
 

 معيار الطالب والخريجين            

                             ةالساعات المكتبية والريادية للفرقة الثاني    

                                                        كليه التمريض                                       2023/ 2022لعام الجامعىل                             جامعه الزقازيق  

                                              

 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 يوم/...............    الساعة/................                                                 الهام  حمد محمد    د /           

 م اسم الطالب

 1 ابراهيم احمد اسماعيل سليمان جادو

 2 ابراهيم طلعت ابراهيم نديم

 3 ابراهيم عادل متولى السيد

 4 ن عبدالدايمابراهيم عبدالدايم حس

 5 ابراهيم قطب ابراهيم محمد قطب

 6 ابراهيم محمد السيد سليم السيد

 7 ابراهيم محمد السيد محمد دعبس

 8 احالم محمد عبدالكريم محمد

 9 احمد ابراهيم احمد الفلكى محمد احمد

 10 احمد اسماعيل محمد احمد حسن اسماعيل

 11 احمد اشرف محمد غنيم

 12 د العنانى السيد ابراهيماحمد السيد احم

 13 احمد السيد السيد السيد محمد الصعيدى

 14 احمد السيد حسن محمود

 15 احمد السيد مصطفى الغريب مصطفى

 16 احمد ايمن مصطفى كامل محمد

 17 احمد تهامي عفيفي محمد عفيفي

 11 احمد ثروت علي عبد السالم

 11 احمد جمال محمد حسانين محمد

 22 ال محمد عطيه احمداحمد جم

 21 احمد خالد عبد الحليم عبد السالم الشهابى

 22 احمد خضرى مصطفى بغدادى مصطفى

 23 احمد ربيع عبدالمقصود تهامى عبدالمقصود

 24 احمد رجب احمد سليمان

 25 احمد رجب عبدالحميد محمود

 22 احمد رمضان ابراهيم عبد الرحمن محمد
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 يوم/...............    الساعة/................                                           هويدا كميل  د /           

 م اسم الطالب

 1 احمد رمضان محمد امين حافظ الفوال

 2 حمد زكريا حلمى علىا

 3 احمد سعيد محمد مصطفى مرشد

 4 احمد سعيد مرسى على مرسى

 5 احمد سمير ابراهيم على بكر

 6 حمد حسناحمد صالح فتحى م

 7 احمد عادل شحاته فرج

 8 احمد عادل محمد الحمار عبد الرحمن

 9 احمد عبد الباسط ابراهيم حسن

 10 السالم محمد امين احمد عبد

 11 هللا السيد عبد العال احمد عبد

 12 المنعم محمد عبدربه محمد احمد عبد

 13 احمد عبده امين امام زهره

 14 معطياحمد عصام عبدالباري عبدال

 15 احمد عصام محمد علي سعد

 16 احمد عطا السيد محمد

 17 احمد عالء السعيد محمد عبد هللا شبيب

 11 احمد على ابوالمعاطى على

 11 احمد على محمد عشماوى حسن

 22 محمد محمد صالح ىاحمد عل

 21 احمد على مرسى على مرسى

 22 احمد عوض الصاوي عوض اسماعيل

 23 الدين ابراهيم احمد عيد نور

 24 احمد فرج محمد لبيب محمود

 25 احمد كمال صابر عبدالرحمن عابدين

 22 احمد مجدى منير محمد عبدالرحمن
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 يوم/...............    الساعة/................                                           جيهان حافظد /           

 م اسم الطالب

 1 دالعال محمداحمد محمد ابراهيم عب

 2 احمد محمد ابراهيم محمد

 3 احمد محمد احمد حسن

 4 احمد محمد احمد محمد ابراهيم

 5 احمد محمد السيد ابراهيم رمضان

 6 احمد محمد السيد محمود

 7 احمد محمد جمعه عطيه

 8 احمد محمد خليل محمدخليل

 9 احمد محمد طه عبدهللا

 10 داحمد محمد عبد الرحمن احمد محمو

 11 احمد محمد عبد هللا عبد العزيز عبيد

 12 احمد محمد عطية احمد اسماعيل

 13 احمد محمد على مصلحى

 14 احمد محمد محمد عبد المنصف

 15 احمد محمد محمد عبده السيد

 16 احمد محمدى محمد محمد مرسى

 17 احمد محمود امين عبد الرحمن سليمان

 11 احمد محمود حسن محمد موسى

 11 احمد مصطفى دسوقى محمد دسوقى

 22 احمد هشام احمد عبده الحو

 21 احمد وائل احمد محمد حسن الوحش

 22 احمد وجيه محمد على عويضه

 23 احمد ياسين متولى منصور

 24 ادهم محمد الشبراوى حسن بهلول

 25 اروى احمد ابراهيم عمر اسماعيل

 22 ىاروى اسامه محمد عبد الهادى عبد الهاد
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 ا.د/ ناديه محمد طه                                                     ا.د / امل محمد الدخاخنى                     
 

 يوم/...............    الساعة/................                                           نجالء عبد الكريمد /           

 م اسم الطالب

 1 اروى حسين محمد محمد السيد امام

 2 روى نادر أحمد محمد أحمدا

 3 اسامه عبد الرحمن محمد احمد العاصى

 4 اسامه علي اسماعيل عبدالمعطي

 5 امه محمد سعد محموداس

 6 اسراء احمد محمدعبد المنعم السيد حطب

 7 اسراء اسامه عبد الحليم السيد موسي

 8 اسراء اشرف حسنى عبد العزيز

 9 اسراء السيد عبد الفتاح موسى

 10 اسراء السيد عطيه عبدالمعطى

 11 اسراء ثروت عبدالعظيم السيد

 12 اسراء جمال محمد محمود عامر

 13 ء حسام محمد حامداسرا

 14 اسراء حسن محمد احمد محمد عبدالمقصود

 15 سراء حسني حسين أبو الحسن مصطفيا

 16 اسراء رضا كامل عبدالفتاح

 17 اسراء سامي علي محمد علي اسماعيل

 11 اسراء صبرى محمد عبد السالم

 11 اسراء صالح عبد الستار نصر

 22 اسراء عاطف مصطفى احمد

 21 ماد الشبراوى محمداسراء ع

 22 اسراء محمد عبدالمنعم احمد عبدالرحمن

 23 اسراء محمد على محمد

 24 اسراء محمود عبد الحليم عبد الرحمن

 25 اسراء نبيل حسن السيد

 22 اسراء وليد احمد عبدالهادى
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 ا.د/ ناديه محمد طه                                                     ا.د / امل محمد الدخاخنى                     
 

