
 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

انعًهي نًبدة عهي سكبشٍ  توزيعت طالة انفرقت انرابعت

  1029/  1028عي يتًريض انًسنيٍ نهعبو انجب

( األول) انفصم اندراسي   



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

 

Group (1) 

 
 يسهسم االسم يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Reda 

Dr/Amira 

Dr/ Mona 
 

  .2 رمضان محمد سعٌد عوض 

  .1 سامح ناصف حمدى طه محمد 

  .3 عادل جمال على حسانٌن الشوبكى 

  .4 عبدالحمٌد ربٌع عبدالحمٌد رضوان الشاعر 

  .5 عبدالرحمن الشرقاوى محمود محمد 

  .6 محمود بسٌونى عبدالرحمن الصٌاد 

  .7 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكرٌم 

  .8 رباب محمود محمد عٌد العبد 

  .9 رحمه حسٌنى محمد على محمد 

  .20 رشا محجوب محمد السٌد 

  .22 رضوه خالد أحمد فتحً ابراهٌم 

  .21 رغده حسن عبدالرحٌم سالم مسلم 

  .23 رندا فوزى محمد عطٌه 

  .24 نرٌم ابراهٌم محمد عبدهللا حسٌ 

  .25 رٌهام محمد السعٌد عبدالحلٌم 

  .26 زٌنب احمد عبدالرحٌم ٌوسف 

  .27 زٌنب ممدوح احمد على 

  .28 ساره احمد السٌد علوان الصاوى 

  .29 ساره الدٌدامونى قاسم عبده 

  .10 ساره السٌد محمد عبدالعلٌم 

  .12 ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى 

  .11 ساره عبدالوهاب محمد ابراهٌم العجمى 

  .13 ساره محمد ابراهٌم محمد 

  .14 ساره محمد حسٌن محمد 

  .15 سالى عاطف محمد ابو العز 

  .16 سعدٌه شوقى محمد ابو سرٌع 

سلمى عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدالسالم  
 الشهابى

17.  

  .18 سماح احمد احمد ابراهٌم 

  .19 سماح السٌد عبدالسمٌع السٌد 

  .30 سماح حمدهللا محمد السٌد 

  .32 احمد الدمرداشسناء السٌد  

  .31 سهر السٌد صالح ابراهٌم 

  .33 سوار محمد عبدالرازق فرٌد سالمه 

  .34 شروق محمد ابراهٌم ابوالعال 

  .35 شٌماء السٌد محمد فرحات 

  .36 شٌماء جمال غرٌب حامد 
 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (2) 

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Asmaa 

Dr/ Shreehan 
  

  .2 عبدالرحمن محمد السٌد حسن 

  .1 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السٌد 

  .3 عبدالعزٌز نورالدٌن عبدالعزٌز محمود 

  .4 دعبدهللا دٌاب محمد عطٌه السٌ 

  .5 عبدهللا عبدالحمٌد محمد الحسٌنى فٌاض 

  .6 عصام نبوي شحاتة درغام 

  .7 على محمد محمد حسن 

  .8 شٌماء سعٌد عطٌة السٌد أحمد 

  .9 شٌماء عبدالمنعم السٌد محمد 

  .20 شٌماء عبدالمنعم عبدالسالم السٌد 

  .22 شٌماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطً 

  .21 شٌماء كامل السٌد عبد الحمٌد 

  .23 شٌماء محمد رافت حامد العوضى 

  .24 صابرٌن السٌد ابراهٌم محمد 

  .25 صباح دسوقى لطفى الدسوقى 

  .26 صفاء احمد حسن منصور 

  .27 صفاء محمد أحمد مصطفى احمد 

  .28 ضحى جمال عطٌه احمد النقٌب 

  .29 عبٌر السٌد سٌد احمد فرج سنجاب 

  .10 عبٌر ربٌـع السٌد عبد البصٌر 

  .12 عطٌة عال عطٌة أحمد 

  .11 عال محمد احمد عبدالمقصود 

  .13 غاده عطٌه رمضان عطٌه فوده 

  .14 فاطمه الزهراء محمد احمد 

  .15 فاطمه السٌد ابراهٌم زكى 

  .16 فاطمه السٌد محمد محمد سلٌم 

  .17 فاطمه حبٌب محمد محمود 

  .18 فاطمه حمدى محمد التهامى 

  .19 فاطمه سعٌد ابراهٌم متولى 

  .30 حمد طلبةفاطمه عبدالعزٌز م 

  .32 فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى 

  .31 فاطمه على خلٌل ابراهٌم 

  .33 فاٌزه احمد ابو المجد على ابو لٌله 

  .34 فاٌقة السٌد محمد السٌد احمد نجم 

  .35 فكرٌه اٌمن احمد عبد الرحٌم 

  .36 لمٌاء حلمى عبداللطٌف محمد 
 

 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
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Group (3) 

