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 يوم/...............    الساعة/................رمضان عبد العزيز             حسنات / د           

 م اسم الطالب 

 1 ابتسام سمير على عطوه

 2 ابتسام محمد دياب نصر

 3 ابراهيم على ابراهيم حسن على 

 4 ابراهيم فؤاد ابراهيم علي 

 5 احـالم صـالح احمد عبدالعال 

 6 مولى غريبيب عبدالاحمد  غر

 7 احمد ابراهيم السيد محمد

 8 احمد ابراهيم عبدالمحسن درويش 

 9 احمد اسماعيل محمد الصانت

 10 احمد امين محمد محمد احمد 

 11 حامد عبد الحميد محمد موسىاحمد 

 12 احمد حسن عز الدين عبد السالم 

 13 احمد حسنى محمد محمود عبدالقادر

 14 سماعيلاحمد حمدى صالح ا

 15 احمد سامى سعيد السيد

 16 احمد سمير احمد محمد رمضان

 17 احمد صابر بدوى محمد عبد الهادى

 18 احمد صالح محمد اسماعيل محمد

 19 احمد صبرى عبد الستار محمد

 20 احمد صالح عبدالونيس

 21 احمد صالح عبدالوهاب محمد متولى

 22 احمد طارق ابوزيد منصور 

 23 يه عبدالرحيم طاوي عطاحمد طن

 24 احمد عادل نعمان احمد السيد النبراوى

 يوم/...............    الساعة/................                                      محسن محمد السيد د /           

 م اسم الطالب 

 1 احمد عبدالحق متولى محمد

 2 احمد عبدالحميد احمد محمد

 3 دالحميد عبدالعالالعال عباحمد عبد

 4 احمد فهمى احمد سعيد 

 5 احمد فوزى السيد ابراهيم الصعيدي

 6 احمد محمد على ابراهيم حسن 

 7 احمد محمد محمد فهمى 

 8 احمد محمد يوسف محمد 

 9 احمد محمود حسين عبدالقوى

 10 احمد محمود محمد ابوهاشم
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 11 احمد هشام السيد حسن الشناوى

 12 عيل عبد الحليم سر اسمااحمد يا

 13 اسـراء ابـراهيـم علي ابراهيم 

 14 ان اسراء ابوهاشم السيد عثم

 15 اسراء احمد عبدالرحمن محمد

 16 اسراء احمد على محمد 

 17 اسراء احمد محمد محمد علوانى

 18 اسراء احمد محمد موسى احمد

 19 اسراء اسماعيل محمود عبد السالم

 20 شعبان  اسراء اشرف السيد

 21 اسراء السيد محمد محمد

 22 اسراء حسن مصطفى حسن محمد القناوى

 23 اسراء خالد جمعةالسيد سيد احمد مناح 

 24 اسـراء رجب عبدالرؤف عطيه 

 يوم/...............    الساعة/................                                    رضا عبد الرحمن احمد    د / 

 م طالب ال اسم

 1 اسراء رفعت نظمى بغدادى

 2 اسراء سعيد زكى احمد

 3 اسـراء سعيد محمد غازي

 4 اسراء طارق محمود عبدللا 

 5 اسراء عادل محمد كمال الدين السيد

 6 اسراء كامل عطيه محمد

 7 اسـراء مجــدي داود جمعــه 

 8 اسراء محمد السيد عطيه 

 9 اسراء محمد حامد محمد سالمة 

 10 اسراء محمد سعد محمد عبد الفتاح

 11 محمد عبدالظاهر احمد  اسـراء

 12 اسراء محمد محمد سراج 

 13 اسـراء محمـــد محمــــد علي 

 14 اسـراء محمد مصطفي رضوان 

 15 اسـراء محمـود السيـد محمــد 

 16 اسراء محمود محمد عطيه 

 17 اسراء ناصر نصار السيد 

 18 فتاح الدمنهورياسالم ابراهيم عبد ال

 19 اسالم ثابت الصاوى احمد

 20 اسالم عاطف عبدالكريم حسانين

 21 اسالم عبد السالم عبد الحليم سيد احمد

 22 مصطفى احمد حويله اسالم عفت

 23 اسالم وصفى عبدالحميد احمد محمد خضر
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 24 اسماء احمــد احمـد حجازي 

 يوم/...............    الساعة/................            صفية جمعة محمد متولي     د / 
 م اسم الطالب 

