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 كلية التربية الرياضية للبنات                   

 قسم شئون الطالب الخريجين                   

 2014/2015للعام الجامعى  مايوكشف بأسماء الخريجات دور                     
 

 : فممتاز مع مرتبة الشرأوال : الحاصلين على تقدير عام 
 العنوان اسم الوالد محل الميالد  تاريخ الميالد  االسم م

 احمد رسالن شمندى الشرقية 24/9/1993  اية احمد رسالن شمندى  1
 –زقازيق –شرويدة –الجزيرة 

 شرقية

 كمال حامد امام  الدقهلية 8/1/1993  روضة كمال حامد امام 2
 –ش المجلس ميت ابو خالد 

 دقهلية  –ميت غمر 

 الدقهلية 18/6/1993  ارة أحمد مصطفي محمد الفقيس 3
أحمد مصطفي محمد  

 الفقي
 دقهلية -ميت غمر -ش المعاهدة

 على على أحمد سالم الشرقية 28/7/1993  فاطمة على على أحمد سالم 4
بجوار الجامع  –بني عامر 

 شرقية  –زقازيق  –الكبير 

 يةالشرق 27/3/1993  مروة جودة أحمد محمد عليوة  5
جودة أحمد محمد 

 عليوة

ش مجمع المصالح  22

 شرقية  –زقازيق  –الحكومية 

 القليوبية 10/10/1992  مروة محمود عفيفي محمد علما  6
محمود عفيفي محمد 

 علما
 القليوبية  –بنها  –طحلة 

 

 : ثانيا : الحاصلين على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف
 

 الشرقية 21/8/1993  لم العوضياسراء مصباح السيد محمد سا 1
مصباح السيد محمد 

 سالم العوضي

 –ديرب نجم  –صفط زريق 

 شرقية

 الشرقية 5/1/1993  انسام عبد هللا السيد احمد عيسي 2
عبد هللا السيد احمد  

 عيسي
 شرقية–بلبيس  –ميت حمل 

 الشرقية 8/5/1993  دينا ماجد محمود عبد العال الشافعى 3
د العال ماجد محمود عب 

 الشافعى

ش انس بن مالك خلف مستشفي 

الحرمين امام مسجد رياض 

 الصالحين زقازيق شرقية 

 الدقهلية 11/7/1993  هند محمد سالمة سالمة الفوالة  4
محمد سالمة سالمة 

 الفوالة

 -ش جامع ابو بكر السطوحى

 دقهلية –ميت غمر  –دقادوس 

 محمد مصطفي أبو زيد الشرقية 15/12/1992  ياسمين محمد مصطفي أبو زيد 5
 6ش عودة سالم من ش 6

 اكتوبر ديرب نجم شرقية 

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة          لتعليم والطالبوكيله الكلية لشئون ا   مديرعام الكلية              المسجل      لخريجينا

 
 



 :جيد جدا : الحاصلين على تقدير عام  ثالثا

 العــــــــــــــــــنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد ــــــــــــــــماالســــــــــ م

 شرقية –بلبيس  -سلمنت محمد بكرى السيد السعودية 4/3/1993 اسراء محمد بكرى السيد 1

 محمد محمد محمد سالم السعودية 13/2/1993 اسيل محمد محمد محمد سالم 2

-فيال محمد سالم 

-قازيق ز –العصلوجى 

 شرقية

 محمد فوزى سليم ابو زيد الشرقية 25/6/1993 امنة محمد فوزى سليم ابو زيد 3
 –زقازيق  –الشبانات 

 شرقية

 صبري احمد عثمان الشرقية 15/5/1993 ايمان صبري احمد عثمان 4
مشتول  –ش العروبة 

 شرقية –السوق 

 اهيم اسماعيل ابراهيمابر  الشرقية 1/9/1993 ايناس ابراهيم اسماعيل ابراهيم 5
 –ابو حماد  –الجعفرية 

 شرقية 

 الشرقية 1/7/1993 ايه ابراهيم عبد اللطيف على محمد 6
ابراهيم عبد اللطيف على 

 محمد

خلف االدارة  –ش التحرير 

–ابوحماد  –التعليمية 

 شرقية

 الشرقية 17/7/1993 ايه فتوح بدران عبد الرحمن بدران 7
فتوح بدران عبد الرحمن 

 بدران

 –زقازيق  –النكارية 

 شرقية

 الشرقية 17/6/1993 بسمة عبد المنصف محمد عبد المنصف 8
عبد المنصف محمد عبد 

 المنصف

ديرب البلد  –ش العزونى 

 شرقية–ديرب نجم  –

 جمال حسنى عثمان الشرقية 3/1/1993 رشا جمال حسنى عثمان 9
 –امام مدرسة المجفف ب 

 شرقية –ديرب نجم 

 الشرقية 21/8/1993 م نصر الدين محمد عبد هللا السيدريها 10
نصر الدين محمد عبد هللا 

 السيد

ش االشرف من ش 

–ابو عامر  –الوزيرى 

 شرقية –زقازيق 

 عادل محمد السيد   الشرقية 15/9/1993 زهراء عادل محمد السيد 11
منشأة صهبرة ديرب نجم 

 شرقية

 الشرقية 21/9/1993 جارزينب اسامة سليم سليمان اسماعيل الن 12
اسامة سليم سليمان 

 اسماعيل النجار

القنايات بجوار مسجد 

 الغمرى القديم شرقية

 مصطفي السيد عبد هللا  الشرقية 1/5/1993 سلوى مصطفي السيد عبد هللا  13
 –شيبة –ش احمد عرابي 

 شرقية –زقازيق 

 محمد هاشممحمد محمد  الشرقية 1/1/1993 سمر محمد محمد محمد هاشم 14
 –بلبيس  –انشاص الرمل 

 شرقية 

 صالح احمد صالح الشرقية 28/3/1993 شروق صالح احمد صالح 15

ش ابو الحسيني محمد 4

قسم معوض زقازيق 

 شرقية



 فتحى ابراهيم محمد الجيزة 25/4/1993 شيماء فتحى ابراهيم محمد 16
 –ديرب نجم  -شنبارة منقال