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Noha 

Dr/  Hanan 

  

  .2 محمد احمد زكى شحاتة 

  .1 محمد احمد محمد احمد ابو جبل 

  .3 محمد اٌمن موسى محمود 

  .4 ل صالح زٌن احمد موافىمحمد جال 

  .5 محمد حسٌن حسن ابراهٌم 

  .6 محمد رأفت عثمان عبدالحمٌد زهرى 

  .7 محمد راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 

  .8 ماجده عبدالعلٌم عبدالعلٌم عوض هللا 

  .9 مرتٌنا عماد فاروق عزٌز 

  .20 مرثا سمٌر عطٌه عبدالقدوس 

  .22 مرفت أحمد محمد إسماعٌل محمد 

  .21 راهٌم محمود عبدالمقصودمروه اب 

  .23 مروه جمال محمد عطٌه غنٌمى 

  .24 مروه سمٌر محمود السٌد 

  .25 مروه صبرى عبدالحمٌد محمد اسماعٌل 

  .26 مروه محمد صالح عبدالفتاح 

  .27 مروه محمد عبدالحمٌد سلٌمان داود 

  .28 مروه نجاتى عوض مرغنى 

  .29 ملكه بشٌر السٌد عبد الجلٌل 

  .10 ً سلٌمانمنار مجدي طه عل 

  .12 منار مصطفى طه غنٌم 

  .11 منال احمد عبدالسالم حسٌن عبدالعال 

  .13 منال رضا عبد هللا عبد الحمٌد 

  .14 منال فكرى عبدالعزٌز اسماعٌل 

  .15 منال محمد السٌد محمد عمر 

  .16 منه هللا سباعى على احمد السباعى 

  .17 منى جمال محمد حسن 

  .18 منى مهدى محمد مهدى حسٌن 

  .19 ا ماهر متولى السٌدمه 

  .30 مى رمضان ٌوسف عطٌه نور الدٌن 

  .32 مى فوزى لطفى السعٌد زاهر 

  .31 مى محمد عبدهللا مصطفى 

  .33 مٌاده محمد علً حسن 

  .34 مٌاده هاشم عبد الفتاح عبد المعطى 

  .35 ناهد محمد احمد اسماعٌل 

  .36 نجاة طارق محمود جمعة 
 

 

 رئيس انقسى/

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع

 ضــــــت انتًريـــــــيـكه
 انًسنيــــٍض ــى تًريـــقس 

 

 

Group (4) 

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/Mohsen 

Dr/ Ahmed 

Dr/Atef 

 

