
قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب المستوى األول
2011/2012العام الجامعي 

مالحظاتاالسمالجلوسرقم
ابتسام عبد الكریم ھمام منصور1001
إبراھیم خمیس إبراھیم محمد1002
إبراھیمصفوت ھنیدي إبراھیم1003
إبراھیم فرید موسي مصطفى1004
سرورمحمد عبد المعطى محمدإبراھیم1005
احمد أحمد سمیر عبد الظاھر بیبرس1006
أحمد إسماعیل عبد ألاله السیسي1007
مجاھد جادإسماعیلاحمد 1008
عبد النبىنعبدا لرحماحمد حامد عبد الحلیم 1009
احمد حسان محمد احمد1010
أحمد حمدوا ریاض محمد السید1011
كامل عویسحمدياحمد 1012
احمد سمیر مبروك رواش1013
أحمد صالح عبد الحمید أبو العال1014
محمودفتحياحمد طایل 1015
نصر محمدفتحياحمد 1016
احمد كامل محمد محمود عبد المجید1017
احمد محمد احمد العروسى1018
احمد محمد عبد الفتاح المرسي1019
احمد محمد عید رحیم1020
سالونیاحمد محمود عبد العزیز عبد 1021
إسماعیلقاسم إسماعیلإسراء1022
سید محمود محمدإسراء1023
عبد الكریم احمد على محمودإسراء1024
إسراء عبد اللطیف علي أبو العنین1025
إسراء عبد المنعم سلطان أحمد1026
دإسراء محمد السی1027
محمد حسن محمدإسراء1028



إسراء محمد فتحي كامل1029
إسالم أحمد إبراھیم محمود1030
زید محمدأبو احمد أسماء1031
احمدعجمياحمد أسماء1032
احمد عبد هللاحسینيأسماء1033
اسماء عید ابو زید معوض1034
ناصر رجب محمودأسماء1035
إبراھیممصطفى نصر أسماء1036
أشرف رمسیس یوسف حنین1037
اشرف محمد صدیق عبد الصادق1038
عدوى عبد الرحمن محمدأالء1039
أالء محمد عبد القادر إبراھیم1040
نبیل مرسي محمدأالء1041
الفت احمد محمود عبد الحفیظ1042
أماني أسامھ مبروك عبد الحمید1043
محولضان إسماعیل سلطانأماني رم1044
إبراھیمصقر احمد أماني1045
أماني علي عبد الحمید الدبركي1046
رزق زخارىراجيأمل1047
عبد الوھاب السید فرجأمل1048
إبراھیمعبد العزیز فوزيأمل1049
أمنیة حمدي یوسف محمود1050
إبراھیم السید عبد المحسنأمنیھ1051
میره حمدى احمد عبد الحافظا1052
محولھامیره رمضان عبده محمد راشد جاد1053
ماھر محمد حسنینأمیره1054
أمیره محمود عطیة بیومي1055
احمد محمد عزب عبد المعطىأمینھ1056
)وافده(أمینھ محمد موسى1057
بشايسمیر فضل هللا انجي1058
مالك عبده غبلایرانجي1059
حبشيشكرينسیم انجي1060
إیمان أحمد حلمي1061
إبراھیمحسین محمد إیمان1062
رمضان مصطفي محمدإیمان1063
إیمان سعد محمود فرغلي1064
عادل محمد خلیلإیمان1065



إیمان عبد الناصر عبد السمیع1066
عزت عبد العزیز محمد علىإیمان1067
د یوسف أحمدإیمان محم1068
عطا هللاإمامأسامھإیناس1069
صالح عبد الرحمن علىأیھ1070
عبد الناصر فؤاد طھأیھ1071
بادیرأنشأت شفیق إیھاب1072
باسمھ نجیب محمود إمام1073
بثینھ جمال عطا خلیل1074
بسمة جمال احمد عثمان1075
بسمھ رمضان محمد سكران1076
بشایر محسن محمد1077
بیتر جید لبیب خلیل1078
بیشوي أسعد فھمي1079
تریزة جرجس أرمل عبد المالك1080
احمدإبراھیممحمد تقي1081
جالء عبد الحكیم عبد المعبود احمد1082
محمددعبدا لحمیجمال محمد 1083
جھاد نبیل محمد محمد1084
توفیقجوزیف شھدي عبد المسیح1085
زیدأبوحامد عبد الناصر علوان 1086
محولحسن عبد العال حسن1087
حسناء إبراھیم جمعھ إبراھیم1088
سیفأبوحمادة محمد عبد هللا 1089
حنان شحاتة إمام شحاتة1090
دعاء السید محجوب محمد1091
دعاء عادل عبد الوھاب احمد1092
محمددعاء غریب محمود 1093
دعاء مرسي عبد الفتاح علي1094
الشاميمحمد أمیندینا عبد المنعم 1095
رابحھ علي أحمد إبراھیم1096
رانیا رضا احمد عبد المقصود1097
إسماعیلرجب ربیع احمد 1098
قرنيرحاب صابر عبد التواب 1099
رشا محمود عبد الفضیل قطب1100
ان سعیدرمضان محمد رمض1101
ریھام السعید أحمد1102