 شرقية

 الشرقية 23/2/1993 وسف حسن فايدشيماء يوسف ابراهيم ي 17
يوسف ابراهيم يوسف 

 حسن فايد

القنايات  –ش ترعة الدرب 

 شرقية –

 الشرقية 8/3/1993 غدير عبد السميع محمد الخصوصي 18
عبد السميع محمد 

 الخصوصي
 شبرا النخلة بلبيس شرقية

 الشرقية 20/9/1993 مروة اسماعيل اسماعيل عبد العال عليوة 19
اسماعيل عبد اسماعيل  

 العال عليوة

 –منزل نعيم  –الزهيري 

 شرقية –فاقوس 

 الشرقية 1/8/1993 مريم سمير عبد المسيح قسطنطين 20
سمير عبد المسيح 

 قسطنطين

ابو  –ش الجمهورية  83

 شرقية –حماد 

 ابراهيم السيد سالم سلمي  الشرقية 21/11/1992 ميسون ابراهيم السيد سالم سلمي 21
زقازيق –ك ش يوسف ب55

 شرقية –
 

كفر محمد حسين الزقازيق  محمود عبد الحميد حلبي  الشرقية 19/9/1993 ندى محمود عبد الحميد حلبي 22

 شرقية 

 الشرقية 5/12/1992 نهال محمود محمد ابراهيم الشماع 23
محمود محمد ابراهيم  

 الشماع

ابو ياسين كفر القط ابو 

 كبير شرقية 

 محمد كامل عثمان الشرقية 6/9/1993 مانهدير محمد كامل عث 24

ش محمد عبد الرحمن 38

قسم الحريري زقازيق اول 

 شرقية –

وسام كمال الدين حسين كامل عبد العزيز  25

 راضي
 القليوبية 11/6/1993

كمال الدين حسين كامل عبد 

 العزيز راضي

 –بنها  –ش البحايرة  35

 قليوبية 

 محمد السيد على عبيد الشرقية 1/7/1993 وفاء محمد السيد على عبيد 26
السناجرة  –كفر ابو بري 

 ابو حماد شرقية –

 نبيل عبد السميع حسن الشرقية 26/9/1993 ياسمين نبيل عبد السميع حسن  27
 –النحال  -ش النقراشي 

 شرقية –زقازيق 

 

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة          ليم والطالبلتعوكيله الكلية لشئون ا   مديرعام الكلية              المسجل      لخريجينا
 

 

 

 

 

 

 

 :رابعا : الحاصلين على تقدير عام جيد  

 العــــــــــــــــــــــــــنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االســــــــــــــــــــــــــم م



 الدقهلية  20/3/1993 أالء الشحات ابراهيم موسي ليله 1

لشحات ابراهيم موسي ا

 ليله
 ميت غمر ميت ابو خالد دقهلية 

 الدقهلية 27/3/1993 أالء يسري السعيد أحمد الشافعى  2
يسري السعيد أحمد 

 الشافعى

دقادوس ميت غمر ش سعد 

 باشا دقهلية 

 شرقية –ههيا  –السالمون  أحمد عطية أحمد  الشرقية 2/1/1993 آيه أحمد عطية أحمد 3

 أيمن ابراهيم محمد الشرقية 1/9/1993 ابراهيم محمد آيه أيمن  4

حى الخلفاء  –ش البحر 

شمال  –العريش  –الراشدين 

 سيناء

 الدقهلية 30/9/1993 آيه حامد نصر منصور عضيمة  5
حامد نصر منصور 

 عضيمة
 دقهلية  –ميت غمر  –سنتماى 

 الشرقية 20/3/1993 آيه محمد كمال عبد المقصود رمضان 6
مال عبد محمد ك

 المقصود رمضان
 شرقية –منيا القمح  –العزيزية 

 الشرقية 28/5/1993 آيه محمد نبيل محمد كامل خليل  7
محمد نبيل محمد كامل 

 خليل

ش عبد العزيز جامع الرحمة 17

 –زقازيق  -من وادى النيل 

 شرقية 

 المنوفية 30/8/1993 احسان محمود محمد رأفت عبد العظيم فايد  8
مد رأفت عبد محمود مح

 العظيم فايد

 1عمارة  1مربع  30مجاورة 

العاشر من رمضان  15شقة 

 شرقية

 الشرقية 10/2/1993 اسراء أحمد حسن ابراهيم حسن  9
أحمد حسن ابراهيم  

 حسن

 –زقازيق  –غزالة خيس 

 شرقية 

 الشرقية 27/9/1993 اسراء احمد حسن محمد عبد الهادى  10
احمد حسن محمد عبد  

 الهادى
 شرقية –ابوحماد –السناجرة 

 السعودية 27/8/1993 اسراء احمد محمد سيد احمد سليم 11
احمد محمد سيد احمد 

 سليم
 شرقية –ههيا  –العدوة 

 احمد محمد عبد الحميد الشرقية 10/7/1993 اسراء احمد محمد عبد الحميد  12
 61العاشر من رمضان مجاورة 

 شرقية 99قطعة 

 الشرقية 1/10/1993 د مصيلحي سلطان اسراء السيد محم 13
السيد محمد مصيلحي 

 سلطان

 –ش مصطفي كامل ابو كبير 

 شرقية

 الشرقية 9/9/1993 اسراء بالسي عبد العال محمد عبد هللا  14
بالسي عبد العال محمد 

 عبد هللا

 –فاقوس  –ش مصطفي باشا 

 شرقية

 الشرقية 16/6/1993 اسراء عادل مصطفي كمال علوان  15
عادل مصطفي كمال 

 علوان
 بلبيس ش زكى العفيفي شرقية

 على حسن خليل الشرقية 28/12/1992 اسراء على حسن خليل 16
 –فاقوس  –دوامة عرب شمس 

 شرقية

 دقهلية  –ميت غمر  –سنفا  محمد السيد المرسي الدقهلية 1/3/1993 اسراء محمد السيد المرسي 17



 الشرقية 1/11/1992  اسراء محمد ايمن عبد الرازق على 18
محمد ايمن عبد الرازق 

 على
 كفر بدران منيا القمح شرقية 

 الشرقية 28/8/1993 اسراء محمود ربيع احمد الحصين 19
محمود ربيع احمد 

 الحصين
 شرقية  –ههيا  –ش السراقنة 

 مصطفي على مصطفي الشرقية 17/1/1993 اسراء مصطفي على مصطفي 20
 –ية قرية الصان –ش التعاون 

 شرقية –ديرب نجم 

 الشرقية 1/10/1993 اسماء جمال الدين عبد العظيم والى  21
جمال الدين عبد العظيم 

 والى
 شرقية  –زقازيق –شيبة 

 الشرقية 15/5/1993 اسماء حربي متولى عطية  22

 

 حربي متولى عطية 

 

منيا القمح  –شنبارة الميمونة 

 شرقية 

 زهدى ابراهيم سالم الشرقية 1/9/1993 اسماء زهدى ابراهيم سالم 23
 –منيا القمح  –ميت سهيل 

