
 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

هانم أحمد عبدالخالق أحمد لمرشد االكاديمي الدكتور/ا   

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

الوهاب ابرار احمد عبد الفتاح محمد عبد   1 

 2 ابرار عبد المجيد مصطفى عثمان 

 3 ابراهيم السيد ابراهيم محمد السيد

 4 ابراهيم بدير احمد يوسف محمد

 5 ابراهيم حلمى شحاتة اسماعيل سالم 

 6 ابراهيم محمد السيد جبر 

 7 ابراهيم محمد على محمد حسن

 8 ابراهيم مدحت ابراهيم سالم 

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم يحى  9 

 10 ابو بكر اسماعيل عطيه ابراهيم عطيه 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

شادية فتحى محمود محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

................ الساعة/   

 م إسم الطالب 

 1 احمد ابراهيم عبد هللا محمود ابراهيم 

 2 احمد اسماعيل سعيد اسماعيل 

 3 احمد اسماعيل محمد ربيع يوسف 

 4 احمد اشرف ابراهيم احمد ابراهيم 

 5 احمد السيد ابراهيم عبدالعال السيد 

 6 احمد السيد احمد ابراهيم حسن

السيداحمد السيد محمد   7 

 8 احمد السيد محمد محمد يوسف 

 9 احمد الشربيني عبدالعزيز محمد علي

 10 احمد توفيق عبدهللا على 

 

 

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

(2023/2022للعام الجامعى )  

صفاء محمد متولى عطية  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد جابر سيداحمد جابر

 2 احمد حسام عبدالعزيز ابراهيم السيد 

 3 احمد حسن شحاته شحاته سليم 

 4 احمد حسن محمد حسن

 5 احمد حمدى احمد احمد سالم ابراهيم 

عبد القادر حسن علي احمد حمدى  6 

 7 احمد خليل احمد خليل احمد

 8 احمد رجب اسماعيل حسانين حمودة 

 9 احمد رضا احمد مختار عبد الفتاح 

 10 احمد رضا محمد عبد اللطيف على

 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رحاب فتحى عبدالهادى  االكاديمي الدكتور/المرشد   

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد رمضان محمد أحمد ابراهيم

 2 احمد سالم محمد أحمد سالم 

 3 احمد سامى مرزوق محمد

 4 احمد سعد السيد حسين

 5 احمد سعيد سعيد محمد ابراهيم

 6 احمد سعيد عبدالفضيل أحمد

 7 احمد سليم طرب سليم عطيه

 8 احمد سليم عبد العاطى حسينى محمد

 9 احمد سمير صالح ابراهيم

 10 احمد صبرى احمد يوسف شلبى 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

صفية رجب السباعى الدكتور/ المرشد االكاديمي  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد صالح حسن محمد حسن

 2 احمد صالح عبد الرازق سالم 

 3 احمد طلعت فتحى اسماعيل 

 4 احمد عادل سعد عبد الحليم محمد 

 5 احمد عبد الرحمن فايز كريم

محمد عبد الرحمناحمد عبد الرحمن   6 

 7 احمد عبد المنعم محمد عطيه الجال 

 8 احمد عجمى فتحى عجمى

 9 احمد عصام حسين محمد محمد ابو حمايل 

 10 احمد عطيه محمد عطية رمضان محمد 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

عزة السيد عبدالفتاح عرفات  االكاديمي الدكتور/المرشد   

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد على احمد متولى حجاب

 2 احمد على عبد البارى على محمد

 3 احمد عمرو عوض سعد احمد

 4 احمد عيد رفعت حسن السيد

 5 احمد فرج خليل على

مجدى محمد الزناتى الشاهد احمد   6 

 7 احمد محمد ابراهيم شحاته ابراهيم 

 8 احمد محمد الديدامونى حسين على 

 9 احمد محمد السيد احمد زارع 

 10 احمد محمد السيد جاد متولى 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

بثينة السيد سعيد محمد االكاديمي الدكتور/المرشد   

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد محمد السيد محمد محمد خليل 

 2 احمد محمد حامد حسين على

 3 احمد محمد حسينى عبد المقصود محمد 

 4 احمد محمد رمضان حامد عفيفى

مصطفىاحمد محمد سعد   5 

 6 احمد محمد سعيد عبد الفتاح 

 7 احمد محمد عبد الرحمن حسن

 8 احمد محمد عبد الرؤف عبده سيداحمد

 9 احمد محمد عبد الظاهر عبد الوهاب 

 10 احمد محمد عبد العزيز ابراهيم الدسوقى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

نشوى أحمد حسين عبدالكريم  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد محمد علي محمد سليمان 

 2 احمد محمد محمد عبد الحميد

الصباغ  احمد محمد محمود محمود  3 

 4 احمد محمد نصر محمد سيد احمد خضر 

 5 احمد محمود ابراهيم عبدالعزيز 

 6 احمد محمود عبد الكريم عبد القادر

 7 احمد مسلم جميل ابراهيم

 8 احمد منصور عوض غريب محمد 

 9 احمد هانى صالح ابو فندود

 10 احمد وليد احمد على محمد على زهو 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

هدى سعيد إبراهيم محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 احمد ياسر طلبه دياب 

خليل احمد محمد ابراهيم ادهم  2 

 3 ادهم عبد الرؤف عبد الفتاح السيد محمد 

 4 ادهم محمد السيد محمد 

 5 ادهم محمد الشرقاوى حسن

 6 ادهم محمود محمد صبرى عبدالتواب 

 7 اروى حسن ابراهيم محمد خليل 

 8 اريج عبد الكريم زكريا عبد الكريم

 9 اسامه احمد ابراهيم عطوة

احمد السيد توفيق اسامه   10 
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