محمديعبدا لھادریھام زكریا 1103
ریھام سعید سعد مبروك1104
زینب عصام صالح ریاض1105
ساره أحمد حسین عبد القادر1106
سعدان ریاض فضله سار1107
سید أحمد عبد الفتاحرهسا1108
سامر صالح سید إبراھیم1109
حمود مرسي محمدسحر م1110
سعید فتحي سعید لیثي1111
سعید یوسف محمود طاھر1112
سلمى خالد فؤاد عبد القادر1113
إبراھیمسلوى سعید على 1114
محولھسماء سید نظیر فھیم1115
سماح مكرم ثابت جبره1116
وافدهسمر حسن سلیمان شحاتھ1117
عبد العظیم السیدرأفتسمر 1118
سمر نور الدین اسماعیل1119
سوسن بشیر عبد الرحیم محمد1120
شادي عبد هللا مطلق ألعلوى1121
عبد العال عبد العزیز حسینھشادی1122
عليإبراھیممحمد هشاھند1123
شرین محمد عبد الحلیم حسن1124
أمینشیماء احمد محمد 1125
شیماء سید كامل سید1126
شیماء عاطف مھني1127
شیماء عبد الكریم محمد عمر1128
حسینعطیةشیماء محمود 1129
شیماء مرعى عمر عثمان1130
صافیناز زمرتجي لویز إبراھیم1131
صفاء عبد هللا لطفي سعداوي1132
عائشھ عمر احمد شعبان1133
عبد الرحمن ثروت عبد الباري1134
شوقي احمد محمدنعبد الرحم1135
ث معادلھعبد الرحمن فوزى ابراھیم سالمھ1136
عبد العال امین عبد العال حسن1137
عبد هللا رضا عبد الحمید سعودي1138
عصام محمد عبد الحمید عویس1139



عال جمال عبد الھادي محمد1140
عالء عادل عبد القوي احمد1141
2011-2010اعتذار علي كمال بكري محمد1142
على معوض عبد التواب جمعة1143
عماد الدین محمد عبد العزیز1144
2011-2010اعتذار عمرو صالح نعمان جاب هللا1145
عبد الشافىغادة بالل على محمد1146
فاتن حسن سعد خلف1147
0فاتن زین العابدین احمد عبد القادر1148
محمد السید عمرفاتن مصطفى 1149
رفاعيعبد الخالق حنفيمھفاط1150
فاطمھ ربیع إمام مصطفي1151
فاطمھ عبد الرحمن ھنداوى محمد1152
عبد السید صالح عبد السیدھفاطم1153
محمود احمد علىھفاطم1154
سلیمانقرنيمحمود ھفاطم1155
فاطمھ مختار عبد الحمید عبد الرحمن1156
مصطفى عبد التواب مصطفىھفاطم1157
شاكرإبراھیمشاكر هفرید1158
كامل أحمد كامل أحمد عبد الرحیم1159
كریم احمد حامد محمود1160
محولكریم عبد السمیع عبد المنعم1161
لمیاء رفعت محمد محمد سالم عبد البارى1162
لیلي أسامھ كمال زكي1163
عبد الحىبده احمد لیلى حسن ع1164
مارك مالك بخیت بطرس1165
ماري جریس عطا هللا جریس1166
ماریانا فاروق عجبان بشاره1167
محولھمارینا فوزى یوسف میخائیل1168
محسن محمد محمد محمود1169
محمد إبراھیم عبد الفضیل محمد1170
إسماعیلعلى إبراھیممحمد 1171
سلیمانمحمود عادلینأممحمد 1172
محمد جمال رضوان محمد عالم1173
محمد جمال شویمي كیالني1174
منصورمحمد رجب صالح معتمد1175
قطب عیطھساميمحمد 1176



محمد سعید السید أحمد صدیق1177
محمد سعید محمد مرشد1178
الدسوقيمحمد سمیر كمال 1179
مدمحمد سید محمد مح1180
عطیھمحمد صبحي سید محمود1181
زیدمحمد صالح حسین ابو1182
الحيمحمد عبد الرحمن محمود عبد 1183
محمد عبد هللا عید محمد1184
محمد عالء الدین محمود عبد العزیز1185
إبراھیممحمد علي توفیق 1186
محمد عید عوض عواض1187
ممحمد كمال محمد إبراھی1188
محمود السید مشحوت ابراھیم1189
محمود رؤف إبراھیم حسین1190
إبراھیمقرنيمحمود محمد احمد 1191
إبراھیممحمد محمود مدیحھ1192
محمد محمود فتیانمدیحھ1193
مرجانمرفت سعید شاكر سعید1194
مروة عبد الرحمن عبد المجید سید1195
يالدبر كمروه حسین جمعھ 1196
مروه صالح محمد حسن العطار1197
مروه عبد القادر حسن1198
الفقيحسن نورإبراھیممریم 1199
مصطفى حسنین إمام سید1200
ث معادلھمصطفى سمیر احمد السید صیام1201
ىعبدا لقوفتحيمصطفى قیاتى 1202
عبد هللامالك سمیر فلى وھیب1203
مدان عبد النبي عفیفيممدوح ح1204
احمد محمودعجميمنار 1205
منال حسین علي عبد هللا1206
منة هللا عزت عبد الغفار موسى1207
منى صالح خلف عبد هللا عبد هللا1208
نادیھ سید حربي1209
الحمامصىعبد المجید یسحمزةناریمان 1210
نجاح حسن عبد الراضي درویش1211
( وافده)نجمھ خلیف ادم1212
أیوبالحينرمین السید احمد عبد 1213



نسمة ابوالمجد علي دیاب1214
نھاد سید حسن محمد1215
ث معادلھ                                      نھال خالد احمد مصطفى1216
ھاجر حسن عبده غویطات1217
ركابيھاجر مصطفى على 1218
لھ رمضان محمد كاملھا1219
ھالھ عاطف علي عامر1220
سعد رزق سعدھاني1221
حسام الدین عبد الجواد محمود محمدھھب1222
ھبھ حسین محمد صالح1223
سالمھ محمد عبد الحمیدھھب1224
عبده السید احمد عبد العالھھب1224
إبراھیمھدى مصطفى مصطفى 1226
بدر عطیفيھدیر صابر1227
ھناء احمد یونس محمد1228
ھناء على عبد المولى حسین1229
والء جاد فتحي جاد1230
والء فرج عبد الحكیم1231
یاسمین ابوعمرة عبد الراضي فرغلي1232
یاسمین محمد محمد عبد الخالق1233
محول        یاسمین محمود احمد على1234



