
 جامعة الزقازيق

 كلية التربية الرياضية للبنات

 قسم شئون الطالب الخريجين

 2017كشف بأسماء الخريجات الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية للبنات دور مايو

 

 مع مرتبة الشــــــــــــــــرف ازـــــممتالخريجات الحاصلين على تقدير عام  أوال :

 

 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 محمد حسن حسين الشرقيه 20/11/1994 اسراء محمد حسن حسين

برج زهرة -ش المحافظه 35-الزقازيق

 المساكن

امانى محمد عبد البديع عبد الرحمن  2

 محمد سعيد
1/9/1995 

محمد عبد البديع عبد الرحمن  الشرقيه

 سعيدمحمد 
 شرقيه -ههيا -السكاكره

3 
 1/5/1995 ايه عالء احمد على عيسى

 الشرقيه
 شرقيه -بلبيس -ميت حمل عالء احمد على عيسى

تغريد فتحى عبد الستار عبد الرازق  4

 عبده
21/4/1995 

فتحى عبد الستار عبد الرازق  الشرقيه

 عبده
 ش مسجد النصر -الزقازيق -شيبه

5 
 7/12/1994 ابراهيم الحسينى صقر محمدشاديه 

 الشرقيه
 شرقيه-الحسنيه -الملكيين ابراهيم الحسينى صقر محمد

6 
 1/10/1995 شيماء محمد فهمى ابراهيم

 الشرقيه
 شرقيه -منزل حيان -ههيا محمد فهمى ابراهيم

 
 مديرعام الكلية           وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب          عميـــــــدة الكليـــــــــــة  الخريجين         المسجل         

 أ.د/ الهام عبد العظيم فرج              أ.د/ إيمان سعد زغلول                                                    

 



 جيد جدا مع مرتبة الشــــــــــــــــرفالخريجات الحاصلين على تقدير عام  ثانيا :

 

 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 ش الفتح االسالمي33الزقازيق حي مبارك  حازم عبد الحميد محمد على الدخاخنى الشرقيه 1/3/1995 اسماء حازم عبد الحميد محمد على الدخاخنى

2 
 27/2/1995 محسن ابراهيم محمد الحدادامانى 

 الشرقيه
 شيبه الزقازيق  بجوار مدرسه المجمع محسن ابراهيم محمد الحداد

3 
 25/9/1995 اميره احمد عبد العظيم عبد العال

 الشرقيه
 اكراش ديرب نجم شرقيه احمد عبد العظيم عبد العال

4 
 15/5/1995 اميره على احمد محمد محمد

 الشرقيه
 شرشيمه ههيا شرقيه على احمد محمد محمد

5 
 1/1/1995 ايمان السيد فرج فراج

 الشرقيه
 االبراهيميه عزبه حفيظ  شرقيه مباشر السيد فرج فراج

6 
 23/8/1995 ايه السيد السيد ابراهيم

 الشرقيه
 ش الماكينه االبراهيميه شرقيه السيد السيد ابراهيم

7 
 العزيزيه منيا القمح شرقيه مصطفى حسن مصطفى الدمنهورى الشرقيه 18/10/1994 ايه مصطفى حسن مصطفى الدمنهورى

8 
 10/9/1995 دعاء احمد ابراهيم محمد عمر

 الشرقيه
 السطايحه كفر ابو الديب االبراهيميه شرقيه احمد ابراهيم محمد عمر

9 
 19/6/1995 متولىرباب حمدى طلبه السيد 

 الشرقيه
 حمدى طلبه السيد متولى

ش الصفا والمروه طريق موقف المنصوره  11

 زقازيق

10 
 30/3/1995 مى ابراهيم نعيم عبد الحميد رزق

 الدقهليه
 غمر دقهليه ش الملك فيصل ميت9 ابراهيم نعيم عبد الحميد رزق

11 
 27/4/1995 ندى عزت محمد عوض هللا

 الشرقيه
 الهوابر ديرب نجم شرقيه عزت محمد عوض هللا

12 
 18/9/1995 نفين عادل محمد عبد الحليم

 الشرقيه
 ش الماذون منشاه اباظه الزقازيق 11 عادل محمد عبد الحليم

13 
 16/10/1994 ياسمين سعيد عبد هللا على عيسى

 الشرقيه
 اكوه ديرب نجم شرقيه سعيد عبد هللا على عيسى

 وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب           عميـــــــدة الكليـــــــــــة                                       مديرعام الكلية             الخريجين           المسجل        

 أ.د/ إيمان سعد زغلول            أ.د/ الهام عبد العظيم فرج                                                                                                                



 دا ــــــــد جـــجيالخريجات الحاصلين على تقدير عام  : ثالثا

 

 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 شرقيه 161قطعه 6العاشر من رمضان مجاوره سالمه ناصر نصار الشرقيه 9/9/1995 احسان سالمه ناصر نصار

2 
 18/2/1995 اسراء اشرف عليوه محمد

 الشرقيه
 عمريط ابوحماد شرقيه اشرف عليوه محمد

3 
 1/10/1995 محمد خليلاسراء السيد حسن 

 الشرقيه
 ش نجيب الشاذلي1بلبيس ارض تقسيم الحوت السيد حسن محمد خليل

4 
 5/5/1995 اسراء جمال سعد سالم السيد

 الشرقيه
 النعامنه منيا القمح شرقيه جمال سعد سالم السيد

5 
 8/3/1995 اسراء فرج عبد العزيز ابراهيم

 الشرقيه
 الجاليله االبراهيميه شرقيه عبد العزيز ابراهيمفرج 

6 
 1/3/1995 اسراء مصطفى محمد محمد ابراهيم عمرو 

 الشرقيه
 منشيه صالح ابوكبير شرقيه مصطفى محمد محمد ابراهيم عمرو

7 
 كفر الزند الزقازيق شرقيه مناعالسيد محمد السيد عبد هللا  الشرقيه 1/9/1995 اسماء السيد محمد السيد عبد هللا مناع

8 
 10/3/1995 اسماء جمال عبد المنعم الششتاوى الغول

 الشرقيه
 اوليله ميت غمر  بجوار مسجد قباء جمال عبد المنعم الششتاوى الغول

9 
 10/4/1995 اسماء سعيد غريب محمد

 الشرقيه
 ميت بشار منيا القمح شرقيه سعيد غريب محمد

10 
 15/2/1995 اسماء عبد الحافظ محمد محمد شحاته

 الشرقيه
 االبراهيميه شرقيه ش سكه حديد  الدلتا عبد الحافظ محمد محمد شحاته

11 
 8/2/1995 اسماء محمد السيد متولى

 الشرقيه
 كفر الحصر ش المصري الزقازيق محمد السيد متولى

12 
 27/9/1995 اصاله شهاوى محمد حسن 

 الشرقيه
 ش سعد زغلول ابوحماد شرقيه شهاوى محمد حسن

13 
 22/1/1995 االء احمد جمعه محمد

 الشرقيه
 ش مدحت النحال الزقازيق شرقيه19 احمد جمعه محمد

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة                        مديرعام الكلية               وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب                                     الخريجين           المسجل      

 أ.د/ إيمان سعد زغلول                أ.د/ الهام عبد العظيم فرج                                                                                                         

 



 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

14 
 بلبيس شرقيه ميت حمل عزبه الجندي احمد عبد العزيز احمد اسماعيل الشرقيه 16/9/1995 االء احمد عبد العزيز احمد اسماعيل

