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 العنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

 لشرقيها –لزقازيق ا –منيا القمح  السيد السيد سالم الشرقية 22/05/1994 اسراء السيد السيد سالم 1

 شرقيهال –بوحماد ا –االسديه  باسم محمد على سعد الشرقية 05/01/1994 اسراء باسم محمد على سعد 2

اسراء حسن الشناوى إبراهيم محمد  3

 حجازى

حسن الشناوى إبراهيم محمد  الشرقية 19/03/1994

 حجازى

 الكبير حى مبارك الزقازيق ش الجامع

 لشرقيها –بوحماد ا –ش سعد زغلول  سامح خليل احمد العزازى الشرقية 02/09/1994 اسراء سامح خليل احمد العزازى 4

صبرى حسن عبدالعزيز  الشرقية 18/12/1993 اسراء صبرى حسن عبدالعزيز زيتون 5

 زيتون

 لشرقيها –يرب نجم د –صافورر 

 لقيساريها –سيدى عيسى  ش –منيا القمح  كمال محمد زكى الشرقية 01/09/1993 اسراء كمال محمد زكى 6

 ديرب نجم ش التامين الصحي الشرقيه محمد محمد كيالنى عبدالقادر الشرقية 25/09/1994 اسراء محمد محمد كيالنى عبدالقادر 7
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 الزاويه الحمرا فاقوس الشرقيه هالل محمد محمد سليم الشرقية 10/12/1993 اسراء هالل محمد محمد سليم 8

 لشرقيها –يرب نجم د –القطايع  احمد عبداللطيف احمد الشرقية 28/11/1993 أسماء احمد عبداللطيف احمد 9

 الشرقيه –بلييس  –ق شيخ عيسى  احمد محمد منصور الشرقية 22/09/1993 أسماء احمد محمد منصور 10

السيد عبدالبديع محمد السيد  الشرقية 22/09/1994 أسماء السيد عبدالبديع محمد السيد حالوه 11

 حالوه

 لشرقيها –مصطفى كامل  ش –ابوكبير 

 فاقوس الشرقيه امام محمد عبداللطيف االردن 24/04/1994 أسماء امام محمد عبداللطيف 12

 القرين اوالد فريد ابو حماد الشرقيه عاطف محمد ادريس محمد الشرقية 20/05/1994 طف محمد ادريس محمدأسماء عا 13

 شرويده الزقازيق الشرقيه عطية غنيم مصطفى الشرقية 20/11/1993 أسماء عطية غنيم مصطفى 14

 ش سعد زغلول منيا القمح الشرقيه غنى محمودمحمد مر الشرقية 29/07/1994 أسماء محمد مرغنى محمود 15

 لشرقيها –لزقايق ا –بنى عامر  محمد يسرى قاسم الشرقية 21/08/1994 أسماء محمد يسرى قاسم 16

 ديرب نجم ابو شعيشع فرغان الشرقيه نجيب عوض محمد سليمان الشرقية 07/09/1994 أسماء نجيب عوض محمد سليمان 17
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 ابوحماد ش الحريه الشرقيه إبراهيم إسماعيل ابراهيم الشرقية 29/11/1992 ء إبراهيم إسماعيل ابراهيماال 18

 لشرقيها –الشاره ا –ش العسكرى  9 السيد أبو عامر مصطفى احمد الشرقية 13/04/1994 االء السيد أبو عامر مصطفى احمد 19

على إبراهيم الدسوقى  الشرقية 27/03/1993 دالعظيمالشيماء على إبراهيم الدسوقى عب 20

 عبدالعظيم

 لشرقيها –اقوس ف –جهينه البحريه 

 لحناوى الشرقيها –المدينه الصناعيه  مصطفى أبو زيد متولى الشرقية 22/12/1993 الشيماء مصطفى أبو زيد متولى 21

 المنشيه منيا القمح ش –عزبة الديب  احمد عبدالعاطى حبيش الشرقية 20/07/1994 امانى احمد عبدالعاطى حبيش 22

خضرى محمد خضرى  الشرقية 01/05/1994 امل خضرى محمد خضرى راضوان 23

 راضوان

 فر ابراشك –مشتول السوق 

 ارة الهدىفاقوس ش موقف االتوبيس عم ماهر عزت صادق الشرقية 20/03/1994 امل ماهر عزت صادق 24

 لدقهليها –يت غمر م –الديوانيه  شوقى احمد رشيد حسن الدقهلية 12/12/1993 امنية شوقى احمد رشيد حسن 25

 الشرقيه –بلبيس  احمد محمد عبدهللا الغندور الشرقية 08/09/1993 اميرة احمد محمد عبدهللا الغندور 26

 سنهوت منيا القمح الشرقيه عزت تهامى نبوى النقباسى الشرقية 08/05/1994 اميرة عزت تهامى نبوى النقباسى  27
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 بورسعيد الشرقيه ش–االبراهيميه  محمد السيد إسماعيل الشرقية 30/09/1994 اميرة محمد السيد إسماعيل 28

