
 الخريجينومعيار الطلاب  

 الثالثة الساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2023/ 2022 الجامعيللعام 
كلية التمريض        جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……  الساعة/ ……/ يوم                شريهان عوض هللا  / د       

 م اسم الطالب 

 1 ابانوب محفوظ كرم يوسف

 2 ابتسام محمد أمرهللا على 

 3 ابتهال سليمان السيد سليمان

 4 ابرار عبدالعظيم فتحى ابراهيم

 5 ابرار محمد عبدالحميد عبدهللا

 6 السيد ابراهيم حسينابراهيم 

 7 ابراهيم السيد توفيق السيد

 8 ابراهيم جمال محمد حسين الشعراوي

 9 ابراهيم عادل ابراهيم عبدالمعطي  

 10 ابراهيم عبد الناصر ابراهيم عبدهللا

 11 ابراهيم على ابراهيم احمد صالح 

 12 ابراهيم محمد احمد فوزي ابوهاشم

 13 ابراهيم محمد فتحي فوده 

 14 احالم عادل عوض جمعه

 15 احالم عبد السالم مصطفى عبدالسالم 

 16 احمد ابراهيم حسن ابراهيم 

 17 احمد ابراهيم صديق عمر السيد

 18 احمد ابراهيم عبدالنبي سليمان

 19 احمد احمد احمد احمد الفقي

 20 احمد اشرف خيري حسين

 21 احمد اشرف محمد احمد 

 22 فرماوياحمد السيد رجب 

 23 احمد السيد محمد احمد شعبان 

 24 احمد ايمن شحتة عبدالعزيز احمد 

 25 احمد ايهاب محمد احمد 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /         اسماء محمود فوزيد/              

 م اسم الطالب 

 1 احمد توفيق السيد احمد توفيق 

 2 احمد جمال الدين محمد محمد مصطفي 

 3 البصري محمد سليمان احمد حسن 

 4 احمد حسن عبدالرحمن ابراهيم المالح 

 5 احمد حسن محمد حسن 

 6 احمد حسن محمد خيري حسن 

 7 احمد حماده لطفى السيد 

 8 احمد حمدى عبدالواحد خليل السيد 

 9 احمد حمدى موسي عبدالباري محمد 

 10 احمد خالد احمد ابراهيم 

 11 احمد خالد مصطفى طه 

 12 خميس كمال احمد احمد 

 13 احمد رافت السيد السيد عسكر 

 14 احمد رمضان نافع السيد

 15 سعدالدجوي  احمد سعد احمد محمد

 16 احمد سالمه السيد عبدربه

 17 احمد سليمان احمد علي 

 18 احمد صابر محمد علي سالم 

 19 احمد صبحي محمد شهدي

 20 احمد صالح محمد سعيد اسماعيل 

 21 الشبراوي علي ابراهيم احمد طه 

 22 احمد عادل شحاتة بندارى

 23 احمد عاطف ابواليزيد قطب 

 24 احمد عاطف محمد سالم عسكر 

 25 احمد عاطف هاني عبدهللا علوه 
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 ..……الساعة/   ……يوم /إسماعيل      بتعه محمود محمد د/          
 

 م اسم الطالب 

 1 محمد عطيه  احمد عبد الحارس عطيه 

 2 احمد عبد الستار احمد عبدالرحمن 

 3 احمد عبد المنعم محمد عبدالمنعم خطاب

 4 احمد عبده احمد محمد عبدالواحد 

 5 احمد عصام ابراهيم مصطفى 

 6 احمد عصام السيد عطيه 

 7 احمد عصام مرسي ابوالعباس عطيه 

 8 احمد عفت محمد جوده احمد مختار 

 9 احمد عالء علي علي موسي الحلواني 

 10 احمد على ابراهيم عبدالعزيز سيد احمد 

 11 احمد عيسوي ربيع السيد 

 12 احمد فارس احمد ابراهيم

 13 احمد فهيم الهادي عطيه 

 14 احمد قطب عبدالعال مرسي

 15 احمد ماجد محمد ابراهيم محمد سالم 

 16 محمود السيد مصطفي   احمد مجدى

 17 احمد محمد احمد السيد عبدهللا

 18 احمد محمد احمد الهادي حسين محمد 

 19 احمد محمد احمد عبدالرحمن 

 20 احمد محمد احمد عبدهللا

 21 احمد محمد احمد عبدالمقصود

 22 احمد محمد احمد فوزي حسين محمد 

 23 احمد محمد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل 

 24 احمد محمد الشحات سعيد السيد

 25 احمد محمد حسن محمد 
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 ..……الساعة/    ……يوم /       غادة ناصر محمد محمودد/             

 م اسم الطالب 

 1 احمد محمد سيف النصر عامر محمد 
 2 احمد محمد عابدين محمد 
 3 احمد محمد عباس مرسى 
 4 احمد محمد عبدالاله سيد 

 5 محمد على بحيرى احمد محمد على 
 6 احمد محمد علي مصطفي ابراهيم عطا 
 7 احمد محمد محمد علي حسين الصوري 

 8 احمد محمد مصطفى احمد 
 9 احمد محمود اسماعيل السيد 

 10 احمد محمود حامد بالسي 
 11 احمد محمود عبدالرحمن دسوقي احمد 

 12 احمد محمود محمد عبدللا 
 13 احمد محمود موسي عليوه موسي 

 14 احمد مصطفى محمد احمد على الباز 
 15 احمد مصطفى مصطفي حسن ابراهيم زيدان 

 16 احمد ممدوح نبيه زين السيد 
 17 احمد ناصر محمد حامدعبدالرازق

 18 احمد نصحى عادل عبدالحليم 
 19 احمد وائل احمد السيد عثمان 

 20 احمد وجيه حسن محمد 
 21 احمد يوسف ابراهيم يوسف 

 22 ادهم سعيد محمد امام 
 23 اروى الشناوى يوسف الشناوي 

 24 اروى حسنى محمد طلبه 
 25 اروى حسين سعد عطيه حسن مطاوع 
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 ..……الساعة/  ……يوم /       فوزيه نبيل محمد عبد الحميدد/ 

 

 م اسم الطالب 

 1 سمير عماره احمد عماره اروى

 2 اروى عبد الناصر منصور حسين 

 3 اروى محمد عطيه علي شاهين

 4 اريج بكرى احمد يوسف علي

 5 اريج عبد الرحمن غريب علي

 6 اريج عمرو عبدالمنعم محمود 

 7 اسامه احمد محمد حسن ضيف 

 8 اسامه عمر محمد محمدخضر 

 9 اسامه متولى محمود ابوعامر

 10 اسامه محمد احمد سليم صقر

 11 اسامه محمد محمد يوسف محمد عمر 

 12 اسامه محمود محمد محمود 

 13 اسامه نبيل صالح الدين السيد

 14 اسراء ابراهيم الفضالى محمود ابراهيم 

 15 اسراء ابراهيم محمد عبد هللا

 16 اسراء احمد عبدالعال احمد 

 17 اسراء احمد علي منصور

 18 اسراء اشرف السيد محمود مصطفى 

 19 اسراء السيد السيد احمد

 20 اسراء السيد فتحى محمد 

 21 اسراء السيد محمد السيد

 22 اسراء السيد محمود عبدالسميع 

 23 اسراء ايمن السعيد محمد 

 24 اسراء ايهاب السيد ابراهيم 

 25 اسراء ايهاب محمد المصيلحي احمد 
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 ..……الساعة/   ……يوم /     أحمد عبد الواحدإسراء علي د/ 

 م اسم الطالب 

 1 اسراء ايهاب محمد خيري عبدالمعطي 

 2 اسراء حافظ عبدالحفيظ المرسي 

 3 اسراء حسن ابواليزيد عبدالحميد 

 4 اسراء حمدى ذكي محمد محمد 

 5 اسراء خالد عبداللطيف محمود 

 6 اسراء ربيع محمد عبدالحميد 

 7 اسراء رضا عبدالمنصف السيد العايدي

 8 اسراء سامى محمد محمد عثمان 

 9 اسراء سعيد عبدالحميد احمد الحمار

 10 اسراء سعيد عبدالحميد احمد جادو

 11 اسراء سالمه عبدالرازق عوض 

 12 اسراء شعبان عبد الحميد محمد 

 13 اسراء عبد الستار عبدالقادرالسيد طعيمه 

 14 العال مصطفي ابراهيم اسراء عبد 

 15 اسراء عبد هللا عبدهللا ابراهيم

 16 اسراء عبد هللا على السيد

 17 اسراء عبده علي عبد الجليل علي 

 18 اسراء عبده محمد حسن متولي 

 19 اسراء على محمد على 

 20 اسراء عيسى علي سماحه

 21 اسراء فوزى فتحى السيد 

 22 اسراء كامل عيسى كامل 

 23 اسراء مبروك منير عبدالعزيز ابراهيم 

 24 اسراء محمد احمد السيد

 25 اسراء محمد احمد عبدالمقصود 
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 .……الساعة/  ……يوم /     ميادة محمد على حنفىد/ 

 م اسم الطالب 

 1 اسراء محمد عبدالرحمن محمد 

 2 اسراء محمد عبدالعظيم محمد عبدهللا

 3 اسراء محمود السيد محمود 

 4 اسراء محمود محمد عبدالمقصود

 5 اسراء مصباح عبدالهادي محمود عبدالهادي 

 6 اسراء معوض محمد ابو القاسم 

 7 اسراء ناجح جمعه عبدالرحمن 

 8 اسراء وائل عطيه محمد 

 9 اسراء وجيه عبدالمؤمن عبدالمعطي 

 10 اسراء ياسر احمد عبدربه

 11 اسالم احمد السيد احمد سالم 

 12 اسالم احمد محمد شحاته علي الحصاوي

 13 اسالم السيد احمد العروسي

 14 اسالم السيد صفوت عبدالودود 

 15 اسالم السيد مصطفى محمد 

 16 اسالم عاطف لطفي امام ابراهيم 

 17 اسالم عبد العظيم حسن علي

 18 اسالم كمال صفوت عز الرجال

 19 السيد احمد عمر  اسالم محمد محمد

 20 اسالم محمد ونيس سليمان

 21 اسالم محمود عبدالهادى عبدالرحيم 

 22 اسالم نبيل عبدالرحمن محمد سالم 

 23 اسماء ابراهيم فاروق ابراهيم حسين سالمه 

 24 اسماء احمد احمد عطيه اسماعيل 

 25 اسماء احمد عبدالعظيم على
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 ..……الساعة/  ……يوم /     بسمة عبد المجيد عدليد/ 