            

 

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

 1 اسراء وليد عبدهللا عوض محمد

 2 اسعاد ابراهيم القمحاوى محمد عامر

 3 اسالم جمال محمد عبدالرحمن

 4 اسالم ماهر محمد مصطفى محمد

 5 اسالم محمد عبد الحق السيد

 6 اسالم مصطفى حسين محمد على

 7 اسماء احمد سالم السيد

 8 السيد محمد عبدالعالاسماء 

 9 اسماء ايشان حسيني اسماعيل

 10 اسماء حافظ محمود حافظ

 11 اسماء حمدى محمود عبدالرازق بالسى

 12 اسماء سمير عبد المجيد سليمان

 13 اسماء عبدالمولى يوسف حسن

 14 اسماء عزت عبدهللا السيد

 15 اسماء فتحى عبد هللا محمود زامل

 16 غنيم حسنسمى  عبدالقادر ا

 17 اسيا جميل السيد عبد العزيز

 11 اصاله عشماوي ثابت احمد

 11 افنان عايد محمد محمد على

 22 الء احمد ابراهيم حسن نافعآ

 21 الء احمد محمود السيد قاسمآ

 22 آالء اشرف سعيد عبدالعال

 23 الء السيد عبدالعظيم محمد عيسىآ

 24 الء توفيق ابراهيم توفيق حسانينآ
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 25 الء رضا احمد محمد محمد حبيبآ

 22 الء رضا محمد الهادى حسنآ

 يوم/...............    الساعة/................                                          رحاب رجب د /           
 م اسم الطالب

 1 هللا عبدالكريم عبدهللا احمد الء عبدآ

 2 الء عبد المجيد محمد فكرىآ

 3 ء كامل السيد محمدالآ

 4 الء محمد السيد محمد المراكبىآ

 5 آالء محمد حسينى السيد محمد

 6 ء مصطفى محمد امامآال

 7 الء وائل صالح السيد المرسىآ

 8 لزهراء السيد علي محمد موسىآ

 9 لزهراء عبده محمد ابراهيم عبد الجوادآ

 10 زهراء كمال احمد محمد عزبآل

 11 لشافعى علىزهراء محمد اآل

 12 لسيد جالل السيد يوسفآ

 13 سيد جمال السيد عبد العزيز يوسفآل

 14 لسيد زكى السيد على مجاهدآ

 15 لسيد سمير السيد أحمد عبدالحليمآ

 16 لسيد عاطف محمد محمد محمد اسماعيلآ

 17 لسيد عبدالوهاب عبدالسميع السيدآ

 11 لسيد ناصر السيد علىآ

 11 الجوهرى الجوهرى ندالشيماء مسعد آ

 22 لشيماء هانى السيد حسن ابراهيمآ

 21 ام كلثوم عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم عبدهللا

 22 امانى ابراهيم محمد سيداحمد

 23 امانى عبد العزيز حفنى عبد العزيز على

 24 امانى عبداللطيف السيد عبداللطيف
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 25 امانى ماهر السيد محمد البياضى

 22 محمد حسينى عمر ابراهيمامانى 

          

 يوم/...............    الساعة/................                                         ماجده كمال  د / 
 م اسم الطالب

 1 امجد ايهاب محمد اسماعيل

 2 امجد عبدهللا زين العابدين  عبدالقادر

 3 امل احمد باز احمد احمد شعالن

 4 احمد محمدامل اسماعيل 

 5 امل سعيد حسن محمد عبدالعزيز عطا هللا

 6 امل محمد نصر خميس نصر

 7 احمد جودة عبد القادر هامني

 8 امنيه احمد محمد ابراهيم

 9 امنيه جمال السيد عبد العزيز يوسف

 10 امنيه حافظ ذكى حافظ القاضى

 11 منيه عادل على عبد المعطىا

 12 دامنيه قدرى محمد حامد محم

 13 امنيه محمود ابراهيم محمود حسن

 14 محمود نجيب السيدعلى همنيا

 15 امير محمد ابراهيم عبدهللا

 16 اميره ابراهيم محمد ابراهيم

 17 اميره السيد ابراهيم السيد محمد اسماعيل

 11 اميره حمدى السيد ابراهيم حسن

 11 اميره سعيد احمد منصور

 22 اميره سعيد جوده غنيمى

 21 طارق محمود حسن ابراهيم هامير

 22 عاطف السيد اسماعيل اسماعيل هميرا

 23 اميره ماهر يوسف على عزباوى
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 24 اميره محمد محمد مصطفى احمد

 25 اميره محمود عبدالفتاح محمد محمد عبده

 22 اميره هالل سعد هالل

          

 يوم/...............    الساعة/................                                        منى عبد هللا    د / 
 م اسم الطالب

 1 أحمد عبدهللا عيسى همينا

 2 انسام عبدالبديع رمضان على عبدالفتاح

 3 انهار فتحى محمد غباشى

 4 ايات سليمان ابراهيم الدسوقى سليمان على

 5 اية صابر محمد ابراهيم خليل

 6 حسنايمان  سامح  ابو مسلم  ابراهيم 

 7 ايمان احمد محمود ابراهيم ابو زيد

 8 ايمان ايشان حسيني اسماعيل

 9 ايمان ايمن ابراهيم فرج محمد الساعي

 10 ايمان جمال مصطفى حسن االبراشى

 11 ايمان حمدى محمد أحمد

 12 ايمان حمدي علي احمد

 13 ايمان سليم مصطفى محمد سليم

 14 ايمان سمير عبداللـه فرج

 15 ن عبد الباسط مصطفى عبد اللطيف موسىايما

 16 ايمان عبد الوهاب السيد عطيه داود

 17 ايمان عبدالعزيز محمد السيد

 11 ايمان عبدهللا جوده البحراوى عبدهللا

 11 ايمان عزت عبد اللطيف محمد احمد

 22 ايمان عطيه محمد احمد عسكوره

 21 ايمان محمد رجب محمد

 22 السيدايمان محمد سليمان 
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 23 ايمان محمد عبدالمنعم على السيد