مروة سامى السعيد سليمان  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 اسامه احمد الصادق ابوهاشم 

 2 اسراء ابراهيم عبد النبى محمد الشامى 

 3 اسراء خالد محمد على 

 4 اسراء عبد الرحمن عبد الحميد احمد

 5 اسراء عبد السالم حسن طاهر عبد السالم 

 6 اسراء مجدى عبد اللطيف عبد الحليم 

 7 اسراء محمد السيد حسن

 8 اسراء محمود احمد رفعت عبدالرازق عيسى 

 9 اسراء محمود عبد العظيم السعيد عبد الرحمن 

 10 اسراء مصباح خليل محمد
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رضوى أحمد عبدالرازق  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 اسراء وائل على سليمان

 2 اسالم اشرف محمد محمود محمد

 3 اسالم اشرف مصطفى عباس 

 4 اسالم تامر جابر ابراهيم 

 5 اسالم عبدالحميد السيد حسين موسى صديق 

 6 اسالم محمد احمد الشبراوى

 7 اسماء ابراهيم محمد محمد على منصور 

 8 اسماء السيد عبدهللا السيد طراف 

 9 اسماء السيد محمد على زياده

 10 اسماء بسيونى احمد محمد ابو حطب 
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

هيام شعبان السيد شحاتة المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 اسماء سامى مصطفى عبد الحميد

 2 اسماء صالح السيد عبد المقصود 

 3 اسماء عصام سمير علي محمد داؤد

بسطويسىاسماء عطيه جوده طاهر   4 

 5 اسماء محمد احمد عبدالحميد حلبى

 6 اسماء محمد السيد على 

 7 اسماء محمد سعيد عراقى

 8 اسماء محمد طه على 

 9 اسماء محمد عياد عوض خميس 

 10 اسماء محمد موسي عطيه 
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 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

بسمة عبدالمجيد عدلى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 اسماء ياسر رجب فتحي

 2 آالء بكرى منصور عطيه

 3 آالء حسن عبدالعظيم محمود احمد

 4 آالء خيرى خيرى سليم المهندس 

ابراهيم سليمان آالء زكريا محمد   5 

 6 آالء عاطف ابراهيم احمد سالم

 7 آالء مجدى يحى محمود الصعيدى

 8 آالء محمد السيد عبدهللا 

 9 آالء محمد محمود جمعه 

 10 آالء محمود حمدى احمد على
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

بتعة محمود محمد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 آلحسينى كمال محمد محمد

 2 آلسيد ابراهيم السيد محمد

 3 آلسيد ابراهيم على حسن

 4 آلسيد سعيد احمد محمد محمد سالم 

 5 آلسيد صالح السيد عداروس

 6 آلسيد عبد الرحمن السيد محمد

 7 آلسيد محمد السيد الرفاعي

 8 آلسيد محمد عطيه محمد عطيه 

 9 آلسيد محمد محمد السيد 

 10 آلسيد محمود خيرى بدوى محمد
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

فوزية نبيل محمد عبدالمجيد  الدكتور/ المرشد االكاديمي  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 آلشيماء احمد محمد علي عبد العزيز

 2 آلهام تامر محمدى سعد محمد

 3 ام كلثوم مدحت احمد عبد العال

 4 امانى سعد محمود عيسى على

عماد يوسف حامد  امانى  5 

 6 امانى ياسر محمد عبد الحميد حسن

 7 اماني ايمن اسماعيل محمد

 8 امجد حماده السيد محمد

 9 امل حسن محمود محمدالسيد

 10 امنيه السيد محمد عبد الستار يوسف 
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

ميادة محمد على حنفى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 امنيه حسين سعد حسين حسانين حماد 

 2 امنيه سمير نجيب محمد محمود خضر

 3 امنيه عبد الجليل محمد عبدالجليل يحيى 

مصطفى محمدامنيه محمد على   4 

 5 امنيه ياسر شاكر سليمان سليمان 

 6 امير أحمد جمعه قطب حسين

 7 امير عادل عبد هللا محمد الشربينى

 8 امير فتحى عبدالمتعال السيد

 9 اميره السيد محمد سليمان

 10 اميره ايمن وفقى رياض 

 11 

 12 
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

إيمان محمود أبو العال المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 اميره سامى عليوه على 

 2 اميره مجدى عبدالعزيز عبدالفتاح 

 3 اميره محمود عبدالبديع محمد

 4 انجى رمضان على محمد نمر

 5 انجى محمد عبدالعزيز عبدالعال 

 6 اوجينى هانى فايز ابراهيم يوسف 

 7 ايات عبدهللا محمود محمد عبدالحميد

 8 ايمان احمد محمد ابراهيم

 9 ايمان احمد محمد محمد ابراهيم 

 10 ايمان اشرف السيد عبدالمعطى
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 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

  نظام الساعات المعتمدة األولىلفرقة ل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رشا عبداللطيف عبد العزيز المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 ايمان ايمن اسماعيل محمد

 2 ايمان ايمن فكرى عباس

 3 ايمان جوده كمال حسان عثمان 

 4 ايمان عبد المنعم محمد سالم 

 5 ايمان عبدالمنعم محمد عبدالعزيز

 6 ايمان عثمان السيد السعيد

 7 ايمان عالء رفعت حسن سيد احمد

 8 ايمان عماد محمد زكى فارس

 9 ايمان فتحى رجب عبدالدايم عمر

 10 ايمان فؤاد عبد العظيم محمد محمد

 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة األولىلفرقة ل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