15 
 22/2/1995 احمد مطراالء عربى عبد الرحمن 

 الشرقيه
 ش مصطفي  عارف االشاره الزقازيق عربى عبد الرحمن احمد مطر

16 
 20/11/1994 االسراء على عبد القادر على حموده

 الشرقيه
 ش د/حجازي ش المحافظه الزقازيق12 على عبد القادر على حموده

17 
 12/1/1995 الشيماء نجاح حسين محمود 

 الشرقيه
 ش مصطفي باشا فاقوس شرقيه نجاح حسين محمود

18 
 1/10/1995 الغاليه فوزى محمد ابراهيم

 الشرقيه
 جميزه بني عمرو ديرب نجم شرقيه فوزى محمد ابراهيم

19 
 15/5/1995 امنيه محمد طه احمد نصر الدين

 الشرقيه
 منيا القمح شرقيهتاعزيزيه  محمد طه احمد نصر الدين

20 
 اكوه ديرب نجم شرقيه ش المحطه محمد عبد هللا اسماعيل الشرقيه 12/2/1995 امنيه محمد عبد هللا اسماعيل

21 
 14/1/1995 ايمان نصر قمحاوى نصر 

 الشرقيه
 يهنيا ديرب نجم شرقيه نصر قمحاوى نصر

22 
 2/1/1995 ايناس عبد النبى احمد حسن منيع

 الشرقيه
 الحمادين الحسنيه شرقيه عبد النبى احمد حسن منيع

23 
 2/1/1995 ايه عبد الحميد السيد عبد المقصود فايد

 الشرقيه
 ش باب الشعريه قسم يوسف بك الزقازق 5 عبد الحميد السيد عبد المقصود فايد

24 
 8/6/1995 بسمه عادل على عبد الرازق غنايم

 الشرقيه
 شيبه الزقازيق شرقيه عادل على عبد الرازق غنايم

25 
 13/5/1995 بسنت محمد سيد كامل

 القاهره
 السعديه ابوحماد شرقيه محمد سيد كامل

26 
 2/4/1995 جيهاد محمد عطيه ابراهيم

 الشرقيه
 الجعفريه ابوحماد شرقيه محمد عطيه ابراهيم

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة                                     وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب                    مديرعام الكلية                               الخريجين           المسجل         

 أ.د/ الهام عبد العظيم فرج                                  أ.د/ إيمان سعد زغلول                                                                                               

 



 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

27 
 سند بسط  زفتي غربية متولى شرفاحمد منصور  الغربيه 15/1/1995 حسناء احمد منصورمتولى شرف

28 
 30/1/1995 حميده المصرى عبد العزيز المصرى 

 الشرقيه
 عزبة السبكي ابوكبير شرقية المصرى عبد العزيز المصرى

29 
 24/7/1995 حنان صالح محمد عطيه 

 الشرقيه
 الحمادين الحسينية الشرقية  صالح محمد عطيه

30 
 29/10/1994 محمد السيد األزهرىدينا محمد محمد 

 القليوبيه
 طوخ ش المرسي قليوبية  محمد محمد محمد السيد األزهرى

31 
 26/3/1995 راندا هشام احمد محمد حسن

 الشرقيه
 شنبارة منقال ديرب نجم شرقية هشام احمد محمد حسن

32 
 9/7/1995 رانيا هانى محمد عبد الوهاب محمد الجوهرى

 الشرقيه
 النكارية منزل  عمدة النكارية الزقازيق هانى محمد عبد الوهاب محمد الجوهرى

33 
 اوليله ميت غمر دقهلية احمد عبد الحميد فرحان األردن 19/5/1995 راويه احمد عبد الحميد فرحان

34 
 6/7/1995 رجاء نبيل محمود صالح محمد 

 الشرقيه
 االبراهمية عزبة ابو دسوقي صالح محمد نبيل محمود

35 
 1/10/1994 رحاب جمال رشاد محمد السيد

 الشرقيه
 ديرب نجم بهنيا شرقية جمال رشاد محمد السيد

36 
 17/8/1995 رقيه السيد السيد عبد هللا حسب 

 الشرقيه
 قمرونه مينا القمح شرقية  السيد السيد عبد هللا حسب

37 
 15/10/1995 اشرف عبده شريفساره 

 الدقهلية
 ميت ابو خالد ميت غمر  دقهلية اشرف عبده شريف

38 
 21/9/1995 ساره حسن الشبراوى محمد محمد

 الشرقية
 البوها البلد كفر صقر شرقية  حسن الشبراوى محمد محمد

39 
 1/7/1995 سحر ياسر فكرى زكى مرسى خاطر

 الشرقيه
 الزنكلون بجوار مسجد اوالد شريف الزقازيق  ياسر فكرى زكى مرسى خاطر

 وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب               عميـــــــدة الكليـــــــــــة                         مديرعام الكلية                                        الخريجين           المسجل          

 ان سعد زغلولأ.د/ الهام عبد العظيم فرج                            أ.د/ إيم                                                                                                        

 



 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

40 
 ناطورة كفر صقر شرقية  عبده ابراهيم عبد العال عبد الرحمن الشرقيه 10/12/1994 سماح عبده ابراهيم عبد العال عبد الرحمن

41 
 1/10/1995 سمر عبد الفتاح محمد اسماعيل 

 الشرقيه
 منشاة التحرير االبراهمية شرقية عبد الفتاح محمد اسماعيل

42 
 20/1/1995 سمر عصام محمد احمد راضى 

 الدقهليه
 كفر بهيده ميت غمر دقهلية عصام محمد احمد راضى

43 
 31/8/1995 سمر ناصر عبد اللطيف شابون

 الشرقية
 العزيزية مينا القمح شرقية ناصر عبد اللطيف شابون

44 
 1/7/1995 سهام محمود عبد المولى محمد

 الشرقيه
 منشاة صهبره ديرب نجم شرقية محمود عبد المولى محمد

45 
 1/5/1995 شيماء احمد محمد فتحى محمد 

 الشرقيه
 بجوار بنك مصر شرقيةهيها  احمد محمد فتحى محمد

46 
 بهجات الزقازيق شرقية السيد عبد العزيز احمد الشرقيه 1/9/1995 العزيز احمدشيماء السيد عبد 

47 
 28/1/1995 علياء محمد ابراهيم عبد العال عبد الرحمن 

 الشرقيه
 ناطورة كفر صقر شرثية محمد ابراهيم عبد العال عبد الرحمن

48 
 3/11/1994 علياء محمد على ادريس 

 الشرقيه
 ش القرشي حسن صالح الزقازيق9 محمد على ادريس

49 
 28/5/1994 غاده محمد ندا ابراهيم 

 الدقهليه
 الصالحية الجديدة شرقية محمد ندا ابراهيم

50 
 5/1/1995 فاطمه محمد شعبان رمضان 

 الشرقيه
 تل محمد  االبراهمية شرقية محمد شعبان رمضان

51 
 29/10/1994 ه محمد مصبح عبد السالم فاطم

 الشرقيه
 كفر صقر حي السالم شرقية محمد مصبح عبد السالم

52 
 1/10/1995 منار امين امين محمد احمد عبد الغنى 

 الدقهليه
 كوم النور ميت غمر دقهلية امين امين محمد احمد عبد الغنى

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة              وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب                      مديرعام الكلية                                             الخريجين           المسجل        

  



 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

53 
 المعصره ميت غمر دقهلية  متولى متولى عبد العزيز الدقهليه 1/12/1994 منار متولى متولى عبد العزيز 