 24 ايمان محمود علوان ابراهيم احمد

 25 ايمان محمود عيد سالمان

 22 ايمان ناصر فتحى محمد البيومى

         

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

 1 ايمن السيد محمد السيد

 2 ايناس الشحات قدرى محمد

 3 ايه ابراهيم حسن ابوسليمان

 4 ايه ابوجرير عبدهللا ابراهيم

 5 ايه احمدى جودة محمد االحمدى

 6 ايه اشرف حسن ابراهيم سليم

 7 ايه الحصافى عبده سليمان المغربي

 8 ايه السيد مكاوى ابوعامر

 9 اهيمايه حسن محمد محمد ابر

 10 ايه حمدينو الوصيف حسين حسين

 11 رأفت محمود مصطفى ايه

 12 ايه صالح عبدالجواد عبدالفتاح

 13 ايه صالح عثمان عبدالمقصود محمد

 14 ايه طارق السيد محمد الهواري

 15 عادل عبد الفتاح السيد ايه

 16 عاشور عبد النبى محمد ايه

 17 معبد الرحيم محمد متولي إبراهي ايه

 11 ايه عصام محمد رضا عبد الخالق ابو شنب

 11 ايه محسن احمد عطية متولى

 22 ايه محمد سالمه جمعه نصر

 21 ايه محمد عبدالوهاب عبدالستار عبدالوهاب
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 22 ايه محمود محمد محمد عمار

 23 ايه منير محمد طه حسين

 24 ايه مؤمن خيرى محمد الغرباوى

 25 هاني فاروق محمد ايه

 22 ايهاب عبدهللا السيد محمد السيد ابراهيم

        

 يوم/...............    الساعة/................                                         امل حميد  د /  
 م اسم الطالب

 1 بسام عبدالحفيظ رشدى محمد عطيه

 2 بسمه فتحى نجاح فهمى احمد يوسف

 3 بسمه كمال فتحى ابراهيم

 4 مدحت محمد على محمد شناوى هسمب

 5 بسمه ناصر محمد احمد محمد الشحات

 6 بسنت إبراهيم محمد أحمد السيد

 7 بسنت محمد عبدهللا السيد

 8 بالل صالح ابراهيم حسن علي سته

 9 بالل ماهر محمد محمد محمود

 10 بالل محمد محمد عطيه

 11 تامر محمد صالح عبدهللا عبدالمطلب

 12 مود سالم منصور خليلتامر مح

 13 تسنيم حسام الدين محمد عدوى

 14 تسنيم عبد الناصر السيد بحيرى

 15 تسنيم عبدالعال حسن محمد عبدالعال

 16 تسنيم محمد صالح يوسف

 17 تسنيم هانى هالل عبدالواحد

 11 تقى عبداللطيف سليمان حامد

 11 ثابت يحى ثابت عبد الكريم

 22 ل عبدالغنىجمال عبدالغنى جما
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 21 جهاد ابراهيم احمد محمد على منصور

 22 جهاد احمد محمد احمد

 23 جوده محمد جوده محمد غزال

 24 حازم خالد محمد احمد علم

 25 حازم عبدهللا محمد محمد

 22 حافظ ابراهيم حافظ عبدالحليم محمد

           

 م/...............    الساعة/................يو                                         زينب محمد  د /
 م اسم الطالب

 1 حبيبه هانى محمد عبدالحليم

 2 حسام ابراهيم ابراهيم قطب

 3 حسام احمد محمد البيومى حسن عبدهللا

 4 حسام الدين اشرف عبدالحليم اسماعيل الهايج

 5 حسام محمد فريد حسن

 6 حسن عبد اللطيف حسن محمد حسن

 7 صطفى محمد الحسينى ابو العنين حسنحسن م

 8 حسناء عالء حسن محمد

 9 حسين مصطفى عبد العال السيد احمد

 10 حسينى عبدهللا السيد محمد حسين

 11 حلمى رمضان حلمى عبد هللا حلمى

 12 حنان حمدى العجمى طه الدقرى

 13 حنان عبدالعظيم اسماعيل بسطاوى

 14 رسولخالد احمد السيد ابراهيم عبدال

 15 خالد اسماعيل  باز مصطفي

 16 خالد خليفه حمدي احمد مهران

 17 خالد عطيه محمد السيد عمر

 11 خالد مجدى محمد احمد

 11 خالد محمود عبدهللا عبدهللا محمد المالح
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 22 خلود السادات فتح هللا مصلحى محمد

 21 خلود خالد محمد الصادق السيد

 22 خلود عماد شحاته صالح

 23 خليل عادل خليل السيد صالح

 24 داليا محمد الشحات السيد علي

 25 داليا نصر محمد عبده توفيق

 22 دعاء احمد السعداوى محمد رشوان

           

 يوم/...............    الساعة/................                                         فاطمه  محمد عبد الحميد  د /
 م اسم الطالب