 م اسم الطالب 

 1 اسماء احمد محمد علي احمد 

 2 اسماء اشرف علي حجازي

 3 اسماء السيد حسن جمعه سالم 

 4 اسماء السيد حسين ابراهيم 

 5 اسماء السيد عبدالعال السيد حسانين 

 6 اسماء ايمن زاهر بدر 

 7 اسماء حسنى محمود فيصل صالح

 8 عبدالعزيز يوسف اسماء خالد 

 9 اسماء رجب الشبراوي رمضان

 10 اسماء رضا حسن عبدالحميد 

 11 اسماء رضا محمد الشبراوي طلبه 

 12 اسماء رياض محمد احمد حسن 

 13 اسماء سعيد صالح ابراهيم 

 14 اسماء سعيد عبدالرازق عبدالمطلب 

 15 اسماء صالح محمد االحمدي سالم

 16 عبدالرحمن محمد اسماء عاطف 

 17 اسماء عبد الحميد حسين على السنهوتي 

 18 اسماء عبد الرازق عبد الغفار عطيه احمد 

 19 اسماء عبد هللا حسيني عبدهللا

 20 اسماء على جوده علي السحيمي 

 21 اسماء فتحى شعبان محمد حسين الفداوي 

 22 اسماء محمد ابراهيم شبانه 

 23 اسماء محمد احمد حسن 

 24 اسماء محمد السيد محمد ابراهيم 

 25 اسماء محمد سليم ابراهيم محمد 
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 ..……الساعة/  ……يوم /      إيمان محمود أبو العالد/ 

 م اسم الطالب 

 1 اسماء محمد عبدالحميد محمد 

 2 اسماء محمد عبدالعظيم احمد عبدالحليم 

 3 اسماء محمد عبداللطيف عبدالتواب 

 4 اسماء محمد عطيه علي حسن 

 5 اسماء محمد فؤاد محمد 

 6 اسماء محمد لطفى محمد 

 7 اسماء محمد محمد بيلي 

 8 اسماء محمد محمد علي القمحاوي 

 9 اسماء محمد محمود محمد عطيه 

 10 اسماء محمود أبو الليل محمد 

 11 اسماء منصور محمد منصور ابو العال

 12 عبدالفتاح عمر اسماء ناصر 

 13 اسماعيل محمد اسماعيل عبدالمقصود 

 14 اشرف محمدى محمد سليمان 

 15 اشرقت عبده محمد عبده عرفات

 16 اشرقت محمد محمد عبدالعاطي عامر 

 17 اصاله عصام سند السيد محمد 

 18 اعتماد على حامد على 

 19 افنان حسن سالم ابراهيم

 20 السيدافنان محمد احمد عناني  

 21 اكمل محمد محمود سامي فهمي الغندور 

 22 آالء  احمد السيد السيد

 23 آالء  احمد رمضان محمد

 24 آالء  احمد نصر احمد خليل 

 25 آالء  اسماعيل محمد عمر اسماعيل 
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 ..……الساعة/   ……يوم /       هيام شعبان السيد شحاتةد/ 

 م اسم الطالب 

 1 محمد متولي احمد  آالء  اشرف

 2 آالء  السيد عبدالرحمن اسماعيل محمد 

 3 آالء  السيد عبدالرحمن السيد

 4 آالء  الشحات احمد محمد

 5 آالء  ايمن توفيق علي احمد 

 6 آالء  ايمن سامي متولي علي

 7 آالء  حامد محمد محمود 

 8 آالء  حسن قطب عبدالحميد 

 9 محمد حسن اسماعيل القنيشي  آالء  حسن

 10 آالء  حمدى الششتاوي ابراهيم

 11 آالء  خالد احمد السيد 

 12 آالء  طلعت  حلبي متولي مصطفي 

 13 آالء حسين محمد عبد الواحد 

 14 آالء خالد على محمود 

 15 آالء خالد محمد عبد القادر

 16 آالء رافت حسن عبدالعزيز 

 17 عبدالعال آالء رضا محمد 

 18 آالء زكريا البدرى مرسى

 19 آالء عبد الباسط محمد هجرسى 

 20 آالء عبد الحكيم السيد عبدالسالم 

 21 آالء عبد السالم عبدالوالي بحيري 

 22 آالء عبد هللا عبدالسالم موسى 

 23 آالء عصام فاروق محمد 

 24 آالء عالء السيد ابوهاشم

 25 آالء عيد احمد محمد 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /    هبه عبد هللا عبد النبىد/ 

 م اسم الطالب 

 1 آالء محمد السيد السيد متولي 

 2 آالء محمد السيد علوان رشوان

 3 آالء محمد حسينى عطيه 

 4 آالء محمد سليمان السيد احمد 

 5 آالء محمد عاطف السيد 

 6 آالء محمد فتحي عبدالقوي

 7 آالء محمد فؤاد عبده

 8 آالء محمد مرسي عبدهللا

 9 آالء محمد مصطفي عطيه 

 10 آالء محمود عبدالعزيز ابراهيم

 11 آالء محمود علي ابوالفتوح محمد 

 12 آالء محمود مصطفي محمد 

 13 آالء ناصر متولي عبدالفتاح

 14 آالء هانى حسين إبراهيم 

 15 آالء هالل علي علي الكمار

 16 محمد السيد آلزهراء حمدى

 17 آلزهراء محمد ابراهيم علوان

 18 آلسعيد اشرف محمود ابراهيم خطاب

 19 آلسعيد فتحى السعيد احمد

 20 آلسيد حمدى السيد حسن 

 21 آلسيد عيد السيد احمد 

 22 آلسيد محمد السيد سليم علي

 23 آلشيماء رضا ابراهيم محمد احمد 

 24 رفاعي ابراهيم محمد  آلشيماء

 25 آلشيماء على احمد على 
 

 



 الخريجينومعيار الطلاب  
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 2023/ 2022 الجامعيللعام 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /          مروة سامي السعيد سليمان د/ 

 م اسم الطالب 

 1 آلشيماء محمد اسامه احمد محمد 

 2 آلشيماء محمد عبدالعاطي حامد بحيري 

 3 آلهام اشرف صالح عبدالحميد متولي االلفي 

 4 تامر محمد السيد حسن آلهام

 5 امال عبد هللا عبدالخالق علي

 6 اماني ابراهيم محمود احمد 

 7 امانى احمد احمد مصطفى

 8 اماني اسامه عبدالحليم السيد

 9 امانى السيد محمد  السيد عبدالمقصود 

 10 اماني ايمن عبدهللا الصاوي فرحات 

 11 امانى حسام احمد محمود

 12 محروس علي يوسف اماني حماده 

 13 امانى شلبى عبدالعال عثمان

 14 اماني عادل عبدالمنعم سالم فخر

 15 اماني عبد السالم محمد عبدالسالم

 16 اماني عربى محمد عطا

 17 امانى عثمان سليمان رمضان

 18 اماني مجدي طلعت قطب

 19 اماني محمد السيد احمد 

 20 اماني محمد محمود محمد

 21 اماني ناصر محمد علي عابد

 22 امل اشرف ابوورده محمد الحنفي 

 23 امل السعيد محمد ابراهيم حسون 

 24 امل السيد خضر محمد 

 25 امل امين السيد يوسف 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /   رشا عبد اللطيف عبد العزيزد/ 

 م اسم الطالب 

 1 امل ايمن امين احمد السيد 
 2 السيد عليامل جمال 

 3 امل حمدى الصاوى الطنطاوى 
 4 امل محمود محمد ابراهيم 

 5 امل نبيل عبدالمحسن عبدالهادي
 6 امنيه ابراهيم عبدالجواد ابراهيم الزملي

 7 امنيه ابراهيم عطيه حجاج 
 8 امنيه احمد محمد عبدالوهاب 

 9 امنيه اسماعيل ابراهيم الخولي
 10 البرعي امنيه امين متولي محمد 

 11 امنيه برعى محمود محمد حسانين 
 12 امنيه بهاء الدين متولى الطاهر
 13 امنيه حسن محمد احمد حجاب 

 14 امنيه حسين محمد حسين ابراهيم العشري 
 15 امنيه صفوت ابوالفتوح السيد 

 16 امنيه عامر يوسف احمد 
 17 امنيه عبد الكريم محمد عبدالكريم 
 18 امنيه عبد للا عبدالمقصود تهامى 

 19 امنيه عالء الدين خليل سليمان 
 20 امنيه محمد محمود حسن 

 21 امنيه محمود السيد احمد حسن 
 22 امنيه مسلم ابراهيم السيد علي

 23 امنيه نبيل عوض للا محمد 
 24 امير السيد احمد حجازى 

 25 امير محمد محمود عبدالرحمن االصور 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /                         عزه السيد عبد الفتاح د/ 

 م اسم الطالب 

 1 اميره ابراهيم عبداللطيف ابراهيم محمد 
 2 اميره احمد عوض السيد 
 3 اميره احمد متولى السيد 

 4 اميره السيد عبدالعزيز خليل 
 5 اميره انور عبد الحليم محمد 

 6 اميره ايهاب صالح ابراهيم عبدالهادي 
 7 اميره سعيد عبدالعظيم ابراهيم 
 8 اميره شحاته علي يوسف سليم 

 9 اميره صفوت عبدالستار السيد ابراهيم 
 10 اميره عابد احمد احمد سالم

 11 اميره عادل علي محمد حسين 
 12 اميره عبد العزيز عبدالسالم محمد 
 13 اميره عبد القادر السعيد عبدالقادر

 14 اميره عبد للا خليل محمد 
 15 اميره عبد المعطي فاروق عبد المعطي

 16 اميره عوده سليمان سويلم 
 17 اميره فوزى يسن يسن 

 18 اميره كامل عبد الستار موسى
 19 اميره محمد ابراهيم عبدالرحمن محمد هندي 

 20 اميره محمد احمد سليم عبدالمنعم 
 21 اميره محمد السيد محمد عوض للا

 22 اميره محمد فرج احمد 
 23 اميره محمد فوزي محمد 

 24 اميره مروان محمد علي ابراهيم 
 25 امينه عزت عزت عبدالعظيم السعيد السكري
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /            شاديه فتحي محمود محمدد/ 

 م اسم الطالب 

 1 انجى اسامه سعيد حسين هالل
 2 انجى عبد للا عبدالرحمن ابراهيم 

 3 انجى على محمد شحاته 
 4 انسام موسى علي احمد 

 5 انور احمد محمد عرابي 
 6 ايات حسين محمد سليمان عبدالدايم

 7 ايات رمضان شعبان سيد احمد 
 8 ابراهيم ايمان ابراهيم الشبراوي 

 9 ايمان ابراهيم عبدالرحيم محمد 
 10 ايمان ابراهيم عبدالسميع نصر

 11 ايمان احمد ابوزيد امين 
 12 ايمان احمد حلمي السيد حسن 

 13 ايمان احمد فرج للا محمد فرج للا 
 14 ايمان احمد فكري ياسين بدر 

 15 ايمان احمد محمد محمد الماحي 
 16 ايمان احمد محمد محمد عبدالفتاح 

 17 ايمان اسماعيل محمد عبدالكريم 
 18 ايمان السيد ابراهيم منصور محمد 

 19 ايمان السيد علي السيد عبدالال
 20 ايمان الهادي الصبيحي الهادي 

 21 ايمان ايمن ابراهيم ابراهيم شعبان 
 22 ايمان ايمن محيى على 
 23 ايمان جالل فتحي طه 

