
 الخريجينمعيار الطلاب و 

 الثالثةالساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2022/2023الجامعي للعام 
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 . د / ناديه محمد طها        ا.د/امل محمد الدخاخني                                                     

 

 

 ..…… الساعة/ ……/ يوم      ازهار عبد الفتاح محمد /د       

 م اسم الطالب

 1 السيد سليم ىابرار ناج

 2 محمد محمد ىابراهيم حجاز

 3 ابراهيم رجب ابراهيم احمد

 4 اثار هشام عبدالعزيز علي

 5 محمد السيد خليلاحالم 

 6 احمد السيد حسين مصطفي

 7 احمد السيد علي شحاته

 8 احمد ايمن محمد عبدالحميد

 9 رجب عبدالعاطي ىاحمد بكر

 10 احمد جمال احمد السيد

 11 احمد حسن السيد محمد محمد

 12 احمد حسين عبدالرحمن الصادق

 13 احمد حفني امام حفني

 14 عبدالنبياحمد سالم عبدالنبي سالم 

 15 احمد سعيد فتحي علي متولي

 16 احمد صبحي السيد ابراهيم

 17 محمد مصطفي امام ىاحمد صبر

 18 الحميد نبوي عبدالفتاح احمد عبد

 19 المقصود حسن عبدالمقصود رمضان احمد عبد

 20 المنعم عبدالغفار محمد احمد عبد

 21 احمد عثمان محمود علي عمر

 22 محمد عبدالحليماحمد عطاهللا 

 23 احمد عطوه محمد احمد

 24 احمد كمال الهادي بهنسي

 25 احمد كمال علي دياب
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 ..……الساعة/  ……يوم / /   مها محمود عبد العزيز /د           

 م اسم الطالب

 1 احمد ماهر احمد محمد مصطفى مرسى

 2 احمد محسن عبدالحليم عبدالحميد

 3 الدسوقياحمد محمد ابراهيم 

 4 احمد محمد احمد سليم ابوزيد

 5 احمد محمد احمد عبدالمقصود

 6 احمد محمد احمد محمد

 7 احمد محمد الديداموني محمد شحاته

 8 احمد محمد حمدي عطيه

 9 احمد محمد سعد احمد محمد

 10 احمد محمد صالح عبدالتواب

 11 احمد محمد عادل محمد البدرى

 12 عبدالستار عبدالغفار ابراهيماحمد محمد 

 13 احمد محمد علي محمد

 14 احمد محمد محمد السيد احمد الشوربجي

 15 احمد محمد محمد شحتو محمد السيد

 16 احمد محمد محمد عبدالمقصود

 17 احمد محمد محمد عوض محمد

 18 احمد محمد محمود مصطفي عبدهللا

 19 احمد مختار احمد المصلحى عبد الرؤف

 20 احمد مديح محمد احمد

 21 احمد ياسر صالح الدين حسين محمد

 22 احمد ياسر عبدالحميد احمد

 23 احمد يحيا محمد حسن سالمه

 24 اروي محمد احمد سليمان

 25 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ىاريج االحمد
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 ..……الساعة/  ……يوم /     صباح عبده علي هجرسد/          
 

 م الطالباسم 

 1 الدين عثمان علي ابراهيم ىاريج مح

 2 اسامه رجب السيد عيسي

 3 ابراهيم احمد الصباغ ىاسامه صبح

 4 اسراء احمد عبدالاله محمد هيده

 5 اسراء احمد فرحات محمد

 6 اسراء احمد محمد نصرهللا

 7 اسراء اشرف محمود مرسي

 8 اسراء السادات صالح علي عماره

 9 السيد حسن علياسراء 

 10 اسراء السيد عبدالكريم احمد

 11 اسراء السيد محمد حسيني محمد

 12 اسراء جمال احمد سويلم

 13 اسراء حسن عبدالرحمن حسن عبدالسالم

 14 اسراء حسن محمد عبدالحميد

 15 اسراء حماده محمد السيد عطيه بدران

 16 اسراء حمدى على اسماعيل على

 17 السيد احمد عبدالقادراسراء رجب 

 18 اسراء سعيد احمد عبدالرحمن جوده

 19 الرحيم احمد فاضل السيد اسراء عبد

 20 اسراء عبد الناصر شحاته السيد

 21 اسراء عز الدين السيد عبدالغني مراد

 22 اسراء عصام محمد حسن

 23 اسراء عطيه عبدهللا عبدالعال محمد

 24 سالماسراء محمد ابوهاشم محمد 

 25 اسراء محمد عبدالقادر حسيني
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 ..……الساعة/  ……يوم /     رضا السيد البدوي عزت د/       

     

 م اسم الطالب

 1 اسراء محمد عبدالقادر عبدالحميد

 2 اسراء محمد عوض عبدالمقصود

 3 اسراء محمد محمد مهدي

 4 اسراء محمد يوسف وهبه رزق

 5 اسراء محمود محمد المنسي

 6 اسماعيل علي ىاسراء موس

 7 اسراء نبيل عبدالعزيز حامد

 8 اسراء نعيم احمد عبدالعزيز مرسي

 9 الكريم عبدالعزيز محمد عطيه اسالم عبد

 10 هللا عبدهللا عبدالهادي اسالم عبد

 11 اسالم محمد شحته عبدالغني الدجاج

 12 اسالم محمد عوض عبداللطيف

 13 عبدالفتاحاسالم ناصر متولي 

 14 اسالم ناصر محمود شاهين

 15 اسماء احمد حلمي مهني

 16 اسماء احمد عماد الدين عبدالهادي محمد

 17 اسماء احمد محمد محمد منصور ابو النصر

 18 اسماء السيد ابراهيم عبداللطيف

 19 اسماء السيد حبيب عليوه

 20 اسماء السيد عبدالحميد السيد

 21 فتحي رزقاسماء الشحات 

 22 اسماء ثروت عثمان محمد

 23 اسماء راضي برهام احمد

 24 اسماء رمضان حامد صالح

 25 محمد يوسف ىاسماء سام
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 ..……الساعة/  ……يوم /     فاطمة محمد احمد عبد الفتاحد/       