  .2 محمد رمضان الشبراوى ابراهٌم 

  .1 محمد صبرى محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 

  .3 محمد عبدالحكٌم فتحى على 

  .4 محمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى 

  .5 محمد عبدالغنً خطاب عبدالغنً عبدالستار 

  .6 محمد عبدهللا ابراهٌم منصور حالوة 

  .7 محمد على رشاد السٌد الشهٌدى 

  .8 محمد قطب محمد احمد 

  .9 نجالء محسن فاروق متولى 

  .20 ندا السعٌد عبدهللا محمود 

  .22 ندا رمضان ابراهٌم حسانٌن 

  .21 ندا عبداللطٌف حسٌن ابراهٌم نمر 

  .23 ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور 

  .24 ندى محمد السٌد محمود 

  .25 نهال السٌد علً عبدالحلٌم 

  .26 نهال السٌد محمد سٌد 

  .27 نور الهدى احمد دٌب مسعد 

  .28 نورا احمد الحسٌنى عباس 

  .29 نورا السٌد شعبان محمد 

  .10 نورا السٌد محمد حمد 

  .12 نورا عاطف جوده احمد اسماعٌل 

  .11 نورا عطٌة الشحات عطٌة 

  .13 نورهان ابراهٌم السٌد السٌد 

  .14 نورهان السٌد محمد احمد 

  .15 نورهان خالد عبدالمحسن قرشى 

  .16 نورهان محمد حسٌنى محمد فرغلى 

  .17 نوسه احمد محمد على احمد 

  .18 نٌره محفوظ صادق ابراهٌم 

  .19 نٌفٌن محمد صالح سلٌمان 

  .30 هاجر احمد عبد الحمٌد محمد 

  .32 هاجر السٌد حسن محمد ابراهٌم 

  .31 هاجر محمد سعد الدٌن محمد عرفه 

  .33 هاله ابراهٌم السٌد الحفنى 

  .34 هاله عبداللطٌف ابراهٌم احمد 

  .35 هاله محمد علوى عثمان مصطفى 

  .36 هاله هانى ابراهٌم محمد 
 

 

 سى/رئيس انق

   أ.د/ ايًبٌ شكرى عبدهللا                                                                                                        

 

 

 

 



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع
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Group (5) 

 

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Heba 

Dr/ Sally 

Dr/ Eman  

  

  .2 محمد كمال قطب موسى دسوقى 

  .1 د عبدالعزٌز علىمحمد محمو 

  .3 محمد محمود عبدالواحد ابراهٌم 

  .4 محمود عبدالجلٌل عبدهللا عبدالمجٌد 

  .5 محمود عبدالعزٌز محمد علً 

  .6 محمود عمر عبدالسالم مكاوي 

  .7 محمود فرحات محمد عبدالعظٌم 

  .8 منصور نجاح منصور علً 

  .9 هالٌن محمد دٌاب مرسً 

  .20 هانم سعٌد بكري متولً 

  .22 هبه فتحً محمد زكً 

  .21 هدي محمد محمد عبدالعظٌم 

  .23 هدى ٌاسر عبدالعزٌز عبدالواحد 

  .24 هدٌر احمد عبدالرحمن عبدالمنعم 

  .25 هدٌر عماد عبداللطٌف ابو السعود كروان 

  .26 هند السٌد محمد حسٌن 

  .27 هند حسن السٌد ابراهٌم محمد 

  .28 هند على حسن على السٌد الجندى 

  .29 بدالعزٌز خلٌلهند محمد ع 

  .10 هٌام رفٌق محمد مصٌلحى 

  .12 وسام عثمان ٌونس ٌوسف 

  .11 وسام محمد حسٌن احمد 

  .13 وفاء أحمد عبدالعظٌم أحمد 

  .14 وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سلٌم 

  .15 والء محمود محمود حسن 

  .16 ٌارا محمد عبدالعظٌم السٌد 

  .17 ٌاسمٌن السٌد محمد محمد 

  .18 دالصمد امامٌاسمٌن رأفت عب 

  .19 ٌاسمٌن عبدهللا حسن أحمد 

  .30 ٌاسمٌن عبدهللا عبدالرؤف محمد 

  .32 ٌاسمٌن عبدالمعبود عبدالحمٌد ابراهٌم 

  .31 ٌاسمٌن عطٌة مدبولً حمٌد 

  .33 ٌاسمٌن عمر احمد سالم 

  .34 ٌسرٌة طارق عوض عبدالجلٌل شهوان 

  .35 ٌمنه مجدى لطفى ابوطالب 

 

 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع
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Group (6) 

الئحت انقديًتنا  

 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

Dr/ Safya 

Dr/ Marwa  

  