 1 اسماء احمـــد السيـد احمـــد 

 2 اسماء احمد محمود المرسي 

 3 اسماء احمد محمود جمعه

 4 اسماء السيد جوده قطب سليمان 

 5 اسماء جمال احمـد مصطفي

 6 اسماء جمعه محمد محمد ابراهيم 

 7 محمد احمداسماء خالد ابراهيم 

 8 اسماء راضي عبدالعظيم الحنفي 

 9 اسماء شعبان محمد احمد عطيه

 10 اسماء صالح سعودي ابراهيم 

 11 اسماء صبرى محمد منصور ابوالعنين 

 12 اسماء صالح احمد على 

 13 اسماء عبد للا سعد محمد 

 14 اسماء عبدالحميد علي محمد

 15 اسماء عراقي احمد عراقي بنداري

 16 ء عصام عبد الرازق عنانى عنانىمااس

 17 اسماء عصام عبدالحميد محمد

 18 اسماء على السعيد عباس فرج

 19 اسماء محمد احمد محمد

 20 اسماء محمد حسن عبدالفتاح 

 21 اسماء محمد حسينى عمر ابراهيم 

 22 اسماء محمد عبدالدايم محمد

 23 سيد عبدالقادراسماء محمود ال

 24 معطيحلمي عبد الاسماء وجدي 

 يوم/...............    الساعة/................نهي جمال السيد السيد                           د / 
 م اسم الطالب 

 1 اسماعيل محمد اسماعيل محمد مصطفى

 2 اشواق شكرى السيد احمد إبراهيم خضير

 3 افراح السيد سويلم محمد

 4 الجندىاالء احمد عبدالفتاح محمد 

 5 االء جمال محمد احمد على

 6 االء حسينى اسماعيل محمد زهره

 7 االء عطيه السيد عطيه 

 8 االء فؤاد عطية علي 

 9 االء محمد عبدالعزيز السيد طراف

 10 االء محمد فتحى عبد العظيم 
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 11 االء محمــد وجـــدي حجازي 

 12 االء محمود السباعى العدوى

 13 الم منصور االء منصور عبدالس

 14 االء هاني السيــــد السيـــــد 

 15 االء ياسر فتحى محمود على

 16 السيد محمد السيد على 

 17 يماء اشرف محمد احمدالش

 18 الشيماء حمزه محمد فخرى الشيخ على 

 19 الشيماء موسى المغاورى بن احمد نجم

 20 الفت سمير محمود عطيه

 21 العطاالهام عمر حجازي محمود ابو 

 22 امال صبرى لطفى محمد العرينى

 23 اماني احمد ابراهيم محمد 

 24 امانى احمد محمد منصور عطيه

 يوم/...............    الساعة/................                         حمد جادحنان محمد م   د / 

 م اسم الطالب 

 1 اماني خضـري السيـد حسـن 

 2 طيه على امانى رضا شعبان ع

 3 امانى عبدللا عطوة عباس 

 4 اماني فوزي السيد عزب بدوي

 5 امانى محمد احمد عوض

 6 امل احمد عبدالحليم احمد 

 7 امـل رافــت عبدالحميد احمـد 

 8 امل عادل السيد عبد العال 

 9 امل عبد الرءووف على ابراهيم سالم

 10 امل محمد عبدالباسط محمد على

 11 دالكريممحمد يوسف عبامنيه السيد 

 12 امنيه جمال حسانين عبدالقادر

 13 امنيه جمال محمـد عبدالحميد

 14 بدالرازق محمد حسن العطار امنيه حسن ع

 15 امنيه محمد السيـد علي 

 16 امنيه محمد عبد للا مهدى

 17 امنيه محمد على على خليل على 

 18 امنيه محمد نصر الدين عبد الواحد شعبان

 19 امنيه مرسى محمد عطيه 

 20 اميرة احمد شعبان احمد موسى 

 21 اميره ابوحجاب محمد ابراهيم 

 22 اميره السيد عبد للا جادللا

 23 اميره حلمي حامد حسن

 24 اميره رشاد محمد محمد مهدى 
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 الساعة/................  يوم/...............                               شريهان عوض هللا عبد العظيم د /  