 لشرقيها –نيا القمح م –الولجا  دالهادى سعدمحمد سعيد عب الشرقية 08/08/1994 اميرة محمد سعيد عبدالهادى سعد 29

 هيا  الشرقيهه –الزرزمون  مصطفى محمد مصطفى الشرقية 01/10/1994 اميرة مصطفى محمد مصطفى 30

 الشرقيه –بلبيس  احمد جامع الرفاعى الشرقية 24/03/1994 انجى احمد جامع الرفاعى 31

 لشرقيها –نيا القمح م –ميت سهيل  عزمى محمود احمد الشرقية 01/10/1993 انجى عزمى محمود احمد 32

محمد سامى سعيد محمد  الشرقية 01/01/1994 ايات محمد سامى سعيد محمد سليمان 33

 سليمان

 رقيهالش -اقوس ف –كفر العدوى 

 دسة الري منيا القمح الشرقيهش هن رضا عيد كرلس الشرقية 12/06/1994 إيلين رضا عيد كرلس 34

 لشرقيها –الحيجازيه الحسينيه  إبراهيم إبراهيم الحسينى الشرقية 13/10/1992 ايمان إبراهيم إبراهيم الحسينى 35

إبراهيم إبراهيم سليمان  الشرقية 02/01/1993 ايمان إبراهيم إبراهيم سليمان اللبلوب 36

 اللبلوب

 فى كاملطش مص –القنايات 

 يهالشرق –لبيس ب –البالشون إسماعيل زغلول عبدالعزيز  الشرقية 15/12/1993 ايمان إسماعيل زغلول عبدالعزيز إسماعيل 37
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 إسماعيل

 رقيهالش -ريا ه –ش البوسطه  16 حلمى على محمد الشرقية 01/08/1993 ايمان حلمى على محمد 38

 يهالشرق -لبيس ب –البالشون  سامى عبدالمنعم عطيه السيد الشرقية 01/09/1994 عطيه السيد ايمان سامى عبدالمنعم 39

 لشرقيها –نيا القمح م –ش المنيل  عبدالصمد عبدالحميد الشافعى الشرقية 01/05/1994 ايمان عبدالصمد عبدالحميد الشافعى 40

 شرقيهال –فر صقر ك –السالمى  محمد صبرى عبدالقادر الشرقية 07/05/1994 ايمان محمد صبرى عبدالقادر 41

 لزقازيق الشرقيها –كفر محمد حسين  محمد عبدالمحسن كامل الشرقية 01/02/1994 ايمان محمد عبدالمحسن كامل 42

 نيا القمح الشرقيهم –العزيزيه  ن الجيدعبدالعزيز جوده حسي الشرقية 01/06/1994 ايناس عبدالعزيز جوده حسين الجيد 43

احمد عبدالحكيم عبدالحليم  الشرقية 01/07/1994 اية احمد عبدالحكيم عبدالحليم االعصر 44

 االعصر

 –شيخ الكفر قسم الجامع  29الزقازيق 

 الكوبري الجديد

 ميت ردين ابوحماد الشرق معهالسيد إبراهيم ج الشرقية 13/12/1993 اية السيد إبراهيم جمعه 45

 يهالشرق –الزقازيق  صالح حسين سليمان اسبيتان الشرقية 04/12/1993 اية صالح حسين سليمان اسبيتان 46

 شرقيهال –لزقازيق ا –طاروط  عبدالحكيم إبراهيم مصطفى الشرقية 02/04/1994 اية عبدالحكيم إبراهيم مصطفى 47
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 لشرقيها –نيا القمح م –شلشلمون  فاروق السيد حسن الشرقية 01/10/1994 لسيد حسناية فاروق ا 48

 لزقازيق الشرقيها -ش مدرسة القوميه محمد أبو الوفا عبدالجواد الشرقية 07/08/1993 اية محمد أبو الوفا عبدالجواد 49

 منشية ناصر فاقوس الشرقيه محمود عمر على عبدالعال قيةالشر 18/06/1994 اية محمود عمر على عبدالعال 50

 العاشر من رمضان 44مجاوره مندور صبحى عزب الشرقية 11/07/1994 اية مندور صبحى عزب 51

نشأت عبدالحفيظ صالح  الشرقية 01/01/1993 اية نشأت عبدالحفيظ صالح إبراهيم 52

 إبراهيم

 فر صقر ك –ابو شرابيه 

 بلببيس الشرقيه صابر طه أبو زيد الشلفة الشرقية 25/05/1994 بسمة صابر طه أبو زيد الشلفة 53

 ميت العزازيه فاقوس الشرقيه مصطفى احمد محمد حسن الشرقية 15/04/1994 بسمة مصطفى احمد محمد حسن 54

 الحبش االبراهيميه الشرقيه السيد على مصطفى الشرقية 27/11/1993 بسمة مصطفى السيد على 55