 شرقية

 شرقية –زقازيق  –الشبانات  سمير محمد السيد الشرقية 22/2/1993 اسماء سمير محمد السيد 24

 الشرقية 17/1/1993 اسماء عاطف خضرى عبد الرحمن شاهين  25
عاطف خضرى عبد 

 الرحمن شاهين

 – مشتول السوق –كفر ابراش 

 شرقية 

 عبد هللا محمد سالم الشرقية 1/12/1992 اسماء عبد هللا محمد سالم  26
عزبة البلبيسي منيا القمح 

 شرقية 

 شرقية –فاقوس  –الديدامون  عبده ابراهيم عطا الشرقية 20/4/1993 اسماء عبده ابراهيم عطا 27

 منير فتحى على الشرقية 21/7/1993 اسماء منير فتحى على  28
–مشتول السوق  –شا ده

 شرقية

 كفر حمودة ههيا شرقية هالل ابراهيم السيد الشرقية 12/6/1993 اسماء هالل ابراهيم السيد 29

 السعودية 4/12/1993 االء السيد احمد عبد الشافى عطية  30
السيد احمد عبد الشافى 

 عطية
 شرقية –منيا القمح  –الجديدة 

 الشرقية 3/1/1993 االء جمال رمضان عبد الحافظ  31
جمال رمضان عبد 

 الحافظ

امام  –ش الدكتور الراعى 25

ديرب نجم  –حضانة الفردوس 

 شرقية  –

 منيا القمح شرقية –ابو طوالة  سالم عبيد سالم هديه الشرقية 17/6/1993 الشيماء سالم عبيد سالم هديه  32

 ابوحماد شرقية  –القطاوية  يقحسين محمد الصد الشرقية 22/4/1993 امال حسين محمد الصديق 33

 محمود السيد اسماعيل الشرقية 27/2/1993 امال محمود السيد اسماعيل  34
 30مجاورة  3مربع 535قطعة 

 شرقية –العاشر من رمضان 

 ابراهيم احمد ابراهيم الشرقية 10/11/1992 امانى ابراهيم احمد ابراهيم  35
ش جمال المنشية القطاوية 

 ابوحماد شرقية

 ابراهيم اسماعيل عطيه الشرقية 10/9/1993 امانى ابراهيم اسماعيل عطيه  36
ديرب نجم  –ش السنترال 

 شرقية



 الشرقية 20/7/1993 امنية على احمد عبد الجواد على  37
على احمد عبد الجواد 

 على

قرية منشأة صهبرة ديرب نجم 

 شرقية 

 الشرقية 17/5/1993 اميرة السيد احمد عبد الرحمن الوكيل  38
السيد احمد عبد 

 الرحمن الوكيل

 –خلف مدرسة الشربيني بنات 

 شرقية –منيا القمح 

 السيد امين متولى الشرقية 30/1/1993 اميرة السيد امين متولى  39
ش الخشاب قسم المنتزة بجوار 

 شرقية –جرفيه زقازيق 

 الشرقية 18/2/1993 اميرة حسين عبد الرحمن حسين  40
لرحمن حسين عبد ا

 حسين
 شرقية –فاقوس  –عرب شمس 

 الشرقية 1/10/1993 اميرة سليم صفوان سليم عطية  41
سليم صفوان سليم 

 عطية

ديرب نجم  –خلف بنك مصر 

 شرقية 

 الشرقية 5/12/1992 اميرة عبد المحسن عبد الشافى محمد عبد ربه  42
عبد المحسن عبد 

 الشافى محمد عبد ربه

 –بلبيس  –انشاص الرمل 

 شرقية

 الشرقية 17/10/1993 انجى محمد بهاء بسيونى السيد  43
محمد بهاء بسيونى 

 السيد

ش الصفا  14حى السالم 

والمروة فلل الجامعة زقازيق 

 شرقية 

 بلبيس شرقية –ش بورسعيد  اسماعيل محمود عامر الشرقية 3/10/1992 ايمان اسماعيل محمود عامر  44

 الدقهلية  12/12/1992 لشحات ايمان السيد عبد الحليم ا 45
السيد عبد الحليم 

 الشحات

–كفر المحمدية ميت غمر 

 دقهلية 

 الشرقية 1/3/1993 ايمان السيد محمود ابراهيم على  46
السيد محمود ابراهيم 

 على
 قمرونة منيا القمح شرقية

 بنها قليوبية –طحلة  انور عبد العزيز عامر القليوبية  15/10/1992 ايمان انور عبد العزيز عامر 47

 الشرقية 19/6/1993 ايمان حمدى طلبة السيد متولى  48
حمدى طلبة السيد 

 متولى

منشية  –ش الصفا والمروة 

 زقازيق شرقية –السادات 

 محمد طه محمد الشرقية 30/9/1993 ايمان محمد طه محمد  49
خلف المرور –ش الحرمين 

 ديرب نجم شرقية 

 الشرقية 10/12/1992  عبيد سالمة ايمان محمود عبد هللا 50
محمود عبد هللا عبيد 

 سالمة
 اشكر فاقوس شرقية 

 الشرقية 24/10/1992 ايمان محمود هالل محمود الطنطاوى 51
محمود هالل محمود 

 الطنطاوى

ش الشافعى من ش 15

 يوليو ديرب نجم شرقية23

 الشرقية 5/6/1993 ايناس ابراهيم مصطفي عبد السميع  52
يم مصطفي عبد ابراه

 السميع
 حوض الطرفة زقازيق شرقية 

 صفط الحنا ابو حماد شرقية  عبد هللا ابراهيم حسن الشرقية 25/9/1993 ايناس عبد هللا ابراهيم حسن  53

 ابراهيم السيد موسي الشرقية 30/8/1993 ايه ابراهيم السيد موسي 54

ش الجيزاوى المنشية 14

الجديدة قسم صالح زقازيق 

  شرقية

 ام الزين زقازيق شرقية امين عبد العليم عبد  الشرقية 1/9/1993 ايه امين عبد العليم عبد المنطلب 55