 

 م اسم الطالب

 1 اسماء سعيد عبدالهادي السيد

 2 اسماء سيد سالم موسي سالم

 3 صبح جوده عرفان صبح اسماء

 4 فهمي محمد عسكر ىاسماء صبح

 5 اسماء صالح حسن عطيه ابراهيم

 6 اسماء صالح عبدالباقي متولي

 7 اسماء عاطف السيد عبداللطيف

 8 الحميد عطيه عبدالحميد اسماء عبد

 9 اسماء عبدهللا احمد ابراهيم البحراوي

 10 اسماء عماد صالح صالح البرماوي

 11 عماد محمد علي عبدالرحمن اسماء

 12 اسماء ماهر محمد احمد

 13 اسماء محمد ابراهيم ابو العزم ابراهيم

 14 اسماء محمد احمد عبدالعال

 15 اسماء محمد حمدي عطيه

 16 اسماء محمد سالم بحيري سالم

 17 اسماء محمد علي محمد حسانين

 18 اسماء محمود جالل عبدالعزيز موسي

 19 محمود علي محمداسماء 

 20 المحمودي عبدالخالق ىاسماعيل متول

 21 اشجان عمر عبدالرحمن علي

 22 اشرف محمد احمد سليم ابوزيد

 23 اشرف محمد عبدالمعطى محمد

 24 اشرقت وهبه عبدالسالم ابراهيم

 25 افنان رمضان عبدهللا محمد
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 ..……الساعة/  ……يوم /    سامية فاروق محمود غنيم د/

 م اسم الطالب

 1 احمد راضي محمد آالء

 2 اشرف محمد نبوي عبدالمنعم آالء

 3 السيد عبدالقادر عبدالحميد آالء

 4 ايمن كمال عبدالحميد شكر آالء

 5 محمد عبدالفتاح ىحمد آالء

 6 شبانه زايد ىرفاع آالء

 7 ابراهيم الدسوقي محمد حسانين ىسام آالء

 8 علي محمود معوض ىسام آالء

 9 سمير عبدالفتاح مصطفي آالء

 10 شعبان عبدهللا عبدالوهاب آالء

 11 مصطفي عليوه ىصبر آالء

 12 صالح السيد محمد آالء

 13 الرحمن السيد عبدالعال عبد آالء

 14 عبدالعاطي جوده ىالعاط عبد آالء

 15 عالء حسين محمد سالم آالء

 16 عياد السيد محمد آالء

 17 محمد عطيه قطب سليمان آالء

 18 محمد عطيه محمد آالء

 19 محمد عوض غريب آالء

 20 محمد مصطفي ىمصطف آالء

 21 يونس السعيد يونس السيد خليل آالء

 22 لزهراء احمد محمد محمودآ

 23 لسيد احمد سعيد ممدوح عطيه السيدآ

 24 لسيد رمضان السيد مسلم سويلمآ

 25 عبداللطيف اللطيف السيد لسيد عبدآ
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 ..……الساعة/  ……يوم /     عتاب حسين محمد السيد د/

 

 م اسم الطالب

 1 لسيد كريم السيد محمدأ

 2 السيد محمد حسن ىلسيد متولآ

 3 السيد السيد ىلسيد مجدآ

 4 لشيماء محمد السيد احمدآ

 5 لشيماء محمد نجيب متولي عليآ

 6 لهام السيد عليوه محمد همدانيآ

 7 امال السيد بهي عبدالجواد

 8 ابراهيم السيد احمد ىامان

 9 جمال بهيج حسن ىامان

 10 جمال محمود قطب ابراهيم ىامان

 11 رجب السيد جاد ىامان

 12 شبل احمد عبدالخالق ىامان

 13 عاطف احمد عبدالمقصود احمد ىامان

 14 محمد احمد السيد خليل القرعيش ىامان

 15 يوسف ياسين عبدالسالم ىامان

 16 امل انور محمود محمدي

 17 امل صالح اسماعيل عبدهللا

 18 امل عادل محمد حسن شاهين

 19 العظيم عبدالمنعم محمد امل عبد

 20 امل محمد احمد حسن

 21 امل محمود عبدالعظيم محمد ضيف

 22 امنيه احمد السيد السيد

 23 امنيه السيد ابراهيم السيد سليمان

 24 امنيه جمال حسيني طلبه

 25 امنيه جمال محمد خليل منصور
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 ..……الساعة/  ……يوم /   نشوي صابر السيد عطية د/ 

 م اسم الطالب

 1 امنيه حافظ محمد محمد

 2 امنيه عادل عبدالرحيم محمد عدوي

 3 امنيه عثمان محمد عثمان

 4 امنيه عزيزي محمد عزيزي

 5 امنيه عطيه السيد امين

 6 امنيه عطيه كامل علي عطيه

 7 امنيه محمد عبدالعظيم السيد

 8 امنيه محمد عبدالفتاح عبدالعزيز

 9 امنيه محمد محمد احمد

 10 امنيه محمود السيد سمير احمد عبدهللا

 11 امير متولى متولى ابراهيم الزيدى

 12 اميره ابراهيم احمد ابراهيم

 13 اميره ابوالخير السيد محمد

 14 اميره احمد سعيد عبداللطيف

 15 اميره السيد بدوي موسي

 16 اميره السيد شوقي احمد

 17 اميره السيد محمود محمد

 18 اميره ايمن ابراهيم حسن ابراهيم

 19 اميره صبري امين محمد علي

 20 اميره طه محمد احمد

 21 هللا محمد عبدهللا اميره عبد

 22 اميره عزت محمد محمد

 23 اميره محمد حمدي امين

 24 اميره محمد عبدالفتاح عبدالعزيز

 25 اميره محمد عبدهللا محمد
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 ..……الساعة/  ……يوم /اسماء علي السيد علي          د/ 