 1 السيد عبدالوهاب دعاء رمضان

 2 دعاء عاطف فتحى ابراهيم

 3 دعاء محمود محمد عبد النبى

 4 دعاء وحيد السيد محمد عمر فرج

 5 دنيا اشرف احمد محمد احمد

 6 دنيا حسام احمد محمد لطفي ابوطه

 7 دنيا سعيد فوزى على محمد

 8 دنيا عبدالرحمن  عبداللطيف على

 9 وفلدنيا محمد السيد احمد محمد ن

 10 دنيا ممدوح عبدهللا ذكى

 11 دنيا وليد سالمة محمد سليم

 12 دينا احمد محمد محمد ابراهيم

 13 دينا عادل السيد احمد متولى

 14 دينا على محمود على

 15 دينا عوض امين عبدهللا طعمه

 16 دينا محمد محمود علي

 17 رانا محمد محمود السيد رمضان

 11 بدالمنعم اسماعيلرجاء رضا عبدالمعز ع
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 11 رحمه السيد علي محمد علي امبابي

 22 رحمه عالء عبد الرحمن بكرى

 21 رحمه علي محمود السيد

 22 رحمه محمد صباح حميد

 23 رحمه محمد عبد العظيم السيد سليم

 24 رحمه محمود احمد احمد سالمه

 25 رحمه مختار مهدى محمد السيد

 22 محمد سالمرحمه ناصر محمد ابراهيم 

         

 يوم/...............    الساعة/................                                         حبيشى  حمدم  د / 
 م اسم الطالب

 1 رشا ابراهيم احمد محمد دوسو

 2 رشا عبد الرشيد عز الدين عبد الجواد على

 3 رضا ياسر محمد عبد الونيس خليفه

 4 مد عبدالصمدالباسط مح رنا  عبد

 5 رنا اسامه محي الدين ابوالعباس

 6 هللا السيد هاشم السيد رنا عبد

 7 الوهاب احمد عبدالوهاب رنا عبد

 8 رنا عيد اسماعيل ابو السعود

 9 رنا غانم محمد غانم ذكرى

 10 رنا هاني مصبح عبداللطيف

 11 رنيا سعيد سالمه محمد احمد

 12 دويدارروان احمد عبد الفتاح مصطفى 

 13 روان احمد محمد سيد احمد العشماوى

 14 روان السعيد على احمد السيد

 15 روان السيد علي محمد علي امبابي

 16 روان ربيع على على احمد

 17 روان رجب محمد احمد حسن عسكري
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 11 روان صبرى رضا ابراهيم خليل

 11 روان هانى فاروق محمد اسماعيل

 22 عيلرجب عطوة اسما هروض

 21 روفيده مصطفى عبد الحميد السيد باز

 22 رؤى سالمة عطية محمد قابيل

 23 ريم خالد محمد عبدالتواب مصطفي

 24 ريم عبدالعزيز خيري احمد

 25 ريم ماهر ابراهيم طه

 22 ريم مصطفى حسين سيد عبدهللا

          

 .............    الساعة/................يوم/..                                           اميره صبرىد / 
 م اسم الطالب

 1 ريهام حنفى احمد عبد الحفيظ

 2 ريهام رضا عبدالحميد اسماعيل

 3 زهراء زكريا عبده عبد العزيز مصطفى

 4 ممدوح محمد نصر محمد هزهر

 5 زياد احمد السعيد احمد يسن

 6 زياد ايهاب صالح ابراهيم الجمل

 7 د محمد ابراهيمزياد خالد محم

 8 زياد محمد عبد الوارث ابراهيم

 9 زياد محمد محمد جمعه محمود السيد

 10 زياد وائل محمد عبد الحميد على

 11 زينب رضا عبد المطلب عبد المعطي

 12 زينب سعيد امين مرسي

 13 زينب عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن

 14 زينب عالء اسماعيل محمد

 15 مد محمد احمدزينب محمد مح

 16 ساره ابراهيم رزق رزق
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 17 ساره اشرف محمد السيد

 11 ساره رضا ابراهيم احمد متولى

 11 محمد وهبة ابراهيم سالمة هسار

 22 سالم محمد سالم منصور

 21 سامح سمير احمد ابراهيم

 22 سامى حماده صالح السيد على ابراهيم

 23 ساميه سامح شوقى على عبد الجواد

 24 ساندى محمد عبدالحميد األلفى

 25 سعاد جمعه عبدالعزيز رمضان محمد

 22 سعيد احمد محمد محمد

          

 يوم/...............    الساعة/................                                         ايه عبد الفضيل   د / 
 م اسم الطالب

 1 سلمى عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

 2 عبد المنعم السيد محمد سلوان محمود

 3 سلوى احمد احمد محمد حسن

 4 سماح حسام عبدالسالم حسن

 5 سمر سامى محمد السيد عبدالرحمن

 6 سمر محمد يوسف احمد عبدالعال

 7 احمد عبد الرحمن محمد هسمير

 8 سميه جمال خميس عثمان

 9 سميه محمد اسماعيل نور الدين ابراهيم

 10 احمد سناء ياسر عبدالحميد

 11 سهام السعيد مصطفى

 12 سهيله عادل محمد محمد حسن

 13 سهيله محسن محمد على

 14 سهيله محمد محمد ابراهيم الصادق

 15 سونيا ابراهيم السيد متولى محمد
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 16 شذا محمد شحاته عبدالدايم عبدالسالم

 17 شذى ممدوح عبد الفتاح عكاشة محمد  بسيونى

 11 د عبدالنبىشروق حازم محمد احم

 11 شروق حماده محمد سليمان الشرقاوى

 22 شروق عاطف محمد نصر على جمعه داوؤد

 21 شروق عبدالرحمن احمد اسماعيل الشيخ

 22 شروق عفت مصطفى محمد عكاشة

 23 شروق محمد عبد البديع اسماعيل

 24 شروق محمد عبد الواحد عبد السالم

 25 شريف عوض محمد السيد

 22 حمد عبدالكريم على شريفشريف م

          

 يوم/...............    الساعة/................                                          اسراء حنفى  د / 
 م اسم الطالب