هبة عبدهللا عبدالنبى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 ايمان محمد متولى احمد على

 2 ايمان مصطفى عبد العزيز عبد القادر

فؤاد سالمه ايمان وحيد فاروق   3 

 4 ايمان يوسف علي يوسف

 5 ايمن احمد محمد قطب 

 6 ايمن حسن احمد سامى ابراهيم عثمان 

 7 ايناس عالء حسن محمد 

 8 ايه اسماعيل عطيه حسن سالمه 

 9 ايه ايمن محمد ابراهيم امام 

 10 ايه حمدى محمد ابراهيم على جوده

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

نسرين مصباح السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 ايه رضا بدوى هاشم محمد

 2 ايه رضا محمد محسوب 

 3 ايه سمير محمد ابو العنين محمد 

ابراهيم محمد حسنايه صالح   4 

 5 ايه ضياء محمد عبدهللا احمد عيد

 6 ايه عبد العزيز احمد قطب مصطفى 

 7 ايه عماد ابراهيم عبده سيد احمد

 8 ايه محمد ابراهيم عطا هللا محمد 

 9 آيه محمد احمد محمد 

 10 ايه مصطفى السيد عبدالرحمن مصطفى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

مها دسوقي صالح المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 بسمله ابراهيم عبدالبديع على سالمه 

 2 بسمله السيد حسن عبد العزيز

 3 بسمله محمد نبيل مختار 

سعد عبد العزيز محمودبسمه   4 

 5 بسمه محمد عبد هللا ابراهيم حسانين 

 6 بسنت صالح احمد محمد فوده 

 7 بهاء اكرام محمد فهمى الصغير محمد

 8 تسنيم سعيد محمد متولى

 9 تسنيم عادل جمعه محمد 

 10 تسنيم عبد الرؤف عبد الرؤف عبد العزيز على

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة األولىلفرقة ل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

فاتن مصطفى على السواح  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 تغريد سمير عبدالكريم عبدهللا 

 2 تغريد على ابراهيم محمد سالم

عبدالعليم على عبد الفتاح تقوى محمد   3 

 4 تقى ياسر عبدالمحسن متولى 

 5 ثروت السيد محمد عبده

 6 جمال اسامه لطفى عطيه

 7 جمال محمد السيد علوان الصاوى 

 8 جميله سمير عبد الباسط عطيه عوض 

 9 جهاد اشرف عبد النبى محمد عثمان 

 10 جهاد العربى محمد عبدهللا 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

صباح لطفى محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 حازم زيدان عبدالعظيم محمد موسى 

 2 حسام سعيد ابراهيم امين عبدالرحمن

 3 حسن حسام حسن السيد محمود

 4 حسن سعيد حسن عطيه داود

 5 حسن محمد حسن عبدالخالق 

 6 حسن محمد عبد الودود حسن محمد

 7 حسناء ايهاب محمد عبد الوهاب عبد هللا عبد الرحيم

 8 حسناء شحاته يحى ابراهيم حسونه 

محمد موافى حسين محمد المغورى  9 

 10 حسينى احمد محمد ابو نميله 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

أمانى حامد جاد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

محمد عبد العزيز حمدى عطيه  1 

 2 حنان سليم حسين سليم احمد داود 

 3 حنان محمد احمد عثمان 

 4 حنان محمد محمد محمد خليل

 5 حنين حسن حسين سيد احمد

 6 حياه محمد عبد العظيم احمد

 7 خالد سعيد على محمد خالد

 8 خالد عبد الخالق عبدالمولى أحمد محمد

 9 خالد عبد الرحمن محمد محمد بنداري

 10 خالد عبد الناصر محمد احمد

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

نبيلة سالم محمد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ............... 

 الساعة/ ................ 

الطالب  إسم  م 

 1 خالد محمد محمد جوده

 2 خلود حماده على عبدالمنعم على قاسم 

 3 خلود نزار محمود محمد احمد

 4 دعاء اسامة محمد السيد على

 5 دعاء ناصر الصادق محمد عرفات

 6 دنيا محمد ابراهيم عبدالسالم حسن

 7 دنيا محمد مصطفى محمد

محمد عبدالعزيز دينا عالء عبدالعزيز  8 

 9 ذكريا الشبراوى السيد حسن

 10 رانيا ابراهيم محمد السيد

 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

حنان عبد المهدى محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 رانيا عبد الباسط عبد السالم عبده عيد

 2 رانيا عيد مكرم خليل 

 3 رانيا ماجد محمود امين على

 4 رانيا محمد صابر عبدهللا 

 5 رباب محمد عبد العزيز يوسف االمام 

 6 رحمه احمد محمد عبداللطيف

السيد احمد محمد طهرحمه   7 

 8 رحمه السيد محمد عبدالمنعم 

 9 رحمه ايهاب السيد غريب 

 10 رحمه جمال محمد مرسى على حجاج

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

هويدا رجب محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 رحمه صبحى ابراهيم الدسوقى على حسن

 2 رحمه على قطب اسماعيل القطاوى 

 3 رحمه عماد الدين يوسف توني عبد الحميد 

 4 رحمه يوسف السيد يوسف محمد

 5 رحيم ايمن صبحى على خليل

 6 رشا أشرف الصاوى محمد

 7 رضا عبد الفتاح حمدى عبد الرحمن محمد عطا 

 8 رضا عبدالعظيم خميس اسماعيل 

 9 رغد سعد على عبد الحميد عجاج

 10 رقيه السيد حمودة محمد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

محمد السيد أحمدنعيمة  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 رقيه عبد البديع على امين