 م اسم الطالب

 1 اميره محمد يوسف عطوه

 2 اميره محمود زيدان منسي

 3 اميره منير يونس سالم

 4 السيداميره ياسر فتح الباب 

 5 اميره يوسف عبدالرحمن حسن خاطر

 6 اميمه محمود ابراهيم فرج

 7 امينه السيد احمد محمد سليمان

 8 امينه يسري حفني احمد

 9 انس عبدالعال السيد عبدالعال

 10 انوار محمود عبدالرحمن احمد علي

 11 ايات محمد عبدالمنعم اسماعيل

 12 ايمان ابراهيم ابو الفتوح عامر

 13 ايمان احمد زكريا السيد

 14 ايمان احمد محمد موسي عطاهللا

 15 ايمان اسماعيل محمد مصطفي

 16 ايمان السيد اسماعيل محمد

 17 ايمان السيد عبدالرحمن محمد

 18 ايمان السيد محمد السيد

 19 ايمان السيد محمود علي متولي

 20 ايمان جمال عبدالغني السيد

 21 صديقايمان جمعه محمد 

 22 ايمان ربيع محمد متولي

 23 ايمان رضا عبدالرازق خاطر

 24 ايمان سعيد جاهين محمود محمد

 25 ايمان سعيد فتحي محمد
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 ..……الساعة/      ……يوم /                 هدي ابراهيم عبد الفتاح د/ 

 م اسم الطالب

 1 ايمان سمير محمد عبدالجليل

 2 السيدايمان شحته ابراهيم 

 3 ايمان شعبان محمد طلبه احمد

 4 ايمان صالح السيد مهدي

 5 ايمان عادل احمد فتوح صيام

 6 السالم السيد احمدي علي ايمان عبد

 7 ايمان محمد احمد سعده

 8 ايمان محمد احمدي عزازي

 9 ايمان محمد الشرقاوي عبدالغني مليجي

 10 ايمان محمد حلمي احمد محمد

 11 محمد عطيه عبدالشافيايمان 

 12 ايمان محمد متولي متولي

 13 ايمان محمد نمر ابراهيم

 14 ايمان محمود حسن نور

 15 ايمن محمد احمد حسن السيد

 16 محمد عبدالحميد مرسي ىايناس العرب

 17 ايه ابراهيم مرسي عبدالفتاح

 18 ايه احمد محمد احمد محمد

 19 ايه السيد صابر السيد حسن

 20 ايه السيد عبدالسميع عبدالرحمن

 21 ايه هللا احمد السعيد احمد العيسوي

 22 ايه جمال ابوهاشم محمد

 23 ايه جهاد صابر عيسي

 24 ايه سامح عبداللطيف ابراهيم

 25 خيري احمد متولي ىايه سام
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 ..……الساعة/  ……يوم / دعاء قدري محمود   د/ 

 م اسم الطالب

 1 احمدايه سمير مصطفي 

 2 ايه عادل عبدالرازق احمد

 3 ايه عاطف عبدالحي محمد

 4 العزيز السيدعلي ايه عبد

 5 هللا السيد السيد ايه عبد

 6 ايه عصام محمد محمد

 7 ايه عطيه سعيد عطيه

 8 ايه عالء السيد سالم

 9 ايه عماد اسماعيل علي اسماعيل

 10 ايه كمال محمد محمد

 11 عبدالعال عليايه محمد ابراهيم 

 12 ايه محمد جوده السيد خربوش

 13 ايه محمد زكي محمد

 14 ايه محمد عبدالعظيم عبدالحميد محمد السيد

 15 ايه محمد محروس محمد

 16 ايه منصور محمد احمد

 17 ايهاب محمد سيد احمد سليم

 18 بثينه خالد قرني عبدالتواب

 19 بدور عبدالمنعم فهمي عبدالقادر

 20 محمد قطب ىبسمه بدو

 21 بسمه عبدالحميد محمد محمد

 22 بسمه محمد عز محمدين عبدالعال

 23 بسمه محمود عبدالخالق عبدالهادي

 24 بسمه منصور محمود عبدالهادي

 25 بسمه ياسر محمد علي احمد
 

 



 الخريجينمعيار الطلاب و 

 الثالثةالساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2022/2023الجامعي للعام 
كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                لية                                       ميد الكع         رئيس معيار الطالب والخريجين                                               

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /       احمد محمود عبد السالمد/            

 م اسم الطالب

 1 بسنت السيد احمد محمد مصطفي

 2 بسنت السيد عادل عطيه متولي

 3 بسنت ايهاب احمد محمد علي

 4 النبي احمد عبدالنبي بسنت عبد

 5 تسنيم رضا علي عطيه احمد

 6 تسنيم محمود صالح حسين

 7 عبدالمجيد عفيفي ىتغريد عفيف

 8 وحيد صديق بيومي ىتق

 9 جمالت مسعد سليمان علي

 10 جميله حمدي يوسف محمود

 11 جهاد صالح احمد احمد سليم

 12 المنعم محمد عبدالمعطي جهاد عبد

 13 حاتم حسام حسني توفيق

 14 حسن اشرف سعد بيومي

 15 حسناء محمد علي حسن

 16 حسين صالح الدين حسين عطيه ابراهيم

 17 حمده رضا طه عطوان

 18 حنان حمدون عبدالمنعم حسن السيسي

 19 عبدالرحمن محمد ىحنان حمد

 20 حنان طارق ابراهيم الدسوقي

 21 الحليم السيد احمد حنين عبد

 22 حنين محمد محمود عبدالسالم

 23 خالد محمد السيد محمد مناع

 24 خلود احمد حسن السيد

 25 خلود حسن احمد توفيق
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 ..……الساعة/  ……يوم /          اسراء محمد عبد العزيز  د/          