قسم شئون التعلیم والطالب

المستوى االولطالب أرقام جلوسكشف ب
2011/2012العام الجامعى 

مازال یدرس 
مالحظاتاالسمرقم

ابراھیم رمضان سلیمان1501
جھاد عبد العالم ھاشم عبد اللطیف1502
محمد طاھرحمدى 1503
2010/2011ایقاف قیدسارانیا سون تون شامبو1504
شریف بالغ حسین1505
شیماء مصطفى عبد التواب محمود1506
صفیھ یاسین ادم یاسین1507
عبد هللا محمد ادن1508
عمرو عادل حسین محمود1509
فاطمھ الحسینى عبد القادر1510
محمد سید على متولى1511
محمد عبد الحمید بسیونى راشد دیاب1512
محمد غازى خلیل بسیونى1513
2010/2011ایقاف قیدنجالء فؤاد سالم یوسف1514
نسمھ حسن مصطفى مصطفى1515
نورا سعید عبد الرحمن حامد1516
وفاء محمد كسحاى1517
یاسمین حامد عبد هللا احمد1518



سابقة)                الئحة(
والطالبالتعلیم قسم شئون 

2011/2012كشف  اسماء  وارقا م جلوس طالب الفرقة الثانیة العام الجامعى 
)ثانى( فصل دراسى 

مالحظاتــــمـــاألســـرقم الجلوس
من الخارجاحمد جمال ابراھیم ابو سیف2201
باقىاحمد محمد شبل سالم2202
من الخارجاسالم حمدى جاب هللا النفیلى2203
من الخارجاسماء اسماعیل عبد القادر خلف2204
قيبافاطمة سید محمد امین2205
باقىمحمد البحیرى محمد درویش2206
من الخارجمحمد عبد الخالق عبد الحمید دراز2207
من الخارجمریم فرج منسى فرج2208
باقىناجى حسین الحسینى ابو الغیط2209
باقيندا ایمن محمد محمد الصیاد2210



( الئحة ساعات معتمدة)جامعة القاھرة                                          
كلیة التمریض

كشف  اسماء  وارقا م جلوس طالب المستوى الثانى العام الجامعى 
فصل دراسى ثانى2011/2012

مالحظاتاالسمرقم الجلوس
احمد السید جمال على عامر2001
مازال یدرسابراھیماحمد سعد محمد2002
احمد عبد هللا عبد الرحمن محمد صالح2003
سمازال یدرمحمداحمد عصام فؤاد2004
احمد عید معوض السیسى2005
احمد فتحى مصطفى عبد الغنى2006
احمد محمد احمد حامد2007
احمد محمد الخاتم بدرى2008
احمد محمود اسماعیل الشاذلى2009
ادم نور مالمى 2010
ادن یرى ھاجر2011
اسراء عبدالاله فضل عبدالصالحین2012
موداسالم حماد على مح2013
شریفاسالم صالح شلقامى2014
اسماء جمال حنضل سید2015
اسماء جمعھ محمد االدھم2016
اسماء جمیل سعودى عید2017
یوسفالسیدحمدىاسماء2018
اسماء عبد الحى حسانین سالم2019
اسماء محمد محمد محمد المخرط2020
اسماء محمود عطا احمد 2021
اء نصیر على نصیر محمداسم2022
2011/2012اعتذار عام جامعى ابو العالاسماء یسرى عبدالعزیز2023

اسماعیل محمد سلیمان سیام2024
عبد الغفارامانى رمضان سید2025
علىامل محمد حامد2026
انتصار اسامھ فرج بدوى2027
انھار احمد حموده الطوخى2028
غبى یوسفزى الایمان الملیج2029



مالحظاتاالسمرقم الجلوس
إیمان أیمن جمعة أبو رواش2030
ایمان حمدى محمد طرابیھ2031
ایمان سید ابراھیم ابو طالب2032
محمد ایمان عبد الحمید احمد2033
ایمان عثمان السید الصباغ2034
ایمان محمد امین محمد حسن 2035
ایمان معوض حسین صالح2036
ایمان ناصر رمضان محمد2037
ایھ هللا محمد عبد الرسول بخیت2038
ایھ جمعھ احمد محمد2039
زھرانكمالایھ سعید2040
ایھ صالح الدین احمد محمد2041
ایھ عبد الناصر حسنین ابراھیم2042
بالل خلیل فتحى سید احمد2043
عبد الملكبیشوى عطا صدقى2044
تقى ھانى زین العابدین كمال2045
محمدثناء اسامھ حمزه2046
عبد المولىجھاد احمد خلف هللا2047
محمودجھاد عبد العظیم حسن2048
یلى  حسام محمدمحمد محمد العس2049
حسام مصطفى حسین السیید2050
حسن ادریس فارح2051
وىنحراالحسین محمدحسناء محمد2052
الخواصحسین على محمد2053
حماده طارق محمود زھره2054
دعاء عبد هللا محمد محمد2055
دینا حسن امین ھاشم2056
دینا خالد صالح الدین محمد2057
شطیةدل محمددینا عا2058
رباب حمدى عبد هللا دسوقى2059
رحاب ریان عبد الجابر سید2060
محمدرضا الدمرداش جاد2061
رضا رمضان عبد التواب على2062
رضوى السید محمد خلیل عطیھ2063
ریم مجدى احمد امام2064



مالحظاتاالسمرقم الجلوس
انریموندا جمال جندى ح2065
عبد المجیدریھام ابو السعود احمد2066
ریھام سمیر محمد عبد هللا2067
زینب جالل ابو سریع على2068
زینب سالمھ انس ابراھیم2069
زینب صالح محمود فرج2070
مسعد2071
ساره جمال حسین اسماعیل2072
2073
سعید سعد محمد قرنى2074
سماح شعبان حسین احمد2075
سمر رجب حسن طھ ابراھیم2076
شروق اسامة عبد القادر احمد2077
شیماء شعبان محمد محمود2078
شیماء فوزى على احمد2079
صالح معتوق عوض2080
صباح بد رواش السید2081
صباح على محمود حالوه2082
ابراھیم محمد عبد الععظیمصفاء 2083
عبد الرحمن سعید حسن محمد2084
عبدالر حمن مصطفى ابوالنصرمحمد2085
عمرعبد العزیز محمود عبد العزیز2086
عبیر عرفھ عطیھ صالح احمد2087
عبیر عصام محمد السید2088
محمودعبیر مجدى عبد هللا2089
عال رشاد السید ابو المجد2090
مصطفىعلى سالمھ عبد الباسط2091
عمرو حنفى محمود كامل2092