 1 شفاء ثروت محمد احمد محمد

 2 شهد السيد رمضان اسماعيل ربيع

 3 شهد ايمن عادل السيد رضوان

 4 شهد سعد احمد السيد

 5 شهد محمد احمد عبد الحميد الحديدي

 6 شهد ناجى احمد محمد

 7 شيماء خالد محمد محمد ابو الغيط

 8 شيماء سعيد محمود جاد

 9 شيماء طلعت محمد احمد

 10 شيماء عبدهللا عبد الصمد احمد

 11 شيماء مجدى ابراهيم علي عبد المحسن

 12 صابر مصباح صابر عبدالعزيز

 13 محمد عبد المجيدصبرى سمير صبرى 

 14 صفا سمير محمود محمد محمود النجار
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 15 صفاء السيد عبده السيد اسماعيل

 16 صفاء عالء عبد النبى محمد

 17 ضحى على ابراهيم محمد على

 11 طارق احمد محمد احمد سرحان

 11 عادل صبحى عبدالستار ابراهيم كرم

 22 عاصم ياسر على محمد عبد الوهاب

 21 الحكيم عبدالغنى عبدالحكيم عبدالغنى  عبد

 22 عبد الرحمن السيد احمد مصطفى احمد

 23 الرحمن ايمن رشاد يمانى عبد

 24 الرحمن ايمن عبدالسميع عبدالرحمن عبد

 25 الرحمن حسن ابراهيم طنطاوي الشعراوي عبد

 22 عبد الرحمن حسن عبد الرحمن عطوه السيد

           

 يوم/...............    الساعة/................                                       اسماء محمد السيد     د /

 م اسم الطالب

 1 عبد الرحمن حسينى محمد متولى السيد

 2 عبد الرحمن حمدى السيد احمد على

 3 عبد الرحمن خميس ابراهيم محمد

 4 عبد الرحمن سالم السيد احمد

 5 الرحمن صبرى حسين بكر فراج عبد

 6 عبد الرحمن ماجد نصر عطوه الشيخ

 7 الرحمن محمد حسن على فرج عبد

 8 الرحمن محمد عبد الحميد عبد العال عبد

 9 الرحمن محمد محمد عبدالمطلب عبد

 10 الرحمن محمود السيد عبدالرحمن احمد عبد

 11 الرحمن نبيل عبدالرحمن مسلم عبد

 12 العزيز محمد السيد السيد حسن احمد عبد

 13 عبد العزيز محمود عبدهللا عبد الدايم بيومى
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 14 عبد العزيز هشام عبد العزيز حسن عبد الرازق

 15 الكريم رسالن عبس عبدالكريم ابراهيم عبد

 16 هللا اشرف احمد طلبة علي عبد

 17 هللا عالء عبده السيد دسوقى عبد

 11 هللا على محمد عبد الحميد عبد

 11 سينى احمد محمدهللا محمد الح عبد

 22 هللا محمد خليل عبدالفتاح زغلول عبد

 21 هللا محمد فتحى محمد الصادق عبد

 22 هللا ناصر ابراهيم عطيه عبد

 23 الوهاب محمد السيد عبدالوهاب عبد

 24 عبدالرحمن  خالد عبدالنبي حسن

 25 عبير السعيد عبد الظاهر على الشناوى

 22 عبير رضا محمود عطيه عزب

          

 يوم/...............    الساعة/................                                        اسامه صالح    د / 
 م اسم الطالب

 1 عزت ابراهيم محمد ابراهيم

 2 عزه يحى عمر عثمان

 3 عصام سامح محمد مهدى القناوى

 4 عطيه جمال على فرحات محمد

 5 ىعفاف محمد عبدالحليم الخصوص

 6 عالء فتحى عالء الدين فتحى عبدالرحمن

 7 على ايمن على طلبه

 8 على تيسير على عزب عسكر

 9 ثابت منير علي محمد ىعل

 10 على صبحى على محمد

 11 على عبدالمجيد على سليمان الرفاعى

 12 على فؤاد احمد  على ابراهيم
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 13 على محمد على عبدالجليل

 14 على محمد على محمد

 15 علي السيد سعيد محمد على احمد

 16 علياء رضا ابراهيم حسن

 17 علياء سيد عبدالعزيز ابراهيم

 11 علياء عاطف محمد الهادى عزب عطيه

 11 علياء محمد محمد غزال

 22 عمر الفاروق  محمد السيد  شحاته

 21 عمر جمال محمد راضى

 22 عمر عبد الحليم عمر العبد عمر عجينه

 23 المجيد لطفى عبدالمجيدعمر عبد

 24 عمر محمود بركات على عبدالرسول

 25 عمر محمود على بكرى عطيه

 22 عمر هشام لطفى محمد المكاوى

          

 يوم/...............    الساعة/................                                       عبير عادل     د / 
 م اسم الطالب

 1 عمر وليد حسن عدلى

 2 عمر ياسر السيد احمد شاهين

 3 عمر ياسر عبدالرحمن عبدهللا

 4 غاده احمد محمد حامد صقر

 5 غاده حسني جوده عبدالسالم

 6 غاده رجب على يوسف

 7 غرام سعيد شرف الدين حسن السيد

 8 فاطمه الزهراء عطيه عبد العليم عطيه ابراهيم

 9 الزهراء محمد سويلم حسن سليمان هفاطم

 10 اطمه السيد منشاوى السيدف

 11 فاطمه صبحى محمد عبد العظيم



 

 معيار الطالب والخريجين            

                             ةالساعات المكتبية والريادية للفرقة الثاني    

                                                        كليه التمريض                                       2023/ 2022لعام الجامعىل                             جامعه الزقازيق  

                                              

 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 12 فاطمه عبد العزيز حسن فرج

 13 فاطمه عبد العزيز محمود عبد العزيز على

 14 محمد احمد رمضان حسن صالح هفاطم

 15 فاطمه نصر محمد صديق بندارى

 16 فايزه احمد عبدالمنعم احمد مختار عبدالعزيز

 17 اعي محمدفداء طاهر الرف

 11 فهد محمد السيد ابراهيم

 11 فهمى محمد محمد حسينى

 22 فوزيه عليوه محمد عبدالحليم حسن عايش

 21 كريم ابراهيم ابراهيم الشرقاوى

 22 كريم أشرف محمد شوقى زكى محمد عبدالرازق

 23 كريم السيد بكري السيد

 24 كريم رضا عبدالحميد عبدالجليل

 25 محمد كريم عادل السيد

 22 كريم عبد الحميد السعيد عبد الرازق جوده

          