 م اسم الطالب

 1 العال محمد محمد ابو النجا خلود عبد

 2 خلود عصام ابراهيم محمد

 3 خلود محمد محمد عبدهللا

 4 خلود محمد محمود عبدالحميد االصور

 5 خلود محمود صبري محمد مرسي الدق

 6 رمضان محمد ىخلود مصطف

 7 محمد رمضان محمد احمد ىخلود مصطف

 8 محمد عبدالجواد ىسامداليا 

 9 دعاء ابراهيم عبدالعال محمد دياب

 10 دعاء السيد عبدهللا السيد

 11 دعاء حسن كمال الهادي

 12 دعاء حسيني عبد العال محمد عبد العال

 13 دعاء رضا عبدالعاطي عماره

 14 دعاء رمضان ابراهيم عبدالحميد

 15 فؤاد احمد عرابي ىدعاء مجد

 16 السيد عطيهدعاء محمد 

 17 دعاء محمد جمال حسني

 18 دعاء محمد عبدالرحمن محمود

 19 دعاء محمد عبدالغفار اسماعيل

 20 دعاء محمد علي سليمان احمد

 21 دعاء مصطفي محمد حسين

 22 دنيا ابراهيم لطفي ابراهيم

 23 دنيا عادل عوض محمد خليل

 24 دنيا عصام محمد احمد

 25 عبد العزيز غنيم ىدنيا عل
 

 



 الخريجينمعيار الطلاب و 

 الثالثةالساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2022/2023الجامعي للعام 
كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                لية                                       ميد الكع         رئيس معيار الطالب والخريجين                                               

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /      غرام محمود ابراهيم ابراهيم د/        

 م اسم الطالب

 1 دينا صالح حسن عتريس محمد

 2 الرحمن ابراهيم عبدالحميد دينا عبد

 3 هللا سعد حسن عبدهللا دينا عبد

 4 دينا محمد احمد محمد

 5 رامز عادل محمود صالح

 6 محمود محمدرامي محمد 

 7 رانيا صابر عبدالحافظ ابراهيم

 8 رانيا محمود محمد محمود

 9 رباب سليمان ابراهيم شحاته

 10 رتيبه سمير السيد علي يوسف

 11 رحاب رفاعي امام السيد

 12 رحمه احمد محمد ابراهيم احمد

 13 رحمه احمد محمود امام عليوه

 14 رحمه اسالم ابراهيم محمد عبدالعزيز

 15 رحمه محمد السيد السيد عطيه البحراوي

 16 رحمه مدحت علي محمد

 17 رزان محمد محمود عارف

 18 رسميه السيد عبدالواحد عبدالرحمن

 19 رشا اشرف السيد مرسي

 20 رشا محمد ابراهيم يوسف بنوره

 21 رشا نبيل حسن احمد

 22 رضا اشرف السيد سويلم

 23 احمد عبدهللا ابراهيم محمد ىرضو

 24 الحليم حسن مصطفي رغده عبد

 25 رنا احمد حسن محمود
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 ..……الساعة/  ……يوم /هبة جالل صالح زين احمد     د/ 

 م اسم الطالب

 1 عبدالواحد علي ىرنا الهاد

 2 رنا جمال محمد يحي

 3 رنا رضا علي عبدالمجيد جنينه

 4 رنا شاكر محمد احمد

 5 عاطف سعيد ابراهيم رنا

 6 رنا محمد عبد الرحمن عامر هالل

 7 رنا محمد عبدهللا احمد

 8 السيد سالم عويضه ىرنا مصطف

 9 سعد الشافعي ىرنيا مهد

 10 روان عادل عبدهللا عبدالهادي

 11 روحيه محمد محمد متبولي

 12 عبدالفتاح حلبي ىرويدا صبح

 13 ريم خالد زكي عبدهللا جهاد

 14 ريم عصام سليمان محمد

 15 ريناد رضا محمد احمد

 16 رشاد علي شحاته ىريهام حمد

 17 ريهام سامح محمد امين الليثي

 18 ريهام محمد احمد الشربيني

 19 حسن مصطفي ىريهام وصف

 20 زهراء حسن عبدهللا منصور

 21 زهراء مسلم عبدالعليم حسين

 22 عبدالمعطي عبدالحميد جاد ىزياد مجد

 23 زياد محمد السيد سعيد

 24 زينب احمد السيد احمد حسن

 25 زينب اسماعيل جابر حسانين
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 ..……الساعة/  ……يوم /         فؤاد محمدداليا  د/       

 م اسم الطالب

 1 زينب السيد عبدالمنعم السيد

 2 زينب حسن عبدالمنعم السيد

 3 زينب نعمان عبدالرحمن عبدالفتاح ناديه

 4 ساره احمد ابراهيم الشناوي الشناوي

 5 ساره احمد حمدي عبدهللا

 6 ساره احمد مصطفى عبدالكريم

 7 ساره احمد مهدي محمد

 8 ساره اسامه حسن محمد

 9 ساره انس رجب سالم

 10 ساره ايمن عبدالمعطي محمد السيد

 11 ساره حسني قنديل ابراهيم

 12 ساره سعيد يوسف حسانين

 13 صالح عبدالعزيز عليساره 

 14 محمد حسين ىساره طنطاو

 15 الستار عبدالقادر الشربيني ساره عبد

 16 ساره عبده رشدي متولي

 17 ساره عوض محمد عبدالستار

 18 ساره محمد ابراهيم علي العسكري

 19 ساره محمد فؤاد السيد احمد

 20 ساره محمد محمود محمد خليل

 21 ساره وجيه السيد سالمه

 22 سالم محمد سالم ابراهيم

 23 هللا جوده البحيري سالي عبد

 24 سحر محمد احمد عطيه

 25 سحر محمد حسن ابراهيم
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 ..……الساعة/  ……يوم /ايناس عبد الرؤف محمد         د/            

 م اسم الطالب

 1 المنعم سعد احمد سعد عبد

 2 سعيد محمد السعيد علي احمد

 3 السيد احمد سلمى احمد

 4 العزيز محمد سليم عبدالسالم عبد ىسلم

 5 محمد السيد مصطفي ىسلم

 6 محمد سعيد محمد ىسلو

 7 سماح فيصل محمد مهدي

 8 سماح محمد محمد عبدالفتاح

 9 احمد مختار الجمال ىسماح مصطف

 10 االء منصور عبدالسالم منصور

 11 امنيه محمد نصر الدين عبد الواحد شعبان

 12 انسام احمد عيسوى عيسوى

 13 ريهام علي نعمت هللا علي

 14 سمر اسامه عبدالعزيز عبدهللا

 15 سمر خالد رجب حسن

 16 سمر سعيد السيد مصلحي السيد

 17 الحميد كمال عبده سمر عبد

 18 سمـر محمود السيـد محمود

 19 سمر ممدوح محمد عبدالحفيظ

 20 سميره اسماعيل محمد عطيه مصطفي

 21 سهام صالح علي احمد الشامي

 22 سهير صالح الدين زكي الصفتي

 23 سهيله ابراهيم السيد ابراهيم

 24 سهيله السيد عبدالصادق السيد عيد

 25 سهيله ايمن محمود بدوي بدوي
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 ..……الساعة/  ……يوم /          ايناس محمد ابراهيم    د/          