 المنطلب

 الشرقية 20/3/1993 ايه بشري متولى ابو هاشم شريف 56
بشري متولى ابو هاشم 

 شريف
 الهيصمية فاقوس شرقية

 شرقيةال 14/1/1993 ايه جمال عبد الرحمن السيد الجمبالطى  57
جمال عبد الرحمن 

 السيد الجمبالطى
 العزيزية منيا القمح شرقية 

 الشرقية 7/10/1992 ايه حسنى طه الهادى ادريس 58
حسنى طه الهادى 

 ادريس

ش الحرية من ش جمال عبد 8

 شرقية  –منيا القمح  –الناصر 

 الشرقية 1/4/1993 ايه سعيد السيد عبد الرحمن  59
سعيد السيد عبد 

 الرحمن
 شرقية -ههيا  –كفر حموده 

 الشرقية 24/1/1993 ايه صبحى عبد ربه عبد الهادى 60
صبحى عبد ربه عبد 

 الهادى
 كفر حموده ههيا شرقية 

 الشرقية 1/10/1993 ايه فتحى محمد محمد يوسف 61
فتحى محمد محمد 

 يوسف

حى السالم فيلل الجامعة 

 زقازيق شرقية 

 قرية ابو متنا ديرب نجم شرقية  محمد احمد عبد الدايم الشرقية 1/8/1993 ايه محمد احمد عبد الدايم  62

 الحنش االبراهيمية شرقية محمد السيد محمود الشرقية 9/9/1993 ايه محمد السيد محمود  63

 الشرقية 31/7/1993 ايه محمد عبد النبي محمد السيد  64
محمد عبد النبي محمد 

 السيد

–ش حى الزهور  –الزقازيق 

 -ار موقف اسكندرية بجو

 شرقية

 الشرقية 5/6/1993 ايه مسلم السيد محمد متولى  65
مسلم السيد محمد 

 متولى
 شرقية –فاقوس  –الدميين 

 ايمن عامر عبد السالم الشرقية 1/4/1993 بسمة ايمن عامر عبد السالم  66
ش  –شرقية  –ابو حماد 

 مأمون نافع 

 الشرقية 2/1/1993 بسمة طاهر عبد النبي عبد المطلب 67
طاهر عبد النبي عبد 

 المطلب

ديرب البلد مركز ديرب نجم 

 شرقية

 غريب عبد الغنى احمد الشرقية 27/10/1992 بسمة غريب عبد الغنى احمد  68
الولجا مدخل الماسورة منيا 

 القمح بجوار جامع الماسورة 

 شرقية –زقازيق –كفر االشراف  محمد سعدايهاب السيد  الشرقية 5/8/1993 بسنت ايهاب السيد محمد سعد  69

 شرقية –ابوحماد  –عمريط  جمال حسن احمد الشرقية 15/9/1993 جهاد جمال حسن احمد  70

 حامد السيد حامد الدقهلية 5/12/1992 جهاد حامد السيد حامد  71
 –ميت غمر  –ميت ابو خالد 

 دقهلية 

 امة يوسف علىاس الشرقية 28/4/1993 حسنة اسامة يوسف على  72
ديرب نجم  –قرية بر مكيم 

 شرقية

 الشرقية 21/12/1992 حكمت عبد الباسط ابراهيم محمد 73
عبد الباسط ابراهيم 

 محمد

–حسينية  –شرارة االخيوة 

 شرقية 

 الشرقية 1/11/1992 حنان سمير عباس عبد المقصود  74
سمير عباس عبد 

 المقصود

ش النجدى النحال الزقازيق  18

 شرقية 



 الشرقية 20/9/1993 حنان عبد السالم عبد الرحمن عبد القادر 75
عبد السالم عبد 

 الرحمن عبد القادر
 شرقية  –ابو حماد  –الجمايلة 

 الشرقية 25/7/1993 خلود عبد المنعم سليمان عبد الرحمن  76
عبد المنعم سليمان  

 عبد الرحمن
 شرقية –فاقوس  –السنيطة 

 الدقهلية 9/9/1993 محمد ابو سرورداليا عادل السعيد  77
عادل السعيد محمد ابو 

 سرور

 –ميت غمر  –كفر بهيدة 

 دقهلية 

 السيد حسن عبد المجيد الشرقية 5/8/1993 دعاء السيد حسن عبد المجيد  78
كفر براش مشتول السوق 

 شرقية 

 الشرقية 10/12/1992 دعاء رجاء عبد الرحمن عبد هللا  79
عبد رجاء عبد الرحمن  

 هللا
 شرقية–منيا القمح –الولجا 

 ابو حماد شرقية  –صفط الحنة  موسي السيد محمد الشرقية 1/2/1993 دعاء موسي السيد محمد  80

 الجيزة 14/7/1993 دينا ابراهيم عبد الفتاح محمد  81
ابراهيم عبد الفتاح 

 محمد

 64العاشر من رمضان مجاورة 

  35عمارة 

 خالد فرج عبد النبي الشرقية 14/10/1992 لنبيدينا خالد فرج عبد ا 82
ش الجيش ديرب نجم البلد 

 ديرب نجم شرقية 

 الشرقية 1/10/1993 دينا فاروق محمد فتحى عطية  83
فاروق محمد فتحى 

 عطية
 ش الجمهورية 4فاقوس شرقية 

 الشرقية 4/9/1993 دينا محسن محمد توفيق السيد سعفان  84
محسن محمد توفيق 

 عفانالسيد س

بهنباى ش مدرسة الحاج 

 مصطفي زقازيق شرقية 

 الشرقية 19/5/1993 دينا محمد احمد محمد ابراهيم منيع  85
محمد احمد محمد 

 ابراهيم منيع
 شرقية –الحسينية  –الحمادين 

 كمال محمد السيد الشرقية 3/4/1993 رانا كمال محمد السيد  86
قرية اوالد العدوى فاقوس 

 شرقية 

 قرية بهيدة ميت غمر دقهلية  جمال حمدى محمد على الدقهلية 25/10/1992 ا جمال حمدى محمد على راني 87

 الشرقية 20/1/1993 رباب محمد حامد فهمى محمد سالمة  88
محمد حامد فهمى 

 محمد سالمة
 بلبيس شرقية  –البالشون 

 قرية صهبرة ديرب نجم شرقية  احمد عبد المنعم حامد الشرقية 20/8/1993 رحاب عبد المنعم حامد احمد  89

 محمد احمد عبد العزيز السعودية 4/1/1993 رحاب محمد احمد عبد العزيز  90
كفر محمد حسين زقازيق 

 شرقية 

 الشرقية 28/1/1993 رحاب نبيل عبد المنعم محمود احمد  91
نبيل عبد المنعم محمود 

 احمد

ش القاضي من ش الجيش برج 

 ةشاليك الزقازيق شرقي

 بلبيس ش العزيزي شرقية  سيد احمد احمد الربع الشرقية 24/8/1993 رضوى سيد احمد احمد الربع 92