 يوم/...............    الساعة/................                                          ريهام محمد  د / 
 م اسم الطالب

 1 كريم محمد علي اسماعيل

 2 كريم محمود السيد ابوهاشم

 3 كريمه احمد البري على محمد البرى

 4 كريمه محمد منصور طه علي

 5 لبنى رمضان حسن  احمد

 6 لطيفه السيد فريد شريف وهيب

 7 لمياء احمد عبد المجيد محمد

 8 مازن عدلي  موسي محمد

 9 مايسه محمد عبد هللا غمرى محمد

 10 مجاهد عثمان محمد  عثمان
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 11 محمد ابراهيم اسماعيل محمد محمد عراقى

 12 حمدى سليم زقزوقمحمد ابراهيم اال

 13 محمد ابراهيم محمد حسين عودة

 14 محمد ابراهيم محمود عبد القادر

 15 محمد احمد عبدالفتاح حمزه منصور

 16 محمد احمد عبدالمنعم محمد نصر

 17 محمد احمد محمد احمد

 11 محمد احمد محمد البوهى

 11 محمد احمد محمد عبدالحميد باشا

 22 محمد احمد مرسي علي

 21 محمد احمد معتمد محمد الدعبس

 22 محمد اسامه محمود محمد عوض

 23 محمد السيد ابراهيم عبد الحميد

 24 محمد السيد محمد شاهين

 25 محمد السيد محمد على

 22 محمد السيد محمد على سليم

          

 الساعة/................    يوم/...............                                          ايه فتحى د /   
 م اسم الطالب

 1 محمد ايمن احمد عبدالجليل محمد

 2 محمد بشير عزت عبدالحميد قاسم

 3 محمد حسن محمود محمد عبد السالم

 4 محمد حمدى محمد عبدالنور

 5 محمد راضى جاد حسن محمد

 6 محمد راضي فوزي حنفي

 7 محمد رأفت عبدالسالم على

 8 المجيد حسين غنيممحمد رضا عبد

 9 محمد زكريا السيد عبد الوهاب غنيم
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                             ةالساعات المكتبية والريادية للفرقة الثاني    
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 محمد سعد عبدهللا ابراهيم حسين

 11 محمد سعيد السيد صالح جبر

 12 محمد سعيد سليم عرابى سيداحمد

 13 محمد سيد احمد ابراهيم سيد احمد

 14 محمد سيد احمد سليمان سيد احمد

 15 محمد شفيع رشاد مصطفى

 16 جمعه عبد الكريممحمد صابر 

 17 محمد صبحى عبد العظيم على بكري

 11 محمد صالح محمد السيد

 11 محمد طارق عبدهللا عبدالحليم الجارحي

 22 محمد عبد الحميد على عبدالحميد جبر

 21 محمد عبد المجيد السيد عبد الحميد على

 22 محمد عبد الناصر ابراهيم على متولى

 23 عبد الواحدمحمد عبد الواحد شرف 

 24 محمد عبد الواحد محمد حسين أيوب

 25 محمد عبدالناصر محمد عبدهللا

 22 محمد عبدالنبى عبدالعزيز عبدالرحمن

 يوم/...............    الساعة/................                                         مى محمد عبد الحميد د /             

 م اسم الطالب

 1 محمد عبدة حسن احمد

 2 محمد عبده عطيه عبدالباسط

 3 محمد عبده محروس عطيه

 4 محمد عثمان عبدالشافى ابوالفضل السيد

 5 محمد عزازى محمد السيد

 6 محمد عصام محمود جوده حسن

 7 محمد عالء مصطفى محمد

 8 محمد علي محمد فهمى على غنيم

 9 محمد عماد الدين صالح حسين سيد احمد
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 علي الجنديمحمد فتحي سعيد 

 11 محمد فتحي محمد محمد ياقوت

 12 محمد فوزى عيد على السيد سالم

 13 محمد متولى متولى بيومى شعراوي

 14 محمد محمد غريب حسين خلف

 15 محمد محمود ابراهيم ابراهيم

 16 محمد محمود السيد الحسينى طمان

 17 محمد محمود السيد عبده

 11 محمد محمود شحاته عيداروس

 11 محمد محمود طنطاوى السيد

 22 محمد محمود عبد الحفيظ محمد الخضرى

 21 محمد محمود عبده احمد

 22 محمد محمود محمود على خليل

 23 محمد منصور عبدالحليم منصور

 24 محمد منصور عثمان منصور

 25 محمد نادر محمد فودة

 22 محمد هشام صابر نبهان

 يوم/...............    الساعة/................                                          مى ابو زيد د /             
 م اسم الطالب

 1 محمد هالل عبدالحميد عبدالغنى

 2 محمد ياسر محمد ابراهيم

 3 محمد يحيى عبد السالم على الشرقاوى

 4 محمد يوسف محمد يوسف

 5 محمود ابراهيم صبرى ابراهيم

 6 د السعيد مهدى نجممحمود احمد محم

 7 محمود السيد على السيد الحصرى

 8 محمود السيد محمد عبد المنعم

 9 محمود خالد محمد ذكى
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 محمود رجب محمود الجوهرى

 11 محمود سمير محمد احمد عيسى

 12 محمود شعبان محمد عبده محمد

 13 محمود صبحي عبد الفتاح حلبي جاب هللا

 14 يد احمدمحمود عبد الفتاح الس

 15 محمود عبدالحميد خليل عسله

 16 محمود عبده السيد محجوب

 17 محمود عصام ابراهيم محمد الوكيل

 11 محمود عصام جودة مرسى

 11 محمود عالء على على احمد

 22 محمود كمال السيد محمد محمود مرسى

 21 محمود ماهر السيد عبدالكريم

 22 محمود محمد السيد محمد على

 23 حمود محمد عادل محمد البدرىم

 24 محمود محمد على رجب

 25 محمود نادر محمود هاشم امين

 22 مديحه عمر محمد حسين عيسي

 يوم/...............    الساعة/................                                         رحاب فتحى د /             
 م اسم الطالب