 م اسم الطالب

 1 عبدالحليم محمد احمد ىسهيله زك

 2 الحميد خليل عسله سهيله عبد

 3 اللطيف حسين السعيد سهيله عبد

 4 سهيله محمد طه محمد

 5 سهيله محمد عبدهللا الجوهري

 6 سيد مختار السيد ابراهيم عليوه

 7 سيف سعيد عبدالباقي السيد طنطاوي

 8 ايمن عرفه هالل عبدهللا ىشاد

 9 عبدالجليل بسيونيشحته محمود 

 10 شرف الدين ابراهيم شرف الدين علي

 11 شروق ابو بكر عمر ابو زيد الزناتي

 12 شروق سعيد ثابت احمد

 13 شريهان حسن محمد حسن

 14 شمس احمد السيد محمد برعي

 15 شمس محمد علي اسماعيل

 16 شهد سعيد محمد محمد

 17 شيرين ادهم البدري يوسف

 18 عبدالصمد قطب شيماء السيد

 19 شيماء السيد مصطفي محمد

 20 شيماء طارق محمد سليمان

 21 شيماء عادل عبد الرحمن محمد حميده

 22 الرحمن محمد محمد داؤد شيماء عبد

 23 السالم محمد علي عوض هللا شيماء عبد

 24 شيماء غانم عبدالعال سليمان

 25 عبدالرحمن ابراهيم ىشيماء فتح
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 ..……الساعة/  ……يوم /     مها عابدين عابدين احمد د/        

 م اسم الطالب

 1 شيماء فتوح علي السيد عبدالعال

 2 طه محمد حسن ىشيماء فوز

 3 شيماء محمد ثابت ابراهيم مصطفي

 4 شيماء محمد علي عليوه

 5 محمد محمود ىشيماء يسر

 6 صابرين محمد محمد احمد

 7 عادل احمد محمد ىصاف

 8 صباح احمد السباعي السيد

 9 صباح بسيوني عبده بسيوني

 10 صباح ربيع عبدالواحد علي

 11 محمد مصباح علوان ىصبح

 12 صفاء عبدهللا علي احمد مكاوي

 13 صفاء محمود عبدالحليم المرسي عسكر

 14 صابر الشحات ىصفوه مصطف

 15 صفيه السيد طه محمد الشامي

 16 صالح جمال سعد مصطفي

 17 الهادي عوض علي عبد ىضح

 18 كامل ميخائيل ىعادل بشر

 19 عطيه محمد نجيده ىعادل مصطف

 20 الرحمن ابراهيم محمد عبدالفتاح عبد

 21 الرحمن سليمان السيد السيد سليمان رفاعي عبد

 22 الرحمن علي محمد الشبراوي علي عبد

 23 محمد عبدالعزيزالرحمن محمد اسماعيل  عبد

 24 الرحمن محمد فهمى خليل عبد

 25 العزيز اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل عبد
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 ..……الساعة/  ……يوم /    ماجدة عطية جابر   د/          

 م اسم الطالب

 1 العظيم مصطفي عبدالعظيم محمد سيد احمد عبد

 2 هللا احمد محمد احمد مسعود عبد

 3 عبدهللا عبدالحميد باشاهللا السيد  عبد

 4 هللا محسن محمود صبري امام غبن عبد

 5 عبير حسام السيد محمد محمد

 6 الشحات محمد العسيلي ىعبير سام

 7 عثمان محمد علي الهادي

 8 عز الدين ايمن السيد بحيري

 9 عزه السيد عبدالجواد احمد

 10 العظيم محمد محمد عزه عبد

 11 محمود عصام محمود عبدالعاطي

 12 عفاف صالح ابراهيم محمد

 13 عالء عطيه السعيد رزق ابوالنجا

 14 ثروت محمد رشاد عبدالحليم ىعل

 15 رضا رزق السيد القزعه ىعل

 16 محمد احمد علي شحاته ىعل

 17 علياء محمد السيد مهدي مرسي

 18 علياء منصور محمد عبدالمنعم

 19 عليه يوسف اسماعيل يوسف

 20 عالء الدين جوده عبدالرحمن قمحاويعمر 

 21 عمرو محمد السيد العربي

 22 غاده السيد ابراهيم السيد

 23 غاده السيد ابراهيم سعيد

 24 غاده محمود عبدالعظيم محمود

 25 فاتن محمد السيد محمد رزق
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 ..……الساعة/  ……يوم /    السيدة ابراهيم احمد د/           

 م اسم الطالب

 1 فاديه سعيد عبدهللا الشحات عبدهللا

 2 فاطمه الزهراء احمد محمد السيد احمد

 3 فاطمه الزهراء عبدالسالم فهمي

 4 فاطمه السيد محمد صبري ابراهيم

 5 فاطمه جميل احمد ابراهيم الطنطاوي

 6 فاطمه خالد احمد محمد

 7 فاطمه رجب رجب عبدالدايم

 8 محمد علي سالم ىفاطمه صبح

 9 فاطمه صالح الدين محمد فرج محمد

 10 فاطمه طارق جوده بدر غانم

 11 هللا عبدالحميد عبدالهادي العكلي فاطمه عبد

 12 فاطمه علي محمد علي

 13 فاطمه محمد السيد محمد محمد فرح

 14 فاطمه محمد السيداحمد عبدهللا

 15 فاطمه محمد عبدالظاهر احمد ابوزيد

 16 عشريفاطمه نادي محمود 

 17 فايزه عصام عبدالمنعم محمود

 18 فداء سامي احمد محمد سليمان

 19 فؤاد ابراهيم عبدالعال عوض هللا ىفدو

 20 فرح حسنين ابو العطا النقيب

 21 فلاير صالح احمدي عبدالخالق حسن

 22 فهيمه شحاته متولي سويلم

 23 فوزيه السيد عبدالوهاب شوقى

 24 عبدالرحمنكريم رافت علي 

 25 كريم عماد محمد السيد
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 ..……الساعة/  ……يوم /     وفاء مصطفي محمد سليمان  د/         