 24 ايمان حسام حسن عبدالطيف الشع
 25 ايمان حسن عبدالعظيم محمود احمد
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /    نسرين مصباح السيد محمدد/ 

 م اسم الطالب 

 1 ايمان حمدي ابراهيم علي عوض 
 2 ايمان خالد السيد السيد محمد 

 3 ايمان راضي بهجت عبدالفتاح اسماعيل 
 4 عبدالسالم علي السكريايمان رضا 

 5 ايمان رمضان عبدالرحمن حسن 
 6 ايمان سامح عبد الفتاح صقر 

 7 ايمان سعد ابراهيم محمد ابراهيم 
 8 ايمان عادل احمد محمد 

 9 ايمان عبد الرازق سالم عامر
 10 ايمان عبد السميع محمد عمر

 11 ايمان عبد النبي حسين محمد حسين 
 12 ابراهيم السيد ايمان عبده 

 13 ايمان على محمد على 
 14 ايمان عماد عبد الرحمن احمد 

 15 ايمان لطفى شحاته ابراهيم 
 16 ايمان ماهر محمود محمود عنان 

 17 ايمان محمد ابراهيم صالح 
 18 ايمان محمد ابوالفتوح محمد 

 19 ايمان محمد خليل محمد صالح 
 20 ايمان محمد عبدالحميد صالح 

 21 ايمان محمد عبدالفتاح محمد علي ابوالعال
 22 ايمان محمد علي ابراهيم 

 23 ايمان محمد نجاح عبدالسالم وهادي 
 24 ايمان محمود السيد امين 

 25 ايمان محمود محمد خالد محمد حسين 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /      داليا السعيد إبراهيم احمدد/ 

 م اسم الطالب 

 1 محمد ياسين محمود ايمان محمود 
 2 ايمان مصطفى حامد عبدالوهاب 

 3 ايمان مصطفى رمضان مصطفى 
 4 ايمان مصطفى كمال عبدالرحمن 

 5 ايمان نبيل عبدللا سليم 
 6 ايمن السيد عبدالهادي حماد 

 7 ايمن مصطفى توفيق مصطفي
 8 ايناس ابراهيم غريب السيد 

 9 ايناس عبد للا اسماعيل غالي
 10 ايناس عبد للا الديب عبدللا 
 11 ايناس محمود محمود الجيد 

 12 ايناس ندا احمد محمد
 13 ايه ابراهيم السيد محمد محمد سالم

 14 ايه ابراهيم حسن ابراهيم 
 15 ايه ابراهيم علي ابراهيم 

 16 ايه احمد انور مسعد اسماعيل
 17 ايه احمد عطيه حسن النجار 

 18 حسن محمد ايه احمد محمد 
 19 ايه احمد محمد علي

 20 ايه اشرف محمد عطيه االرضي 
 21 ايه السيد ابراهيم محمد 
 22 ايه السيد حسنين محمد 

 23 ايه السيد محمد احمد 
 24 ايه السيد محمد أحمد عبدالحميد 

 25 ايه السيد محمد شرف ابراهيم حرف 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/    ……يوم /           صفاء محمد متولي عطيةد/ 

 م اسم الطالب 

 1 ايه جمال احمد سليمان 
 2 ايه جمعه محمد جمعه 

 3 ايه جمعه محمد حسن علي 
 4 ايه حافظ حافظ عوض عبدللا

 5 ايه حسن محمد احمد محمد سالمه
 6 ايه حماده ابراهيم مصطفي جاب للا

 7 ايه حمدى حسين عبد الجواد 
 8 فتحي محمد فرحات  ايه دسوقى

 9 ايه رضا السيد عطوه الزنكلوني 
 10 ايه رضا عزازي ابوالعزم 

 11 ايه رضا محمد ايوب 
 12 ايه سعيد رشاد عبدالفتاح السيد 

 13 ايه سليم محمد سليم حسانين 
 14 ايه صابر سليم سالم 

 15 ايه صالح فاضل خليل 
 16 ايه عادل لطفي السيد احمد 

 17 ايه عبد الحميد محمد عبدالرحمن 
 18 ايه عبد الرحيم ابراهيم عبدالرحيم 

 19 ايه عبد العزيز حسن عطيه 
 20 ايه عبد العزيز عبد العال عطية 

 21 ايه عبد العزيز فهمى حفناوى محمد 
 22 ايه عبد القادر محمد صبرى 

 23 ايه عبد للا السيد احمد 
 24 ايه عبد المقصود محمد عبدالمقصود يوسف 

 25 ايه عبد المنعم تهامي عرفه عبداللطيف 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /         هناء حمدى على الزينى د/

 م اسم الطالب 

 1 ايه عربى عبدالعزيز سالمه االعور 
 2 ايه عطية إبراهيم حسن 

 3 ايه عالء الدين احمد يوسف 
 4 عبدللا الشناوى  ايه عماد خيرى

 5 ايه عماد علي محمد محمد بسيوني 
 6 ايه عنتر محمد ابراهيم 

 7 ايه عيسي صبحي السيد حرب 
 8 ايه فايز محمد غريب ايوب 
 9 ايه فتحى عبدالرحمن محمد 
 10 ايه محمد احمد حسن محمد 

 11 ايه محمد احمد عبدالسالم 
 12 ايه محمد السيد ابراهيم 

 13 ايه محمد السيد الديدامونى 
 14 ايه محمد حسن ابراهيم 

 15 ايه محمد رجب سيد احمد 
 16 ايه محمد شحاته محمد 

 17 ايه محمد صبحى محمد 
 18 ايه محمد عبدللا الحسيني 

 19 ايه محمد عيسوي محمد عيسوي 
 20 ايه محمد محمد السيد 

 21 ايه محمد محمد عبدللا 
 22 محمد بكيره ايه محمد محمد 

 23 ايه محمود عبدالدايم محمد الدعبوس 
 24 ايه محمود عبدالمنعم محمود الخوانكي 

 25 ايه نبيل عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الهنداوي
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /                هانم أحمد عبد الخالقد/ 

 م اسم الطالب 

 1 ايه نبيل محمد عبودي 
 2 محمود هاشم محمد  ايه نشات 

 3 ايه نعيم السيد حامد 
 4 ايه هاني محمد جمعه مبدي 

 5 ايه وحيد مدحت حسب محمد نوح 
 6 اية يحى محمد عطوه الحفني 

 7 ايهاب رياض جمال عبدللا 
 8 ايهاب محمد احمد السيد

 9 باسم محمد السيد حسن السيد 
 10 بدر زين علي محمد 

 11 شحته احمد ابودريس محمود  بدر ناير
 12 براءه جمال محمد حامد 

 13 برديس محمد عبدللا محمود 
 14 بسمله سعيد عطوه محمود السيد 

 15 بسمه اسامه ايوب عبدالسالم 
 16 بسمه باسم محمد عبدالعظيم 

 17 بسمه رمضان عبدالسالم عبدالمنعم
 18 بسمه ماهر محمد محمود 

 19 عبدالمحسن احمد بسمه متولي 
 20 بسمه نصر السيد حسين غالي

 21 بسنت محمد ابراهيم السيد سيد احمد 
 22 بسنت محمد السيد عبد الحليم 

 23 بسنت محمد كامل عطيه الشيخ 
 24 بسيوني محمد محمد عقل دياب 

 25 بشار السيد خليل عبدالحميد خليل
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /       حازم السعيد عبد الجوادد/ 

 م اسم الطالب 

 1 بالل محمد احمد مختار
 2 بلبل محمود احمد محمد 
 3 بنان جوده احمد سليمان 

 4 تسنيم جوهري السيد احمد محمد علي 
 5 تسنيم سمير محمد موسى 

 6 تغريد اشرف محمود محمد احمد 
 7 تغريد خالد محمد الشحات السيد 

 8 ابراهيم علي  تغريد فيصل عبدالجواد 
 9 تقى السيد محمود السيد 

 10 تقى محمد انيس احمد عامود 
 11 تقى محمد محمود عطا 

 12 تيسير ابراهيم محمد محمد حسين 
 13 ثروت محمد السيد محمد ابوالمعاطي

 14 ثريا صابر محمد كامل حسن غانم 
 15 جميله طارق ابراهيم محمد ابراهيم 

 16 ابراهيم جهاد محمد على 
 17 جهاد محمد علي محمد الشحات 

 18 جورج رفيق هانئ صادق رزق للا
 19 حازم محمد مختار مرسي 

 20 حامد محمد حامد احمد عطيه
 21 حبيبه محمد خضر عبدالعزيز

 22 حسام ايمن عبده السيد 
 23 حسام فتوح محمد على 

 24 حسام محمود السيد أحمد 
 25 االهل حسن احمد حسن محمد سيد  

 

 



 الخريجينومعيار الطلاب  

 الثالثة الساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2023/ 2022 الجامعيللعام 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /                      حنان محمد محمد جادد/ 

 م اسم الطالب 

 1 حسن سليمان عبدالعال محمد 
 2 حسن عباس حسن عبدالعزيز نعيم 

 3 حسن محمد حسن السيد 
 4 حسناء عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عقاب 

 5 حسنيه احمد حلمي عبدالحافظ النقيب 
 6 حسين محمد احمد حسين محمد 
 7 حماده عبدالرحيم حماده السيد 

 8 حمدى رجب عبدالغني عبدالرحمن 
 9 حمدى عبد السالم عبدللا عبدالسالم

 10 حنان اسامه محمود محمد 
 11 حنان حمدى عبدالباسط موسي
 12 حنان شحاته عبدالجواد السيد 

 13 حنان عرابي فتحي عرابي 
 14 ابراهيم حسن حنان محمد 

 15 حنان محمد محمود على 
 16 حنان ياسر ذكي محمود عاشور 
 17 حياه محمد احمد محمد اسماعيل 
 18 خالد ابراهيم محمد حسن ابراهيم 

 19 خالد السيد احمد طالب علي
 20 خالد وليد سعيد احمد السيد 

 21 خديجه صابر عيد محمد 
 22 خلود احمد السيد محمد احمد

 23 خلود احمد رزق محمد
 24 خلود اشرف السيد فرج فرج 

 25 خلود بهاء الدين عبدالحميد محمد محمد عبدالباقي 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /   سارة أحمد عبد العظيمد/ 