 1 مرفت صالح ابوزيد زيدان

 2 مروه ابراهيم محمد ابراهيم السيد

 3 مروه اسماعيل محمد إبراهيم

 4 مروه السعيد عبدالقادر عبدالحميد عبدالجليل

 5 مروه عبدالمجيد عبدالصادق عبدالسالم

 6 مروه مجدى محمد سليم

 7 مروه محمد اسماعيل عبدهللا

 8 مريم ابو هاشم عبدهللا محمد

 9 يد الجوهرىمريم السيد عبد الحميد الس
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 مريم حافظ فؤاد عبدالعظيم

 11 مريم صابر عواد عيسى

 12 مريم صبحى فرحات عبدهللا

 13 مريم عبدالعزيز ابراهيم محمدحسن

 14 مريم فتحى عزيز رزق عوض

 15 مريم ماهر ابراهيم محمد القصيرى

 16 مريم متولى عبدالكريم على عبد الحافظ

 17 ميدمريم مجدى عبدهللا عبدالح

 11 مريم محمد عبدالعزيز عباس

 11 مريم ياسر حسن فاضل

 22 مصطفى احمد جوده العوضى احمد

 21 احمد حسن احمد ىمصطف

 22 مصطفى احمد عبد الباسط عطا صحصاح

 23 مصطفى أحمد فتحى عبدهللا

 24 السيد مصطفي عبدالرحمن ىمصطف

 25 مصطفى خالد عبد الحميد عبد الجليل

 22 حسن احمد محمد حسانينم ىمصطف

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

 1 مصطفى محمد احمد عبدالغفورالعزونى

 2 مصطفى محمود احمد محمود

 3 معاذ السيد احمد السيد عبد الهادى

 4 علي  معاذ محمد  محمد

 5 منار سعيد حسينى السيد خليل

 6 منار شعبان عبدهللا سالم

 7 منار مسعد احمد عطيه

 8 منه احمد السيد عبدالغفار

 9 منه هللا مسيل حسين مسيل
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 منه بشير محمد فؤاد محمد عيسي

 11 منه عبدالحميد عبدالصمد البرماوى

 12 منه محمد احمد احمد حجازى

 13 لى محمد القزازمنى احمد الغزا

 14 منى خالد عبد الهادى احمد

 15 منى سمير محمد عطيه

 16 منى عبدالبديع محمد بدوى محمد

 17 منى كريم احمد على

 11 منى مصطفى ذكى المرداشى

 11 مها حسين محمد نجدى محمد

 22 مها عصام السيد متولى متولى

 21 مها محمد عبدالسالم عبدالمقصود ابو نعمه

 22 هندمه سالم عبد الخالق سالم القنواتىم

 23 مؤمن اسالم ابراهيم محمد عبد العزيز

 24 مؤمن هانى عيسوى عبدالقوى عبدالمطلب

 25 مى السيد محمد مجاهد

 22 فاروق عبد السميع احمد محمد ىم

 الساعة/................يوم/...............                                             صفيه رجب د /             
 م اسم الطالب

 1 مى مجدى محمد عبد العزيز

 2 مياده عزت ابو اليزيد احمد

 3 ميار ابراهيم متولى عبد الرحمن ابراهيم

 4 ميار محمد حسن محمد عبدالعال

 5 ميرفت السيد غنيمى محمد

 6 ميسون اسماعيل ابراهيم محمد غمرى

 7 ميالد يوسف عزيز يوسف

 8 جالل السعيد عبدالفتاح نانسى

 9 نبيله سليمان عماره سليمان عماره
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 10 ندا على محمد احمد عبد الحق

 11 ندا محمد فتحي عبدالسالم

 12 ندا هانى ابو الخير ابراهيم

 13 ندى ابوالمعاطى حسب هللا ابوالمعاطى

 14 ندى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم

 15 ندى اشرف عبد الرازق عبد النبي

 16 ندى السيد طلعت السيد عبد المقصود

 17 ندى ايمن محمد شفيق ابراهيم محمد

 11 ندى جمال ابراهيم دسوقى ماضي

 11 ندى حسن علي ابراهيم احمد

 22 ندى خالد أحمد محمد

 21 ندى خالد جمعه السيد سيداحمد مناح

 22 ندى سعيد محمد على

 23 ندى عبد الصادق السيد عبد الصادق

 24 ى محمد ابراهيم حامدند

 25 ندى محمد احمد لطفى

 يوم/...............    الساعة/................                                         بثينه السيد د /             
 م اسم الطالب

 1 ندى محمد السيد محمد السيد عيد

 2 ندى محمد عبدالرؤف عبدالمنصف حسينى

 3 احندى هانى محمد عبدالفت

 4 ندى هالل محمد هالل محمود شرف

 5 نرمين الهادي رجب االلفي منصور

 6 نرمين نجم حسن محمد

 7 نسمه عبد الرحمن ابراهيم عبد الحميد

 8 نسمه عبدالحميد محمد محمد

 9 نعمان ابوجرير غنيم ابراهيم

 10 نفين صابر سالم محمد حسن
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 11 نها مصطفى محمد مصطفى

 12 علينهى جمال عيسى 

 13 نوال سمير عبد الرؤف طنطاوى موسى

 14 نور ايمن السيد عطيه

 15 نور عيد عبد العزيز مهدي

 16 نورا عالء محمد محمد

 17 نورا محمد مسلم محمد

 11 نوران يحيى ابراهيم محمد بكرى

 11 نورسين عابد صبرى محمود

 22 نورهان ايمن السيد عبد الواحد

 21 ى محمدنورهان حاتم فتحى عل

 22 نورهان رضا محمد محمد سند عبده

 23 نورهان شعبان الشرقاوى فهمى عيسى

 24 نورهان عوض السيد محمد محمد

 25 نورهان فهمى احمد على احمد

 22 نورهان محمد السيد عبدالكريم

 ساعة/................يوم/...............    ال                                          وه احمد حسين نشد /            
 م اسم الطالب