54 
 1/7/1995 مها عبد الوهاب عبد المحسن عبد الوهاب 

 الشرقيه
 النعامنه مينا القمح شرقية عبد الوهاب عبد المحسن عبد الوهاب

55 
 4/9/1995 ابراهيم يوسفمى عالء عبد هللا 

 الشرقيه
 الرحمانية ابو كبير شرقية عالء عبد هللا ابراهيم يوسف

56 
 9/4/1995 مى محمود محمد السيد غانم

 الشرقيه
 جهينة البحرية فاقوس شرقية محمود محمد السيد غانم

57 
 1/6/1995 مياده رضا محمد محمد الدمنهورى

 الشرقيه
 منشاة ناصر اوالد صقر شرقية محمد محمد الدمنهورىرضا 

58 
 6/12/1994 ناديه السيد محمد عطيه ابو هاديه 

 السويس
 ش جعفرمينا القمح شرقية 11 السيد محمد عطيه ابو هاديه

59 
 محسن الزقازيق شرقيةكفر  ناشد عبد الحميد عبد الخالق الشرقيه 1/1/1995 نانسى ناشد عبد الحميد عبد الخالق

60 
 1/1/1995 ندا السيد سليمان احمد

 الشرقيه
 الحجاجية  القديمة فاقوس شرقية السيد سليمان احمد

61 
 17/9/1995 نرمين ابراهيم السيد عبد الحميد عطيه 

 الشرقيه
 القرين ش عبايدة المزينين شرقية ابراهيم السيد عبد الحميد عطيه

62 
 20/5/1995 نرمين عصام سعودى محمد الهادى 

 الشرقية
 ش البغدادي هرية رزانه الزقازيق 3 عصام سعودى محمد الهادى

63 
 22/12/1994 نورا محمد محمود عبد العال حسانين 

 الشرقيه
 قمرونه مينا القمح شرقية محمد محمود عبد العال حسانين

64 
 23/7/1995 نورهان خيرى المرزوقى عبد الوهاب 

 الدقهليه
 ميت غمر دقهلية دقادوس  ش االمام الشعراوي  خيرى المرزوقى عبد الوهاب

65 
 1/10/1995 نورهان صالح محمد سباعى 

 الشرقيه
 فاقوس خلف مجلس المدينة شرقية صالح محمد سباعى

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة                        مديرعام الكلية               وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب                              الخريجين           المسجل         

 أ.د/ الهام عبد العظيم فرج                          أ.د/ إيمان سعد زغلول                                                                                  

 



 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

66 
 المناصافور ديرب نجم شرقية عبد الحميد احمد سليمان القاهره 20/10/1994 نورهان عبد الحميد احمد سليمان 

67 
 1/1/1995 نورهان عبد الناصر ابراهيم مأمون

 الشرقيه
 االبراهمية شرقية عبد الناصر ابراهيم مأمون

68 
 2/6/1994 نورهان محمد سالم محمد

 الشرقيه
 النجار هربيط شرقية ابوكبير عزبة محمد سالم محمد

69 
 3/10/1994 نورهان محمد عبد الحكيم منصور على 

 الشرقيه
 الغنيمية  الرحمانية ابو كبير شرقية محمد عبد الحكيم منصور على

70 
 22/8/1993 هاجر احمد فتحى احمد سالم 

 الشرقيه
 ش سعد زغلول الزقازيق شرقية برج جزر  احمد فتحى احمد سالم

71 
 1/6/1995 هاجر حسام عبد الحفيظ ابو خضره 

 الشرقيه
 شبرا النخلة بلبيس شرقية حسام عبد الحفيظ ابو خضره

72 
 1/9/1994 هاله محمد عبد الحميد محمد 

 الشرقيه
 الجديدة مينا القمح شرقية محمد عبد الحميد محمد

73 
 8/2/1995 هبه رأفت اسعد عبد المجيد 

 الشرقيه
 عزبة المراكبية ش هندسة الري مينا القمح رأفت اسعد عبد المجيد

74 
 30/5/1995 هبه طارق محمد عبد الغنى السيد احمد 

 الشرقيه
 مينا القمح ش السيد احمد طارق محمد عبد الغنى السيد احمد

75 
 16/1/1994 هدير محمد محمد اسماعيل عقيده 

 الشرقيه
 الشبراوين هيها شرقية محمد محمد اسماعيل عقيده

76 
 9/9/1995 هند ثروت محمد سليمان رميح 

 الشرقيه
 القرين الشيخه حمده شرقية ثروت محمد سليمان رميح

77 
 20/9/1995 وفاء محمود على محمد احمد 

 الشرقيه
 كفر كشك فاقوس شرقية محمود على محمد احمد

78 
 10/8/1995 ياسمين صابر محمد محمد متولى 

 الشرقيه
 كفر الباشا ديرب نجم شرقية صابر محمد محمد متولى
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79 
 4/12/1994 ياسمين محمد عبد الفتاح نصر 

 الشرقيه
 صهبره ديرب نجم شرقية محمد عبد الفتاح نصر

80 
 26/7/1995 يسرا جمال فاروق عبد الحميد

 الشرقيه
 شلشلمون مينا القمح شرقية جمال فاروق عبد الحميد

81 
 4/8/1995 يسرا عماد عبد السالم اسماعيل

 الشرقيه
 عماد عبد السالم اسماعيل

دين ش نبيل الباجوري قسم الصيا 18

 زقازيق

82 
 12/11/1994 عوف اسماء عيد حسين احمد

 الشرقيه
 عيد حسين احمد عوف

ش محمد جاد حسن صالح 36

 الزقازيق

روفيده  فتحي عبد العزيز محمد  83

 كيالني
2/2/1995 

 الشرقيه
 ابوحماد شرقيه ش الجالء محمد كيالنيفتحي عبد العزيز 

نرمين عبد المجيد رمضان عبد  84

 المجيد
25/9/1995 

 الشرقية
 فاقوس شرقية بجوار طلبة عويضة عبد المجيد رمضان عبد المجيد
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 جيــــــــــد الخريجات الحاصلين على تقدير عام  رابعا :

 

 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 عمريط ابوحماد شرقية  صفوت زكى ابو عامر ندا الشرقيه 18/2/1995 احالم صفوت زكى ابو عامر ندا

2 
 1/10/1995 اسراء العربى عبد هللا عبد البارى

 الشرقيه
 بنايوس الزقازيق شرقية العربى عبد هللا عبد البارى

3 
 17/6/1995 اسراء حسن زكريا حسن الحبشى 

 الشرقيه
 العزيزية ش الجماله مينا القمح شرقية حسن زكريا حسن الحبشى

4 
 9/10/1994 عبد السميع شاهيناسراء عبد الجليل عبد الدايم 

 الدقهليه
 كفر النعيم ميت غمر دقهلية عبد الجليل عبد الدايم عبد السميع شاهين

5 
 1/9/1995 اسراء عبد الحليم عبد الرؤوف عطيه

 الشرقيه
 ديرب نجم خلف محط الكهرباء شرقية عبد الحليم عبد الرؤوف عطيه

6 
 6/3/1995 اسراء محمد عبد التواب على 

 الشرقيه
 حارة عياد ش محمد خليل11الزقازيق  محمد عبد التواب على

7 
 كفر شكر قليوبية ش الجمعية الزراعية محمود مصطفى احمد عامر القليوبيه 1/1/1995 اسراء محمود مصطفى احمد عامر

8 
 27/11/1993 المطلباسماء السعيد عبد الغفار عبد 

 الشرقيه
 ش الجهاد ديرب نجم البلد شرقية السعيد عبد الغفار عبد المطلب

9 
 23/9/1995 اسماء خيرى محمد سالمه 

 الشرقيه
 العراقي ابوحماد شرقية خيرى محمد سالمه

10 
 9/8/1994 اسماء رجب عبده حسن مبروك

 الشرقيه
 ش النقراشي ابو كبير شرقية  رجب عبده حسن مبروك

11 
 20/9/1995 اسماء محمد ابراهيم احمد غزال 

 الشرقيه
 صفط زريق ديرب نجم شرقية محمد ابراهيم احمد غزال

12 
 11/5/1995 اسماء محمد شعالن احمد

 الشرقيه
 الزقازيق منشية ابو عامر ش محد عبد الدايم  محمد شعالن احمد

13 
 2/1/1995 اسمت محمد مصطفى محمد مصطفى 

 الشرقيه
 كفر عياد ابو حماد شرقية محمد مصطفى محمد مصطفى
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 العـنوان اسم الوالد محل الميالد الميالد تاريخ االسم م