 م اسم الطالب 

 1 خلود جمال جوده حسن عيسي
 2 خلود حازم البيومي البيومي عبداللطيف 

 3 محمد خلود حمدي عبدالعال 
 4 خلود رافع سلمان رافع 
 5 خلود رضا محمد علي 

 6 خلود شعبان محمد السيد اسماعيل 
 7 خلود عبدالخالق محمد سالم 

 8 خلود عبدالفتاح محمد عبدالحميد محمد 
 9 خلود ماهر جوده السيد عطيه

 10 خلود ماهر عبدالغني اسماعيل سالمه
 11 خلود محمد ابراهيم بسيوني 

 12 مؤنس امين عوض خلود 
 13 خلود ناصر  عبدالحميد  مصطفي محمد 

 14 خلود ياسر محمد محمد 
 15 خيرى عنانى أبو العطا عنانى

 16 داليا محمد السيد سليم سليم 
 17 داليا محمد حسين محمد 

 18 داليا مسلم على محمد المسلمى
 19 دعاء اسماعيل السيد احمد 

 20 دعاء السيد حسين احمد 
 21 دعاء توفيق عبدالرؤف على 

 22 دعاء خالد عبدالمنعم مهدي علي 
 23 دعاء دراز محمد احمد زهران
 24 دعاء سليمان عبدالقادر ابراهيم 

 25 دعاء صابر عبد المنعم حسن 
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كلية التمريض        جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /        نهى جمال السيد د/ 

 م اسم الطالب 

 1 دعاء صبرى محمد حسن 
 2 دعاء عبد اللطيف أحمد عبداللطيف

 3 دعاء عبد النبى احمد بيومى 
 4 دعاء غمرى محمد على غمري 

 5 دعاء فوزي ابراهيم الحبشي احمد 
 6 دعاء مجدى السيد محمد 

 7 دعاء محمد السيد مصطفي علي شوالي 
 8 دعاء محمد عبدالعال ابراهيم عيسي 
 9 دعاء محمود مصبح محمد الشافعي

 10 دعاء هانى ابراهيم محمد حسن 
 11 دنيا احمد سعيد عبدالعزيز 
 12 دنيا السيد عبدالرؤف احمد 

 13 دنيا امام ابراهيم امام ابراهيم 
 14 دنيا صبحى محمد فرج 

 15 دنيا صبرى محمد محمد عبدالرحمن 
 16 دنيا طارق عبده ابو العزم 

 17 دنيا محمد الشحات عبدالعزيز شحاته 
 18 محمد امام محمد دنيا 

 19 دنيا محمد محمد على 
 20 دنيا محمود محمد العجمي

 21 دنيا وجيه ابراهيم محمد رضوان 
 22 دينا ابراهيم عبدالعزيز احمد الجيد 

 23 دينا اسامه فكري حجازي 
 24 دينا السيد عبدللا مسعود 

 25 دينا السيد على السيد 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /      هدير موسى محمد أحمدد/

 م اسم الطالب 

 1 دينا جمال عبدالعزيز السيد 
 2 دينا حسن احمد محمد 

 3 دينا حسن خليل عبدالعزيز 
 4 دينا سامى محمدي جمعه بدار

 5 دينا عبد السالم محمد عبدالسالم 
 6 دينا عبد للا رمضان السيد 

 7 دينا عبد للا سعيد سبع 
 8 دينا عبد الهادي السيد جالل

 9 دينا عرفات عبدالمجيد محمد مصطفي 
 10 دينا هشام عبد للا علي حجر 

 11 دينا هالل محمد هالل محمد شرف
 12 ذكرى عبدربه عبدالسالم السيد 

 13 ذياد محمد جوده محمد االحمدي
 14 رانيا اسامه عبدللا محمود 
 15 رانيا عادل ابراهيم حسن 

 16 فتحي فريد الضريبي  رانيا فريد عبدالسالم
 17 رانيا محمد عبدللا عبدالعزيز

 18 رانيا وحيد إبراهيم عبد المجيد 
 19 رباب الديداموني قاسم عبده

 20 رباب عاطف محمد على جبر
 21 رجب سعيد رجب محمد

 22 رحاب السيد رشدي علي ابراهيم 
 23 رحاب السيد محمد احمد

 24 الغريب رحاب خالد مصطفي حافظ 
 25 رحاب صابر السيد محى ابو النجا
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /         صفية جمعه محمد  د/
 

 م اسم الطالب 

 1 رحاب محمد عبدالرحيم محمد عفيفي 
 2 رحاب محمد على احمد 

 3 رحاب محمد علي عبدالعليم 
 4 رحمه السيد محمد السيد محمد فوده

 5 البرجي رحمه السيد محمد علي 
 6 رحمه حسن عبدللا حسن 
 7 رحمه رضا محمود احمد 

 8 رحمه رمضان قاسم رمضان 
 9 رحمه عبدالمنعم السيد حسن علي 

 10 رحمه فرحات علي فرحات 
 11 رحمه محمد خليفه نعاس خليفه 

 12 رحمه محمد عبدالنبي محمد زياده
 13 رحمه نبيل غندور علي غندور 

 14 الشبراوي رمضان ردينه محمد 
 15 رشا السيد ابراهيم عبد الفتاح

 16 رشا السيد حسيني محمد 
 17 رشا السيد عبداللطيف علي محمد 

 18 رضا محمد السيد محمد 
 19 رضا محمد محمد منصور السيد 

 20 رضوان مصطفي رضوان سعد الدين
 21 رضوه توفيق حسيني عبدالعزيز
 22 رضوى جمال حسن محمد حسن 

 23 رضوى رضا طه عبدالفتاح سليمان 
 24 رضوي رمضان محمد محمد عبدالرحمن 

 25 رضوى مجدى احمد محمد 
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                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /       أميرة السيد غريب د/ 
 

 م اسم الطالب 

 1 رضوى محمد السيد ياسين 
 2 رضوى ياسر محمد شوقي محمد حسين 

 3 رغد على رجب فتح للا 
 4 احمد حسن سالم  رغده

 5 رغده حسين سليمان حسين 
 6 رغده عبد المطلب سعد الدين بالسي زعرب 

 7 رقيه أحمد عبد المقصود أحمد 
 8 رقيه حمدي جوده عبدالخالق حسين 

 9 رمزه السيد قصى محمد 
 10 رنا أحمد متولى أحمد شعبان 

 11 رنا السيد محمد عبدالعال 
 12 رنا عبد للا شفيق رجب 

 13 رنا عبد المقصود محمد عبدالمقصود حسن 
 14 رنا هالل محمد صالح 

 15 رندا عبد النبي السيد موسي ابراهيم 
 16 رنيم متولى احمد علي محمد 

 17 رواء سمير احمد محمد 
 18 روان ايمن علي ابراهيم البقري 

 19 روان صبري السيد محمد كمال بيومي 
 20 روزان ابراهيم حسن ابراهيم 

 21 روضه محمد محمد محمد عبد الكريم 
 22 روضه ناصر السيد عبدللا محمد 

 23 روفيده احمد محمد عبدالحميد باشا
 24 روفيده السيد محمد نورالدين 

 25 روميساء اشرف محمد محمود الجوهري 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

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

 م اسم الطالب 

 1 عبدللا عبدالحق حسن عبدالعالروناء  
 2 روناء عبدالمنعم محمد محمد سليم 

 3 رؤى شاكر عبدالعليم سعد سعد 
 4 رويدا ربيع سعيد بيومي 

 5 ريم ابراهيم السيد عبدالكريم السيد 
 6 ريم احمد خيري السيد عطيه 

 7 ريم ايمن فتحي عبدالعظيم 
 8 ريم سامح عبدللا فرغلي 

 9 ريم مدين احمد حمزه
 10 ريم ياسر محمد اسماعيل احمد 

 11 رين اسامه محى الدين ابوالعباس 
 12 ريه عبدالمجيد محمد 

 13 ريهام ابراهيم محسن سالم حسان 
 14 ريهام احمد محمد مصطفي 

 15 ريهام السيد عطاهلل السيد 
 16 ريهام حامد علي عبدالقادر

 17 عفيفيريهام سعيد عبد الهادي 
 18 ريهام صبري عبدالسالم عبدالعليم شعبان 

 19 ريهام عاطف سليمان محمد 
 20 ريهام عبدالعزيز عبدالكريم محمد 

 21 ريهام علي حسن سليمان علي
 22 ريهام عماد جمال محمد 

 23 زهراء ابراهيم ثروت الشبراوى 
 24 زهراء السيد محمود مقبل 

 25 زهراء محمد متولي محمد علي
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /        ايمان مصطفي السيدد/                     

 م اسم الطالب 

 1 زياد عادل السيد جادللا 
 2 زينب احمد السيد حامد محمد 

 3 زينب احمد خيري مهدي الشافعي
 4 زينب احمد عبدالعظيم احمد سليمان 

 5 زينب احمد كامل محمد 
 6 زينب حسن ابراهيم عبدالرازق سعاده

 7 زينب خالد ابراهيم مصطفي محمد 
 8 زينب رمضان عبدالحي محمد 

 9 زينب سالمه عبدالستارعطيه شاهين 
 10 زينب عادل محمد يوسف 

 11 زينب عبد الرحمن حسيني عليوه 
 12 زينب مجدى ابوزيد على ابوزيد 

 13 زينب محمد احمد علي 
 14 زينب محمد محمد حسن 

 15 زينب مصطفى الطيب عبد الباقى 
 16 زينب يحى محمد الصغير 

 17 زينب يوسف عبدالرحمن حسن 
 18 ساره ابراهيم عبدالسميع محمد النجار

 19 ساره احمد محمود عبدالمنعم محمد 
 20 ساره اسماعيل محمد محمد حسن البركاوي 

 21 ساره السيد يوسف دسوقي 
 22 ساره تامر فتحي عبدالفتاح 

 23 ساره جمال حسن عبد السميع عسكر 
 24 ساره حسن احمد حسن رفاعي

 25 ساره خالد عبدالعزيز شريف محمد 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

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

 م اسم الطالب 

 1 ساره سعيد رشاد عبدالحميد 
 2 ساره شحاته هالل ابراهيم 

 3 ساره عباده محمد الحسيني عبدالفتاح 
 4 ساره عصام ابوهاشم حسن علي 

 5 ساره فتوح عبدالحفيظ عطية 
 6 ساره محمد احميد حسن 

 7 ساره محمد عبدالمنعم احمد 
 8 ساره محمود محمد عبدالخالق

 9 ساره نبيل محمد عبدالفتاح سيد احمد 
 10 ساره ياسر شوقي طه شحاته 

 11 عامر القمحاوي محمد  سالى
 12 سامى علي محمد الهادي محمد السيد

 13 ساميه احمد علي مسلم 
 14 سحر ابراهيم زيد ابراهيم محمد 

 15 سحر سامى محمد شحاتة 
 16 سحر عزت عبد المنعم محمد 

 17 سحر محمد ابراهيم سالمه الجنايني 
 18 سحر محمد عواد محمد 
 19 احمد عبده سعاد عبد المنعم صالح 