 1 نورهان محمد على عبدالحميد محمد على

 2 نورهان محمد على محمد عبدالهادى

 3 نورهان محمود محمد ابوالفتوح

 4 نورهان مصطفى محمد على محمد عامر

 5 نورهان ممدوح على عبدهللا موسى

 6 نورهان وليد محمد محمدى سليم

 7 داحمد محمد محم هنير

 8 صالح عمر على هنير

 9 نيره مأمون محمد مناع

 10 نيفين السيد محمد احمد
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 11 هاجر ابراهيم عبد الوارث ابراهيم

 12 هاجر احمد ابراهيم عبد البصير

 13 هاجر احمد محمود ابو الفتوح

 14 هاجر السيد عبد الهادى عوض العزب

 15 هاجر عادل محمد عطا الشاعر

 16 ح حسن محمدهاجر عبد الفتا

 17 هاجر على عبده عبد المطلب زاهر

 11 هاجر على محمد شاذلى هريدى

 11 هاجر محمد فؤاد على النجار

 22 هاجر محمود اسماعيل شحاته احمد

 21 هادى محمد جمعه عبدالعزيز

 22 هانم دسوقى احمد دسوقى عبدهللا

 23 هاني رجب محمد السيد

 24 هايدى هانى السيد على

 25 به احمد علي احمده

 22 هدير جوده صابر عباده الغمرى

 يوم/...............    الساعة/................                                         هدى سعيد د /             
 م اسم الطالب

 1 هنا ربيع الشحات محمد أحمد

 2 هند رفعت حميده حامد

 3 هند سعيد السيد عبدالعظيم السيد

 4 هند مجدى ابراهيم على

 5 هند محمد احمد عبد الحفيظ

 6 هويدا حامد محمد علي عيسى

 7 هيام السيد محمد الشحات السيد

 8 وداد سعد سعد بدوى

 9 وردة جمال حسن السيد

 10 وسام عالء الشحات بكرى
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 عميد الكليه                                                                            رئيس معيار الطالب والخريجين          

                                   

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

 11 وسام وائل محمد عبدالفتاح

 12 وفاء محسن محمد محمد عوض هللا

 13 حمد عطيه قنديلوالء اشرف م

 14 والء خالد جاب هللا منصور ابراهيم

 15 وئام  صالح الدين احمد علي

 16 يارا محمد محمد شتيه سالم

 17 يارا محمود عبد هللا محمود

 11 ياسمين السيد سويلم عطيه

 11 ياسمين على عبدالهادى احمد

 22 ياسمين عيسى رضوان معوض رضوان

 21 اروس سليمانياسمين محمود سعد عيد

 22 ياسمين محمود غريب الشربينى

 23 ياسمين ياسر محمد شفيق صالح

 24 ياسين محمد صالح احمد عبد العزيز

 25 يوسف اشرف فؤاد حافظ عبد الرحمن

          

 يوم/...............    الساعة/................اسماء شوقى                                                         د /  

 م الطالب اسم

 1 يوسف محمد احمد السيد

 2 ابتهال عطا رشاد عواد

 3 ابراهيم اسماعيل عبدالرحمن محمد

 4 احمد عبدالنبي جوده توفيق منسي

 5 اسالم السيد سعيد سيد احمد محمد

 6 اسماء احمد محمد حسنى

 7 اشرف عبدالمنعم محمد احمد

 8 الء ناصر عبدالكريم مصلحي مصطفي رزقآ

 9 ادهم مصطفي عبدالحميد محمد اماني

 10 امنيه مصطفي السيد بدير
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 11 اميره احمد عماد الدين عبدالهادي محمد

 12 اميمه محمد ابراهيم حسن

 13 ايمان رجب عبدالمقصود فرج

 14 ايمن عصام حافظ يماني متولي

 15 ايه اسماعيل ابراهيم مسعد

 16 ايه السيد عبدالرحمن السيد

 17 د امامايه محمد احم

 11 بسمه محمد ابراهيم محمد

 11 جهاد نبيل محمد حافظ

 22 خالد حسن علي حسن

 21 دينا محمد عبدالرؤف السيد

 22 رضوي  مدحت محمود محمد

 23 روان كمال عبدالعظيم السيد محمد

 24 روضه السيد شوقي عبدالباري علي

 25 ساره سعيد طلعت عبدهللا

 يوم/...............    الساعة/................                                                رضوى احمد د /             
 م اسم الطالب

 1 سميه محمد حامد مخيمر

 2 الحميد طه السيد عبدربه عبد

 3 الرحمن محمد عبدهللا ابراهيم السيد موسي عبد

 4 هللا محمد عبدهللا حسين عبد

 5 عبدهللا الشوربجي فاطمه الزهراء محمد محمد

 6 فتحي احمد ابوالفتوح احمد

 7 فهمي عبدالحميد فهمي عبدالحميد

 8 كوثر محمد مسلم حسن

 9 محمد رضا محمد السيد

 10 الحي عبدهللا جمعه محمد عبد

 11 محمد كمال ابراهيم حسن
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 12 محمد محمد السيد حسن

 13 محمود ابراهيم حسن محمد

 14 ودمحمود احمد سليمان محم

 15 محمود ثروت منصور علي

 16 محمود محمد عبدالعزيز طه يوسف

 17 محمود محمد على عبدالباقى على

 11 مريم اشرف ابراهيم الدسوقي سليم عوض

 11 مصطفي الناجي حسن عبدالرحمن

 22 متولي علي نصر عبده ابوزيد ىند

 21 هاجر جمال عبدالسالم محمد

 22 وسام محمد محمد السيد علي

 23 والء صبري موسي الهادي

 24 يوسف فرج محمد عبدالحميد

 