14 
 البوزه ابو حماد شرقية حسين عبد هللا حسين الشرقيه 20/3/1995 االء حسين عبد هللا حسين

15 
 28/8/1995 االء سعيد عطيه الصاوى عبد الرحمن

 الشرقيه
 العدوة هيها شرقية سعيد عطيه الصاوى عبد الرحمن

16 
 1/9/1995 محمود السيد عبد الهادىاالء 

 الشرقيه
 الهيصمية فاقوس شرقية محمود السيد عبد الهادى

17 
 1/10/1995 الشيماء زكى محمد زكى

 الشرقيه
 االبراهمية مباشر شرقية زكى محمد زكى

18 
 29/4/1995 الشيماء منصور محمد على منصور

 الشرقيه
 ش القدس قسم االشارة الزقازيق شرقية منصورمنصور محمد على 

19 
 25/6/1995 ام كلثوم اشرف السيد سليمان 

 الشرقيه
 اوالد سيف بلبيس شرقية اشرف السيد سليمان

20 
 1/4/1995 امانى احمد سالم احمد

 الشرقيه
 فاقوس خلف الساحة شرقية احمد سالم احمد

21 
 3/10/1994 امانى محمد محمد كمال محمد

 الشرقيه
 الغار الزقازيق شرقية محمد محمد كمال محمد

22 
 15/8/1995 امانى مصطفى محمد احمد

 الشرقيه
 كفر موسي عمران الزقازيق شرقية مصطفى محمد احمد

23 
 24/9/1995 امل السيد محمد عبد الرحمن ابراهيم

 الشرقيه
 بحطيط ابو حماد شرقية ابراهيمالسيد محمد عبد الرحمن 

24 
 7/12/1994 امنيه اشرف عبد العزيز ابراهيم شعيب

 الدقهليه
 ش االمير قاسم  كوم النور ميت غمر دقهلية اشرف عبد العزيز ابراهيم شعيب

25 
 15/12/1995 امنيه جمال ابراهيم عبد الحميد

 الشرقيه
 الحريري الزقازيق شرقيةش زكي 3 جمال ابراهيم عبد الحميد

26 
 26/9/1995 امنيه حسين السيد نافع

 الشرقيه
 ش سعد زغلول فاقوس شرقية حسين السيد نافع
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27 
 12/6/1995 امنيه حلمى احمد السيد

 الشرقيه
 الحمادين شرقية  قهبونة حلمى احمد السيد

28 
 22/12/1994 امنيه ربيع محمد حلمى احمد فايد

 الشرقيه
 كفر الحمام ش المخلصين الزقازيق شرقية ربيع محمد حلمى احمد فايد

29 
 1/5/1995 امنيه محمد ابراهيم محمد

 الشرقيه
 منشاة بشار الحسينية شرقية محمد ابراهيم محمد

30 
 1/3/1995 اميره ابو الوفا عبد اللطيف على 

 الشرقيه
 ش فوزي عطيه مينا القمح 8كفر الغنيمي  ابو الوفا عبد اللطيف على

31 
 1/10/1995 اميره احمد محمد عبد الرحيم 

 الشرقيه
 السعادات اوالد صقر شرثية احمد محمد عبد الرحيم

32 
 11/12/1994 اميره عادل السيد احمد السيد

 الشرقيه
 جميزة بني عمرو ديرب نجم شرقية عادل السيد احمد السيد

33 
 25/9/1995 اميره على حسن محمد رمضان 

 الشرقيه
 كفر ايوب بلبيس شرقية  على حسن محمد رمضان

34 
 12/12/1994 اميره محمد عبد المنعم عبد القادر 

 الشرقيه
 االبراهمية ش ماكينة الطنبولي  شرقية عبد القادر محمد عبد المنعم

35 
 1/4/1995 اميره مصطفى محمد عبد المقصود 

 الشرقيه
 ديرب نجم البلد  ش مزقه الغنادره شرقية   مصطفى محمد عبد المقصود

36 
 23/5/1995 اميره نصار اليمانى خليل محمد

 الشرقيه
 جابر بلبيس شرقيةميت  نصار اليمانى خليل محمد

37 
 10/6/1995 امينه عثمان احمد وديع محمد

 الشرقيه
 عزبه موسي االبراهمية شرقية عثمان احمد وديع محمد

38 
 26/7/1994 انجى محمد حسن محمد

 الشرقيه
 ش نبيل الترزي  بنايوس الزقازيق شرقية محمد حسن محمد

39 
 1/1/1996 ايمان احمد حسن احمد محمد خابور

 الشرقيه
 ابوكبير منشية صالح ش السالم فيالا شذا احمد حسن احمد محمد خابور
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 العـنوان اسم الوالد الميالدمحل  تاريخ الميالد االسم م

40 
 جهينه البحرية فاقوس شرقية احمد محمود احمد الشرقيه 4/2/1995 ايمان احمد محمود احمد

41 
 1/9/1995 ايمان صالح السيد على سليم

 الشرقيه
 ش الجمهورية فاقوس شرقية صالح السيد على سليم

42 
 5/2/1995 ايمان صالح محمود يوسف على 

 الدقهليه
 ميت ناجي ميت غمر دقهلية صالح محمود يوسف على

43 
 30/11/1994 ايمان عبد الرحمن محمد حسن طنانى

 الشرقيه
 القرين  شرقية المزينين  عبد الرحمن محمد حسن طنانى

44 
 1/9/1995 ايمان كمال عبد هللا رافع 

 الشرقيه
 كفر الغنيمي مينا القمح شرقية كمال عبد هللا رافع

45 
 3/9/1995 ايمان محمد عوض هللا محمد

 الشرقيه
 23قطعة 44العاشر من رمضان مجاورة محمد عوض هللا محمد

46 
 7/1/1995 ايمان يوسف السيد يوسف السيد 

 الشرقيه
 الزنكلون ش ابو حجاج شرقية يوسف السيد يوسف السيد

47 
 13/11/1994 ايه ابراهيم فتحى ابراهيم 

 الشرقيه
 مالمس مينا القمح شرقية ابراهيم فتحى ابراهيم

48 
 21/9/1995 ايه ايمن السيد عباس عطيه 

 الشرقيه
 ش ابو فوده القنايات شرقية ايمن السيد عباس عطيه

49 
 20/11/1994 ايه حسن احمد السيد 

 الشرقيه
 الحمادين الحسينية الشرقية  احمد السيدحسن 

50 
 12/8/1995 ايه شريف رجاء محمد البكرى عرفات 

 الشرقيه
 العزيزية  مينا القمح شرقية شريف رجاء محمد البكرى عرفات

51 
 1/9/1995 ايه طارق صالح عبد الرازق خطاب 

 الشرقيه
 شرقيةشيبه الزقازيق  طارق صالح عبد الرازق خطاب

52 
 1/10/1995 ايه عبد الكريم صبحى محمد محمد موسى 

 الشرقيه
 الجوازية الكتيبة بلبيس شرقية عبد الكريم صبحى محمد محمد موسى
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53 
 عماد عبد العزيز احمد السيد القليوبيه طوخ قليوبية امام االدارة التعليمية 2/11/1994 ايه عماد عبد العزيز احمد السيد

54 
 الحلمية ابو حماد شرقية 17/2/1995 ايه فوزى حسن موسى 

 الشرقيه
 فوزى حسن موسى

55 
 كفر ايوب بلبيس شرقية 1/9/1995 ايه محمد عبد الرحمن احمد ابراهيم 

 الشرقيه
 محمد عبد الرحمن احمد ابراهيم

56 
 مساكن بنك االسكان 7الزقازيق قسم الصيادين  1/9/1995 ايه محمد فتحى اسماعيل على احمد 