 م اسم الطالب 

 1 اميـــره سعيــد محمــد الهادي 

 2 اميره عبدالقادر محمد عبدالقادر 

 3 اميره محمد فضل للا احمد

 4 اميره محمد محمد رشاد

 5 اميره محمود سليمان سليمان األهوانى

 6 اميره نجاح كامل  مرسى 

 7 اميره يحى السيد صادق

 8 يل امين اسماعامين محمد 

 9 امينه عطيه حسين عطيه

 10 انجي احمد علي احمد 

 11 انسام احمد عيسوى عيسوى

 12 حسين امام  انور عادل مصطفي

 13 ايات رمضان مهدى محمد 

 14 ايمان ابراهيم السيد شلبى

 15 ايمان السيــد محمـد حافظ 

 16 ايمان السيد محمد متولى 

 17 ايمان السيد مهدي عبدللا

 18 ايمان السيد وحيد محمد 

 19 ايمان حسين عبد العزيز حسين

 20 ايمان رمضان عبد القوى عبدللا 

 21 ايمان سامى حسين عطيه سليمان

 22 ايمان سعد احمد فؤاد عبدالحليم

 23 ايمان صبحي عبدربه عطيه 

 24 ايمان عبده محمد ابراهيم 

 يوم/...............    الساعة/................                                    مد عبدهللامني جمال اح   د /        
 م اسم الطالب 

 1 ايمان علي رشــدي علي 

 2 ايمان عماد ابراهيم عبدالعزيز 

 3 ايمان متولي فهيم صالح

 4 ايمان محمد احمد مصطفى 

 5 ايمان محمد رجب عبد المقصود

 6 ود ايمان محمد عبدالمنصف محم

 7 ايمان محمد نجيب محمد صالح 

 8 ايمان يوسف حسن موسى 

 9 ايمن اسامه محمد امين درويش 

 10 ايناس احمد محمد ابراهيم 

 11 محمود محمدايناس محمد  
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 12 ايه ابـراهيم ابوفندود حسـن 

 13 ايه ابــراهيـم احمـد السيــــد 

 14 ايه ابراهيم سيد ابراهيم

 15 ــــن ايه احمــد محمــد حس

 16 ايه اشرف السيد احمد

 17 ايه السيد احمد عبد للا على 

 18 ايه السيد حسانين عبدالرحمن البسيونى 

 19 ايه السيد زكي محمد

 20 ايه السيـد سالم حسين

 21 ايه السيـد عبدالحميد احمد

 22 البغدادى ايه السيد عيسى عيسى محمد 

 23 ايه حسن عبد للا بدوى عبد للا

 24 ايه خالد ابراهيم الدسوقي 

 يوم/...............    الساعة/................                                      مروة صبحي عبد النبي عامر د /  

 م اسم الطالب 

 1 ايه رمزى عبد العزيز محمد عوض

 2 ايه صالح البسيونى البسيونى 

 3 ايه عاطف حسن عبدالمنعم

 4 يد احمد عبدللالوهاب السايه عبد ا

 5 ايه عبدالرحيم عبدالباسط سلطان 

 6 ايه عبدالمنعم محمد السيد

 7 ايه عبدالنبي محمد مصطفي

 8 ايه عبدالهادى فهمى قاسم

 9 ايه عصام احمد السيد طه 

 10 ايه علي سالـم علي 

 11 ايه عماد فوزي عبدالبديع

 12 ايه فتحى عبدالراضى على السيد النجار

 13 ايه فتوح احمد البرى

 14 ايه ماهر عبدالحليم احمد 

 15 ايه محمد احمد على محمد عمر

 16 ايه محمد عبد الحليم حسين 

 17 ايه محمد عبدالستار عدوي 

 18 ايه محمد محمد عبدللا عامر 

 19 ايه محمود عواد حسن 

 20 ايه يوسف محمد عبدالعزيز

 21 بسمه حازم محمد محمد 

 22 حسن  ء محمدبسمه عال

 23 بسمه محمد عبدللا السيد 

 24 بسمه محمود ابراهيم محمد 
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 يوم/...............    الساعة/................                            احمد فؤاد محمد أسماء   د /   