 ش االمام محمد عبده ديرب نجم الشرقيه السعيد لطفى الشحات الشرقية 21/02/1994 جهاد السعيد لطفى الشحات 56

 المنوفيه سرس الليان القناطر سعيد محمد المعاز المنوفية 07/06/1994 جهاد سعيد محمد المعاز 57

 كفور نجم االبراهيميه الشرقيهعاطف احمد عبدالعاطى  الشرقية 01/06/1994 اطف احمد عبدالعاطى عفيفىجهاد ع 58
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 عفيفى

 االبراهيميه الشرقيه محمد توفيق عبدالحميد الشرقية 11/11/1993 جهاد محمد توفيق عبدالحميد 59

 شبرا النخله بلبيس الشرقيه حسان رابح رزيق الشرقية 01/11/1993 حميدة حسان رابح رزيق 60

 قرية ميت ابو خالد ميت غمر عبدهللا رمضان محمد الدقهلية 15/10/1993 حنان عبدهللا رمضان محمد 61

 شنبارة منقله ديرب نجم عزت امين محمد سليمان الشرقية 01/04/1994 حنان عزت امين محمد سليمان 62

 بنى منصور اوالد صقر  محمد عثمان محمد الشرقية 01/10/1994 عثمان محمد خلود محمد 63

 الشرقيه –فاقوس  إبراهيم السيد محمد صابر الشرقية 10/03/1994 دينا إبراهيم السيد محمد صابر 64

 لصغري الحسينيه الشرقيهالمناجاه ا احمد محمود السيد الشرقية 26/06/1993 دينا احمد محمود السيد 65

 منشية كشك الكبيره ديرب نجم إسماعيل عبدالجيد اسماعيل الشرقية 01/06/1994 دينا إسماعيل عبدالجيد اسماعيل 66

67 
 رقية .ش –لقنايات ا –كفر أبو فرج  صابر محمد على حسين الشرقية  3/6/1994 دينا صابر محمد على حسين 

68 
 رقية ش –ش جامع حلمى اإلبراهمية  ممدوح محمد بهجت الشرقية  20/9/1944 ح محمد بهجت دينا ممدو



 جامعة الزقازيق 
  كلية التربية الرياضية بنات

 قسم شئون الطالب الخريجين

 ليــــــةميــــــدة الكع                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب                      الكلية  الخريجين     المسجل   مدير عام 

 
 
 
 
 

69 
 –لزقازيق ا –العصلوجى  –ش السنترال  إسماعيل محمد عبد الحميد الشرقية 3/3/1994 رحاب إسماعيل محمد عبد الحميد 

 شرقية 

70 
 ية شرق –بو حماد أ –القرين  على ذكى عيد المحسن على الشرقية 1/1/1994 رحاب على ذكى عيد المحسن على 

71 
شكرى السعيد عبد الرحيم  الدقهلية  1/9/1994 رحمه شكرى السعيد عبد الرحيم دويدار 

 دويدار

 قهلية د –يت غمر م -كوم النور

72 
 رقية ش –يرب نجم د -تقالم–شنبارة  لسيد نجيب إبراهيم أبو زيدا الشرقية  1/11/1993 رغدة السيد نجيب إبراهيم أبو زيد 

73 
 ة شرقي–لزقازيق ا –النكارية  السيد على السيد الشرقية 7/7/1994 ريهام السيد على السيد 

74 
 شرقية–الزقازيق  –شيبه  رشدى السيد عطيه العرينى الشرقية 10/8/1994 ريهام رشدى السيد عطيه العرينى 
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 بنى عامر الزقازيق شرقية  محمد فؤاد صالح عبد البارى الشرقية 10/4/1993 ريهام محمد فؤاد صالح عبد البارى 

77 
 رقية ش–الجواشنة ديرب نجم  على عبد الجليل بدر الشرقية  20/8/1994 الجليل بدر زينب على عبد 

 

78 
 –ش عبد العليم أبو طالب قسم اإلشارة  متولى سيد سليمان الشرقية 19/6/1993 سارا متولى سيد سليمان 

 الزقازيق 

79 
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80 
عماره محمد سعيد حسن  الشرقية 1/3/1994 ساره عماره محمد سعيد حسن عماره 

 عماره

 ة شرقي–بوكبير أ–ش النقراشى 

81 
 رقية ش –لقنايات ا–الماسورة ش  نبيل عبد الحميد على درويش الشرقية 8/11/1992 ساره نبيل عبد الحميد على درويش

82 
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 هاشم

 –ش صالح سالم م من ش هندسة الرى 

 منيا القمح

87 
شروق عبد المطلب عبد المطلب سيد أحمد 

 الهيل 

عبد المطلب عبد المطلب سيد  الدقهلية 26/8/1994

 أحمد الهيل

يت غمر م –قادوس د –ش اإلمام الشعراوى 

 قهليةد–

88 
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 عبدالرحمن
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