 الشرقيه
 محمد فتحى اسماعيل على احمد

57 
 نزله العزازي ابو حماد شرقية 9/9/1995 ترتيل محمد السيد على زيدان 

 الشرقيه
 محمد السيد على زيدان

58 
 العصايد ديرب نجم شرقية  1/6/1995 تهانى سامى عبد المقصود احمد

 الشرقيه
 سامى عبد المقصود احمد

59 
 ناجح محمد الطنطاوى الشرقيه قرموط صهبره ديرب نجم شرقية 16/9/1995 حسناء ناجح محمد الطنطاوى 

60 
 االبراهمية الجاليلة شرقية 16/10/1994 خلود عبد هللا مهدى عبد الفتاح

 الشرقيه
 عبد هللا مهدى عبد الفتاح

61 
 كفر الحاج عمر فاقوس شرقية 17/10/1993 داليا ايمن محمد السيد محمد حجازى

 الشرقيه
 ايمن محمد السيد محمد حجازى

62 
 عرب شاهين ديرب نجم شرقية  17/9/1995 داليا شاهين محمد سالم

 الشرقيه
 شاهين محمد سالم

63 
 القطاويه ابو حماد شرقيه 23/11/1993 دعاء احمد رمضان محمد زين الدار

 الشرقيه
 احمد رمضان محمد زين الدار

64 
 ديرب نجم  بجوار مسجد السالم شرقيه 20/6/1995 دعاء فرحات محمد احمد مسلم 

 الشرقيه
 فرحات محمد احمد مسلم

65 
 دوامه فاقوس شرقيه 20/9/1995 دينا احمد ابراهيم منصور 

 الشرقيه
 احمد ابراهيم منصور
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66 
 منشيه صالح شرقيةابو كبير  على السيد محمد الشرقيه 5/5/1994 دينا على السيد محمد

67 
 1/8/1993 دينا محمد احمد حلمى احمد الشملى 

 الشرقيه
 حاره الحمام قسم الجامع 21الزقازيق  محمد احمد حلمى احمد الشملى

68 
 1/8/1995 رانيا عبد الفتاح عبد هللا عبد الفتاح

 الشرقيه
 شرقيةقمرونه مينا القمح  عبد الفتاح عبد هللا عبد الفتاح

69 
 2/1/1995 رانيا محمد فوزى امين 

 الشرقيه
 ش فراج  قسم الحرير 19الزقازيق  محمد فوزى امين

70 
 11/2/1995 رانيا محمد محمد سليمان

 الشرقيه
 منشية ابو عمر الظوهرية  الحسينية شرقية  محمد محمد سليمان

71 
 15/2/1995 رغده مجدى محمد صابر السيد عراقى

 الشرقيه
 ميت ربيعة مينا القمح شرقية مجدى محمد صابر السيد عراقى

72 
 القرين الريانية شرقية يوسف فهمى ابراهيم محمد الشرقيه 7/9/1995 رفاء يوسف فهمى ابراهيم محمد

73 
 28/8/1995 رنا نبيل محمد ادم محمد 

 الشرقيه
 الشهيد عبدالمنعم رياض الزقازيق شرقيةش 8 نبيل محمد ادم محمد

74 
 20/4/1995 ريم مجدى عبد المنصف محمد يوسف 

 الشرقيه
 كفر سليمان موس الزقازيق شرقية مجدى عبد المنصف محمد يوسف

75 
 18/6/1995 ريه ابراهيم سعيد محمد احمد 

 الشرقيه
 شرقية جزيرة مطاوع اوالد صقر ابراهيم سعيد محمد احمد

76 
 27/3/1995 ريهام عادل محمد عبد الفتاح 

 الشرقيه
 انشاص الرمل بلبيس شرقية خلف  نادي الشباب عادل محمد عبد الفتاح

77 
 22/3/1995 ريهام محمد بيومى على 

 الشرقيه
 اكتوبر الحسينية شرقية 6حي  محمد بيومى على

78 
 18/5/1994 ريهان طه محمد صالح على 

 الشرقيه
 الصنافين البحرية مينا القمح شرقية طه محمد صالح على
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79 
 الحلوات االبراهيميه شرقيه السيد ابراهيم عبد العزيز الشرقيه 5/9/1995 زهراء السيد ابراهيم عبد العزيز 

80 
 1/9/1995 زهراء السيد محمود سعد حجازى 

 الشرقيه
 كفر الحاج عمر فاقوس شرقيه السيد محمود سعد حجازى

81 
 24/1/1995 ساره احمد عبد الفتاح محمد شرف

 الشرقيه
 منيا القمح شرقيه ش مسجد الحسيني الفتاح محمد شرفاحمد عبد 

82 
 30/9/1995 ساره عطيه السيد الشربينى 

 الدقهليه
 العصايد ديرب نجم شرقيه عزبه بحري عطيه السيد الشربينى

83 
 8/11/1994 ساره كمال احمد محمد السيد

 الشرقيه
 نبهان كفرالجاج عمرفاقوس شرقيه منشيه  كمال احمد محمد السيد

84 
 4/10/1993 سالى غانم يوسف يوسف

 الشرقيه
 صفط زريق ديرب نجم شرقيه غانم يوسف يوسف

85 
 القيطون ميت غمر دقهليه هشام ناجى غيث الدقهليه 1/8/1995 سالى هشام ناجى غيث

86 
 6/3/1995 ساندى وصفى شوقى عياد

 الشرقيه
 ابوجماد شرقيه ش احمد عرابي  عيادوصفى شوقى 

87 
 1/7/1995 سلمى رأفت محمد محمد فياض 

 الشرقيه
 منيا القمح شرقيه اول ش سليم م من ش رشيد رأفت محمد محمد فياض

88 
 7/9/1995 سلوى السيد عبد اللطيف المالكى 

 الشرقيه
 البطريقش يونس 5بلبيس شرقيه  السيد عبد اللطيف المالكى

89 
 8/8/1995 سمر حسين السيد القاضى 

 الشرقيه
 ميت سهيل منيا القمح شرقيه حسين السيد القاضى

90 
 3/2/1995 سمر سمير عبد الرؤف عبد الصمد

 الشرقيه
 فرغان ديرب نجم شرقيه سمير عبد الرؤف عبد الصمد

91 
 5/7/1995 سمر سمير على عبد الرحمن

 الشرقيه
 بني حسن اوالد صقر شرقيه سمير على عبد الرحمن
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92 
 عزبه ابو سليم االبراهيميه شرقيه سعيد وصفى عبد العزيز الشرقيه 1/6/1995 سميره سعيد وصفى عبد العزيز 