 2 رمضان محمود السيد غنيم

 3 رنا السيد محمد محمد نصار

 4 رنا صابر محمد متولى 

 5 رنا عالء عزت حموده

 6 رنا محمد عطيه محمد محمد

 7 رؤى أحمد السيد أحمد حموده

 8 رؤى السيد محمد عبده محمود

 9 رؤي عبد الرحمن زكريا عسل

 10 ريم محمد محمود عبدالعظيم عبدالعال 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

متولىفاتن إبراهيم   المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 رقيه عبد البديع على امين

 2 رمضان محمود السيد غنيم

 3 رنا السيد محمد محمد نصار

 4 رنا صابر محمد متولى 

 5 رنا عالء عزت حموده

 6 رنا محمد عطيه محمد محمد

 7 رؤى أحمد السيد أحمد حموده

 8 رؤى السيد محمد عبده محمود

 9 رؤي عبد الرحمن زكريا عسل

 10 ريم محمد محمود عبدالعظيم عبدالعال 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

حنان مرسى سالم المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 زياد توفيق فتحى فؤاد عبد الحميد محمد زهره

 2 زياد عبد الحميد عبد العظيم عبد العزيز

 3 زياد محمد سمير حسينى عطيه

 4 زياد محمد عبدهللا على اسماعيل 

 5 زياد محمد فضل سليمان 

 6 زياد ياسر فتحى منير

 7 زينب احمد عبد الفتاح على نمر 

 8 زينب سامح محمد جالل سالم على 

 9 زينب عصام طلبه محمد 

 10 زينب فؤاد عبدالرحمن محمد خليل 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

ميرفت مصطفى عبدالمنعم  الدكتور/ المرشد االكاديمي  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 زينب ماهر سعيد محمد الخضرى 

 2 زينب محمد إبراهيم محمد حجازى

 3 ساره احمد محمد جالل

 4 ساره بالل محمد محمد السيد

السيد عبدهللا مرجان  ساره سامى  5 

 6 ساره طلعت احمد مرسي

 7 ساره عالء حموده محمد حموده 

 8 سالى كامل محمد ابراهيم عبدالفتاح 

 9 سامح محمد حسن محمد عيد

 10 سعيد فوزى عبدالرحمن راضى 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

أحمد نورا محمد عطية المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 سلمى احمد محمود ابو زيد طلبه

 2 سلمى السيد محمد متولي علي السيد احمد

 3 سلمى السيد يوسف على عزباوى

عبدالعاطى احمد عبدهللاسلمى عبدالوهاب    4 

 5 سلمى عرفه سليمان عطيه سليمان 

 6 سلمى متولى عبد المحسن احمد

 7 سلمى محمد الخزامى بدوى عرفه

 8 سلمى هانى ابراهيم على حسن عبد الرحمن هيكل

 9 سماح خالد محمد عبده اسماعيل 

 10 سماح عبد الرحمن محمد محمد درويش

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

إيمان أحمد جودة المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 سمر منسى فتحى منسى 

 2 سمير محمد عبدهللا محمد

عادل محمد شعبان سميره  3 

 4 سميه عبدالراضى مصطفى فرحات

 5 سهير رضا على عبده

 6 سهيله خالد احمد على برهام

 7 سهيله سعيد محمد ابراهيم منصور 

 8 شادى احمد عبد الغنى احمد البدرى خليل

 9 شاهنده محمد حسن عطيه محمد 

 10 شاهنده محمد على مهدى مهداوى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

أمانى عبده حسن محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 شروق فريد أحمد محمود

 2 شروق ياسر عبد الحميد احمد

ابراهيم عيسىشفاء محمد   3 

 4 شكرى عماد الدين موسى احمد البيه 

 5 شمس اشرف السيد محمد حسن

 6 شمس امجد فادى فوزى محمد الجوهري 

 7 شهاب محمد فرج ابراهيم

 8 شهد ابراهيم محمد ابراهيم 

 9 شهد احمد السيد حسانين درباله 

 10 شهد احمد محمد رمضان يوسف 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

عزة إبراهيم على عبدالقادر المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 شهد أشرف عبدالرازق أحمد

 2 شهد السيد محمد محمد 

محمد السيد شهد سعيد   3 

 4 شهد شعبان الشحات السيد سليمان 

 5 شهد محمد ابراهيم سليم 

 6 شهد نشأت فتحى عبد هللا حسن 

 7 شهد هيثم عبدهللا عبدهللا 

 8 شوقى عيد السيد عبد اللطيف

 9 شيماء السعيد كامل عبد النبى ابراهيم 

 10 شيماء رمضان دسوقى احمد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

نهى السيد محمود رضوان المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 شيماء على حامد عبدالحميد

 2 شيماء محمود صالح محمد

 3 شيماء وائل عبدالحميد عبدالرحمن

 4 صابحه على التميمي السيد

 5 صالح عماد صالح حسين محمد

 6 صباح سامي فرج هللا محمد

 7 صالح محمد محمد امام 

 8 ضحى محمد حامد عبدالحميد عماره

 9 ضحى محمد عبد العال عبد الرحمن

 10 ضحى مدحت على السعداوى على

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

محسن محمد السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 طارق السيد احمد محمد السيد سمك 