مازال یدرسعنتر نبیل عنتر الدش2093
صدیقفاتن عبد الناصر عباس2094

فاطمھ احمد عید محمد2095

فاطمة حمدى سید محمد الشین2096
فاطمھ صدیق مخیمر صدیق على2097



مالحظاتاالسمرقم الجلوس
فاطمة عبد العزیز ناجى حسن2098

فاطمة عطیة محمد امین2099

حاجفاطمھ محمد سرور2100

مازال یدرسغازىفایز محمد ریاض 2101
لمیاء محمد سیف الدین سید2102

مصطفىلمیاء مصطفى محمود2103

لورا عادل حكیم شلبى2104

حسنینماجده حسنى عبد العزیز2105

اریا موسى ھارونم2106

شحاتةریان بشرى حلمىام2107

محمد ابراھیم بیومى محمد2108

محمد احمد عبد الباقى عبد السید2109

محمد جمال عطیھ حسن2110

محمد حمدى السعید محمد2111

2011/2012اعتذار عام جامعى محمودمحمد سالم محمد سالم2112
د الحمیدمحمد سید عبد هللا عب2113

محمد شعبان محمد الحنفى2114

محمد عبد الرازق عبد القوى عبد القادر2115

محمد عثمان حسن التجانى2116

محمد مجدى عبد المحسن محمد2117

محمد نوح عبد هللا2118

السید ابو سمرهمحمود حمدى ابراھیم2119



مالحظاتاالسمرقم الجلوسل
عطوهول عبد الجلیلمحمود زغل2120
محمود شحات محمد شحات2121
محمود شعبان عبد الفضیل2122
صلیبمریم موریس تادرس2123
عیسوىمصطفى احمد دخلى2124

بدر الدینمحمدمصطفى جمال2125

مصطفى حلمى محمد عبد المنعم2126

مصطفى سعید مرسى تصر2127

مازال یدرسلرحمنمصطفى على غریب عبد ا2128
یونسمعاذ عبد الباسط عبد الحفیظ2129

منار اسامھ ابراھیم عبد العزیز2130

منى حامد محمود مرعى2131

متولىمنى عبد الغنى عبد المجید2132

مصطفىمنى مصطفى مرسى2133

مھا حسام سید احمد جعفر2134

مونیكا فایز جاد الرب قلتھ2135

على عیسىى على عبد السالمم2136

مى ھشام فاید حسن2137

میرفت محمود جابر مبارك2138

سبیعنجوى ابراھیم عطیھ2139

عقلنجوى عزت عبد العزیز2140

نرمین ناجح السید الشناوى2141

سیدنعمھ حمدى رضوان2142



مالحظاتاالسمرقم الجلوس
نھلة حسین محمد حسین2143
نھلھ فوزى محمود فتح هللا2144
ابراھیمنورا ابراھیم عبد الجواد2145
نورا سالمة كامل عبد العزیز2146
محمد محمدنورا محمد عبد الحمید2147
ھاجر جمال صفوت على2148
ھبھ السید ابو سریع سید2149
ھبھ محمد ابراھیم جبریل2150

راھیمھدى عبد الحمید محمد اب2151

ھشام رأفت احمد محمد سلیمان2152

یدھناء سعید شعبان الس2153

ھناء یحى رمضان محمد2154

ھند محمود عبد العال محروس2155

ھویدا عبد الغنى محمود عبد الغنى2156

ورده محمد عبد الغنى حامد2157

شحاتھوالء شحاتھ منصور2158

والء یوسف محمد على2159

محمد یاسمین احمد ابراھیم فھمى2160

یوسف فارس كیرلس معوض2161



جامعة القاھرة 
كلیة التمریض

قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب المستوى الثالث العام الجامعى 
2011/2012

األســـــــــــــــــــمرقم الجلوس
إبتسام عاطف السید3001
إبرام عدلى ناصیف سلیمان3002
أحمد ابراھیم عبد الواحد3003
سعید محمد السیدأحمد 3004
أحمد سلیمان محمد محمد3005
أحمد طارق محمود ثروت3006
أحمد طلبة محمد طلبة3007
أحمد عبد الناصر زھران3008
أحمد لبیب ریحان محمد3009
أسامة أبو العباسى ابراھیم محمود3010
اسالم جمال كمال محمد رضوان3011
اسالم محمد عبد الرحمن صدیق3012
أسماء سید محمد سید3013
أسماء صبحى فتحى ھوارى3014
أسماء عبد العزیز عبد الحمید3015
أسماء عربى جوده دسوقى3016
أسماء محمد حسن بیومى3017
السید عطاهللا السید فوده3018
الشیماء صالح حامد عبد المعطى3019
الشیماء محمد عید محمد3020
مد مصطفىأمانى مصطفى مح3021
أمل ربیع منصور عبد العلیم3022
أمیرة حمدى حمزة متیرد3023
أمیرة عبد الرحمن أحمد3024
أمیمة حسن محمد داود3025



2011/2012العام الجامعى كشف طالب الفرقة الثالثةتابع 

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس
بد الرازق عبد الحلیم عبد العاطىأمینة ع3026
أیة محمد فاروق محمد3027
ایرینى عماد فاضل خلیل3028
ایمان حسن محمد الحداد3029
أیھ ابو الحمد ابراھیم سید3030
أیھ إمام عبد هللا محمد حسن3031
بسمة مرزوق حامد بلیلة3032
تبارك حسن محمود قرنى3033
سخرونجرجس حسنى فھمى ب3034
جرجس محب عجیب صلیب3035
جمعان محسن جمعان برعى3036
حنان عبد القادر صادق عبد القادر3037
راندا أحمد عباس3038
رجب حمدى عبد العاطى أحمد طھ3039
رضا حسن الشناوى صدیق3040
ریھام أحمد عبد المجید عویس3041
ریھام محمد السید شاھین3042
ف فھیم محمدسارة عاط3043
سمر أحمد محمد3044
سمر سعد أحمد قطب3045
شیماء بھلول عبد المؤمن قاسم3046
صباح حنفى محمد أحمد3047
عادل خالد أبو الیزید مشھور3048
عبد الحمید حمدى عبد الحمید3049
عبد العزیز سمیر عبد العزیز عبد الحكم3050