93 
 1/9/1995 سهيله محمد السيد حسن ديب 

 الشرقيه
 القرين شرقيه المزيينين محمد السيد حسن ديب

94 
 10/8/1995 شاهندا عبد المنعم امين محمد حسين 

 الشرقيه
 بلبيس شرقيه ش جبل عمر حسينعبد المنعم امين محمد 

95 
 1/5/1995 شروق عبد السميع محمد عبد السميع

 الشرقيه
 11الصالحيه الجديده شرقيه مجاورة  عبد السميع محمد عبد السميع

96 
 16/11/1993 شيماء اسامه مصطفى ابو زيد

 الشرقيه
 الوليدش خالد بن 5الزقازيق الزراعه اسامه مصطفى ابو زيد

97 
 2/9/1994 شيماء حمدى محمد اسماعيل الهالوى

 الشرقيه
 العزيزيه منيا القمح شرقيه حمدى محمد اسماعيل الهالوى

98 
 3/1/1995 شيماء عبد الباسط عبد هللا على حسن 

 الشرقيه
 كغر ايوب بلبيس شرقيه عبد الباسط عبد هللا على حسن

99 
 6/3/1994 محمد داودشيماء محمد سليمان 

 الشرقيه
 شيبه الزقازيق  ش العلوايا محمد سليمان محمد داود

100 
 16/4/1994 شيماء محمد عنانى صالح شبانه

 الدقهليه
 جصفا ميت ابو خالد ميت غمر دقهليه محمد عنانى صالح شبانه

101 
 20/8/1995 عايده السعيد على عبد هللا على 

 الشرقيه
 ديرب نجم شرقيه ش احمد عرابي السعيد على عبد هللا على

102 
 1/6/1994 عبله احمد محمد احمد السيد

 الشرقيه
 جهينه البحريه فاقوس شرقيه احمد محمد احمد السيد

103 
 1/10/1995 عزه احمد الشبراوى عبد الرحمن

 الشرقيه
 القبليه فاقوس شرقيهجهينه  احمد الشبراوى عبد الرحمن

104 
 21/6/1995 علياء خالد محمد محمد فهمى

 السعوديه
 القرين ابوحماد شرقيه خالد محمد محمد فهمى
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105 
 كفر الوزير ميت غمر دقهليه بدراوى محيى عطوه الدقهليه 18/12/1994 فاتن بدراوى محيى عطوه

106 
 20/12/1994 فاتن جابر محمد محمد

 الشرقيه
 العالقمه ههيا شرقيه جابر محمد محمد

107 
 20/8/1995 فاطمه ابراهيم احمد محمد شحاته

 الشرقيه
 الزرزمون ههيا شرقيه ابراهيم احمد محمد شحاته

108 
 1/9/1995 فاطمه حمدى ابراهيم ابراهيم 

 الشرقيه
 بلبيس شرقيهشبرا النخله    حمدى ابراهيم ابراهيم

109 
 6/8/1995 فاطمه محمد عبد الحميد حسانين

 الشرقيه
 ديرب نجم البلد ش الفتح محمد عبد الحميد حسانين

110 
 6/6/1994 ليلى محمود سعد محمد فرج

 الشرقيه
 قصاصين االزهار مركز اوالد صقر شرقيه محمود سعد محمد فرج

111 
 8/2/1996 مارينا نبيل سولاير شحاته

 القاهره
 منبا القمح شرقيه ش الفتح نبيل سولاير شحاته

112 
 26/5/1993 مروه طارق السيد حافظ

 الشرقيه
 العالقمه ههيا شرقيه طارق السيد حافظ

113 
 9/9/1995 مروه كارم صدقى مهدى 

 الشرقيه
 ابوحماد شرقيه السعديه كارم صدقى مهدى

114 
 9/4/1995 مريم جمال السيد احمد حسن 

 الشرقيه
 الحمادين الحسنيه شرقيه جمال السيد احمد حسن

115 
 16/9/1995 مريم عزمى عطا هللا عبد الملك

 الشرقيه
 منيا القمح شرقيه ش القديس يوسف عزمى عطا هللا عبد الملك

116 
 21/3/1994 مشيره طارق محمد عبد الرحيم 

 الشرقيه
 ش ابوبكر الصديق بابو خليل 7الزقازيق شرقيه  طارق محمد عبد الرحيم

117 
 28/9/1995 منه محمد السيد السودانى 

 الشرقيه
 اكتوبر  6بلبيس شرقيه ش  محمد السيد السودانى
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118 
 ديرب نجم البلد شرقيه ش االمير حماد السعيد عبد اللطيف احمد الشرقيه 12/9/1995 منى السعيد عبد اللطيف احمد

119 
 1/5/1995 منى شعبان احمد عبد الفتاح

 الشرقيه
 كفر الحصر الزقازيق شرقيه شعبان احمد عبد الفتاح

120 
 23/7/1995 منى محمد فاروق ابراهيم 

 الدقهلية
 ميت الفرشي ميت غمر دقهليه ابراهيممحمد فاروق 

121 
 7/11/1994 منى نبيل رمضان سليم حسن 

 الشرقية
 ديرب نجم شرقيه ش النمر نبيل رمضان سليم حسن

122 
 1/5/1994 مها اسماعيل السيد محمد عمار 

 الشرقيه
 جهينه البحريه فاقوس شرقيه اسماعيل السيد محمد عمار

123 
 19/7/1995 مها السيد ابراهيم عبد الهادى النجار 

 الشرقيه
 العالقمه ههيا شرقيه السيد ابراهيم عبد الهادى النجار

124 
 22/10/1994 مها السيد محمد محمد

 الشرقيه
 الحبش االبراهيميه شرقيه السيد محمد محمد

125 
 1/2/1995 مها حمدى منصور محمد

 الشرقيه
 الرحمانيه ابوكبير شرقيه حمدى منصور محمد

126 
 2/8/1994 مى السيد عبد العزيز محمود حسين

 الشرقيه
 ابوحماد شرقيه  الشيخ ناصر ش التدريب السيد عبد العزيز محمود حسين

127 
 15/4/1995 مى محسن محمود جابر  محمد

 الشرقيه
 ش علي جالل13االشاره  الزقازيق قسم محسن محمود جابر  محمد

128 
 17/1/1996 مى محمد حمدى مصطفى زغلول

 الدقهليه
 ش سلطان سليم4ميت غمر دقهليه  محمد حمدى مصطفى زغلول

129 
 1/2/1995 مى يسرى محمد عبد الرحمن

 الشرقيه
 االسديه ابوحماد شرقيه يسرى محمد عبد الرحمن

130 
 1/11/1994 محمدمياده عبد الرؤف السيد 

 الشرقيه
 القرين شرقيه العباسيه امزيينن عبد الرؤف السيد محمد

 عميـــــــدة الكليـــــــــــة                  مديرعام الكلية               وكيله الكلية لشئون التعليم والطالب                                            الخريجين           المسجل      

 أ.د/ الهام عبد العظيم فرج                              أ.د/ إيمان سعد زغلول                                                                                           

 

 



 العـنوان الوالداسم  محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

131 
 بني جسن اوالد صقر  شرقيه مصطفى احمد محمد الشرقيه 23/10/1994 مياده مصطفى احمد محمد 

132 
 1/9/1995 ميار محمد نادر عبد العزيز شحاته

 الشرقيه
 ابوحماد  ش الزهراء المغازي شرقيه محمد نادر عبد العزيز شحاته

133 
 8/12/1994 السيدنجالء فتحى محمد 

 الشرقيه
 بني قريش منيا القمح شرقيه فتحى محمد السيد

134 
 20/4/1995 نجالء مصطفى محمد احمد رفاعى 

 الشرقيه
 ابوشرابيه كفر صقر شرقيه مصطفى محمد احمد رفاعى

135 
 15/12/1994 ندى ابراهيم فوزى حسن خليل

 الشرقيه
 ش الشين جي القوميه الزقازيق شرقيه4 خليلابراهيم فوزى حسن 

136 
 27/5/1995 ندى احمد سعيد محمد على العدوى 

 الشرقيه
 حي النهضه كفر صقر شرقيه احمد سعيد محمد على العدوى

137 
 27/9/1995 ندى السيد محمد البسطويسى متولى 

 قا الشرقيه
 خلف المحكمه القديمه شرقيه االبراهيميه السيد محمد البسطويسى متولى

138 
 4/2/1995 ندى صالح الدين عطيه علوان

 الشرقيه
 ش المتاجر بلبيس شرقيه صالح الدين عطيه علوان

139 
 15/5/1995 نسمه محسن محمد رمضان

 الشرقيه
 ديرب نجم البلد شرقيه محسن محمد رمضان

140 
 3/11/1994 نفين احمد ادريس احمد

 الشرقيه
 العصلوجي الزقازيق شرقيه بجوار مسجد احد احمد ادريس احمد

141 
 5/4/1995 نفين نور الدين محمد اسماعيل 

 الشرقيه
 ابو بري ابو حماد شرقيه نور الدين محمد اسماعيل

142 
 1/1/1994 نهال السيد عبد الغفار عبد الفتاح 

 الشرقيه
 طهره حميد الزقازيق شرقيه الغفار عبد الفتاحالسيد عبد 

143 
 16/9/1995 نهال محمد السيد عبد العاطى

 الشرقيه
 بيشه قايد  الزقازيق شرقيه محمد السيد عبد العاطى
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144 
 كفر حماد كفر صقر شرقيه السيد محمود محمد سالم الشرقيه 11/11/1994 نهى السيد محمود محمد سالم 