 م اسم الطالب 

 1 بسنت ابـراهيم فتحي فهمي 

 2 بسنت ايهاب احمد عبدالشافى

 3 ج على الجوهرى فربسنت خالد 

 4 بسنـت عماد النبــوي سليـم

 5 بوسى السيد ابراهيم محمد 

 6 تسنيم احمد محمد محمد البيلى 

 7 تسنيم خالد فوزي عبدالحميد سالمة

 8 تغريد حسن عبد السالم محمد حسن

 9 جنات حسن محيى الدين حسن

 10 جهاد عوض السيد سيد احمد 

 11 جيهان محمد محمد حسن السيد

 12 حسام محمد اسماعيل عبدالمقصود

 13 حسناء رضا محمد محمد 

 14 حنان رشاد حلمى محمد

 15 حنان صابر السيد عبدالمعطي 

 16 حنان متولى السيد حسين

 17 حنان محروس سليمان احمد غريب

 18 حنان محمد قطب عبد اللطيف

 19 خالد اشرف احمد حسن 

 20 حمدخالد محمد السيد م

 21 الحنفى احمد مد كمالخلود اح

 22 خلود جوده عبد للا الهادى وهدان 

 23 خلود شحته محمد عبد الشافى مهدى

 24 خلود عادل عبد الوهاب عبد المعطي

 يوم/...............    الساعة/................                                 يسرا محمد علي  د /
 م اسم الطالب 

 1 حمدع محمد موسى اخلود محمد ربي

 2 خلود محمد محمود حفناوي 

 3 داليا اشرف عبد المنعم ابراهيم جاب للا 

 4 دعاء السيد شعبان عبد الحميد 

 5 دعاء حمدى الشوربجى 

 6 دعاء عبداللطيف عبدالكريم السيد 

 7 دعاء مخيمـر محمـد علي

 8 دنيا عماد مصطفى عبدالحفيظ 

 9 دنيا غــريب رشــدي محمد

 10 دنيا مجدى محمد عبد الحميد محمد

 11 دينا السيد عبده السيد عبد الحفيظ
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 12 دينا جمال عطا ابـراهيم

 13 دينا رشدي محمد محمد 

 14 دينا عباس عبد المنعم عباس الشين

 15 دينا عبدالكريم محمد احمد 

 16 ر دينا على محمد على عم

 17 دينا محمد عبد اللطيف عبد الغفار نوار

 18 نا محمد عبدالعظيم امين جمعهيد

 19 دينا محمود احمـد ابراهيم

 20 دينا ناصر محمد فهمي

 21 رانيا جمال عبد الاله موسى

 22 رانيا سعيد صالح امين

 23 رانيا محمد شبل عبد النبي حسن 

 24 رانيا محمود محمد رضوان

 يوم/...............    الساعة/................                                    ايمان صالح ابراهيم  د /   

 م اسم الطالب 

 1 رباب محمد محمد رمضان احمد

 2 رحمه احمد السيد مصطفى عبدالوهاب 

 3 رحمه الددموني فرحان حسين 

 4 رحمه السيــد نجيــب راشــد 

 5 رحمه سعيد على السيد سالم 

 6 رحمه صالح السيد عبدالعال 

 7 محمد عبد الرشيدرحمه عالء 

 8 رحمه محمد على حسن شبانة 

 9 رضا رمضان على عبدالحفيظ

 10 رضوى سامى محمد محمد فرج 

 11 رضوى سعيد محيسن حسن عبدالرحمن

 12 رفيده ايمن نبيل السيد متولى

 13 رنا محمود محمد عبدالعزيز

 14 روضه ابراهيم فرج ابراهيم حسين

 15 يمرويده خالد عبدالحميد ابراه

 16 ريحانه السيد محمد محمد 

 17 ريهام ايمن محمد مرعى

 18 ريهام سامي سعيد عبدللا

 19 ريهام سعيد الشحات عبدالحليم

 20 ريهام سعيد عبدالعاطي محمد 

 21 ريهام صالح عبدالمنعم متولي

 22 ريهام علي نعمت للا علي 

 23 ريهام محمــد ابـراهيم السيـد 

 24 محمد  احمد عثمان محمد
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 يوم/...............    الساعة/................                                   حنان صالح عبدالوهاب   د /
 م اسم الطالب 