اسماعيل طارق سامح عبد البصير   2 

 3 طارق عطيه فتحى عبدالمقصود محمد الشامى 

 4 عادل مصطفى عادل ابراهيم 

 5 عاصم حسن حلمى محمد عبدالبارى

 6 عاطف احمد السيد عبد العزيز

 7 عبد الحميد السيد عبدالعزيز احمد 

 8 عبد الحميد محمد عبدالحميد محمد هنداوى 

عبدالرحمنعبد الرحمن ابراهيم فتحى مهدى   9 

 10 عبد الرحمن احمد محمد على عبد العال 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رضا عبدالرحمن أحمد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عبد الرحمن حسين عبدالرحمن اسماعيل 

 2 عبد الرحمن خيرى نجيب عبدالرحمن 

 3 عبد الرحمن سعيد أحمد أحمد

 4 عبد الرحمن صبرى محمد درويش درويش

 5 عبد الرحمن صالح ثابت غندر

 6 عبد الرحمن عاطف محمد على

 7 عبد الرحمن عبده احمد محمد عطيه الزيات 

الجواد عوض عبد الرحمن محمد عبد    8 

 9 عبد الرحمن محمد عبدهللا محمد 

 10 عبد الرحمن محمد عطيه فرج محمد حجاب

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

صفية جمعة محمد متولى  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عبد الرحمن محمد محمد عطيه خليفه 

 2 عبد السالم السيد منصور محمد على

 3 عبد العزيز فوزى عبدالعزيز الشناوى 

 4 عبد العزيز وحيد عبدالعزيز احمد 

 5 عبد الغنى احمد عبدالغنى احمد على

الفتاح محمد عبد الفتاح السيد عليوةعبد   6 

 7 عبد الكريم ابراهيم محمد على ابو سيد احمد

 8 عبد اللطيف صفوت محمود ابراهيم 

 9 عبد هللا ابراهيم محمد محمد مرسي

 10 عبد هللا احمد عبد هللا احمد الزنكلونى 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

أزهار عبد الفتاح محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عبد هللا احمد عبد اللـه عطيه محمد 

 2 عبد هللا السيد عبد العزيز محمد شبايك 

 3 عبد هللا ايمن محمد على حسن

 4 عبد هللا حسن عبد المنعم محمد احمد

 5 عبد هللا حسين محمد ضيف السيد

 6 عبد هللا رمضان السيد عبد اللطيف حماد 

 7 عبد هللا رمضان على محمد

 8 عبد هللا صالح سالم صالح

زينهم بنداريعبد هللا عادل   9 

 10 عبد هللا عبد المنعم حماده عبد العزيز

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

جمالت مصطفى عبدالغنى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

................ الساعة/   

 م إسم الطالب 

 1 عبد هللا عالء عبدالخالق متولى 

 2 عبد هللا محمد ابراهيم مصطفى

 3 عبد هللا محمد عبد البصير ابراهيم

 4 عبد هللا محمد عبد اللطيف مصطفى

 5 عبد هللا محمود سنوسى محمود

 6 عبد هللا محيى ابراهيم فتوح سالمه 

أحمد ابراهيمعبد هللا وائل حسين   7 

 8 عبد المجيد احمد عبد المجيد ابراهيم العجرودى

 9 عبد المالك مالك عبد المالك ايوب 

 10 عبد المنعم كريم محمد الخطيب 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

محمود عبدالعزيزمها  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عبده محمد إبراهيم منصور محمد

 2 عبده محمد عبده محمد

 3 عال رضا عبدالعظيم احمد يوسف

 4 عالء الصادق محمد محمد على شلبى 

 5 عالء عماد ابوبكر على محمود

عبدالعليم على عبدالقادرعالء محمد   6 

 7 على ابراهيم العزازى على احمد

 8 علياء احمد على عبد الحميد مصطفى

 9 علياء السيد عبدالسميع اسماعيل حسن 

 10 علياء السيد نصحى على يوسف

 11 

 12 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

صباح عبده على هجرس المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عمار محمد عبد الرحمن عبد الكريم دسوقى

 2 عمر ابراهيم محمد موسى

 3 عمر اسامه عبده حسن محمد

 4 عمر السيد محمدصابر محمد

عمر السيد حسنعمر جمال   5 

 6 عمر سالمة فوزى محمود

 7 عمر طلعت احمد على عيسوى

 8 عمر عبد المنعم محمد مصطفى

 9 عمر عالء السيد احمد طلبه 

 10 عمر محمد محمد الهادى محمد حسن

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رضا السيد البدوى عزت  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 عمرو خالد عبدهللا مرسى حسن

 2 عمرو خالد متولى حسن علي بصل 

 3 عمرو عبد الحميد احمد السيد

 4 عمرو محمد امين حسن محمد

 5 عمرو وجيه محروس عطيه

 6 فارس احمد جمعة احمد محمد العايدى 

 7 فارس محمد السيد احمد

 8 فارس محمود محمد عبدالرحمن عطيه

 9 فاطمه اشرف ابراهيم السيد

 10 فاطمه سعيد محمد عبدالمنصف مجاهد 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

فاطمة محمد أحمد عبدالفتاح   المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 فاطمه صالح عبدالحميد احمد عبدهللا

 2 فداء احمد مصطفي اسماعيل محمد 

 3 كريم السيد عبدالفتاح احمد

 4 كريم سالم فتحى محمدالعوضى

 5 كريم محمد عيد محمد الزكى

 6 كريم محمد محمد حسن احمد

 7 كريم وجيه عزت السيد

 8 كريم ياسر سامى السيد

 9 لمياء رضا حلمي السيد 

 10 لؤى ابراهيم عبد الكريم محمد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة األولىلفرقة ل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

سامية فاروق محمود غنيم  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 ليلى احمد ابراهيم الحسنين عليوة 