145 
 11/9/1993 نهى جمال عبد الرؤوف سعد على 

 الشرقيه
 ابوحماد ش الشيخ احمد الشرقيه جمال عبد الرؤوف سعد على

146 
 22/6/1995 نورا عبد هللا السيد متولى ابراهيم

 الشرقيه
 ديرب نجم شرقيه عبد هللا السيد متولى ابراهيم

147 
 29/9/1995 نورا نبيل سليم عبد الهادى

 الشرقيه
 قنتير فاقوس شرقيه نبيل سليم عبد الهادى

148 
 19/8/1995 نورهان السيد رمضان عبد الرحمن

 الشرقيه
 الفدايين كفر صقر شرقيه السيد رمضان عبد الرحمن

149 
 5/1/1995 نورهان رضا غريب عبد العال

 الشرقيه
 البيروم فاقوس شرقيه رضا غريب عبد العال

150 
 4/7/1995 نورهان محمد سعد ابراهيم 

 الشرقيه
 فاقوس شرقيه المنشيه الجديده محمد سعد ابراهيم

151 
 7/7/1994 نيره احمد البدوى السيد محمد ابراهيم 

 الشرقيه
 فاقوس البلد فاقوس شرقيه احمد البدوى السيد محمد ابراهيم

152 
 1/12/1994 نيره طارق حسنى محمد جاد

 الشرقيه
 العصلوجي الزقازيق شرقيه طارق حسنى محمد جاد

1153 
 25/9/1995 هبه احمد حلمى محمود العدوى

 الشرقيه
 فاقوس شرقيه احمد حلمى محمود العدوى

154 
 1/3/1995 هبه على عبد العظيم مكاوى

 الشرقيه
 االبراهيميه شرقيه منشاه التحرير على عبد العظيم مكاوى

156 
 26/11/1994 هبه محمد محمد فكرى محمد موسى 

 الشرقيه
 شرقيه القطاويهابوحماد  محمد محمد فكرى محمد موسى

157 
 20/3/1995 هدى ناصر على السيد عبد العال

 الشرقيه
 فاقوس شرقيه ناصر على السيد عبد العال
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158 
 القنايات الزقازيق بجوار مسجد االنوار مجدى حسن محمد مباشر الشرقيه 15/6/1995 هدير مجدى حسن محمد مباشر 

159 
 8/6/1995 هدير محمد حسن اسماعيل

 الشرقيه
 الدين شرقيه ابو حماد ش فخر محمد حسن اسماعيل

160 
 20/10/1993 هدير محمد عالء مصطفى السيد

 الشرقيه
 فاقوس  شرقيه ش مدارس صالح الطاروطي محمد عالء مصطفى السيد

161 
 15/1/1995 هند اشرف محمد الصاوى 

 الشرقيه
 منشاه التحرير االبراهيميه شرقيه اشرف محمد الصاوى

162 
 3/6/1995 علىهند عادل السيد احمد 

 الشرقيه
 القطايع دير نجم شرقيه عادل السيد احمد على

163 
 1/11/1994 والء طارق عبد هللا نبوى

 الشرقيه
 سنهون منيا القمح شرقيه طارق عبد هللا نبوى

164 
 12/1/1994 والء عبد الرازق محمد عنانى ابراهيم

 الشرقيه
 االبراهيميه مزارقه كفر ابو الديب شرقيه ابراهيمعبد الرازق محمد عنانى 

165 
 10/1/1994 ياسمين جمال يونس عبد الفتاح

 الشرقيه
 كفر محمد جاويش  الزقازيق شرقيه جمال يونس عبد الفتاح

166 
 1/5/1995 ياسمين سعيد يوسف السيد 

 الشرقيه
 اكوه ديرب نجم شرقيه سعيد يوسف السيد

167 
 13/4/1995 يمنى سامى اسماعيل محمد

 الشرقيه
 عزبه غازي ديرب نجم شرقيه سامى اسماعيل محمد

168 
 30/8/1995 خلود محمد عبد العاطى ابراهيم عطيه

 الشرقيه
 صافور ديرب نجم شرقيه محمد عبد العاطى ابراهيم عطيه

169 
 1/2/1994 منار السيد عبد العزيز سالمة

 الشرقية
 الصوالح فاقوس شرقية السيد عبد العزيز سالمة
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 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الرقم القومى االسم م

 

  

   

1 
 حي الزهور  الزقازيق شرقية15 سيف اليزل عبد الجليل عمر سعد الشرقيه 10/1/1996 اسراء سيف اليزل عبد الجليل عمر سعد

2 
 1/10/1994 اسراء مجاهد فوزى ابو زيد 

 الشرقيه
 دويده الزقازيق شرقية  مجاهد فوزى ابو زيد

3 
 10/12/1994 اسراء محمد اسماعيل احمد شعير 

 الشرقيه
 فاقوس منشية  القاضي التمارذة  محمد اسماعيل احمد شعير

4 
 1/9/1994 ايه محمد محمد سليم على

 الشرقيه
 غزالة الخيس الزقازيق شرقية محمد محمد سليم على

5 
 1/10/1995 جاويشريهام حسن فاروق حسن 

 الشرقيه
 ش المنصورة  7القنايات  شرقية  حسن فاروق حسن جاويش

6 
 19/11/1994 ساره فارس ماهر مرجان 

 الشرقيه
 ش تيمور قسم النظام الزقازيق شرقية 2 فارس ماهر مرجان

7 
 7/10/1994 نورا نبوى رمضان حسن 

 الشرقيه
 النهضة كفر صقر شرقيةحي  نبوى رمضان حسن

8 
 1/2/1994 هدير على عبد الحليم مصطفى مرشد

 الشرقيه
 ش عمرو خميس خلف المبرة 9الزقازيق  على عبد الحليم مصطفى مرشد

9 
 3/6/1993 هدير محمد ابراهيم ابراهيم

 الشرقيه
 هيها ش خالد ابن الوليد شرقية  محمد ابراهيم ابراهيم

10 
 16/3/1994 محمد مصطفى ابراهيم جاب هللاهدير 

 الشرقيه
 عزبة مرعي الزقازيق شرقية محمد مصطفى ابراهيم جاب هللا

11 
 30/12/1993 هناء عصمت سليم عواد كيالنى

 الشرقيه
 ش الخليل الطوخي 29مينا القمح شرقية  عصمت سليم عواد كيالنى

12 
 1/1/1992 ياسمين اشرف عزت عبد السالم    

 الشرقية
 اشرف عزت عبد السالم

ش الحجاز قسم المنتزه الزقازيق  10

 شرقية



 

 2016/2017على دور سبتمبر للعام الجامعى الخريجات الحاصالت 

 اوالً: الحاصالت على تقدير  عام جيد 

 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 ام الزين الزقازيق شرقيه عطيه فرحات مرسي الشرقية 1/3/1995 ىابتسام عطيه فرحات مرس