 1 الشيماء عبدللا محمد عبدللا 

 2 ايمان عبداللطيف عبدالكريم السيد

 3 ولي الدين إبراهيمشريف  إبراهيم

 4 على  احمد محمد على السيد محمد

 5 امنيه احمد ابراهيم حسن

 6 ايه عبدالحميد حسن عبدالحميد

 7 زكريا طارق يحيى السيد حسن

 8 زياد محمود محمد الدسوقى سليم 

 9 زينب محمد احمد ابراهيم

 10 ساره ابراهيم اسماعيل عبدالمنعم

 11 ساره ابراهيم اسماعيل محمد الشوادفى 

 12 مبراهيم عبدالمقصود ابراهيساره ا

 13 ساره حامد عزيز سعيد 

 14 ساره خاطر عبدالرحمن محمدعبدالفتاح

 15 ساره رضا محمود محمد 

 16 ساره سعيد رشاد محمد 

 17 ساره على عبد الظاهر على حسين

 18 ساره لطفى صالح الدين عبدالواحد

 19 ساره محمد نجاتى محمدعبدالمعطى

 20 د منصور ساره منصور احم

 21 قر راغب صقر سالى اسامه ص

 22 سالى ناصف احمد ناصف احمد 

 23 سالي هاشم هاشم وهبه 

 24 عاد السيد محمد سيد س

 يوم/...............    الساعة/................                            ماجدة عطية جابر/د  
 م اسم الطالب 

 1 سلوى عصمت سمير عبدالحافظ خليل

 2 متولى عمرسماح احمد 

 3 سماح اسماعيل محمد الشحات 

 4 سمر احمد محمد محمد

 5 سمر ايهاب محمد ابراهيم عبدالدايم

 6 سمر سليمان يحى السيد

 7 سمير جميان عوض للا جميان

 8 سميه طارق محمد احمد احمد الرفاعى 

 9 سميه طه محمد محمد على

 10 سها رشوان السيد امام 

 11 حسين تهامى د الرؤف احمدسها عب
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 12 سهيله مجدي عبده علي 

 13 شاكر وليد عبدالرسول متولي

 14 شــذا محمـد ابراهيم عطيه 

 15 شروق شريف عبد الرازق موسى على 

 16 شروق صبرى محمد محمد عبد الرحمن

 17 شروق عبدالحكيم عطيه حسونه

 18 د شروق محمد حمد للا محم

 19 ه سالمشروق محمد على سالم

 20 السيد السيد طعيمه ريف عبد للاش

 21 شريف عبدالمعطى محمد 

 22 شريف محمد رأفت عوض

 23 شفاء محمـد مصطفي ذكي 

 24 شهد خالد عبد الغنى محمد جاد

 يوم/...............    الساعة/................                               احمد إبراهيمالسيدة   د /  
 م سم الطالب ا

 1 طه عبدالحميد شومان شيماء  عطيه

 2 شيماء احمد السيد محمد 

 3 شيماء احمد محمد محمد 

 4 شيماء السيد عبد الرحمن محمد سليمان

 5 شيماء جمال محمد جمعه 

 6 شيماء حاتم السيد عبدللا عبدالهادى

 7 شيماء خالد محمد عبد الجواد محمد

 8 شيماء صبحى سعيد محمد محمد 

 9 د حامد حى عبد الحميشيماء صب

 10 شيماء عبدللا محمد عبدللا 

 11 شيماء عالء السيد رياض 

 12 شيماء محمد حسن ديداموني 

 13 شيماء محمد طلبه السيد

 14 شيماء محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الجندى

 15 صابرين شاهين عبدالرحمن شاهين عبداللطيف

 16 لالجلي صباح ابراهيم الشحات عبد 

 17 ى محمد فتوح باح محمد فتحص

 18 صفاء ابوالسعود مصطفي السيد

 19 صالح الدين السيد احمد محمد السيد المهدى

 20 صالح متولى عبد الرحمن احمد 

 21 صالح محمد عبد للا محمد الباز 

 22 ضياء محمد محمد أحمد ربيع 

 23 طه عالء طه ابراهيم حارون 

 24 دي محمد عايده احمد عبدالها
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 يوم/...............    الساعة/................                                          طفي محمد سليمانوفاء مصد /  