 2 ماجد صبحي حسن محمد

 3 ماركو خلف فهيم صليب مقار 

 4 مازن منصور السيد جاد ابراهيم 

 5 مجدى عالء الدين محمد المهدى امين 

 6 محاسن احمد متولى محمد

 7 محمد ابراهيم رأفت محمد ابراهيم 

 8 محمد ابراهيم عوض احمد

 9 محمد ابوهاشم محمد فتحى ابوهاشم 

 10 محمد احمد السيد احمد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

عتاب حسين محمد السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد احمد حسن خليل محمد

 2 محمد احمد حسن سليمان

 3 محمد احمد سعيد توفيق عماره

عبد المنعم حسين محمد محمد احمد   4 

 5 محمد أحمد عزيز محمد

 6 محمد احمد على احمد

 7 محمد احمد على محمد على فرج

 8 محمد احمد فريح سالم اصبيح 

 9 محمد اسامه محمد محمد عبدالعال

 10 محمد اسامه محمود عبد الوهاب 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

نشوى صابر السيد عطية المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد اسامه يوسف عبدالدايم

 2 محمد السيد احمد محمد احمد البطل

ابراهيم على  محمد السيد عبدالقادر  3 

 4 محمد السيد فتحى السيد على

 5 محمد السيد فؤاد شعبان 

 6 محمد السيد محمد السيد 

 7 محمد السيد يوسف عبدربه

 8 محمد العزازى محمد احمد

 9 محمد امجد محمد الشافعى المكاوى 

 10 محمد ايمن بديع شكرى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

أسماء على السيد على المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد ايمن شحته عبد العزيز احمد

 2 محمد ايهاب احمد متولي احمد

 3 محمد ايهاب محمد السيد متولى 

 4 محمد ثروت جالل سالم محمد

 5 محمد جمال محمد حسن محمد راضى

 6 محمد جمال محمد سليم 

 7 محمد حاتم رفعت محمد عبد الحميد

 8 محمد حسن احمد حسن

 9 محمد حمدى محمد عبدالرحمن الوكيل 

 10 محمد خالد محمد محمد مصطفى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االكاديمياالرشاد 

(2023/2022للعام الجامعى )  

السيدة إبراهيم أحمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد خيرى محمد محمد الشاعر

 2 محمد رجب محمد امام جوده 

 3 محمد رضا عبدالجواد حسن

 4 محمد رضا عبده رشاد البدوى

 5 محمد رمضان السيد عطوه الزنكلونى 

 6 محمد زكريا مصطفى محمد عليان 

 7 محمد سامح جمال محمد على

 8 محمد سعيد احمد السيد عطيه

 9 محمد سمير احمد عبدالخالق 

 10 محمد شعبان ابراهيم محمد السيد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

وفاء مصطفى محمد سليمان  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد شعبان عبدالرحمن ابوهاشم 

فتح هللا على  محمد شعبان عبدالسميع   2 

 3 محمد صالح السيد احمد الجيد

 4 محمد صالح محمد إبراهيم 

 5 محمد صالح منصور محمد

 6 محمد طلعت عبد الحق عبد الحق 

 7 محمد طه زكى محمد

 8 محمد عادل احمد عبدالمجيد

 9 محمد عبد الحليم حامد احمدعبدالعزيز

 10 محمد عبد الرازق محمد سليم هيكل 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

فريدة محمود حسين    المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد عبد العزيز حسين الوكيل 

المعطىمحمد عبد العزيز عبد العزيز عبد   2 

 3 محمد عبد الفتاح السيد محمد

 4 محمد عبد الفتاح محمد احمد عبدالفتاح 

 5 محمد عبد المحسن بيومى عبدالخالق 

 6 محمد عبده ابراهيم امين

 7 محمد عبده السيد اسماعيل 

 8 محمد عبده محمد محمد محمد العزب 

 9 محمد عرافات احمد محمد عبدالعال 

 10 محمد عزت شيحه 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

الدايم عطا حسين  عزة عبد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد عصام حسني محمد

محمد هيكل  محمد عصام فتحى  2 

 3 محمد عصام محمد السيد

 4 محمد على ابراهيم محمد البحراوى

 5 محمد على خليفة محمد 

 6 محمد على عبدالمحسن على

 7 محمد على محمد خالد سيد احمد

 8 محمد عمرو صبحى عبده الغمرى

 9 محمد عيد ابراهيم يسرى

 10 محمد كريم عبدالغفار مصطفى

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

حنان مهدى عطية محمد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد كمال ابراهيم عوض هللا 

ابوالمعاطىمحمد ماهر عبده   2 

 3 محمد محمد حسن محمد حسن

 4 محمد محمد صالح احمد صالح 

 5 محمد محمد محمود احمد عبدالعال

 6 محمد محمود السيد محمد حسن كريم

 7 محمد محمود رجب احمد مصطفى

 8 محمد محمود عبدالمجيد عبدالنور

 9 محمد محمود محمد زيدان

 10 محمد محمود محمد عبدهللا جريده

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

هبة إبراهيم محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمد محمود مصطفى الجندى

القادرمحمد مدحت محمد السيد عبد   2 

 3 محمد نبيل محمد السيد محمد الجدع

 4 محمد هانى محمد عبد الحليم

 5 محمد وليد محمد فتحي

 6 محمد يوسف محمد يوسف محمد

 7 محمود احمد عبد الوهاب ابراهيم متولى 

 8 محمود الحنونى ابراهيم متولى محمد 

 9 محمود الدمرداش مرسى الدمرداش 

محمدمحمود السيد موسى    10 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

عائشة السيد العربى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمود توفيق حسينى السيد محمدعوض 

