عطيه عبدالشافي

 21 ورده منصـور جــوده احمـد
 02 وفاء فاروق عبدالحميد اسعد

 02 وفاء فوزي ابراهيم عباس
 00 والء السيد عبدالبديع دمحم عبدالعزيز
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 ..........    الساعة/................يوم/.....               مروة رضا      د /  
 م اسم الطالب

 2 والء الصاوي حسن عبدالعال

 0 والء ثروت عبدهللا عثمان

 3 والء جوده عبدالباسط جوده عبدالرحمن

 4 والء حسين حسين حسين حسونه

 5 والء عاطف طاهر دمحم

 6 والء وائل نجم حسيني

 7 يارا حسن علي حسن علي

 8 ين الكاشفيارا عصمت حس

 9 يارا دمحم صالح دمحم سليم

 10 ياسمين احمد دمحم محمود صالح

 11 ياسمين اشرف عبدالعزيز خضره

 12 ياسمين السيد دمحم السيد

 13 ياسمين السيد دمحم دمحم نصار

 14 ياسمين رجب السيد اسماعيل احمد

 15 ياسمين سامي دمحم عبدالقادر

 16 لسالمياسمين عبدالسالم البهي عبدا

 17 ياسمين عبدالعزيز ابراهيم بكري

 21 ياسمين عربي عبدالكريم متولي عزب

 21 ياسمين عزت ابوالحسن مصطفي

 02 ياسمين عالء دمحم عبدالرحمن حسن

 02 ياسمين علي عبدالحكيم دمحم يوسف

 00 ياسمين فرج فايز السيد

 .........    الساعة/................يوم/......               نبيله سالم          د /  
 م اسم الطالب

 2 يسرا جمال عنتر ابراهيم

 0 يمني سامي احمد دمحم سليمان

 3 يمني عيسي رضوان معوض رضوان

 4 يمني دمحم فتحي السعيد

 5 يمني ياسر احمد ابراهيم عبدالرحمن

 6 يوسف سيد احمد احمد

 7 يوسف دمحم دمحم علي دمحم علي

 8 ايهاب السيـد عطيـــه يـونا

 9 عبدالرحمن دمحم فهمى خليل

 10 دمحم رضا احمد احمد خضر

 11 دمحم عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم

 12 محمود جمال عابدين امين

 13 مينا جمال فؤاد إبراهيم رزق هللا
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