 20 سعاد محمد احمد عبدالجليل محمد 
 21 سعاد ناصر محمد ابراهيم السيد 

 22 سعيد احمد سعيد  احمد فرج االسود 
 23 سعيد عبد السميع عبد الغني عبد العزيز 

 24 سعيد عدلى محمد نور الدين متولي 
 25 سلمي اسامه محمد فخري حسن 
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /                    فاتن مصطفى على السواح د/

 م اسم الطالب 

 1 احمد محمد احمد علي هاشم

 2 اسراء سعد ابراهيم علي

 3 االء احمد محمد شاهين 

 4 االء خالد عبدالرحيم السيد

 5 السيد احمد حامد عامر 

 6 خالد عالء الدين محمد الدسوقي

 7 سمر عطيه عطيه العزب 

 8 ابراهيم احمدعمرو محمد 

 9 محمد احمد عبد الهادى محمد محمدالنجار 

 10 محمد اشرف فاروق محمد

 11 محمد صبحي محمد محمد احمد

 12 محمود صالح محمود عامر احمد

 13 ندي حامد علي حامد 

 14 يوسف فرج فكري ابراهيم

 15 يوسف فوزي محمد عطوه

 16 يوسف محمد السيد احمد ابوالمجد

 17 مصطفي يوسف مصطفييوسف 

 18 يوسف ممدوح محمد مهدي الشلفه 

 19 عبدالرؤف متولي  ىيوسف هان
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /       منى جمال أحمد  د/

 م اسم الطالب 

 1 سلمي السيد محمد حسن

 2 سلمي رضا سليمان عطيه سليمان 

 3 الفتاح السيد احمد عرفه سلمي عبد

 4 السيد عامر السيد ىسلمي مجد

 5 سماء اسامه محمد محمود

 6 سماح ابراهيم عطيه ابراهيم 

 7 سماح ثروت حماده السيد

 8 سماح خالد السيد رجب محمد

 9 سماح خالد محمد ابراهيم

 10 سماح محمد محمد محمد زيد 

 11 سماح محمد محمود عبدالعال 

 12 سمر اسماعيل حسن محمد

 13 سمر حسين حسن حسن 

 14 سمر سمير عبد العزيز إسماعيل 

 15 سمر عبد الباسط عطيه عبد المجيد

 16 سمر على باز السيد 

 17 سمر محمد احمد محمد زيد

 18 سمر محمد احمد محمود 

 19 سمير خيرى محمد عبدالرحمن

 20 سميه حمدي جاب هللا غنيم

 21 سميه يوسف محمد حسن

 22 رضوان محمدسناء احمد 

 23 سناء امام اسماعيل محمد

 24 سنيه يوسف ابراهيم محمد

 25 سهام السيد محمود عباس
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 ..……الساعة/  ……يوم /       مروة صبحي عبد النبي  د/

 م اسم الطالب 

 1 سهام سامي ابراهيم عطاهللا 

 2 سهام عالء عبد الفتاح السيد

 3 ابراهيم مهدي علي سهيله

 4 سهيله احمد فخري محمد

 5 سهيله السيد حسن عبدالحميد راضي

 6 سهيله حسام محمد موسى

 7 سهيله حمدي السيد ابراهيم عيد 

 8 سهيله صالح ابراهيم محمد مرسي

 9 سهيله عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز

 10 سهيله علي طه علي 

 11 علي هاشم اسماعيل  سهيله

 12 سهيله عماد عبدالرحمن محمد

 13 فايز احمد متولى حسن هسهيل

 14 سهيله هاني حسن احمد محمد

 15 سهيلى عبدالنبي عبدالغفار

 16 سوسن عوض محي الدين ابراهيم 

 17 سيف الدين ماهر محمد حسن رمضان

 18 شاهيناز شوقي محمود فهمي

 19 عبدالباقي محمد سالم شروق خالد 

 20 شروق سعيد عثمان ابراهيم 

 21 شروق سالمة حسن سعيد

 22 شروق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 23 شروق عبدالفتاح رمضان مصطفي

 24 شروق عبدالناصر عطاهللا خميس 

 25 شروق محمد محمد ابراهيم عبدالعال 
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 ..……الساعة/  ……يوم /           نورا مهدي د/

 م اسم الطالب 

 1 شروق محمد يوسف عبدالعال

 2 شروق مصطفي محمد مصطفي حسن

 3 شريف على محمد على مصطفى

 4 شريف منير عبدالمجيد سليمان 

 5 شرين السيد السيد اسماعيل 

 6 شرين على كامل على 

 7 شمس اسامه طاهر اسحاق 

 8 ابراهيم عبدالعال   شمس محمود عبدالنبي

 9 شهد محمد رشدي توفيق 

 10 شوق محمد شفيق حسين محمد

 11 شيرين سامي محمد عبد القادر

 12 شيماء ابراهيم السيد محمود

 13 شيماء ابراهيم محمد السيد جاد

 14 شيماء احمد محمد محمد

 15 شيماء السيد محمد علي 

 16 السيد مندور شيماء ايمن محمد محمد 

 17 شيماء جميل جوده محمد

 18 شيماء حسام ابراهيم السيد

 19 شيماء حسام الدين سمير علي

 20 شيماء خالد رجب على محمد

 21 شيماء سمير محمد عبدالمنعم 

 22 شيماء شحاته عبدالسالم مسعد

 23 شيماء صالح عبدهللا محمود

 24 الطناحي شيماء صالح محمد عبدالمقصود 

 25 الجواد سعود منصور عمر شيماء عبد
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 ..……الساعة/  ……يوم /          فاطمة جوده متولي د/

 م اسم الطالب 

 1 الحميد علي السيد احمد شيماء عبد

 2 اللطيف ابراهيم محمد عبداللطيف  شيماء عبد

 3 شيماء عبد هللا ذا النون أبو عيش 

 4 عبدالدايم عبدالمجيدالمجيد  شيماء عبد

 5 شيماء عبدالعزيز عبدهللا امام 

 6 شيماء عبده محمد ابوالثريا خليل 

 7 محمد احمد ىشيماء فتح

 8 شيماء فؤاد احمد شحاته

 9 شيماء فوده عبدهللا فوده

 10 شيماء محمد احمد عوض 

 11 شيماء محمد عيسى خضري محمد

 12 شيماء محمد مصطفي جبر

 13 مصطفي محمد حسن عامر شيماء  

 14 شيماء منصور رشوان منصور

 15 شيماء مهدي ماهر موسى

 16 شيماء نصر محمد مرعي

 17 صابر متولى صابر متولى

 18 صابر محمد محمد شعبان

 19 صافيناز حسام عيد عبدالحميد محمد 

 20 صالح محمد صالح حسن

 21 صباح احمد مصطفي كامل 

 22 صباح السعيد عادل محمد طاهر محمد ابوحجاره

 23 صباح السيد محمود اسماعيل 

 24 صباح صالح محمد رفعت عبدالسالم 

 25 صباح عادل حسن سيد احمد
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 ..……الساعة/  ……يوم /           عزه عبد الدايم عطا د/

 م اسم الطالب 

 1 صفاء السيد عبدالرحمن محمد حسين 

 2 رجب محمد ضحي اسامه حامد 

 3 طارق عبدالحميد عبدالسالم رمضان 

 4 عادل اسماعيل علي اسماعيل 

 5 هللا الشبراوي السيد عادل عبد

 6 عامر صالح الدين عامر السيد

 7 عايده محمد عبدالعاطي مصطفي احمد

 8 عبد البديع محمد عبد البديع السيد 

 9 الحليم سامي عبدالحليم محمد  عبد

 10 الرحمن السعيد طلبه محمد طلبه  عبد

 11 الرحمن حسن عبدالرحمن السيد عبد

 12 الرحمن خليل خليل خليل القلش  عبد

 13 الرحمن خليل عبدالمهيمن فتح الباب  عبد

 14 الغني محمد عبدالغني  الرحمن عبد عبد

 15 الناصر عبدالباسط محمد  الرحمن عبد عبد

 16 الرحمن غندور شعبان صابر عبد

 17 الرحمن محمد احمد محمد احمد سالمه  عبد

 18 الرحمن محمد حسين غالي السيد  عبد

 19 الرحمن محمد عبدالمنعم محمد الشاهد  عبد

 20 الرحمن محمد محمد عبدالمقصود عبد

 21 الرحمن محمود شوقي محمد عبد

 22 احمد احمد سيد احمد عليوه ىالرحمن هان عبد

 23 الرؤف محمد عبدالرؤف محمد خليفه  عبد

 24 العزيز عمرو عبدالعزيز عبدالمجيد سعدون عبد

 25 العظيم رمضان عبدالعظيم بنداري عبد
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 ..……الساعة/  ……يوم /           سحر حمدى الســـيد د/

 م اسم الطالب 

 1 عبدهللا محمود االعور  ىالفتاح مجد عبد

 2 الكريم محمد محمد احمد عبدالكريم عبد

 3 هللا ابراهيم محمد سالم متولي  عبد

 4 هللا احمد محمد احمد ربيع عبد

 5 هللا احمد محمد مهدى عطيه عبد

 6 هللا جالل احمد عوده عبد

 7 هللا حسن عبدهللا يوسف عبد

 8 خالد عبدالـله عبدالنبي هللا عبد

 9 الغريب السوداني عبد هللا شعبان فرج 

 10 هللا صالح محمد محمدابراهيم  عبد

 11 هللا علي عبدهللا احمد عبد

 12 هللا مسعود ابراهيم سليمان  عبد

 13 المنعم جمال عبدالمنعم علي  عبد

 14 الناصر جمعه عبدالناصر السيد عبد

 15 عبير حماده محروس علي يوسف 

 16 عبير عبده محمود اسماعيل 

 17 فوزى أحمد محمد يوسف عبير 

 18 عبير محمد محمد الخطيب 

 19 عثمان محمد عثمان محمد علي

 20 عزت روق محمود سليمان

 21 عزه بهاء محمد سيد احمد محمد

 22 عزه علي عبدالحميد خليل

 23 عزيزه ناجي احمد راشد 

 24 عصام احمد رمضان عطيه محمد 

 25 عفاف السيد محمد منصوراحمد بالل
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 ..……الساعة/  ……يوم /             أماني سامي احمد بدوى د/

 م اسم الطالب 

 1 عال ابراهيم عمرو محمد مصطفي العاليلي 

 2 عال علي عبدالباري علي محمد

 3 عال محمد أحمد الهادي 

 4 عالء جمال عبدالفتاح السيد عطيه 

 5 عالء سمير محمد محمد عطيه 

 6 عالء عصام محمد مرواد

 7 الحميد علي سليم  عبد ىعل

 8 الكريم علي محمد عبد ىعل

 9 عصام محمود احمد عبدالكريم ىعل

 10 عطيه الهادي علي ىعل

 11 محمد عطيه محمد عطيه ىعل

 12 محمد نبيل محمد علي شكر ىعل

 13 علياء عطيه محمد عطيه

 14 علياء علي محمد محمد جاد

 15 عمار حسام الدين محمود عبدالسالم محمود 

 16 عمار فوزي سعيد سليمان

 17 عمر حامد اسماعيل احمد مهدي

 18 عمر خالد عبدالجليل كيالني عبدالقادر

 19 عمر خالد مهدي اسماعيل

 20 عمر محمد عبدالسالم عبدهللا

 21 عمر محمد عبدالعزيز عبدالستار

 22 عمرو خالد مصطفي يوسف

 23 الرحمن موسي عايديه  غاده احمد عبد

 24 غاده سعيد عيد محمد

 25 غاده سعيد محمد منصور ابو العينين 
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 ..……الساعة/  ……يوم /                 أماني حامد جاد د/