حمادة احمد السيد محمدمحمود   2 

 3 محمود حمدى محمود محمد يوسف

 4 محمود خالد السيد مصيلحى السيد

 5 محمود خالد عبدالعاطى محمد عيسى 

 6 محمود سعد محمود محي الدين

 7 محمود سعيد محمود الطاهر

 8 محمود صابر عبدالحميد عبدالقادر

 9 محمود صبحى محمد احمد

 10 محمود صالح السيد نصرهللا

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

حنان مصيلحى محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

عرفات محمود صالح على ابراهيم   1 

 2 محمود طارق محمود حسن إبراهيم 

 3 محمود عبدالعزيز محمد حسن

 4 محمود عالء صالح محمد عثمان 

 5 محمود على عبدهللا على 

 6 محمود على عيسى عيسى

 7 محمود على محمود عليوه

 8 محمود مجدى السيد ابراهيم 

 9 محمود محمد ابو الفتوح خضر السيد

اسماعيل غريب محمد محمود محمد   10 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

صفاء حسين محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 محمود محمد فاروق محمد

محمود احمد حامدمحمود محمد   2 

 3 محمود ناصر ابو الفتوح ابراهيم سليم 

 4 مروه السيد محمد محسوب محمد 

 5 مروه جمال عبدهللا السيد قطب

 6 مروه عبد هللا بيومى السيد ريان

 7 مروه عصام فتحى مهدى

 8 مروه ممدوح عبدالسالم عبدالسميع 

 9 مريم احمد انور عبدالفتاح

احمد محمدمريم احمد فتحي   10 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

أميرة صبرى محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 مريم حسام حسن عبداللطيف الشع 

محمد السيد مريم خالد   2 

 3 مريم شريف محمد الدمرداش 

 4 مريم عبد هللا دسوقى محمد

 5 مريم مجدى احمد الدسوقى نوح

 6 مشيره محمد سليم عبد الفتاح 

 7 مصطفى احمد جاد على سالم 

 8 مصطفى احمد غريب السيد

 9 مصطفى احمد محمد مصطفى

 10 مصطفى اسماعيل شعبان اسماعيل محمد 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

جيهان السيد حافظ المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 مصطفى اشرف محمد عباس

مصطفى عبدالجليل مصطفى  مصطفى اشرف  2 

 3 مصطفى عطا محمد عطا فرج الشاذلى

 4 مصطفى محمد فتحى محمد

 5 مصطفى محمد محمد مصطفي

 6 مصطفى محمود السيد سالم 

 7 ملك تامر رمضان فتحي

 8 منار ابومسلم خيرى ابومسلم 

 9 منار امام نجاح امام 

 10 منار جمال عبد العظيم رمضان 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

نجالء عبدالكريم مغازى المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 منار محمود محمد عبدالرحمن

 2 منه هللا احمد احمد شافعى عطيه

 3 منه هللا احمد على سيد احمد سيد أحمد سرحان

 4 منه هللا سمير السيد محفوظ حافظ

 5 منه هللا محمد عبد البارى عيسى

 6 منه هللا محمود عبدالعزيز حسن

 7 منه هللا معمر عبدهللا عزازى

 8 منه هللا هانى على جمعه 

 9 منه حسنى محمد مصطفي

 10 منه رضا الهادى محمد محمد

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

عايدة أحمد محمد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 منه سيف الدين محفوظ العيسوى 

 2 منه عبد الفضيل محمود السيد

 3 منه عبد المنعم عبوده عبدالمنعم 

 4 منه مجدى احمد محمد عبد الرحمن

 5 منه محسن محمد عبد اللطيف عمر 

 6 منه محمد السيد محمد محمد

 7 منه محمد سعد محمد عطوه حسين

 8 منه محمد محمد على سالم 

 9 منى صابر جمعه عبدالكريم

 10 منى ماهر زكى محمود عبد هللا 

 11 منى محمد عبداللطيف اسماعيل سليمان 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

أمل حميد حمد سالم  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

عبدالهادي احمدمها محمد   1 

 2 مهاب محمد زكريا عبده محمد الموجى 

 3 مهند محمد مسعد عبدالمعبود

 4 موده مؤمن محمد محمد متولى 

 5 مؤمن مدحت السيد محمد عبدالرحمن

 6 مى حسن احمد السيد الغندور

 7 مياده اشرف عبدالرحمن احمد محمد

 8 مياده على عطيه على عطيه

عبدالفتاح محمدميرام محمود   9 

 10 نادر السيد محمد حسين 

 11 نادر طارق عبد السالم فرج

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

ماجدة كمال الشيشتاوى  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

................ الساعة/   

 م إسم الطالب 

 1 ناهد احمد النمسى احمد 

 2 ندا محمد محمد عطيه 

 3 ندى اسماعيل توفيق اسماعيل 

 4 ندى اشرف محمد محمد

 5 ندى الراعى عبد المجيد عبدهللا عبدالمولى 

 6 ندى السيد محمد الصاوى فرحات

 7 ندى خالد فتحى فتحى ابراهيم عبدالفتاح 

محمد ابراهيم ندى خالد   8 

 9 ندى درويش حسين محمد

 10 ندى سامح سليم عطيه سليمان 

 11 ندى صالح محمد الغريب صالح 

 12 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

إيمان على متولى عبدالغفار المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 ندى صبرى عبد اللطيف محمد متولى 