 الشرقية 9/9/1993 رغده عبد العزيز حسن عشري عبد المعطى 93
عبد العزيز حسن 

 عشري عبد المعطى

ش االنصارى الزقازيق  35

 البحري شرقية 

 الشرقية 21/8/1993 رغده محمود عبد العظيم محمد  94
محمود عبد العظيم 

 محمد

المناصرة مركز الحسينية 

 شرقية 



 بحطيط ابو حماد شرقية  حسن السيد احمد صيام الشرقية 15/4/1993 رندا حسن السيد احمد صيام  95

 الشرقية 4/9/1993 رندا نبيل محمد حسين حسن  96
نبيل محمد حسين  

 حسن

ش كوبري الوحدة فاقوس 

 شرقية 

 شرقية  -القرين  احمد محمد قاسم محمد الشرقية 8/8/1993 رهف احمد محمد قاسم محمد  97

 اوالد سيف بلبيس شرقية السيد عطية حنطور الشرقية 20/4/1993 ريهام السيد عطية حنطور 98

 سالم عبد الجواد مرعي الشرقية 7/8/1993 ريهام سالم عبد الجواد مرعي 99
خلف مستشفي الغندور بلبيس 

 شرقية 

 الشرقية 7/7/1993 ريهام محمد عبد الغفار محمد حسان  100
محمد عبد الغفار محمد 

 حسان

 –ش الجيش قسم الجامع 138

 شرقية –زقازيق 

 فرج على ابو الحمول الشرقية 25/9/1993 زينب فرج على ابو الحمول  101
العصلوجى ش ابو بكر الصديق 

 شرقية 

 غزالة عبدون فاقوس شرقية  موسي السيد السيد الشرقية 8/3/1993 زينب موسي السيد السيد  102

 حسنى السيد حسن الشرقية 29/8/1993 سارة حسنى السيد حسن  103
ملكين القبلية مركز الحسنيه 

 شرقية

 الدقهلية 17/6/1993 سارة متولى عبد الحميد سالم المتولى الغراب 104
متولى عبد الحميد سالم 

 المتولى الغراب
 بهيدة ميت غمر دقهلية كفر

 الشرقية 2/9/1993 سارة محمد امين محمد حسين  105
محمد امين محمد 

 حسين

ش جبل وعمرو بجوار المطافى 

 بلبيس شرقية

 الشرقية 25/11/1992 سارة محمد محمد حسن شردية  106
محمد محمد حسن 

 شردية

كفر الغنينيمى منيا القمح 

 شرقية

 مصطفي محمد على الشرقية 31/7/1993 سلمى مصطفي محمد على  107
شاالسيوطى النحال  34

 الزقازيق شرقية

 الشرقية 1/3/1993 محمد عبد العظيم ابراهيملؤى سمر  108
محمد عبد العظيم لؤى  

 ابراهيم
 ش الجمهوريه فاقوس شرقية

 الشرقية 7/4/1993 سمر محمد احمد ابراهيم احمد على  109
محمد احمد ابراهيم 

 احمد على

الشريف بهنباى الزقازيق  ش

 شرقية

 ش ثروت منيا القمح شرقية اسامة رضوان حسن الشرقية 12/7/1993 سها اسامة رضوان حسن 110

 الشرقية 13/3/1993 سوزان مصطفي محمد بهلول محمد التلبانى  111
مصطفي محمد بهلول 

 محمد التلبانى

طريق عبد الناصر المعاهده 

ب بجوار منزل الحاج فوزى الدي

 بهنباى الزقازيق

 شرويده الزقازيق شرقية مصطفي محمود محمد الشرقية 1/2/1993 سوزان مصطفي محمود محمد 112

 عصام عبد الفتاح السيد الشرقية 10/11/1992 شاهندة عصام عبد الفتاح السيد  113

منيا القمح شرقية ش نادى 

المعلمين بجوار موقف 

 االتوبيس



 دقهلية  –ميت غمر  -جصفا  نبيل محمود عطية الدقهلية 24/12/1992  شروق نبيل محمود عطية 114

 كوم حلين منيا القمح شرقية عطية عبد المجيد محمد الشرقية 3/11/1992 شرين عطية عبد المجيد محمد  115

 الجمايله  ابو حماد شرقية محمد حسن عطيه هللا الشرقية 6/9/1993 شيرين محمد حسن عطيه هللا  116

 الشرقية 2/1/1993 شيماء عاطف عبد الفتاح محمد 117
عاطف عبد الفتاح 

 محمد
 بنى عامر الزقازيق شرقية

 الشرقية 21/9/1993 عتاب عادل عبد المجيد عبد الفتاح  118
عادل عبد المجيد عبد 

 الفتاح
 شرقية  -زقازيق–شيبة 

 رفاعى حسين السيد الشرقية 14/1/1993 عليه رفاعى حسين السيد  119
منيا  –ش جبانة المسلمين 

 شرقية –القمح 

 الشرقية 7/1/1993 غادة عادل فكرى عبد الحميد الجمال 120
عادل فكرى عبد الحميد 

 الجمال
 شرقية  -زقازيق–شيبة 

 الشرقية 2/10/1993 غادة مجدى عبد الحميد على حفنى 121
مجدى عبد الحميد على  

 حفنى

–بلبيس –بساتين االسماعيلية 

 شرقية

 عبد السالم موسي يحي الشرقية 19/9/1993 عبد السالم موسي غادة يحي 122
 –ش لبنان منشية الفتح 13

 شرقية  –زقازيق 

 محمد فتحى ابراهيم الشرقية 21/3/1993 فاتن محمد فتحى ابراهيم  123
 –الحسينية -حارة حمدى  8

 شرقية   –الزقازيق 

 محمد يوسف عقل عبده الدقهلية 15/2/1993 فيروز محمد يوسف عقل عبده  124
ميت -دقاقوس -ش عبد الواحد 

 دقهلية –غمر 

 شرقية –بلبيس –ش العزيزي  سعيد كامل ابراهيم الشرقية  1/12/1992 كريمة سعيد كامل ابراهيم  125

 محمد حسن الزنان الشرقية 17/4/1993 لطيفة محمد حسن الزنان  126
 –شيبة –ش العلوايا 10

 شرقية -زقازيق 

 الشرقية 1/1/1993 لمياء احمد محمد محمد عبد الحليم 127
احمد محمد محمد عبد 

 الحليم
 شرقية  -زقازيق–بهنباى 

 الدقهلية 16/9/1993 ماجدة السيد محمود احمد ابو المجد  128
السيد محمود احمد ابو 

 المجد
 دقهلية  –ميت غمر –ميت ناجى 

 الشرقية 14/9/1993 نيراوىماجدة وحيد عبد هللا عواد متولى الم 129
وحيد عبد هللا عواد 