 م اسم الطالب 

 1 عبد الرازق محمد أحمد هغاد

 2 غاده فتحى محمد السيد

 3 محمد ابراهيم محمد غاده

 4 علي احمد محمد  هفادي

 5 فارس رضا عبدالسالم عبدهللا 

 6 فارس رضا علي عبدالرحمن علي 

 7 فارس عليوه عبدالعزيز محمد دسوقي

 8 فارس محمد عبدالسميع الديداموني

 9 فاطمه اشرف حسنى محمد

 10 أشرف محمد السيد هفاطم

 11 الزهراء عزت السيد عيسى فاطمه

 12 فاطمه الزهراء محمد عثمان فرج

 13 فاطمه السعيد حسن حسين

 14 السيد صديق يوسف هفاطم

 15 فاطمه السيد عبدالسالم محمد

 16 فاطمه السيد محمد عيسي

 17 فاطمه جمال منير محمد محمود

 18 حلمي علي سيد هفاطم

 19 خالد حسين ابراهيم سليم  فاطمه

 20 فاطمه خالد عبدالحافظ حربي هاشم 

 21 فاطمه زكريا اسماعيل حسن

 22 فاطمه شوقي طه عامر 

 23 فاطمه صبرى السيد سليمان 

 24 القادر فتحى احمد فاطمه عبد

 25 هللا متولي عبداللطيف فاطمه عبد
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 ..……الساعة/  ……يوم /                      صباح لطفي محمد د/

 م اسم الطالب 

 1 فاطمه علي عبدالعاطي حسن

 2 فاطمه عماد عبدالفتاح هالل دسوقي

 3 فاطمه محمد احمد محمد 

 4 فاطمه محمد علي منصور سيد احمد

 5 فاطمه محمود علي محمود

 6 فاطمه وائل احمد كمال محمد حفني

 7 محمد كمال علي السيد فايزه

 8 السيد عبده عبدالقادر محمد ىفتح

 9 فريده شاكر محمد احمد 

 10 كارم محمود محمد حسين

 11 كريم الرافعي كمال مهدي

 12 كريم السيد منصور اسماعيل 

 13 كريم عبد الحميد ابراهيم الدسوقي عبد الحم

 14 كريم عمر فتحى عبدالعاطى

 15 محمد حسين ىكريم فكر

 16 كريم ناصر محمد سليم 

 17 كريمان مصطفي محمد محمد كرم هللا 

 18 كريمه عادل عبده حسانين

 19 كمال احمد محمد احمد 

 20 لبنى احمد صابر متولى 

 21 لبنى محمود محمد جاد 

 22 لطيفه عبدالحليم حافظ بيومي السيد عيسي 

 23 لمياء عماد حسين السيد عوض 

 24 ماجده محمد عبدهللا على

 25 ماريز باسم عزيز نجيب 
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 ..……الساعة/   ……يوم /                        نبيلة سالم محمد سالم  د/

 م اسم الطالب 

 1 مبارك عبد الصبور سعد عبد الواحد

 2 محمد إبراهيم أحمد محمد

 3 محمد ابراهيم محمد عبدالغفار

 4 محمد ابراهيم محمد محمد

 5 محمد أبو زيد عبد الرحمن سليم 

 6 محمد ابوبكر محمد عبدالصمد

 7 محمد احمد الرفاعي السيد احمد

 8 محمد احمد السيد محمد علي ابو العنين 

 9 محمد احمد عبدالحميد صالح 

 10 محمد احمد محمد احمد عيد

 11 محمد احمد محمد عبدالخالق حرب 

 12 محمد احمد محمد عبدالمحسن علي 

 13 محمد احمد محمد منصور

 14 محمد اسامه شعبان اسماعيل 

 15 محمد اسماعيل علي متولي

 16 محمد اسماعيل محمود بسيوني 

 17 محمد اشرف محمد محمد مصطفي النحريتي

 18 محمد االمير السيد جمعه محمد 

 19 محمد السيد حسين حسيني

 20 محمد ابراهيممحمد السيد 

 21 محمد السيد محمد حسن 

 22 محمد السيد محمد علي عبدالنبي 

 23 محمد الشبراوي  احمد سلمي 

 24 محمد ايمن السيد محمود عبدهللا الحد

 25 محمد ايمن عبدالرؤوف عبدالرحمن
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 ..……الساعة/   ……يوم /                    حنان عبد المهدي محمد  د/

 م الطالب اسم 

 1 محمد ايهاب ابراهيم عبدالرحمن

 2 محمد جابر محمد السيد عبيه 

 3 محمد جمال متولى متولى

 4 محمد جمال محمود عبد المجيد

 5 محمد جمعه عامر محمد

 6 محمد حسام السيد محمود النمر

 7 محمد حسن علي عبدالسالم

 8 محمد حسين عبدالحميد ابراهيم

 9 خليل حسين محمد حسيني حسين 

 10 محمد حمدان السيد حماد سيف

 11 محمد حمدى رمضان الشحات 

 12 محمود عبدالرازق علي ىمحمد حمد

 13 محمد حمدي احمد احمد سالم 

 14 محمد خالد الدمرداش محمد

 15 محمد خالد محمد السيد 

 16 محمد خالد محمد عبدالحليم

 17 محمد خالد وجيه محمد غالي 

 18 عبدالتواب محمود عبدالغني ىدسوقمحمد 

 19 محمد رضا امين السيد مصطفي خليل 

 20 محمد رضا سمير محمود مصطفى رجيله

 21 محمد رضا فهمي عبداللطيف غريب 

 22 محمد رضا فوزي عبدالمعوض 

 23 محمد رضا كامل السيد 

 24 محمد رضا محمد حسن خليل

 25 محمد رضا محمد محمد سند
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 ..……الساعة/   ……يوم /                     هويدا رجب محمد رجب د/

 م اسم الطالب 

 1 محمد رمضان محمد عبدالوهاب 

 2 محمد سامح محمد كامل عبدالفتاح علي 

 3 محمد سعيد سعيد مهدي محمد

 4 محمد سيد احمد محمد سيد احمد رداح 

 5 محمد شعبان ابراهيم احمد محمد

 6 ابراهيممحمد شعبان احمد 

 7 محمد صالح محمد عبد الحفيظ

 8 محمد صبحي جوده مغاوري

 9 محمد صبري محمد محمد سليم 

 10 محمد صالح ابوالفتوح محمد يونس 

 11 محمد صالح علي عبدالحميد شرف الدين

 12 محمد عادل احمد محمد المهدي

 13 محمد عادل محمد غريب 

 14 محمد عاطف ابراهيم عبدالعظيم

 15 السالم علي محمد محمد عبد

 16 الصمد فتحي عبدالرحمن محمد عبد

 17 محمد عبد العال إبراهيم عطية 

 18 العزيز عبدالحميد حسن محمد عبد

 19 العظيم عبدالعزيز عبدالعظيم عطيه روميه  محمد عبد

 20 محمد عبد هللا عطيه رزق 

 21 محمد عبد هللا عطيه محمد علي

 22 محمد عليهللا  محمد عبد

 23 محمد عطيه محمد عبدالفتاح 

 24 محمد عطيه مصطفي فرماوي 

 25 محمد عالء السيد عبدالمقصود محمد 
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 ..……الساعة/  ……يوم /                        نعيمه محمد السيد احمد د/

 م اسم الطالب 

 1 محمد عالء محمد على 

 2 السيد احمد  ىمحمد عل

 3 الشافعي محمد ىمحمد عل

 4 عبدالسالم حسن ىمحمد عل

 5 محمد عياد محمد محمد العبساوي 

 6 محمد عيد محمد محمود عبدالحميد

 7 محمد عوض السيد  ىمحمد فهم

 8 محمد كامل محمد علي 

 9 محمد متولي محمد احمد الديب 

 10 حسنين مصطفي حسنين ىمحمد مجد

 11 محمد محمد ابوزيد علي 

 12 محمد احمد محمدمحمد 

 13 محمد محمد السيد السيد البياع 

 14 محمد محمد حسن سالمه العزوني 

 15 محمد محمد علي عبدالسالم جمعه 

 16 محمد محمد علي عبدالمقصود

 17 محمد محمود اسماعيل محمد

 18 محمد محمود اسماعيل موسي 

 19 محمد محمود السيد سليم شلبي 

 20 مسعد ابراهيممحمد مصباح محمد 

 21 محمد رمضان محمد  ىمحمد مصطف

 22 محمد مصطفى محمد يوسف

 23 محمد مؤمن عبدالرحمن السيد

 24 السيد علي ابراهيم  ىمحمد هان

 25 محمد هشام لطفي السيد مرعي
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 ا.د/امل محمد الدخاخني                                                         ا. د / ناديه محمد طه     

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /                فاتن إبراهيم متولي السيد د/

 م اسم الطالب 

 1 محمد وحيد عبدالمعطي محمد

 2 محمد ياسر رمضان مصطفي علي

 3 محمد ياسر طلبه دياب طلبه 

 4 محمد عبدالحميد سبع  ىمحمد يحي

 5 احمد حمدي محمود ىمحمد يسر

 6 محمد يوسف رفعت بسيوني يوسف حرف

 7 محمود ابراهيم محمد درويش

 8 محمود احمد علي اسماعيل 

 9 ابراهيم محمود احمد محمود 

 10 محمود ايمن محمد شحتو

 11 محمود بيومي محمد علي السيد عوض 

 12 محمود حسن السيد حسن ابراهيم العزب 

 13 محمود حسن علي حسن

 14 محمود رفعت رمزي خالد البيطار

 15 محمود رمضان شوقى محمود

 16 محمود زكريا اسماعيل عراقي 

 17 محمود سعيد شحته فرحات 

 18 محمود سيد عبده حسن سليم 

 19 محمد حسن خفاجه  ىمحمود صبح

 20 ابراهيم احمد عز الدين ىمحمود صبر

 21 الحافظ محمود السيد محمود عبد

 22 العزيز محمود شرف الدين محمود عبد

 23 محمود عصام محمد علي محمد

 24 محمود علي عبدالجليل احمد

 25 عبدالهادي محمود مجدي عبدالعظيم
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 ..……الساعة/  ……يوم /          حنان مرسى سالم متولي د/