 م اسم الطالب 

 1 عايده رضا رفعت محمود عطيه

 2 عايده زكى عبد الرحيم عمر عبد الرازق 

 3 عبد الرحمن محمد مرسى على مرسى

 4 الطبيب السيد محمد  عبد للا محمد

 5 د للا محمد سالم محمد سالمعب

 6 عبد للا محمد عبد الجليل محمد

 7 عبد للا محمد عوض على منصور

 8 عبدالرحمن سعيد محمد حسن بكير

 9  السيد محمد محىعبدللا

 10 عبير السيد سليمان محمد 

 11 عبيــر علي محمـــد حســـن 

 12 ـراهيمعبير محمــد السيــد ابـ

 13 سى على مرسىثمان محمد مرع

 14 عزه اشرف ابراهيم محمد

 15 عزه عصام السيد احمد مبدى

 16 عطيه محمد محمد خليل

 17 عال حافظ عبده موسى النمر

 18 عال صبرى احمد السيد حسن 

 19 عال مسعد شوقى حافظ محمد 

 20 على ابراهيم على محمد

 21 علي عبدالحفيظ علي محمـد

 22 راهيم محمود على نبيل اب

 23 علياء عطا رشاد عواد  قورة

 24 عليه عالءالدين الهادى على 

 يوم/...............    الساعة/................                           فريدة محمود حسين حسونة   د / 

 م اسم الطالب 

 1 عليه محمد ابراهيم علي 

 2 يلفرحات اسماع عمرو فرحات محمد

 3 براهيم نصر اسعد فادى ا

 4 فارس بسيونى صبحى المتولى احمد

 5 فاطمه أحمد صالح عبدالمقصود محمد 

 6 فاطمه جادللا محمد احمد

 7 فاطمه حمدى عبد الرؤف سليمان 

 8 فاطمه ربيع فتحى محمد 

 9 فاطمه سعيد حسين محمد ابراهيم 

 10 فاطمه طلعت عثمان عبدالوهاب

 11 يد حشاد  السيد السفاطمه عبد للا
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 12 فاطمـه عبــده السيد السواح 

 13 فاطمه محمــد احمد ابراهيـم 

 14 فاطمه محمد عبد الحميد محمد 

 15 فاطمه نصر جوده السيد المالح

 16 فتحيه ابراهيم جمعه احمد

 17 فتحيه سعيـد محمـد محمـد 

 18 فداء عيسى ابراهيم على 

 19 الفتاح احمدفريد احمد عبد

 20 امير داود موسي كرستينا 

 21 كرستينا عياد جرجس فرج

 22 كـريم رضا عبدالهادي عبدالفتاح

 23 كريم محمد شحاتة محمد واكد 

 24 كمال خالد كمال ابراهيم

 يوم/...............    الساعة/................             عائشة السيد العربي   د / 
 م اسم الطالب 

 1 م عبدالقادر للا ابراهي الميس عطا

 2 لقاء شكرى السعيد محمد يونس 

 3 لمياء محمد الصادق الصادق 

 4 ليلي صابر جمعان زيدان 

 5 ليلي غــريب محمـد ابراهيم 

 6 مــؤمن رضا زكــريا محمد

 7 ماجده ابراهيم محمد احمد 

 8 ماجده صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم

 9 مانعبدالنبي سليمحمد ابراهيم 

 10 احمد ابراهيم عبدالعاطي محمـد

 11 محمد احمد اسماعيل محمد 

 12 محمد احمد رمضان عطية شحاتة

 13 محمد احمد عبدالكريم عبدالرحمن

 14 محمد السعيد عبدللا عبدالحليم على

 15 محمد السيد عبد الحليم ابراهيم 

 16 محمـد امجـد طلبه احمـد 

 17 حسانين العزيز مرسي محمد جمال عبد

 18 محمد جمال عبد المنعم خضيرى

 19 محمــد حاكـم السيــد حسين 

 20 محمد خالد محمد كامل عبد الفتاح 

 21 محمد ربيع محمد خليل 

 22 محمد رجب حسن ديدامونى حسن

 23 محمد سعد ابراهيم عبد الكريم

 24 محمد سعيد حسن عطيه محمد 



 معيار الطلاب والخريحين  

 الرابعة لساعات المكتبية والريادية للفرقةا

 2022/ 2021للعام الجامعى
                                                       كلية التمريض                                                                                                     جامعة الزقازيق

                                                                                                      

 عميد الكلية                                                                                    معيار الطالب والخريجين    رئيس      

                                                                                                                                                          

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

       
13 

 

 

 وم/...............    الساعة/................ ي                            حنان مصلحي محمدد/ 