 متولى المنيراوى

مشتول  –مساكن السوق 

 شرقية  –السوق 

 مجدى بشاى فرج الشرقية 1/8/1993 مريم مجدى بشاى فرج  130
زقازيق  -النظام  -ش حزاقة  7

 شرقية –

 تل روزن بلبيس شرقية  نصر عبد العزيز كفافى الشرقية 9/6/1993 منار نصر عبد العزيز كفافى 131

 الشرقية 18/11/1992 منى محمد خليل مصطفي خليل 132
محمد خليل مصطفي 

 خليل
 مشتول القاضي زقازيق شرقية 

 محمد محمد بكر الشرقية 20/3/1993 منى محمد محمد بكر 133
ش جمال ابو عمر بجوار جامع 

 –العصلوجى  –محجوب 



 شرقية  –زقازيق 

 القليوبية 1/3/1993 حافظ االكشرمنى يوسف ابراهيم  134
يوسف ابراهيم حافظ 

 االكشر
 قليوبية  –طوخ –مشتهر 

 الشرقية 5/4/1993 مها عاطف صابر محمد احمد 135
عاطف صابر محمد 

 احمد

–ديرب نجم  –صفط زريق 

 شرقية 

 كمال احمد ابراهيم الشرقية 11/8/1993 مها كمال احمد ابراهيم  136
 - منيا القمح –شلشلمون 

 شرقية

 الدقهلية 1/4/1993 مها محمود السيد العوضي عجاج  137
محمود السيد العوضي 

 عجاج
 دقلية  –ميت غمر  –كفر بهيدة 

 ابو حماد شرقية حى المغازى  السيد السيد الخطيب الشرقية 29/9/1993 مى السيد السيد الخطيب 138

 د كاملجمال السي الشرقية 1/2/1993 مى جمال السيد كامل  139
ش احمد كامل الكفراوى ديرب 

 نجم شرقية 

 القطاوية ابو حماد شرقية  ممدوح محمد قطب الشرقية 1/4/1993 مى ممدوح محمد قطب 140

 شرقية  –فاقوس  –الهايصمية  محمود محمد الشافعى  الشرقية 1/10/1993 ميادة محمود محمد الشافعى  141

 صفط الحنة ابو حماد شرقية  عصام محمد فتح هللا الشرقية 1/2/1993 نانسي عصام محمد فتح هللا  142

 الشرقية 1/4/1993 نانى عاطف عبد العظيم السيد والى  143
عاطف عبد العظيم 

 السيد والى
 شرقية  -زقازيق–شيبة 

 السيد احمد طلبة الشرقية 23/7/1993 نجالء السيد احمد طلبة  144

خلف مسجد –منيا القمح 

خيري عبد ش  –االباظية 

 العزيز

 الشرقية 10/7/1993 نجالء عبد الناصر فهمى حسانين حجازى 145
عبد الناصر فهمى 

 حسانين حجازى
 قمرونة منيا القمح شرقية

 الشرقية 1/8/1993 ندى نبيل محمد صالح اسماعيل 146
نبيل محمد صالح 

 اسماعيل

ش الجامع عبد الفضيل من 

 زقازيق شرقية  –محمود النحال 

 عادل محمد عبد الحليم الشرقية 27/12/1993 نرمين عادل محمد عبد الحليم  147
–ش المأذون منشية اباظة  12

 شرقية -زقازيق 

 الشرقية 20/1/1993 نشوة عطية محمد محمود البندارى 148
عطية محمد محمود 

 البندارى
 بنايوس زقازيق شرقية 

 ابو حماد شرقية –القرين  خليل عبد القادر خليل الشرقية 10/2/1993 نشوى خليل عبد القادر خليل 149

 الشرقية 1/8/1993 نعمه احمد السيد احمد ابراهيم 150
احمد السيد احمد 

 ابراهيم
 شرقية  –فاقوس  –ميت العز 

 الشرقية 1/1/1993 نهال حسن عزازى على عبد الرحمن  151
حسن عزازى على عبد 

 الرحمن

–فاقوس –غزالة عبدون 

 شرقية 

 الشرقية 1/1/1993 نهال عاكف خميس عبد السالم 152
عاكف خميس عبد 

 السالم
 ديرب نجم شرقية  –قاويشة 



 الشرقية 15/2/1993 نهله ابراهيم عبد الفتاح سليمان شرارة 153
ابراهيم عبد الفتاح 

 سليمان شرارة
 شرقية-منيا القمح –العزيزية 

 الشرقية 1/3/1993 نهلة سيد احمد عبد الرحمن جاب هللا  154
سيد احمد عبد الرحمن 

 جاب هللا

عزبة ابو احمد الكبري 

 الحسينية شرقية 

 الشرقية 6/8/1993 نهلة فتوح مصطفي مصطفي فرج عربـد 155
فتوح مصطفي مصطفي 

 فرج عربـد

ش شعبان العزازى بلبيس 

 شرقية 

 الشرقية 12/7/1993 نهى عبد العزيز السيد محمد هاشم  156
يد محمد عبد العزيز الس

 هاشم
 بلبيس شرقية  –منية سنتا 

 الدقهلية 13/1/1993 نورا محمد محمد محمود عكر 157
محمد محمد محمود 

 عكر
 ميت ابو خالد ميت غمر دقهلية 

 الشرقية 1/10/1993 نورهان عبد الباسط محمد سليم رفاعى 158
عبد الباسط محمد سليم 

 رفاعى
 بنى ايوب ابو حماد شرقية 

 القطاوية ابو حماد شرقية  محمد محمد سالم احمد الشرقية 21/9/1993 محمد محمد سالم احمد  نورهان 159

 محمد محمد سليمان الشرقية 2/4/1993 نورهان محمد محمد سليمان 160
ش مصطفي كامل النحال 26

 الزقازيق شرقية 

 شرقية –زقازيق –بني عامر  السيد امين محمد الشرقية 16/1/1993 هاله السيد امين محمد  161

 حسن عبد الباسط حسن الشرقية 1/1/1993 هبه حسن عبد الباسط حسن 162
خلوة الشعراوى منيا القمح 