 2 ندى عدلى على مصطفى

 3 ندى ماهر محمد عبد الصمد عيان 

 4 ندى محمد سعيد عوض هللا حسن 

 5 ندى محمد علي ابراهيم علي

 6 ندى محمد فتحى الشبراوى السيد

 7 ندى نادر محمد عبدالجواد رضوان 

 8 نرمين محمد شحته ابراهيم رمضان 

 9 نرمين محمد على السيد على هريسه 

 10 نريمان محمد عبدالوهاب سليمان 

 11 نسمه محمود مصطفى محمد

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

رحب رجب بيومى  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 نعمه ابراهيم رمضان محمد

 2 نهال محمد محمد محمود عبد العال

 3 نورا احمد عطيه محمد 

 4 نورا اشرف احمد محمد هالل 

 5 نورا رضا عبد الحليم حسين ياسين 

 6 نورا محمود محمد محمود قطب

 7 نوران خالد على محمود الصياد

 8 نوران رجب ابراهيم ابراهيم 

 9 نوران محمد محمد جاد

 10 نورهان احمد فرج عطيه فرج

 11 نورهان جمال احمد سليمان حسون 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022 للعام الجامعى)  

زينب محمد أحمد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 نورهان رأفت عبدالرحيم عبدالعزيز

 2 نورهان سامح شعيب محمد السطيحة

 3 نورهان على محسوب على محسوب 

 4 نورهان مالك عوض راتب 

جمال محمدنورهان محمد   5 

 6 نورهان محمود احمد احمد عامر 

 7 نيره عمر رمضان محمد 

 8 هاجر حمدى محمود طه 

 9 هاجر رضا فتحى عبد الفتاح عبد القادر 

 10 هاجر رمضان زين محمود

 11 هاجر سعد حسن بيومى 

 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

سماح محمود محمد السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 هاجر سمير ابوالفضل احمد

 2 هاجر عبد العزيز عبد الرحمن احمد عمر

محمدهاجر عبد العظيم السيد    3 

 4 هاجر عبداللـه عمر محمد

 5 هاجر محمود السيد حفني السيد خضر

 6 هاجر نادر السيد الشبراوى

 7 هادى لطفى محمد الهادي سعد

 8 هاله مصطفى عبد الفتاح فاضل

 9 هايدى السيد محمد الشوادفى السيد محمد

 10 هايدى محمد السيد محمود جمعه

عبدالحليم حجازىهايدى هشام عبدالحى    11 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

سوزان محمد السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 هبه حامد عبدالعظيم مصطفى

 2 هبه عبد الجواد محمدالهادى عبدالجواد

 3 هبه عثمان رضوان ابراهيم حسانين 

 4 هدير هانى السيد محمود محمد الشامى 

 5 هشام محمد محمد عبدالخالق 

 6 هند خالد ابراهيم محمود بيومي 

 7 هند صفوت فتحى حسين عطية 

 8 هيام شحاته محمد نعيم 

 9 وفاء احمد عبد الحميد محمد

 10 والء محمد السيد ابو المعاطي موسى 

 11 والء محمد سيد احمد عبدالبديع 

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

منى عبدهللا محمد السيد المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

................ الساعة/   

 م إسم الطالب 

 1 يارا محمد احمد حسن محمد

 2 ياسر السيد ابراهيم عبدهللا 

 3 ياسر محمد ابراهيم محمد ابراهيم

 4 ياسمين احمد حسينى السيد محمد

 5 ياسمين انور محمد عبد الحميد

 6 ياسمين ربيع أحمد حسينى السيد

 7 ياسمين رمضان عبدالحميد محمد بالسى 

 8 يحيى عمار محمد ابراهيم

 9 يمنى احمد ابراهيم حسن

 10 يمنى عبد الرحمن على محمد صالح 

 11 يمنى محمد ابراهيم عبدالرحمن

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022للعام الجامعى )  

فاطمة محمد عبد الحميد  المرشد االكاديمي الدكتور/  

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 يمنى محمد محمود مصطفى عبد الوهاب 

 2 يوسف السيد محمد محمدابراهيم

 3 يوسف ايمن عبد هللا محمد الشيخ 

 4 يوسف تامر فتحى عبدالسالم

 5 يوسف طه محمد عبد العزيز عطيه

 6 يوسف عبد الرحمن محمود حموده محمد

 7 يوسف عبدالعزيز عزت عبدالعزيز الزاوى

 8 يوسف فادى الشبراوى على

 9 يوسف منصور ابراهيم حسن

 10 محمد معتز فتحى محمد

 11 والء عاطف مسعود منير

 

 

 

 



 

 معيار الطالب والخريجين                                 
 

 كلية التمريض         جامعة الزقازيق                                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                رئيس المعيار                                  
 أ.د/ أمل الدخاخني                                                                                       أ.د/ نادية طه   

 

  نظام الساعات المعتمدة لفرقة األولىل االرشاد االكاديمي

(2023/2022الجامعى للعام )  

داليا السعيد إبراهيم الشيخ  المرشد االكاديمي الدكتور/    

 اليوم/ ................  

 الساعة/ ................ 

 م إسم الطالب 

 1 خالد فواز النواري البكر

 2 حمد محمد حمد السوار

 3 فهد سالم محمد السوار 

 4 تمارى فيصل عيد الجهني 

موسىعيد مزمل حسن   5 

 6 عبدهللا عثمان محمد عثمان

 7 أحمد عيظة الزهراني 

 8 نسمة محمد عثمان محى الدين 

 9 رهف عارف مختار عبدالقادر

 10 عبدالعزيز زيدان عبدالرحمن رضيمان 

 11 

 12 

 