 م اسم الطالب

 1 كريم محمد شعبان السيد االباريقي

 2 كريم محمد مسلم محمد مسلم

 3 كريمان السيد شحاته علي

 4 الباسط عبده فضل كريمه عبد

 5 محمد عبدهللا صيام ىيح ىلبن

 6 لمياء احمد احمدي عبدالرازق

 7 ليلي السيد محمد حمد

 8 الحميد محمد عبدالحميد حسن الزرزموني ماجد عبد

 9 مارى صبحى الشحات سليمان

 10 محمد ابراهيم عبدالعزيز عبدالقادر

 11 محمد ابراهيم علي اسماعيل

 12 محمد ابراهيم محمد محمود

 13 محمد ابوهاشم محمد ابوهاشم

 14 محمد احمد محمد سيد احمد

 15 محمد اسامه عبدالرؤف احمد محمد سرحان

 16 محمد اشرف احمد محمد احمد شنب

 17 محمد السيد احمد السيد

 18 محمد السيد اسماعيل سليمان

 19 محمد السيد عبدالرحمن عبدالمقصود

 20 محمد السيد عبدالمقصود عبدالحميد

 21 السيد محمد ابراهيممحمد 

 22 توفيق المرسي حجازي ىمحمد المرس

 23 محمد ايمن محمد محمد

 24 محمد عبدالقادر ىمحمد بساط

 25 محمد بسيونى خليفه مرزوق
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 ..……الساعة/  ……يوم /   فريدة محمود حسين حسونة  د/        

 م اسم الطالب

 1 محمد جمعه عبدالسالم حماد

 2 حسن ابراهيم العزب محمد حسن السيد

 3 محمد حسين سعدي مسعد احمد

 4 محمد حسين محمد عبدالواحد

 5 محمد حماد محمود رمضان

 6 رجب سالم احمد ىمحمد حمد

 7 محمد ربيع احمد محمد ابوسليم

 8 محمد رضا احمد احمد خضر

 9 محمد رضا عطيه عبدالرحمن

 10 حسن حسن علي محفوظ ىمحمد سام

 11 عبد الحى محمودمحمد سامى 

 12 محمد سعيد السيد ابراهيم مصطفي

 13 محمد سعيد محمد عبدالقادر شحاته

 14 محمد سليمان علي ابراهيم علي الصانع

 15 محمد احمد صالح ىمحمد صبح

 16 محمد صالح ابراهيم على ابراهيم

 17 محمد صالح السيد محمود

 18 محمد صالح حامد السيد

 19 امام محمد صالح محمود

 20 الرؤف محمد منصور محمد عبد

 21 الشكور محمد عبدالقادر محمد عبد

 22 اللطيف عبدهللا حسن محمد عبد

 23 المنعم عبدالفتاح محمد محمد عبد

 24 الناصر احمد احمد محمد عبد

 25 النبي هاشم علوان يونس محمد عبد
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 ..……الساعة/  ……يوم /        علية ابراهيم محمد   د/      

 م اسم الطالب

 1 محمد عصام عبدالعظيم محمود سيداحمد

 2 محمد عالء سليم عبدالباري

 3 رمضان حسن ىمحمد عل

 4 عبدالرحمن محمد ىمحمد عل

 5 محمد عماد الدين احمد اسماعيل االلفي

 6 محمد حسانين ىمحمد عيس

 7 محمد لبيب طلعت عبداللطيف

 8 عبدالسيد متولي ىمحمد متول

 9 محمد محسن عبدالرازق محمد

 10 محمد محسن محمد زين العابدين حسين

 11 محمد محمد السيد عليوه

 12 محمد محمود احمد الصادق

 13 محمد محمود اسماعيل السيد

 14 محمد محمود صالح محمد

 15 محمد مصطفى محمد ابراهيم شادى

 16 محمد نجيب اسماعيل حسين

 17 احمد محمد احمد ىهانمحمد 

 18 محمد وليد محمد نور الدين

 19 محمود اسامه محمد عبدالمحسن

 20 محمود اشرف محمود عبدربه

 21 محمود السيد محمد السيد النجار

 22 محمود جمال عابدين امين

 23 محمود حسن محمد محمد

 24 الرحمن محمدين على محمود عبد

 25 محمود عمران عبدالتواب خليفه

 26 محمود محمد السيد فرج السيد
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 ..……الساعة/  ……يوم /           عايشة السيد العربي  د/  

 م اسم الطالب

 1 محمود محمد جمال عبدالسالم

 2 محمود محمد عبدالخالق عبدالفتاح الحد

 3 محمود محمد محمد الصاوي

 4 محمود مختار سعيد محمد عبدالنبى

 5 محسوب محمد حجاب ىمحمود مصطف

 6 محمود نبيل محمد عبدالحميد

 7 مرفت رضا محمد احمد العناني

 8 مروه السيد محمد محمد صباح

 9 مروه خالد محمد عبدالكريم عيسي

 10 مروه سعيد صابر السيد

 11 الرازق فوزي عبدهللا مروه عبد

 12 محمد عبدالرحمن طنطاوي ىمروه فوز

 13 مروه محمد محمد حسين

 14 مروه نصر احمد خليل ابراهيم

 15 مريم حسن السيد حسن

 16 مريم حسن صابر السيد مصطفى

 17 مريم سالم عبدالعزيز سالم

 18 المحسن عزب متولي حسنين مريم عبد

 19 الوهاب عبدالعاطي احمد عبدهللا مريم عبد

 20 مريم محمد السيد محمد

 21 مريم محمد رفعت محمد

 22 مسلم عليمريم محمد 

 23 مريم محمود عمر محمد نور الدين

 24 اشرف محمد عدلي ىمصطف
 25 مصطفى عماد مصطفي النحاس

 26 مصطفى مجدى مصطفي عبدالهادي
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 ..……الساعة/  ……يوم /         حنان مصليحي محمد  د/         
 