2 
 30/10/1994 احمد حسيناسراء سالم السيد 

 الشرقية
 السكاكره ههيا شرقيه سالم السيد احمد حسين

3 
 5/1/1995  الء ناجي السعيد عبده رجب الشهابىا

 الدقهلية
 بشالوش منيا القمح شرقيه ناجي السعيد عبده رجب الشهابي 

4 
 3/10/1994 اماني محمود ابراهيم محمد

 الشرقية
 العصايد ديرب نجم شرقيه ابراهيم محمدمحمود 

5 
 5/5/1995 امل محمد مصطفي حسين 

 الشرقية
 النعامنه منيا القمح شرقيه محمد مصطفي حسين

6 
 24/8/1994 اميرة محمود عبد الحليم ابو طرية 

 الشرقية
 جميزه بني عمرو  ديرب نجم شرقيه محمود عبد الحليم ابو طرية 

7 
 ش رشيد طريق بلبيس منيا القمح شرقيه جمال ابراهيم الحسيني  الشرقية 8/9/1994 ىجمال ابراهيم الحسيناية 

8 
 18/3/1995 اية سعيد السيد حرز هللا محمد

 الشرقية
 ههيا شرقيه ش احمد عرابي سعيد السيد حرز هللا محمد

9 
 20/10/1993 اية محمد السيد احمد عبد الخالق

 الشرقية
 الجديده منيا القمح شرقيه محمد السيد احمد عبد الخالق

10 
 10/7/1995 سارة عبد العاطي امام محمد االعرج 

 الشرقية
 بلبيس  شرقيه عزبه المرج كفر ابراهيم عبد العاطي امام  محمد االعرج
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 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم

11 
 ش الشوادر االبراهيميه شرقيه محمد عثمان عثمان الشرقية 4/11/1993 عثمان عثمانسارة محمد 

12 
 15/3/1994 سلسبيل احمد وجيه الحناوي

 الشرقية 
 ش زكي العفيفي بلبيس شرقيه احمد وجيه حسن الحناوي 

13 
 1/10/1995 سمر محمد صالح مرسي 

 الشرقية
 العصلوجي الزقازيق شرقيه محمد صالح مرسي

14 
 20/4/1995 شيماء متولي  متولي علي

 الشرقية
 العصلوجي الزقازيق شرقيه متولي متولي علي 

15 
 1/1/1995 فاتن محمد جوده  محمد

 الشرقية
 مباشر االبراهيميه شرقيه محمد جوده محمد

16 
 23/1/1995 فاطمة احمد حامد احمد البنهاوي 

 الشرقية
 ش  يونس البطريق38بلبيس  احمد حامد احمد  البنهاوي 

17 
 منيا القمح شرقيه ش هندسه الري السيد محمد مهدي  الشرقية 31/1/1995 لميس السيد محمد مهدي

18 
 20/10/1994 ليلي فيصل السيد ابراهيم  سالمه 

 الشرقية
 شيبه الزقازيق شرقيه فيصل السيد ابراهيم سالمة

19 
 10/12/1994 مايسه عبد الرؤف محمد محمد

 الشرقية
 القنايات شرقيه عزبه عابدين عبد الرؤف محمد محمد

20 
 4/4/1994 منار سمير عبد الحميد السيد الجنايني 

 الشرقية
 الد اباظه الشرقيهش خ 14الزقازيق  سمير عبد الحميد السيد الجنايني

21 
 17/3/1995 ميار غريب خليل موسي 

 الشرقية
 ش مجاهد 14الزقازيق الحسنيه  غريب خليل موسي

22 
 1/12/1992 نورهان رمضان داود حسانين

 الشرقية
 شبرا صوره ديرب نجم شرقيه رمضان داود حسانين

23 
 28/9/1995 هدي جمال محمود السيد

 السيدجمال محمود  الشرقية

 
 فاقوس شرقيه ش سالمه م من ش الجمهوريه

24 
 18/11/1994 هدى محمود عبد الرحمن احمد 

 الشرقية
 شرويده الزقازيق شرقيه محمود عبد الرحمن احمد

25 
 25/9/1995 يارا عبد الناصر فرج حسين عفيفي

 الشرقية
 حانوت كفر صقر شرقيه عبد الناصر فرج حسين عفيفي
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 ثانيا تقدير عام مقبول
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 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

1 
 منزل ميمونه ابو كبير شرقيه احمد سالمه محمد السيد  الشرقية 25/6/1994 الشيماء احمد سالمه محمد السيد

2 
 4/8/1994 ىابراهيم عفيف اسماء اسماعيل على 

 الشرقية
 االقنايات  ش صالح الصالحي شرقيه  ىابراهيم عفيف اسماعيل على 

3 
 1/10/1995 العزوني  الحميد على اسماء عماد عبد

 الشرقية
 10بلبيس شرقيه ش الرويني  ىالعزون عماد عبد الحميد على

4 
 27/4/1995 اآلء السيد عبدالخالق السيد منصور

 الشرقية
 انشاص الرمل بلبيس شرقيه السيد عبدالخالق السيد منصور

5 
 24/4/1995 امنية عماد محمد محمود عبدالجواد 

 الشرقية
 القراقره  عزبه اللواء منيا القمح شرقيه عماد محمد محمود عبدالجواد

6 
 1/10/1995 ىامنية محمود السيد عل

 الشرقية
 الحلوات االبراهيميه شرقيه  محمود السيد على

7 
 1/7/1993 مأية أيمن محمد  محمد حسن عبدالكري

 الشرقية

 القرين ابوحماد شرقيه محمد حسن عبدالكريم ايمن محمد

8 
 20/10/1993 د عبدالجليل علىيأية عبدالحم

 الشرقية
 طاروط الزقازيق شرقيه ىعبدالحميد عبدالجليل عل

9 
 26/9/1994 درية منصور أحمد منصور

 الشرقية
 ديرب نجم شرقيه ش المعهد الديني منصور أحمد منصور

10 
 1/9/1995 اسماعيل  محمد طنطاوىرنا 

 الشرقية
 الديدامون فاقوس شرقيه اسماعيل محمد طنطاوى

11 
 23/1/1993 عال محمد فتحى محمد مصطفى

 الشرقية
 الزقازيق شرقيه ش وادي النيل حسن صالح محمد فتحى محمد مصطفى

12 
 1/12/1993 مايسه حسام صالح حسن

 الشرقية
 ديرب نجم البلد شرقيه  صالح حسنحسام 
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 العـنوان اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد االسم م

13 
 هريه رزنه الزقازيق شرقيه عبدالباسط على محمد الشرقية 20/5/1994 منى عبدالباسط على محمد

14 
 13/7/1994 نسرين جمال محمد عبدالفتاح المعاملى

 الشرقية
 ش القاضي6القنايات شرقيه  جمال محمد عبدالفتاح المعاملى

15 
 11/9/1993 نسمة أحمد صالح إبراهيم عطيه قشطة

 الشرقية
 ابو كبير شرقيه امام االداره الزراعيه أحمد صالح  إبراهيم عطيه قشطه

16 
 9/12/1994 نهال عبدالسالم  محمد أمين إبراهيم 

 الشرقية
 البحريه الحسنيه شرقيهالملكيين  عبدالسالم محمد أمين ابراهيم

17 
 27/9/1995 نورا عيسى جوده محمد 

 الشرقية
 ديرب نجم شرقيه  ابو سنتا عبسى جوده محمد

18 
 8/5/1994 نورهان صالح عبدالحميد عبدهللا

 القليوبية
 ش بالل 16بها قليويبه  صالح عبدالحميد عبدهللا

19 
 30/7/1990 والء عبدهللا محمد  عبدالرحمن 

 الشرقية
 العصلوجي الزقازيق شرقيه عبدهللا محمد عبدالرحمن