2011/2012العام الجامعى الفرقة الثالثةكشف طالب تابع 

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس
عبد هللا أحمد عبد هللا الرفاعى3051
عماد عبد هللا لطفى سعداوى3052
عماد فتحى السعید قندیل3053
عمر أحمد عبد الكریم3054
فاتن ممدوح صالح الجزار3055
فاطمة سلیمان محمد طلبھ3056
فاطمة عید مبروك السید3057
كمال محروس على3058
مجدى أیمن المعى ونیس3059
محمد سید زكى سید3060
محمد عبد الحمید موسى موسى3061
محمد عبد المولى السید القصاص3062
محمد محروس نبیھ عبد هللا3063
محمد منتصر عبد المقصود محمد3064
مد محمدمحمود عبد العزیز أح3065
محمود مصلوح محمود أحمد3066
منى ناكتل السید محمد3067
نجالء فتحى عثمان موسى3068
ندى مدحت على سلیم أحمد3069
ھبھ عبد المحسن سعد3070
ھبھ صالح حامد عبد الفتاح3071
ھدى صالح الدین عبد السمیع3072
ھناء عبد الحمید محمد ابراھیم3073
ھر عبد العزیز عبد العزیزھند ما3074
ھیام رجب فتحى السنوسى3075
ھیام محمد فرج مغربى3076
والء أحمد أحمد خیر هللا3077



2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
أحمد إبراھیم أحمد محمود3201
أحمد خالد محمدى سعد3202
أحمد محمد العربى محمد3203
إسراء سید على اللیثى3204
إسالم لملوم عبد الكریم فضل هللا3205
أسماء خفنى محمد سالمة3206
أسماء ذكرى عبد اللطیف محمد3207
أسماء عادل حسن محمد3208
الزھراء عبد المعطى روبى رمضان3209
3210
أمانى خالد محمد أحمد3211
أمانى عادل حمدان أحمد3212
أمیرة حسن عبد الظاھر حسن3213
أمینة محمد السید حسین3214
أیمان سعید محمد حسن رمضان3215
إیمان عادل حسن محمد3216
إیمان عبد السالم عبد الصمد محمود3217
إیمان محمد عبد الحفیظ رشوان3218
هللا عبد الحمید محمدجھاد عبد3219
حسام منصور حسن شمة3220
حسین زكریا نایض مھدى3221
حلیمة طھ عمر محمد3222
خالد حمدى رشاد كامل3223
خالد عبد اللطیف رزق حسن3224
دعاء رشید حامد بركة3225



2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى ب اطالتابع كشف بأرقام جلوس 

دینا عبد العاطى محمد رزق3226
رحمة جوده ابراھیم نصر3227
رامى ھشام عبد العلیم سلیمان3228
رانیا احمد النادى مبروك3229
رانیا صبحى امین على3230
رتیبة محمد محمد عبد الباسط3231
سارة شعبان محمد شعبان3232
سلوى عطیة عبد المجید على3233
شادى حسن محمد ناصر السید3234
شوكت على عبد العظیم سبع3235
صابرین خالد عمر خالد3236
ضیاء ابراھیم دسوقى عقرب3237
عبد هللا احمد طھ محمد3238
عبد الرحمن مؤمن محمد3239
عبد الفتاح سمیر عبد الفتاح عبد المرضى3240

فرج عبد العظیم احمدعبیر 3241
على مصطفى حامد عبد الحمید3242
عمرو على عبد الرحیم السید3243
عمرو محمد عبد الھادى مسعود3244
كریم سمیر جوده الدسوقى سویدان3245
محمد السید محمد فارس3246
محمد رمضان الدسوقى عبده3247
محمد رمضان السید الصباغ3248
جابر یوسفمحمد سعید 3249
محمد عبد الغنى عبد الحمید الشیخ3250



2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 

محمد على متولى عبد الخالق3251
محمد عماد الدین عبد العزیز3252
ماضىمحمد محمد مصطفى3253
محمد محمود محمد عبد السمیع3254
محمد مصطفى كامل حبیب3255
محمد یوسف عبد الفتاح زلط3256
محمود عطا عالم محمد3257
محمود فتحى السعید محمد مسلم3258
مروة حفنى حفنى فراج3259
مروة رمضان محمد سعد3260
مصطفى صالح محمود محمد3261
ادىممدوح مراد عب3262
منة هللا السید محمد3263
مى صابر حسان عبد التواب3264
نورا سعید عید یوسف3265
ھبھ ابراھیم محمد اسماعیل3266
ھبھ هللا السید محمد3267
ھدیر شوقى عبد العلیم حسن3268
ھناء عبد المجید على مصطفى3269
ھند عبده محمد عبده3270
انھویدا حمدان احمد حمد3271
یاسمین سعید عبد العظیم3272
یوسف مجدى نصر نصر3273



جامعة القاھرة 
كلیة التمریض

قسم شئون التعلیم والطالب  

2011/2012ام الجامعى المستوى الثالث العطالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
(  قسم تمریض األطفال فصل دراسى ثانى )