 م اسم الطالب 
 1 محمد سعيد عبد للا ابراهيم ابراهيم

 2 محمد سليمان على السيد 
 3 محمد صابر عبد المقصود صابر

 4 محمد عبدالقادر الدمرداش ابراهيم
 5 محمد عبدللا عبدالحميد حسين

 6 حسن ر عبدالمغنى محمد عبدالناص
 7 عصام محمد تهامى  محمد

 8 محمد عماد محمد علي السيد
 9 محمد فتحى محمد السعيد محمد عبد العزيز

 10 محمد مجدى زكى محمد معوض 
 11 محمد محسوب محمد السيد على عيسى

 12 محمد محمود احمد محمود اسماعيل
 13 محمـد محمود امين عبدالرحمن 

 14 د امام محمد مختار محمو
 15 ود عوض حمد نبيل محمم

 16 محمــد هاني ثابت محمــد
 17 محمود ابراهيم محمودي سعد حجازي

 18 د الرفاعى عبد الرحيم محمود احم
 19 محمود بشرى احمد اسماعيل 

 20 محمود جمال عبد الفتاح غريب محمد
 21 محمود حسن فتحى عبد الحميد أحمد

 22 بلز عامر المغرمحمود عامر فتحى عبد العزي
 23 لؤى محمود ابراهيم محمود

 24 محمود محسن محمد محمد 
 

 

 الساعة/................     يوم/...............                 نورا مهدي عطية محمدد /   

 م م الطالب سا
 1 مروه احمد ابراهيم الدسوقي

 2 مروه نادي يوسف علي
 3 مريم جمال محمد المهدى بدران
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 4 الهادى محرميد احمد عبد مريم عالء س
 5 مريم محمد محمود محمد سيد احمد

 6 مصطفى عبد النبى عبد الحميد عيسي
 7 مصطفى محمد عبد المحسن جمعه

 8 مصطفى محمود عبد المجيد محمد الشامى 
 9 معاذ محمد عثمان السيد 

 10 منار عصام السيد ابراهيم ابوزيد
 11 محمد احمدمنار محمد عبد الحميد 

 12 عبدالعال فرجمنار ياسر 
 13 منال رضا عوض يونس حسانين

 14 منال محمـد عبدالعال ابراهيم
 15 منى امام امام طلبة االمام

 16 منى رفعت عبدالحليم على على 
 17 منى عبدالبديع ابراهيم محمد 

 18 منى محمد احمد عبد للا الدعبس
 19 منى محمد حسن عبدالهادى

 20 اهيم سليمانها متولى ابرم
 21 مى السيد محمد ابراهيم محمد 

 22 مى مجدى محمود عبدالحميد رمضان 
 23 مياده خالد حامد عبدالحميد
 24 مياده طلعـت احمـد تـوفيـق 

 25 الشحات بركات عمر الصعيدى هند

 ............. .. ./ ..    الساعةيوم/.............                   محمد عادل عبد الحفيظد / 

 م طالب اسم ال
 1 ميار محمد الشبراوى محمود حسن

 2 نادين اشرف فتحى حسن عطيه 
 3 ناديه اسماعيل عوض عطيه 

 4 ناديه فاتح حسـن امين 
 5 نجفه السيد عطيه عبدللا

 6 نجالء زكى على احمد
 7 نجالء عادل حسين محمد

 8 ندىندا  هشام السيد عبدالحميد الج
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 9 الح عبدالمقصودضا صندا ر
 10 ا محمد فهمى محمدند

 11 ندا يحيى رشاد عبدالمقصود
 12 ندى عاطف متولى السيد سعدون

 13 ندى عبد الفتاح عبد الفتاح سالمه حسن
 14 ندى عبد المعبود محمد البغدادى

 15 ندى عبده محمد محمد حسن عيسى
 16 ابومسلم محمد  ندى فتحى سليم

 17 الحميد  عبد ى محمد خطابىند
 18 عبده محمود ندي محمد

 19 نرمين احمد محمد جالل 
 20 نرمين السيد امين موسى عباس 
 21 نسمه السعيد عبدالوهاب محمود 

 22 نسمه رضا السيد احمد 
 23 نشوى محمد عبدللا السيد 

 24 نهله سعيد جوده السيد سليمان 
 25 طارق عنتر محمد عبدالهادى

 ................/يوم/...............    الساعة                  لعظيمبد ااشرف امين ع/د  