 م اسم الطالب

 1 محمد صالح عطيه ىمصطف

 2 احمدمنار احمد عبدالعزيز محمد 

 3 منار احمد محمد عوض محمد

 4 منار السعيد متولي محمد عبد العزيز

 5 منار السيد فكري ابراهيم

 6 منار السيد محمد حنفي

 7 منار السيد محمد علي ابراهيم

 8 منار جابر اسماعيل موسي

 9 منار حسن اسماعيل السيد حسين

 10 منار خالد محمد الهادى عطيه

 11 مرزوق مسلممنار ربيع 

 12 منار رضا محمد احمد

 13 محمد عبدالحليم متولي ىمنار سام

 14 منار سـالمه محمـد محمـد

 15 هللا محمد عبدالفتاح منار عبد

 16 المعبود علي عبدالمعبود منار عبد

 17 منار محمد فرج منصور

 18 منار محمد محمد عبدالهادي

 19 منار محمود امين عطيه

 20 مدحت محمد السيد عبدالقادرمنار 

 21 منار منصور عبدالعزيز محمد عطيه

 22 منار ناصر ابو الفتوح ابراهيم

 23 منار ياسين عبدالرازق السيد

 24 منه هللا ثروت ابراهيم حسن

 25 منه هللا عادل جالل ابراهيم شرف

 26 احمد فتحي مدين ىمن
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 ..……الساعة/  ……يوم /           محمد عادل عبد الحفيظ  د/     
 

 م اسم الطالب

 1 سعيد السيد محمد ىمن

 2 شعبان عبدالفتاح محمد ىمن

 3 يوسف السيد يوسف ىمن

 4 مها السيد منصور محمد

 5 مها عاطف عبدالحميد نصار

 6 الفتاح عثمان حسن مها عبد

 7 سيد احمد ابراهيم سيد احمد خليل ىمهد

 8 ابراهيم حسنمهند محمد محمد 

 9 عبدالعزيز محمد عوض ىسام ىم

 10 سمير سعد الدين عبدالحميد عبدهللا ىم

 11 محمد عبدالوهاب السيد عطيه ىم

 12 مياده رضا عبدهللا متولي

 13 علي عبدالمقصود ىميار حمد

 14 ميار خالد محمد احمد

 15 ميرنا اشرف فهمي يوسف

 16 ميرنا عاطف عبدالملك عوض

 17 ميريهان فتحي محمود السيد غزال

 18 ميسون احمد عبدالفتاح محمد سليمان

 19 مينا جمال فؤاد إبراهيم رزق هللا

 20 نادين السيد محمد السيد سليم

 21 عبدهللا مسلم ىناديه لطف

 22 ناريمان مجدي سيد محمد

 23 اكرم احمد عثمان بهلول ىنانس

 24 ناهد محمد بركات جمعه

 25 يوسف علي يوسف السيد احمدناهد 

 26 نجالء السيد ابراهيم ابو هاشم
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 ..……الساعة/  ……يوم /   اية محمود محمد احمد    د/            
 

 م اسم الطالب

 1 نجالء سالم محمد محمد

 2 ندا احمد ابراهيم رزق احمد

 3 ندا رضا السيد عبدالعال

 4 علي حسن ىندا مصطف

 5 علي محمد ىندا هان

 6 ندا هالل عبدالحميد عطيه

 7 احمد محمد محمد ىند

 8 السيــد صقــر السيـــد ىند

 9 جالل عتريس السيد ىند

 10 حسن محمد السيد ىند

 11 خالد شعبان محمد عبدالهادي ىند

 12 خالد محمد الخضري احمد ىند

 13 رافت مصطفي غازي حافظ مطر ىند

 14 سالم السيد الديداموني ىند

 15 سعيد السيد فرغلي ىند

 16 صابر عبدالعزيز حسن ىند

 17 الغفار محمد عبدالغفار عبد ىند

 18 المعز محمد محمد مصطفي عبد ىند

 19 النبي عبدالمنعم محمد عبدهللا عبد ىند

 20 محمد ابراهيم احمد ىند

 21 محمد جمعه احمد ىند

 22 محمـد فتحي السيـد ىند

 23 محمد مجدي الجميل الباز ىند

 24 محمد محمد عبدالمنصف هالل ىند

 25 محمود ابراهيم يوسف ىند

 26 ندي احمد الغزالي محمدالقزاز
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 ..……الساعة/  ……يوم /       نوران نبيل عبد العزيز محمد  د/      

 م اسم الطالب

 1 نرمين احمد محمد محمد محمد علي

 2 نرمين اشرف لطفي محمد

 3 نرمين مصطفي كامل غريب

 4 نسمه احمد ابراهيم الهادي

 5 نسمه الشحات عثمان محمد

 6 نسمه رضا مهدي ابراهيم

 7 نفيسه عبدهللا علي احمد سليمان

 8 نهاد طارق عبدالحميد محمد مصطفي

 9 نهال قدري فاروق حسين

 10 نهال ممدوح البرعى محمود محمد الجوهري

 11 نصارنهله عاطف عبدالحميد 

 12 الحليم عمر العبدعمر عجينه نور عبد

 13 نورا احمد عبدالعال سالمان

 14 نورا احمد محمد محمد

 15 نورا امين محمود بدران

 16 نورا ايمن عبدالعزيز اسماعيل

 17 نورا جمال صبري احمد

 18 نورا محمد السيد هاشم احمد

 19 نورا محمد محي الدين محمود احمد

 20 ياسر السيد طلبهنورا 

 21 نوران احمد محمد خليل

 22 نوران ثروت منصور غريب

 23 نوره عبده خليل السيد

 24 نورهان احمد عبدهللا احمد

 25 نورهان احمد مصيلحي رفاعي

 26 نورهان اسامه محمد رفاعي



 الخريجينمعيار الطلاب و 

 الثالثةالساعات المكتبية والريادية للفرقة 

 2022/2023الجامعي للعام 
كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                لية                                       ميد الكع         رئيس معيار الطالب والخريجين                                               