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس

أحمد إبراھیم أحمد محمود3201
أحمد خالد محمدى سعد3202
أحمد محمد العربى محمد3203
إسراء سید على اللیثى3204
م لملوم عبد الكریم فضل هللاإسال3205
أسماء خفنى محمد سالمة3206
أسماء ذكرى عبد اللطیف محمد3207
أسماء عادل حسن محمد3208
الزھراء عبد المعطى روبى رمضان3209
3210
أمانى خالد محمد أحمد3211
أمانى عادل حمدان أحمد3212
سن عبد الظاھر حسنأمیرة ح3213
أمینة محمد السید حسین3214
أیمان سعید محمد حسن رمضان3215
إیمان عادل حسن محمد3216
إیمان عبد السالم عبد الصمد محمود3217
إیمان محمد عبد الحفیظ رشوان3218
جھاد عبد هللا عبد الحمید محمد3219
حسام منصور حسن شمة3220
ایض مھدىحسین زكریا ن3221
حلیمة طھ عمر محمد3222
خالد حمدى رشاد كامل3223
خالد عبد اللطیف رزق حسن3224
دعاء رشید حامد بركة3225



2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 

(  قسم تمریض األطفال فصل دراسى ثانى )

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس

دینا عبد العاطى محمد رزق3226
رحمة جوده ابراھیم نصر3227
رامى ھشام عبد العلیم سلیمان3228
رانیا احمد النادى مبروك3229
رانیا صبحى امین على3230
رتیبة محمد محمد عبد الباسط3231
سارة شعبان محمد شعبان3232
لوى عطیة عبد المجید علىس3233
شادى حسن محمد ناصر السید3234
شوكت على عبد العظیم سبع3235
صابرین خالد عمر خالد3236
ضیاء ابراھیم دسوقى عقرب3237
عبد هللا احمد طھ محمد3238
عبد الرحمن مؤمن محمد3239
عبد الفتاح سمیر عبد الفتاح عبد المرضى3240
عبد العظیم احمدعبیر فرج 3241
على مصطفى حامد عبد الحمید3242
عمرو على عبد الرحیم السید3243
عمرو محمد عبد الھادى مسعود3244
كریم سمیر جوده الدسوقى سویدان3245
محمد السید محمد فارس3246
محمد رمضان الدسوقى عبده3247
محمد رمضان السید الصباغ3248
یوسفمحمد سعید جابر3249
محمد عبد الغنى عبد الحمید الشیخ3250



2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
(  قسم تمریض األطفال فصل دراسى ثانى )

مقرر :
األســـــــــــــــــمرقم الجلوس

محمد على متولى عبد الخالق3251
محمد عماد الدین عبد العزیز3252
محمد محمد مصطفى ماضى3253
محمد محمود محمد عبد السمیع3254
محمد مصطفى كامل حبیب3255
محمد یوسف عبد الفتاح زلط3256
محمود عطا عالم محمد3257
محمود فتحى السعید محمد مسلم3258
مروة حفنى حفنى فراج3259
مروة رمضان محمد سعد3260
مصطفى صالح محمود محمد3261
ممدوح مراد عبادى3262
منة هللا السید محمد3263
مى صابر حسان عبد التواب3264
نورا سعید عید یوسف3265
ھبھ ابراھیم محمد اسماعیل3266
ھ هللا السید محمدھب3267
ھدیر شوقى عبد العلیم حسن3268
ھناء عبد المجید على مصطفى3269
ھند عبده محمد عبده3270
ھویدا حمدان احمد حمدان3271
یاسمین سعید عبد العظیم3272
یوسف مجدى نصر نصر3273



جامعة القاھرة 
ریضكلیة التم

قسم شئون التعلیم والطالب  

2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
فصل دراسى ثانى(  قسم تمریض صحة المرآة والتولید )

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس
یدإبتسام عاطف الس3001
إبرام عدلى ناصیف سلیمان3002
أحمد ابراھیم عبد الواحد3003
أحمد سعید محمد السید3004
أحمد سلیمان محمد محمد3005
أحمد طارق محمود ثروت3006
أحمد طلبة محمد طلبة3007
أحمد عبد الناصر زھران3008
أحمد لبیب ریحان محمد3009
م محمودأسامة أبو العباسى ابراھی3010
اسالم جمال كمال محمد رضوان3011
اسالم محمد عبد الرحمن صدیق3012
أسماء سید محمد سید3013
أسماء صبحى فتحى ھوارى3014
أسماء عبد العزیز عبد الحمید3015
أسماء عربى جوده دسوقى3016
أسماء محمد حسن بیومى3017
السید عطاهللا السید فوده3018
یماء صالح حامد عبد المعطىالش3019
الشیماء محمد عید محمد3020
أمانى مصطفى محمد مصطفى3021
أمل ربیع منصور عبد العلیم3022
أمیرة حمدى حمزة متیرد3023
أمیرة عبد الرحمن أحمد3024
أمیمة حسن محمد داود3025



جامعة القاھرة 
كلیة التمریض
والطالبقسم شئون التعلیم

2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
فصل دراسى ثانى(  قسم تمریض صحة المرآة والتولید )

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس

ىأمینة عبد الرازق عبد الحلیم عبد العاط3026
أیة محمد فاروق محمد3027
ایرینى عماد فاضل خلیل3028
ایمان حسن محمد الحداد3029
أیھ ابو الحمد ابراھیم سید3030
أیھ إمام عبد هللا محمد حسن3031
بسمة مرزوق حامد بلیلة3032
تبارك حسن محمود قرنى3033
جرجس حسنى فھمى بسخرون3034
جرجس محب عجیب صلیب3035
جمعان محسن جمعان برعى3036
حنان عبد القادر صادق عبد القادر3037
راندا أحمد عباس3038
رجب حمدى عبد العاطى أحمد طھ3039
رضا حسن الشناوى صدیق3040
ریھام أحمد عبد المجید عویس3041
ریھام محمد السید شاھین3042
سارة عاطف فھیم محمد3043
دسمر أحمد محم3044
سمر سعد أحمد قطب3045
شیماء بھلول عبد المؤمن قاسم3046
صباح حنفى محمد أحمد3047
عادل خالد أبو الیزید مشھور3048
عبد الحمید حمدى عبد الحمید3049
عبد العزیز سمیر عبد العزیز عبد الحكم3050