 شرقية

 الشرقية 11/10/1992 هبه حسنى محمد عبد الحميد وهدان  163
حسنى محمد عبد 

 الحميد وهدان
 التلين منيا القمح شرقية 

 الشرقية 1/11/1992 الهبه لطفي عبد العزيز احمد عبد الع 164
لطفي عبد العزيز احمد  

 عبد العال

السعديين  –ش عمار بن ياسر 

 شرقية  –منيا القمح –

 شرقية –فاقوس –دوامة  السيد عبد العال عمر الشرقية 28/3/1993 هدير السيد عبد العال عمر 165

 الشرقية 7/4/1993 هدير جمال محمد محمد الشربيني 166
جمال محمد محمد  

 الشربيني

ش الدرديري من ش عبده 14

 سعد النحال زقازيق شرقية 

 الشرقية 1/8/1993 هدير صبري عبد هللا عبد هللا جنديه 167
صبري عبد هللا عبد هللا 

 جنديه
 شرقية  –زقازيق –قنايات 

 الشرقية 21/11/1992 هدير محمد حمدى الليثي ابراهيم  168
محمد حمدى الليثي 

 ابراهيم

 -زقازيق–نكارية  ش ابو يونس

 شرقية 

 ش الماسورة قنايات شرقية  حسنى محمد السيد ندا الشرقية 4/4/1993 هند حسنى محمد السيد ندا 169

 القليوبية 17/7/1993 هند مرزوق عبد الصمد عمر  170
مرزوق عبد الصمد 

 عمر
 قليوبية –طوخ  –السفاينة 

 بدوى احمد مجدى الشرقية 6/6/1993 وفاء مجدى بدوى احمد 171
–ش صالح الدين االيوبي 27

 شرقية –زقازيق –حسن صالح 

 الشرقية 1/8/1993 والء عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم 172
عبد الحليم عبد اللطيف 

 عبد الحليم
 ديرب البلد ديرب نجم شرقية  



 الشرقية 1/1/1993 والء عبد الرحمن عبد السالم بدر  173
عبد الرحمن عبد 

 بدر السالم
 شرقية  –ديرب نجم  –صافور 

 الشرقية 8/8/1993 ياسمين محمد عبد السميع يوسف 174
محمد عبد السميع 

 يوسف

–ديرب نجم  –شنبارة منقال 

 شرقية 

 الشرقية 22/4/1993 ياسمين محمد مصطفي عبد السالم  175
محمد مصطفي عبد 

 السالم
 اكوة ديرب نجم شرقية 

 الشرقية 1/9/1993 رحيم يمنى ناصر عطية عبد ال 176
ناصر عطية عبد 

 الرحيم
 شرقية –زقازيق –فرسيس 

 القراقرة منيا القمح شرقية  سمير حسن محجوب الشرقية 18/11/1992 اسالم سمير حسن محجوب 1

 شرقية –منيا القمح –الولجا  اسماعيل محمد محمد الشرقية 23/7/1993 اسماء اسماعيل محمد محمد 2

 الشرقية 21/6/1993 سوقى محمد دسوقىاسماء محمد د 3
محمد دسوقى محمد 

 دسوقى

 -القنايات ش حافظ سعدون 

 شرقية

 الدقهلية 29/11/1992 امل عبد الهادى حامد محمود الصقار 4
عبد الهادى حامد 

 محمود الصقار
 سنفا ميت غمر دقهلية 

 الشرقية 10/4/1993 امل يسري عبد العزيز محمد نجيده 5
زيز يسري عبد الع

 محمد نجيده
 شرقية  -زقازيق–كفر االشراف 

 ههيا شرقية  –حوض نجيح  فتحى السيد ابو هاشم الشرقية 17/11/1992 امنيه فتحى السيد ابو هاشم  6

 نادر جعفر محمد حسن الشرقية 6/8/1993 امنيه نادر جعفر محمد حسن  7
ش  –شرقية  –ابو حماد 

 مستشفي الصدر 

 الشرقية 1/9/1993 د درويش اميرة احمد حسن احم 8
احمد حسن احمد 

 درويش
 شرقية –بلبيس –الكتيبة 

 شرقية –ابو حماد  –القطاوية  جمال محمد حسين الشرقية 15/4/1993 اميرة جمال محمد حسين  9

 الشرقية 1/8/1993 اميرة جميل محمد عبد الحميد على  10
جميل محمد عبد الحميد 

 على
 كفر ايوب بلبيس شرقية 

 فرسيس زقازيق شرقية  عصام على السيد الشرقية 22/5/1993 اميرة عصام على السيد  11

 الشرقية 2/5/1993 ايمان عادل نصر عطوه الشيخ  12
عادل نصر عطوه 

 الشيخ
 شرقية  –زقازيق –القنايات 

 المجفف ديرب نجم شرقية  احمد محمود احمد الشرقية 27/2/1993 ايه احمد محمود احمد  13

 سعيد حسن عبد الستار الشرقية 3/2/1990 ايه سعيد حسن عبد الستار  14
مساكن تل بسطة زقازيق 

 شرقية 

 الدقهلية 24/5/1993 ايه محمد عالء الدين مصطفي ابراهيم عبادى 15

محمد عالء الدين 

مصطفي ابراهيم 

 عبادى

 دنديط ميت غمر دقهلية 

 يحيي طه محمد القليوبية 16/1/1994 بسمه يحيي طه محمد  16
 47العاشر من رمضان مجاورة 

 شرقية 2مربع  16عمارة 



 الشرقية 23/6/1992 دعاء ثروت عبد الشافي عطيه محمد  17
ثروت عبد الشافي 

 عطيه محمد
 المنشية الجديدة فاقوس شرقية

 ابراهيم محمد على الشرقية 5/1/1993 دينا ابراهيم محمد على  18
يمية قرية منشأة التحرير االبراه

 شرقية

 ديرب نجم شرقية  رمزى اسعد فرج الشرقية 1/11/1992 سارة رمزى اسعد فرج  19

 الشرقية 10/7/1993 سمر سمير عطا سليم الدسوقي 20
سمير عطا سليم 

 الدسوقي

ش ابو شوالى خلف السنترال 

 الجديد بلبيس شرقية

 بنى عامر الزقازيق شرقية صالح محمد حموده الشرقية 26/12/1992 شرين صالح محمد حموده 21

 الشرقية 22/2/1992 عبير محسن محمد عبد العزيز ابراهيم  22
محسن محمد عبد 

 العزيز ابراهيم
 شرقية  –زقازيق  –بهنباى 

 شرقية  –زقازيق –الغار  سعيد السيد عوض الشرقية 25/7/1993 عزة سعيد السيد عوض 23

 سمير محمد جاب هللا شرقيةال 7/2/1993 فاطمة سمير محمد جاب هللا  24
العصلوجى ش الوحدة المحلية  