  .2 ابراهٌم شرٌف ابراهٌم ولى الدٌن 

  .1 غاورى ابراهٌم بندارىابراهٌم محمد الم 

  .3 احمد ثروت جمال محمد 

  .4 احمد سالمه محمد سالمه 

  .5 احمد عبدالحمٌد ابوالفتوح فٌاض 

  .6 احمد علً محمد حسن 

  .7 احمد فتحى عبدالرحمن محمدعلى سعد 

  .8 احمد محمد جندى احمد 

  .9 احمد محمد عبدالقادر محمد 

  .20 احمد محمد نجٌب محمد مهدى 

  .22 راهٌم عبدالعزٌز على محمدامٌر اب 

  .21 بهاء الدٌن فتحى عبدالرازق خلٌل 

  .23 جمال عبدالناصر محمد خواص 

  .24 البدري اسامه محمد عزت صالح 

  .25 حامد احمد حامد محمد عطا 

  .26 اسراء شبل منٌر عبدالعزٌز 

  .27 اسماء شعبان عٌسً السٌد المسلمً 

  .28 اسماء فرج ابراهٌم فرج سلٌمان 

  .29 رٌد فوزى عبدالهادىاسماء ف 

  .10 االء السٌد ابراهٌم محمد 

  .12 االء بشري عبدالستار عبداللطٌف 

  .11 االء حمدى محمد عبده عبدهللا 

  .13 االء محمد حسن احمد 

  .14 امانً سعٌد محمد وصفى 

  .15 امنٌه احمد ابراهٌم حسن 

  .16 امٌره عبدالرحمن محمد حسن الهوارى 

  .17 دامٌره عبدالكرٌم عبدهللا محم 

  .18 اٌمان ابراهٌم بٌومً محمد 

  .19 اٌمان عبدهللا محمد عبدهللا المهدى 

  .30 اٌمان محمد حسن إبراهٌم 

  .32 اٌمان محمد محمد محمد ابراهٌم 

  .31 اٌمان محٌسن على عبدالعزٌز خلٌل 

  .33 اٌه الفى عبدهللا االلفى 

  .34 اٌه سعٌد عبدالعاطى محمد 

  .35 اٌه عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد 

  .36 خلود عثمان محمد السٌد احمد 

  .37 دعاء رمضان عبدهللا محمد 

 

 رئيس انقسى/

  عبدهللا أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        



 ق ــبزيــــانسقت ـــجبيع
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 يسهسم االسى يالحظبث انًعيد انًسئول

 
Dr/ Safya 

Dr/ Marwa 
 

  .38 سعٌد محمود ابراهٌم سٌد احمد 

  .39 عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم 

  .40 محمد احمد محمد السٌد السٌد 

  .42 محمد اسماعٌل حسن محمدابراهٌم 

  .41 محمد الشحات احمد ابراهٌم على 

  .43 محمد حامد عبدالعال ابراهٌم سرحان 

  .44 محمد خالد محمد حسن محمد 

  .45 مصطفى محمد رجب محمود عبدالمطلب 

  .46 محمد عادل عبدالحلٌم محمد 

  .47 محمد عبدالحلٌم السٌد محمد 

  .48 محمود مجدى محٌى محمد عبدهللا 

  .49 عبدالعزٌز محمدعبدالعزٌز جاد 

  .50 على رمضان عبدالعال عبدالعال 

  .52 دعاء عمر هرٌدى مرسى 

  .51 رانٌا شعبان محمود محمد 

  .53 رانٌا عبدالحفٌظ مرسى محمد موسى 

  .54 ٌا لطفى على مرسىران 

  .55 رٌهام احمد اسماعٌل احمد 

  .56 ساره عٌد الشربٌنى احمد الشربٌنى 

  .57 ساره محمد عوض عبدالسالم 

  .58 سمٌرة رأفت نظٌم عطٌه 

  .59 شٌماء سامً حسن حسن 

  .60 فاطمة محمد ابراهٌم عبدالفتاح 

  .62 فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم 

  .61 فاطمه عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم 

  .63 منار عبدالعزٌز عبدهللا حسانٌن 

  .64 منال محمود عبدالعاطى عبدالغنى   

  .65 منى عبدالنبى سٌد احمد 

  .66 نجوى شعبان محمد على 

  .67 نرمٌن السٌد عامر سلٌم عامر 

  .68 نورا مأمون رمضان عطٌه 

  .69 هاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبدالجواد 

  .70 هاله مصطفى حسنٌن الدسوقى الشعراوى 

  .72 هند الشحات بركات عمر الصعٌدى 

  .71 هند سعٌد ٌوسف محمد سباعى 

  .73 والء السٌد محمد متولً 

  .74 ٌاسمٌن محب محمد عبدالحافظ 

 رئيس انقسى/

  هللاعبد أ.د/ ايًبٌ شكرى                                                                                                        
 