 م اسم الطالب 

 1 محمود محمد ابراهيم توفيق

 2 محمود محمد حامد السيد علي سليمان 

 3 محمود محمد محمد عبده السيد

 4 محمود محمد محمود الديب 

 5 محمود محمد محمود عبدالحق موسي ابوالليل 

 6 محمود مدحت السيد سالم سالمه 

 7 محمود معتز إبراهيم محمد

 8 محمود ناصر محمد كمال عيد

 9 محمود هشام محمود سيد احمد

 10 مدحت معتمد محمود عبد الغفار

 11 أحمد عبدالنبي محمد همديح

 12 مرفت عبدالسميع عبدهللا محمد 

 13 مروان هالل حسن احمد 

 14 السيد محمد ابراهيم المعاطي  مروه ابو

 15 مروه احمد محمد السيد

 16 مروه السيد عز الدين ابراهيم

 17 أيمن نصر السيد  همرو

 18 مروه جمال فتحي محمد احمد مراد 

 19 مروه حلمي رزق محمد 

 20 مروه رفعت عبدالعزيز فريد

 21 هللا السيد علوان مروه عبد

 22 عبد المعطى حسن  مروه عبد المعطى فتحى

 23 مروه فتحى محمد عبدالعزيز

 24 مروه محمد احمد حسن

 25 مروه محمد متولي حسن االلفي
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 ..……الساعة/  ……يوم /          ميرفت مصطفى عبد المنعم د/

 م اسم الطالب 

 1 محمود على سويلم همرو

 2 مريم احمد ابوزيد فهمي

 3 مريم احمد عبدالمعطي احمد

 4 مريم حمدان عبدالعزيز محمد

 5 مريم خالد السيد مصيلحي السيد

 6 مريم رجب عبدالقادر عبدالجواد 

 7 مريم زين الدين عبدالباقى حسين

 8 مريم صبحي احمد السيد نصر

 9 مريم عزب عبدالغنى عزب

 10 مريم عصام فتحي مهدي

 11 مريم عالء عبدالعال محمد

 12 خاطرمريم عماد حسين مرسي 

 13 مريم محمد احمد فرغلي

 14 مريم محمد السعيد الكومي ابراهيم 

 15 مريم محمد السيد عطيه المصري

 16 مريم محمد محمد احمد حسين

 17 مريم محمد محمد احمد عبده

 18 مريم محمد محمد اسماعيل بيرم 

 19 مريم محمد محمد عبد الحافظ 

 20 مريم محمد محمد علي الحلو

 21 مريم محمود محمود محمود احمد ميدان

 22 سليمان سليمان بدير  ىمريم ناج

 23 عبدالوهاب شحاته  ىمريم يحي

 24 اشرف محمد محمد ىمصطف

 25 بهجت محمد احمد عبدالموجود ىمصطف
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 ..……الساعة/   ……يوم /            نورا محمد عطية احمد د/

 م اسم الطالب 

 1 عبدالعزيز محمد متولي جمال  ىمصطف

 2 مصطفى شعبان محمد صابر

 3 محمد حسن السيد ىمصطف

 4 محمود صبحي محمد محمود  ىمصطف

 5 منار ابراهيم علي فرج ابراهيم 

 6 منار احمد رجب نصر

 7 منار احمد عبدالمحسن محمود

 8 منار احمد يونس على 

 9 منار جمال عبدالجواد السيد

 10 حسن منار حسن السيد 

 11 منار سامى عبدهللا حسن

 12 منار سعيــد محمـد رفعـت 

 13 منار صابر ابراهيم سالمه 

 14 منار صبرى سلمى محمد

 15 منار صالح ابراهيم عبدالغني

 16 منار عبد المولى محمد مصطفي

 17 منار مجدى رياض رجب 

 18 منار محمد احمد محمد السيد

 19 منار محمود رمضان مصطفي

 20 منار محمود محمد احمد 

 21 منار يحيا محمد محمد الطيب 

 22 منال جمعه متولي حسن 

 23 منة هللا  محمد محمدي السيد احمد

 24 منة هللا محمد عطيه محمد محمد

 25 منصور رجب عبده عطيه
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 ..……الساعة/   ……يوم /                    إيمان أحمد جوده د/

 م اسم الطالب 

 1 منه هللا محسن لطفى على

 2 منه هللا محمد خيري فهيم عيد مندور

 3 منه هللا وحيد عشماوى احمد

 4 منى احمد محمد محمد ابراهيم 

 5 منى اسماعيل محمد عيسى

 6 اشرف ابراهيم عبدالسالم ىمن

 7 السيد غانم سالمه  ىمن

 8 منى بنداري التهامي بنداري

 9 منى رضا محمد البهى 

 10 منى سمير متولى عطيه 

 11 صقر فتحي فهمي ىمن

 12 المنعم محمد عبده عبد ىمن

 13 عزت فوزي هجرسي ىمن

 14 فتحي عثمان ىمجد ىمن

 15 محمد حلمي سيد  ىمن

 16 محمد عبدالحميد مرسي ىمن

 17 منى محمد عبدهللا محمد 

 18 محمد عز الرجال محمد الصبروط ىمن

 19 مها عرفه السيد حسن 

 20 مها محمد سالمه عطيه امام 

 21 مها محمود السيد مستور

 22 مهند محسن محمد خليل ابراهيم 

 23 مولر يعقوب سميح فوزى

 24 ابراهيم احمد رمضان عبدالرحيم ىم

 25 مى خالد محمد عبدالفتاح
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 ..……الساعة/  ……يوم /          عزه إبراهيم علي عبد القادر د/

 م اسم الطالب 

 1 سمير حامد جالل  ىم

 2 صالح مصطفي ابراهيم  ىم

 3 مى عادل عبدهللا عبدهللا طعمه 

 4 عبدالحميد محمد محمد ىم

 5 مى محروس عبد الفتاح حسين

 6 مسعد عبدالجواد عبدربه ىم

 7 نبيه فوزي عبدالعظيم ىم

 8 يوسف عوض محمد يوسف  ىم

 9 مياده احمد عبدالرازق مصطفي

 10 احمد علي السيد  مياده

 11 مياده رمضان محمد الدمرداش

 12 مياده صالح احمد االلفي

 13 مياده ياقوت جوده عبد السالم 

 14 ميار هاني متولي علي 

 15 ميرنا انور عيد شنوده 

 16 ميرنا سمير علي عبده حسن

 17 ميرنا وليد السيد حسن محمد شمه 

 18 مينا جرجس نادى رزق هللا 

 19 وديع نسيم سليمان مينا 

 20 نادر السيد عزب محمد عليوه

 21 نادره صالح محمد احمد ابراهيم 

 22 نادين السيد محمد محمد عبدالرحمن

 23 ناديه اسامه نجاح مصطفي المال 

 24 السيد محمد عبد المنعم  هنادي

 25 المنعم عبدالحميد على  ناديه عبد
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 ..……الساعة/   ……يوم /             نهى السيد محمود رضوان د/

 م اسم الطالب 

 1 ناريمان محمد كمال عطيه اسماعيل 

 2 ناصر محمد عبدالفتاح محي

 3 حماده علي عبدالمنعم  ىنانس

 4 عبدالهادي ابراهيم علي عبدالرحمن  ىنانس

 5 نانسى عمر حسن اسماعيل 

 6 نانسي محمد عبدالحليم محمد

 7 متولينبويه متولي السعيد 

 8 نبيل مدحت عبدالعزيز محمد

 9 نبيله توفيق توفيق محمد ابراهيم

 10 نجاه ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن

 11 نجوى علي اسماعيل متولي علي 

 12 ندا  اسامه السيد السيد سراج

 13 ندا  رضا شحاته محمد 

 14 ندا احمد ابراهيم موسي علي

 15 عبدالمولي ندا اشرف ابراهيم 

 16 ندا سعيد عبدالمنعم عبدالحميد البحيري

 17 ندا صبحي عبدهللا محمد 

 18 ندا عبدالعظيم احمد محمد متولي 

 19 ندا محمد احمد السيد سالمه 

 20 ندا محمد الشحات حماد 

 21 ندا محمد زين العابدين عطيه

 22 ابراهيم طه عطوه ىند

 23 ابراهيم محمد امين احمد ىند

 24 ابراهيم محمد محمد عبدالمجيد ىند

 25 ابراهيم نصر ابراهيم ىند
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 ..……الساعة/   ……يوم /      أحالم محمد السيد منصور د/

 م اسم الطالب 

 1 احمد محمد البوهي  ىند

 2 اشرف حسين محمد رفاعي  ىند

 3 اشرف فتحي علي ىند

 4 محمد فريد ابراهيم  اشرف ىند

 5 السيد اسماعيل الدسوقي عبدالفتاح  ىند

 6 الشحات محمد علي محسوب  ىند

 7 بهاء السيد سعد منصور ىند

 8 ثروت منصور وصفي السيد عطيه  ىند

 9 جمال عبداللطيف محمد ىند

 10 جمال عبدالنبي عبدالمطلب  ىند

 11 حامد السعيد عبدالنبي علي دوله  ىند

 12 سامي محمد محمد فرج  ىند

 13 صابر عبداللطيف علي سالمه  ىند

 14 ندى صبرى محيى الدين

 15 ندى عادل الحسيني احمد

 16 ندى عبد هللا متولي علي محفوظ

 17 هللا محمد سعد  ندى عبد

 18 المنعم منصور طه عبد ىند

 19 الوهاب سمير عبدالوهاب فريد عبد ىند

 20 عالء كمال محمد يوسف ىند

 21 ندى على سليمان خليل 

 22 غالي محمد محمد عيد ىند

 23 ندى مجدى أبو زيد على

 24 محسن محمود احمد مصطفي ىند

 25 محمد احمد ابراهيم ىند
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 ..……الساعة/  ……يوم /                فاطمة طالل فتحي  د/

 م اسم الطالب 

 1 محمد فؤاد علي حسين ىند

 2 ندى محمد فوزي عبد العليم 

 3 محمد محمد طلبه  ىند

 4 مصطفي ابراهيم احمد عليوه ىند

 5 ياسر نبوي فرج ىند

 6 ندى يحي حافظ محمد

 7 نرمين ابراهيم السيد محى

 8 نرمين احمد السعيد السيد

 9 نرمين اسماعيل موسي سليمان 

 10 محمد على نرمين اشرف

 11 نرمين السيد محمد محمد الشافعي

 12 نرمين رضا خليفه السيد الجمال 

 13 الجليل صالح عبدالجليل  نرمين عبد

 14 الرازق ابوعطاهلل السيد نرمين عبد

 15 الغفار عبدالغفار عبدالهادى محمد  نرمين عبد

 16 نرمين محمد احمد الشيخ محمد 

 17 نرمين محمد السيد حسن

 18 نرمين محمود احمد حسن عطاهللا 

 19 نرمين يسرى عبدالحي متولى 

 20 نسرين ايمن صبري توفيق سالم 

 21 نسرين عيد عبدالعال سالم

 22 نسرين محمد محمد شلبي

 23 نسمه ابراهيم علي ابراهيم 

 24 نسمه السيد حسانين البسيوني 

 25 نسمه امين محمد امين 
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 ..……الساعة/   ……يوم /        أمنه محمود عادل  د/