 زقازيق شرقية 

 الشرقية 11/8/1991 منار محسن عبد الحميد بدر محمد  25
محسن عبد الحميد بدر 

 محمد
 شرقية  -زقازيق–بنايوس 

 ثابت محمد السيد احمد الشرقية 7/7/1993 مى ثابت محمد السيد احمد 26
 –حسينية  –ش سيف الدين  1

 شرقية -زقازيق 

 الشرقية 10/11/1992 نجوى ابراهيم عوض عرفه عبد ربه  27
ابراهيم عوض عرفه 

 عبد ربه
 شرقية  –فاقوس  -الديدامون

 الشرقية 16/1/1993 ندا عاطف محمد البيومى عبد اللطيف 28
عاطف محمد البيومى 

 عبد اللطيف
 سنهوت منياالقمح شرقية 

 الشرقية 1/4/1993 عليوه  ندا محى الدين فؤاد محمد 29
محى الدين فؤاد محمد 

 عليوه
 شرقية-ابو حماد -ش حسيب 

 الشرقية 1/8/1993 نرمين زكريا عبد الوهاب عبد الرحمن  30
زكريا عبد الوهاب عبد 

 الرحمن
 شرقية  –فاقوس –الديدامون 

 ههيا شرقية -حى السراحنة  عبد الحليم السيد طلبه الشرقية 13/7/1993 نهى عبد الحليم السيد طلبه  31

 شرقية –ابو حماد  –الجعفرية  السيد خليل خليل الشرقية 30/9/1993 نورهان السيد خليل خليل 32

 الشرقية 1/9/1993 نورهان مجدى احمد محمد جمعه 33
مجدى احمد محمد 

 جمعه

ش عبد العزيز القوشي من 

 عزبة الجبانة بلبيس شرقية

 ابو حماد شرقية –كفر ابو مسلم  السيد سليم المسلمي الشرقية 29/11/1992 يهدير السيد سليم المسلم 34

 كفر ابو بري ابو حماد شرقية  زكى محمد محمد حسن الشرقية 16/11/1992 هدير زكى محمد محمد حسن  35

 ام رماد زقازيق شرقية  محمد حسن محمود الشرقية 7/2/1993                                                                                                                                                                                                                       36

 عليم ابو حماد شرقية  محمد على محمد الشرقية 14/9/1993 هدير محمد على محمد  37



 قنايات شرقية –كفر ابو عجوة  ماهر حسنى محمود الشرقية 11/8/1993 هند ماهر حسنى محمود  38
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 ة الزقازيقمعجا                          

 كلية التربية الرياضية للبنات                   

 قسم شئون الطالب الخريجين                   



 

 2014/2015كشف بأسماء الخريجات دور سبتمبر للعام الجامعى 
 

 أوال : الحاصلين على تقدير عام جيد :
 
 العنوان اسم الوالد محل الميالد  لميالدتاريخ ا  االســــــــــــــــــم م

 شرقية -منيا القمح –التلين  خيري عبد الهادى حامد غنيمي الشرقية 8/8/1993  ايات خيري عبد الهادى حامد غنيمي 1

 شرقية –ههيا  -ش بحر مويس حمدى امين احمد الشرقية 1/12/1992  ايه حمدى امين احمد 2

 مسعد عبد العظيم محمد خليل الشرقية 3/12/1992  خليلجهاد مسعد عبد العظيم محمد  3

ش على عمر البطريق  24

بلبيس   -خلف مجمع المحاكم

 شرقية

 جمال محمد مهنا الشرقية 23/7/1993  ريهام جمال محمد مهنا 4
-ديرب نجم  –طحا المرج 

 شرقية

 ىالسيد عبده احمدى عجم الشرقية 17/5/1993  سمر السيد عبده احمدى عجمى 5
 –الزقازيق –مشتول القاضي 

 الشرقية 

 مدحت حسن على الشرقية 12/10/1993  ميار مدحت حسن على  6
 –منيا القمح –ش ابو الشين 

 شرقية

 

 : ثانيا : الحاصلين على تقدير عام مقبول

 
 محمد شحاته بالسي حرب الشرقية 1/9/1993  ايه محمد شحاته بالسي حرب 1

 –ابو حماد -ش ابو شعلة 

 رقية ش

 محمد محمد احمد يوسف الدقهلية 17/12/1992  ابتسام محمد محمد احمد يوسف 2
جصفا ميت ابو خالد ميت غمر 

 دقهلية 

 ابراهيم محمد عبد الرحمن الشرقية 21/1/1994  االء ابراهيم محمد عبد الرحمن 3
ش الفردوس حى السالم  26

 فلل الجامعة زقازيق شرقية

 عميـــــــدة الكليـــــــــــةمديرعام الكلية           وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب               الخريجين  المسجل     

 
 الشرقية 1/4/1993  امانى عبد الحكيم عبده عبد العظيم موسي 4

عبد الحكيم عبده عبد العظيم 

 موسي

 -زقازيق –غزالة الخيس 

 شرقية

 منيا القمح شرقية  –بندف  عبد الفتاح محمد ابراهيم االسود الشرقية 11/7/1993  م االسودباسنت عبد الفتاح محمد ابراهي 5



 جميل عاشور عنتر الشرقية 19/7/1993  بدور جميل عاشور عنتر 6
ابو  –ش عمرو بن عبد العزيز 

 شرقية   -حماد 

 عزيز قاسمالسيد محمد عبد ال الدقهلية 21/7/1989  رنا السيد محمد عبد العزيز قاسم 7
ش العهد الجديد من ش عبد 2

 الدقهلية  –المنصورة -السالم 

 شرقية -الزقازيق  -شيبة  محمود متولى عامر الشرقية  28/6/1987  عطيات محمود متولى عامر 8

 عالء عبده رفعت الشرقية 10/12/1993  ميار عالء عبده رفعت 9
امام قسم تانى  –مساكن الدلتا 

 شرقية  –زقازيق  –

 ديرب نجم شرقية  -صافور على ابراهيم على سالم الشرقية 20/11/1992  هبه على ابراهيم على سالم 10

 خالد عيسي محمد ابو السعود الكويت 2/3/1990  هديل خالد عيسي محمد ابو السعود  11
 –النحال  –ش مسجد مالك 3

 شرقية  –زقازيق  أول

 عبد هللا احمد عبد الكريم عيلة الشرقية 6/2/1993  هند عبد هللا احمد عبد الكريم عيلة 12
 –االبراهيمية  -كفور نجم 

 شرقية 
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