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

 

 

 ..……الساعة/  ……يوم /    امل سمير مرسي محمد  د/      

 م اسم الطالب

 1 ايمن محمد محمد خليلنورهان 

 2 نورهان جمال ابراهيم رجب

 3 نورهان حسان محمد محمد

 4 نورهان حسن حامد عبدالقادر شعالن

 5 نورهان عبداللطيف محمد غريب

 6 نورهان عصمت فهيم علي

 7 نورهان مجدي فتح هللا اسماعيل

 8 نورهان محمد عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا

 9 عبدالمغنينورهان ناصر سعيد 

 10 نورهان ناصر عبدالعزيز عواد

 11 نيره احمد محمد احمد

 12 نيره السيد بدران عمار

 13 عبدهللا ابوالمعاطي نيره السيد

 14 نيره بشير احمد ابراهيم

 15 نيره سالمه شعبان عبدالهادي حفني

 16 نيره محمد احمد عبدالعاطي

 17 نيره محمد سليمان عبدهللا

 18 محمود رضوان ابراهيمنيره 

 19 نيره مختار حسين ياقوت حسين

 20 نيره ناصر الشحات امين

 21 هاجر ابراهيم احمد محمد فرج

 22 هاجر السيد ابراهيم عمر شريف

 23 هاجر جمال عبدالعزيز على ابوالسعود

 24 هاجر حازم السيـد زكـريا

 25 العوضي محمد الساهي ىهاجر حمد

 26 شفيق عبدهللا عبدهللاهاجر عادل 
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 ..……الساعة/  ……يوم /        احالم محمود محمد  د /   

 م اسم الطالب

 1 هاجر محمد محمد السيد

 2 هاله احمد محمد حسين

 3 هاله رمضان متولي عليوه

 4 هاله عادل امين احمد

 5 عبدالسالم محمد حسن ىهاله فتح

 6 هانم اسماعيل ابراهيم اسماعيل

 7 هانم سعيد السيد عامر

 8 محمد ابو الغيط محمد عطيه ىهايد

 9 محمد عبدالسميع محمد نجم ىهايد

 10 هبه احمد امام البياع

 11 هبه العوضي محمد العوضي

 12 هبه هللا محمد عبدالحليم علي

 13 العزيز ابراهيم لطفي هبه عبد

 14 هبه عبد المعز احمد حسن

 15 محمد علي ىهبه فوز

 16 هبه ممدوح ابراهيم حسن

 17 هبه ممدوح شحتو السيد دسوقي

 18 السيد فوزي محمد ىهد

 19 عبدالمجيد السيد ىالهاد ىهد

 20 حسام السيد الفره ىهد

 21 عاطف محمد البيومي قابيل ىهد

 22 العال محمد حسانين عبدالعال عبد ىهد

 23 محمود عبدهللا عطيه سعيد ىهد

 24 ياسر عرفات احمد ىهد

 25 هدير خالد محمود محمود علي
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 ..……الساعة/  ……يوم / / اسراء حسن عبد الحميد     /د  

 م اسم الطالب

 1 هدير محمد عبدالواحد احمد

 2 هدير محمد محمود العوضي

 3 هديل يوسف إبراهيم سالم

 4 هشام ايمن خليفه شرف

 5 همسه احمد محمد االمين عبدالحليم

 6 هناء احمد علي احمد الطحان

 7 هناء حماده احمد درويش

 8 هناء محمد ابراهيم احمد

 9 هناء محمد عثمان ابراهيم

 10 المؤمن محمد حسانين حسين هند عبد

 11 هند ناصر عباس شعبان

 12 هيام عالء محمد محمود

 13 هيام محمد عطيه عبدالشافي

 14 ورده منصـور جــوده احمـد

 15 فاروق عبدالحميد اسعدوفاء 

 16 وفاء فوزي ابراهيم عباس

 17 والء السيد عبدالبديع محمد عبدالعزيز

 18 والء الصاوي حسن عبدالعال

 19 والء ثروت عبدهللا عثمان

 20 والء جوده عبدالباسط جوده عبدالرحمن

 21 والء حسين حسين حسين حسونه

 22 والء عاطف طاهر محمد

 23 حسينيوالء وائل نجم 

 24 يارا حسن علي حسن علي

 25 يارا عصمت حسين الكاشف
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 ..……الساعة/  ……يوم /    محمد خليل    ايه  د / 

 م اسم الطالب

 1 يارا محمد صالح محمد سليم

 2 ياسمين احمد محمد محمود صالح

 3 ياسمين اشرف عبدالعزيز خضره

 4 محمود محمد الدسوقي ىياسمين الدسوق

 5 السيد محمد السيدياسمين 

 6 ياسمين السيد محمد محمد نصار

 7 ياسمين رجب السيد اسماعيل احمد

 8 محمد عبدالقادر ىياسمين سام

 9 السالم البهي عبدالسالم ياسمين عبد

 10 العزيز ابراهيم بكري ياسمين عبد

 11 عبدالكريم متولي عزب ىياسمين عرب

 12 ياسمين عزت ابوالحسن مصطفي

 13 ياسمين عالء محمد عبدالرحمن حسن

 14 عبدالحكيم محمد يوسف ىياسمين عل

 15 ياسمين فرج فايز السيد

 16 يسرا جمال عنتر ابراهيم

 17 احمد محمد سليمان ىسام ىيمن

 18 رضوان معوض رضوان ىعيس ىيمن

 19 محمد فتحي السعيد ىيمن

 20 ياسر احمد ابراهيم عبدالرحمن ىيمن

 21 احمد احمد يوسف سيد

 22 يوسف محمد محمد علي محمد علي

 23 يـونا ايهاب السيـد عطيـــه

 24 محمد ابراهيم عبدالنبي سليمان

 25 نور ابراهيم محمد مجلي

 26 هبه صالح ابراهيم عبد الرحمن المالح
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