 م اسم الطالب 

 1 نهله عادل عبدالرؤف احمد 

 2 نهى عبد الحميد عطيه محمد عطيه

 3 نهى محمد على عبد القادر 

 4 نواره رضوان رمضان محمد جمعه

 5 نور ابراهيم محمد مجلي 

 6 د السيد محمدنورا حسام حام

 7 قبه نورا على احمد احمد ر

 8 نورا عمر عمر مصطفى

 9 نورا فهمي محمود فهمي 

 10 نورا محمد عبد العزيز سليمان 

 11 نورا مسعد ابراهيم محمد

 12 نوران جابر جابر عبد العظيم حسن

 13 نورهان ثروت عكاشه عبد ربه

 14 نورهان سامح محمد مدبولى 

 15 وسفمحمد محمد ي  نورهان سعيد زكي

 16 احمد هان طلبه محمدنور
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 17 نورهان عصام محمد على المسلمانى

 18 نــورهان محمد احمد ابـوزيد

 19 نيره خالد محمد ابراهيم 

 20 نيره شريف صابر شريف احمد المشد

 21 هاجر الصادق علي الصادق محمد

 22 هاجر سعيد احمد عبدللا

 23 اد هاجر محمود محمد محمد حم

 24 ابراهيم السيد  جمالهاله 

 25 حمود اكريم محمد سليمان م

 يوم/...............    الساعة/................                   اية محمود محمد احمدد/ 

 م ب اسم الطال
 1 هانم احمد محمد الزعفرانى
 2 هانى عوض ابراهيم حسن 
 3 هايدي سعيد عبده ابراهيم 

 4 طاب غـريبهبــه جمال خ
 5 سمير حسين احمد هديههبه 

 6 هبه صالح ابراهيم عبد الرحمن المالح
 7 هبه صالح عبده علي على 

 8 هبه عباس عليوه على حسن 
 9 هبه على اسماعيل عبد السالم 

 10 هبه محمود ابراهيم الدسوقى مصطفى
 11 هبه محمود السيد محمود فرج 

 12 نهدى السيد سويلم سليما
 13 مانرضا عطا سلي هـدي

 14 براهيم سعدهدى سامى السيد ا
 15 هدى سمير سعد سعد ابو العنين

 16 هدى محمد عبدالغنى حامد
 17 هدير إيهاب حمدى أحمد 

 18 هـدير ابـراهيم السيــد احمـد 
 19 هناء فتحى عبدالعزيز عباس

 20 هناء محمد محمد على
 21 هند محمد السيد محمد رباع 

 22 دالمجيد البرماوىيم عبد فتحى ابراههند محم
 23 هنـــد محمود جميــل السيـد 
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 24 هند مصطفي محمود شحاته
 25 محمد على السيد محمد بندارى

 ..........    الساعة/................ يوم/.....     سالمصبري عبد ال إسماعيلاية د /   

 م اسم الطالب 
 1 طيفهند وائل عبد الوهاب عطيه عبد الل

 2 الرحمنعبد للا السيد عبد محمد هويدا
 3 وسام محمد ابراهيم عبدالعال

 4 وفاء رضا عطية مصطفى
 5 وفاء محمـد عبدللا محمـد 

 6 وفاء محمد محمد محمودى 
 7 والء عادل عبد الحفيظ عطيه محمود

 8 والء نور الدين محمد المحسوبي
 9 يارا محمد حسن محمود 

 10 اهيمعبان على ابرياسمين اسالم ش
 11 لي محمـدياسمين السيـد ع

 12 ياسمين حسن عبد الرحمن حسن 
 13 ياسمين خا لد جمال الدين محمود

 14 ياسمين رجب موسى دياب 
 15 ياسمين عاطف ابراهيم حسنين 
 16 ياسمين عبدالمنعم محمد محمد 

 17 ياسمين كمال طلبه عبدالدايم 
 18 ى احمدىياسمين محمد ابراهيم الدسوق

 19 حمد محمد مصطفىن نبيل عبد العزيز مياسمي
 20 يسرا نصر رفاعى نصر عطيه 

 21 يونس جميل يونس عبده فج النور
 22 ساره محمد عبده رشاد

 23 عمرو محمد السيد عبالفتاح 
 24 كريم اشرف امجد احمد السيد 

 25 محمد خالد عبدالعزيز عبدالسميع

 

                                                                                                                                                                                                