جامعة القاھرة 
كلیة التمریض
والطالبقسم شئون التعلیم 

2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
فصل دراسى ثانى(  قسم تمریض صحة المرآة والتولید )

األســـــــــــــــــمرقم الجلوس
عبد هللا أحمد عبد هللا الرفاعى3051
عماد عبد هللا لطفى سعداوى3052
عماد فتحى السعید قندیل3053
عمر أحمد عبد الكریم3054
فاتن ممدوح صالح الجزار3055
فاطمة سلیمان محمد طلبھ3056
فاطمة عید مبروك السید3057
كمال محروس على3058
مجدى أیمن المعى ونیس3059
محمد سید زكى سید3060
لحمید موسى موسىمحمد عبد ا3061
محمد عبد المولى السید القصاص3062
محمد محروس نبیھ عبد هللا3063
محمد منتصر عبد المقصود محمد3064
محمود عبد العزیز أحمد محمد3065
محمود مصلوح محمود أحمد3066
منى ناكتل السید محمد3067
نجالء فتحى عثمان موسى3068
أحمدندى مدحت على سلیم3069
ھبھ عبد المحسن سعد3070
ھبھ صالح حامد عبد الفتاح3071
ھدى صالح الدین عبد السمیع3072
ھناء عبد الحمید محمد ابراھیم3073
ھند ماھر عبد العزیز عبد العزیز3074
ھیام رجب فتحى السنوسى3075
ھیام محمد فرج مغربى3076
والء أحمد أحمد خیر هللا3077



جامعة القاھرة 
كلیة التمریض

قسم شئون التعلیم والطالب  
2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 

(  قسم تمریض األطفال فصل دراسى ثانى ) الئحة سابقة
مواد التخلفحالة القیدــــــــــماألســـــــرقم الجلوس

طب شرعى،مھارات تدریس ، تغذیة باقیةصفاء صابرحسن الجارحى3301
تطبیقیة ، باثولوجى

مقبولمستجدعبد الغفار محمود غالب عبد الغفار3302

أدویةمستجدعبد هللا عمر سلیمان یوسف3303

جى ، میكروبیولوجىباثولومستجدةهللا عبد السالم الشریفعبد3304

أمراض باطنة ، باثولوجىمستجدعمرو عبد الفتاح محمود سعید3305

1مخفاطمة جابر محمد كامل3306
مھارات تدریس،علم دراسة االنسان ، 
تمریض أطفال، أمراض أطفال ، حاسب 

آلى

مستجدةلبنى عبد الھادى عبد الستار محمد3307

جدمستمحمد أحمد مفتاح محمد3308

مستجدمحمد أنور محمد خلیفة3309

مستجدمحمد حسین رفعت بالى3310

مستجدمحمد خلیل محمد محمد3311

مستجدمحمد طاھر أحمد سید3312

مستجدمحمد على محمد بر3313

مستجدمحمد فوزى شاكر حسن3314

مستجدمختار حلمى محمد على3315

مستجدةدوسمریم جورجى عطاهللا 3316

باقىمصطفى حمدى عبد العزیز محمد3317
طب شرعى وسموم ، مھارات تدریس ، 
انجلیزى ، حاسب آلى ، تغذیة تطبیقیة ، 

باثولوجى

جید//مستجدمصطفى رجب فرج السدودى3318

باثولوجى ، تغذیة تطبیقیةمستجدةنضال محمد سید حسین3319

جید جدامستجدةھالة فتحى احمد عبد الباقى3320

جید//مستجدةھانم محمد عبد المحسن تعلب3321

باثولوجىمستجدةوسام جمال محمد أبو النصر3322

مقبولمستجدوعیس سلیمان حسین وعیس3323

طب شرعى وسموم، مھارات تدریس ، باقیةوالء عوض عكاشة محمود3324
مبادىء احصاء ، أدویة



ة جامعة القاھر
كلیة التمریض

قسم شئون التعلیم والطالب

2011/2012المستوى الثالث العام الجامعى طالب اتابع كشف بأرقام جلوس 
قسم تمریض صحة األم وحدیثى الوالدة  (فصل دراسى ثانى ) الئحة سابقة

ــــاتمالحظـحالة القیداألســـــــــــــــــمرقم الجلوس
جید//مستجدأحمد ابراھیم محمد الزغبى3101
أمراض باطنةمستجدأحمد السید محمد حسن3102
باثولوجىمستجدأحمد جمال أحمد یوسف3103
جید//مستجدأحمد جوده أحمد جوده3104
جید//مستجدأحمد سمیر عبده محمد3105

1مخأحمد محمد عبد الباقى محمد3106
ت نساء،أمراض ت أطفال، 

نساء،تثقیف صحى ،انجلیزى ، 
مبادىء احصاء،حاسب الى 

جید//مستجداحمد محمد محمود عبد الرحمن3107
باثولوجىمستجداسراء اسامة على عبد القادر3108
مقبول ( میكروبیولوجى)مستجداسالم الشحات محمد فتح هللا3109
جید جداجدمستاسالم عبد الحمید محمود ابراھیم3110

باقیةأسماء ابراھیم محمود حامد3111
طب شرعى ، علم نفس النمو، 
مبادىء احصاء، حاسب آلى، 

أدویة ، تغذیة تطبیقیة

طب شرعى ، أدویة ، تغذیة باقیةأسماء محمد صابر امام3112
تطبیقیة

جید//مستجدةأسماء وحید الصادق على3113
أمراض باطنة وأدویة تطبیقیةستجدمالسید الملیجى رشاد محمد3114
باثولوجى وتغذیة تطبیقیةمستجدةایمان عبد العظیم عبد العلیم جاد3115
جید//مستجدةتغرید محمد سمیر أبو زید 3116
أمراض باطنة وأدویةمستجدحسام حسن عبد الباقى سوید3117
ة تطبیقیةباثولوجى وتغذیمستجدةدالیا عطیة أمریزیق أبو یوسف3118
جید//مستجدةدعاء عبد الرحمن ابو ضیف3119
باثولوجى وتغذیة تطبیقیةمستجدةدعاء محمد عبده محمد3120
جید//مستجدةزیل جوربیتر دوكوانى3121
مقبولمستجدةزینب حمدى حمد3122
تغذیة تطبیقیةمستجدةسعاد أحمد مصطفى سلیمان عبده3123