 م اسم الطالب 

 1 نسمه جمعه طه ابراهيم 

 2 نسمه ياسر محمد عبدالعزيز

 3 نها نسيم ابراهيم محمد 

 4 نهاد بهاء محمود محمد سليمان 

 5 نهى مصطفى رشاد مصطفى

 6 نهي عادل محمد صالح 

 7 نور احمد عبدالمنعم ريحان

 8 نور خالد عبدهللا السيد 

 9 نور سعيد عبدالحميد علي

 10 نورا احمد حمدي السيد صقر

 11 نورا احمد محمد احمد يوسف

 12 نورا احمد محمد الهادى احمد

 13 نورا بهاء السيد سعد منصور

 14 نورا حسن سمير احمد عبدالقادر

 15 نورا حمدي عوض هللا عليوه

 16 عبدالفتاح عبدالمقصود نورا رمضان 

 17 نورا سعيد صابر السيد

 18 نورا شحاته محمد السعيد عبد الشافي

 19 نورا عبدالوهاب عبدالشافى احمد

 20 نورا علي محمد علي 

 21 نورا محمد حسانين محمد

 22 نورا مصطفي السيد احمد

 23 الرحمن عبدالبديع عبدالغفار نوران عبد

 24 العزيز عبدالفتاح عبده نوران عبد

 25 المنعم عبدالحكيم السيد نوران عبد
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 ..……الساعة/    ……يوم /     مروة رضا رشاد عبد اللطيف د/

 م اسم الطالب 

 1 نوران نصر سليمان ابوعليوه صقر

 2 نورهان ابراهيم عبدالحميد محمد موسي 

 3 نورهان احمد عبدالفتاح عالم

 4 نورهان احمد عبدالفتاح عوض هللا 

 5 نورهان احمد فتحي محمد جاد الرب

 6 نورهان اشرف صابر محمد السيد

 7 نورهان السعيد الدسوقي احمد عوف

 8 نورهان السيد ابراهيم اسماعيل 

 9 نورهان السيد احمد علي مرسي

 10 نورهان السيد عبدهللا محمود عبدهللا 

 11 نورهان العوضي احمد العوضي ابوالنجا 

 12 نورهان توكل محمد شوقي

 13 نورهان حسين محمد قاسم محمد

 14 نورهان خالد محمد محمد

 15 نورهان رضا شوقي السيد محمد

 16 نورهان رضا عبدالعاطي حسن

 17 نورهان رضوان محمد رشادعبد الرحمن

 18 نورهان زكريا سليمان السيد

 19 نورهان سعيد حامد اسماعيل رضوان 

 20 الرزاق محمد سالمه  نورهان عبد

 21 هللا محمد عبدالحميد السيد  نورهان عبد

 22 نورهان عصام شحاته حسن

 23 نورهان علي ابراهيم علي محمد

 24 نورهان محمد السيد محمد سيداحمد

 25 نورهان محمد سعيد ابراهيم 
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 ..……الساعة/  ……يوم /            المعطيأسماء محمد عبد  د/

 م اسم الطالب 

 1 نورهان محمد عباس الطاهر

 2 نورهان محمد علي ابوساطي عبيد

 3 نورهان محمد نبيل بركات احمدي

 4 نورهان محمود ابراهيم علي عوض 

 5 نورهان وحيد سيد احمد السيد الهواري

 6 نيره السيد محمد هارون 

 7 جعفر احمدنيره شعبان 

 8 نيره محمد السيد احمد

 9 نيره محمد عبدالرءوف محمد

 10 نيره محمد عبدالمنعم عبدالواحد 

 11 نيره محمود عبدالباقي محمود السيد 

 12 نيره هشام فتحي عبدهللا مباشر 

 13 نيفين محمد عبدالمجيد عطيه

 14 هاجر  مصطفي محمود  حربي

 15 محمود رضوان  هاجر ابراهيم ابراهيم

 16 هاجر ابراهيم اسماعيل ابراهيم

 17 هاجر ابراهيم محمد سيد 

 18 هاجر احمد علي محمد علي

 19 هاجر السيد ابراهيم احمد المتولي 

 20 هاجر تامر حنفي رفاعي 

 21 هاجر جابر علي عبدالفتاح

 22 هاجر جمال سعيد صابر 

 23 هاجر جمال نظير خضر خضر 

 24 هاجر رضا محمد عبدالرحمن نجيده

 25 هاجر رمضان عبدالهادي عبدالعظيم خضر
 

 



 الخريجينومعيار الطلاب  

 الثالثة الساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2023/ 2022 الجامعيللعام 
كلية التمريض        جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                                         رئيس معيار الطالب والخريجين                                                        عميد الكلية                

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

 

 

 ..……الساعة/   ……يوم /       إسراء إبراهيم محمد عباس د/

 م اسم الطالب 

 1 هاجر عادل السيد عبدالرازق البيومي 

 2 هاجر عاطف عبد هللا شحاتة 

 3 هاجر عاطف محمد محمد

 4 عبدالوهاب محمود المطلب  هاجر عبد

 5 هاجر عطيه محمد سليم جلهوم

 6 هاجر عماد احمد محمد 

 7 هاجر محسن الشحات راغب ابراهيم 

 8 هاجر محمد السيد احمد علي

 9 هاجر محمد جوده محمد مكرم

 10 هاجر محمد يحي ابراهيم ابراهيم 

 11 هاجر مصطفي محمد احمد مصطفي خليل 

 12 هاجر وليد فتحي علي 

 13 هاله احمد محمد عبدالعظيم

 14 هاله فتحي محمد اسماعيل منصور 

 15 هاميس عطا عبد العظيم خليل خليل 

 16 ربيع محمد الهادي حسين ىهايد

 17 رمضان ابراهيم عبدالرحمن عطيه  ىهايد

 18 هايدى هانى سمير محمد

 19 هبه احمد السيد احمد ابراهيم

 20 هبه السيد حسن محمد 

 21 هبه السيد محمد عبدالعزيز

 22 هبه السيد محمود عبدهللا محمود شلبي 

 23 محمد ممدوح النعيمى ههب

 24 هدوب ابراهيم عبدالسميع السيد 

 25 هدير ابراهيم عبداللطيف حسانين 
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 ..……الساعة/   ……يوم /     ايمان حمدي توفيق د/

 م اسم الطالب 

 1 احمد عثمان  هدير احمد عبدهللا

 2 هدير السيد سليمان عوض 

 3 هدير صبحى عبدالحميد على

 4 هدير عبدالخالق محمد سالم عراقي

 5 هدير علي خليفه محمد محمد خليفه 

 6 هدير محمد فوزي مصطفي عطيه 

 7 هدير محمد محمود محمد الطنب 

 8 هدير محمود السيد عبدالحميد

 9 ابراهيم احمد ىهدير هان

 10 هديه عبده مسعد عبدالغفار

 11 هشام سليم الشابوري سليم 

 12 هشام يوسف محمد اسماعيل عبدالرحيم 

 13 هالل صبحي شعبان خليل

 14 هناء رضا عز الرجال علي

 15 هناء عبدهللا محمد مقبل علي

 16 هناء عالء السيد رياض 

 17 هناء محمد عبدالعظيم حسين

 18 وليد احمد رجب هناء 

 19 هند رمضان محمد الهادي عبدالواحد

 20 هند عبدالظاهر فهيم محمد

 21 هند محمد السيد احمد فايد

 22 هند محمد فاروق علي

 23 هيا محمد فتحي ابراهيم عيسي

 24 وائل الغريب الغريب حسن ابوخديجة

 25 ورده سعيد السيد محمد
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 ..……الساعة/  ……يوم /              رباب محمود محمدد/

 م اسم الطالب 

 1 ورده عصام احمد عبدالرازق

 2 وسام جميل متولي السيد حسين

 3 وسام سعد محمد السيد 

 4 وسام ممدوح عبدالحميد علي حسن 

 5 وعد رضا عيسي ابراهيم محمد

 6 وفاء شعبان السيد محمد

 7 وفاء محمد السيد العربى

 8 وفاء محمد محمود عبدالعظيم حسن

 9 والء أشرف السيد العربي

 10 والء رمضان ابراهيم غريب

 11 والء سليمان عطيه سليمان احمد ليله 

 12 والء شعبان محمد محمد 

 13 والء عبدالعزيز حسن سليم داؤد

 14 والء عبدهللا محمد امين السيد

 15 والء محمد ابراهيم السيد

 16 يارا عوض هللا عبدالحي عوض هللا علي 

 17 يارا عيد عبدالرحيم متولي

 18 يارا محمد  محمد حسن 

 19 يارا محمد علي ابراهيم علي

 20 يارا محمد محمد فرج

 21 يارا وجيه السيد عطيه 

 22 ياسر محمود مصطفي محمود

 23 الرحمن  محمد  محمد سالم  ياسمين  عبد

 24 محمد الصادق ياسمين ابوبكر

 25 ياسمين اشرف حسني عبد العال اسماعيل 
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 ..……الساعة/  ……يوم /  ايمان عاطف مصطفي  د/

 م اسم الطالب 

 1 ياسمين اشرف محمد احمد

 2 ياسمين السيد رمضان عبدالمجيد

 3 ياسمين السيد محمد عبدالحميد علي فرج

 4 ياسمين السيد محمد عطيه محمد 

 5 حسان حسن محمد حسانياسمين 

 6 ياسمين حسن محمد الطاهر حسن نجم 

 7 ياسمين سعيد عطيه سليمان عطيه 

 8 ياسمين عبد الحميد عوض عبدالجواد علي 

 9 ياسمين عبد الحميد كمال عبده

 10 ياسمين فؤاد محمد متولي نصر

 11 ياسمين مامون السيد محمد احمد شويل

 12 ياسمين محمد السيد احمد

 13 ياسمين محمد عبدالقادر السيد

 14 ياسمين محمد محمد حامد منصور

 15 ياسمين محمد محمود احمد

 16 ياسمين محمود عبدالشافى موسى عوض 

 17 ياسمين منصور سليم علي سليم 

 18 ياسمينا مصطفي علي محمد

 19 يحى راغب حسن عبدهللا محمد الجلطه 

 20 يحيى احمد يحي محمود حبيب 

 21 يسرا صالح هالل عطيه الحفني

 22 يسرا طارق احمد العزب السباعي 

 23 يمنى علي عبدالهادي محمد علي

 24 يوسف احمد السيد محمد غريب

 25 يوسف حسن يوسف محمد الصياد
 

 