باثولوجى و أدویةمستجدةمحمدسمر وجدى محمد3124
باثولوجىمستجدةشروق ابراھیم یحیى علوان3125
2011/2012سحبت ملفھا ------ شیماء ابراھیم حسان ابراھیم3126
جید//مستجدةشیماء سیف الدین محمود عبد العزیز3127
تثقیف صحى ، أدویة ، أمراض 2مخشیماء محمد السید خلیل3128

باطنة 



قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 
2011/2012لعام الجامعي ادور یونیو 

الئحة جدیدة     
مالحظاتاالسمم

ابانوب داود صموئیل ویصا4001
ابتسام حسن حسن ابو سعده4002
ابتسام رفاعى سعد شاھین4003
عبد المقصودإبراھیم مصطفى محمد 4004
احالم صالح حسن احمد البانونى4005
احمد السعید محسوب على4006
احمد السید ابو الیزید مشھور4007
احمد الشاذلى احمد سلیمان4008
احمد حافظ الشحات الشاذلى4009
احمد حسن عبد الھادى عبد الحمید4010
احمد حسن محمد احمد النحاس4011
مد سلیمان محمد حبشىاح4012
احمد رجب عید دبور4013
احمد عبد الحى محمد عبد الحى4014
احمد عبد الخالق عبد الوھاب زعیر4015
احمد فوزى محمد عبد الرحمن4016
احمد مھدى مرسى السعدى4017
احمد وحید عبد الوارث الطوخى4018
ازھار الشحات عبدالمجید غنیم4019
اسراء مجدى محمد جحا4020
اسالم احمد محمد عطا4021
اسالم عبدالناصر عبد هللا4022
اسماء احمد عبد المعطى عبدالقوى4023
باقىاسماء احمد محمد عبد الحكیم4024
اسماء حمدى عبدالعال حسان4025



قسم شئون التعلیم والطالب

رابع كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى ال
2011/2012لعام الجامعي ادور یونیو 

الئحة جدیدة     

مالحظاتاالسمم
اسماء على حسین احمد4026
اسماء عید حسن منصور4027
اسماء محمد محمد المزین4028
اسماعیل سرور ابراھیم اسماعیل4030
السعید عبد الحمید عبدالمقصود4031
یق احمدالسید محمد الحنونى صد4032
الشیماء محمد فتح جناح4033
امال محمد محمد فضل سلیمان4034
امل شعبان عبد العال عبد الرسول4035
امل عبد الحمید مرسى عبد الحمید4036
امل محمد عبدالغفار على4037
مخانھام متولى محمد متولى4038

ابمان ابراھیم احمد ھمام حسن4039
السید عثمان حسبایمان 4040
ایمان حامد احمد السید4041
ایمان خلیفھ احمد خلیفھ نور4042
ایمان زینھم شعبان  الشكرى 4043
مخایمان فتحى مصطفى سالمان4044
مخایمان محمد سعد عماره4045
مخایمان محمود السید النیدى4046



قسم شئون التعلیم والطالب

رقام جلوس طالب االمستوى الرابع كشف بأ

2011/2012للعام الجامعي 

الئحة جدیدة     

مالحظاتاالسمم
ایمن صبحى عید ابو حبیبھ4047
ایناس سامى عبد الفتاح الوزه4048
ایھ ابراھیم عبدالاله ابراھیم4049
ایھ جمال ابراھیم الدسوقى محمد4050
ىایھ عطیھ عبداللطیف عل4051
باقىایھ فتحى عبدهللا مصباح4052
ایھاب فوزى ابو الیزید طراد4053
بسمھ جمال عبد النبى حسن غالیھ4054
بسمھ عبد الحكیم عبد الغنى عباس4055
بسمھ محمد عبد الحلیم یوسف4056
توفیق عبد العزیز عبده كشك4057
حسام جمال احمد العامودى4058
ضان ابراھیم عباسحسام رم4059
مخحسام عبدالغنى عباس عبد الفتاح4060
حسام فكرى محمد الخولى4061
حسن عبد التواب غزالى عبد النبى4062
حسن مرضى سید احمد الجمال4063
حسن ممدوح حسن البنا4064
حسین مرسى رمضان عبد الخالق4065
حلیمھ مصطفى ابراھیم مصطفى4066
حماده عبد الناصر ابراھیم شیكو4067
باقىحمدى جمال عبدالعظیم عماشھ4068
حمزه احمد مصطفى عبد الدایم4069
حنان احمد عبد الغنى عماره فوده4070
خدیجھ محمد حسن على داغر4071



قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 
2011/2012لعام الجامعي ادور یونیو

الئحة جدیدة     
مالحظاتاالسمم

مخخضرة فتحى عبد الفتاح البواب4072
خمیس شحاتھ عبد المجید ابو زیده4073
خنساء یوسف على عبد الحلیم4074
مخدعاء نبیل عبد السالم ابراھیم4075
رامى حمدى احمد محمد عبد الرحمن4076
محمد عبد الوھاب رشا رضا 4077
باقىرباب محمد عبدهللا عبد العزیز4078
رشا سعید ابراھیم الشرقاوى4079
رضا سمیر اسماعیل ابالاھیم4080
رضا صادق صادق الشاذلى4081
ریم السید عز حامد زنون4082
ریھام سمیر فتح هللا المعدواى4083
تاحریھام عماره عبد الموجود عبد الف4084
باقىریھام كمال السید الطنطاوى4085
زینب جمال عبد الھادى ابو اسماعیل4086
زینب عاطف حسن احمد على4087
ساره على سعید ابراھیم4088
سالى سیف احمد االشقر4089
سامى فتحى سعید دودو4090
سامى ماھر حسن علیوه4091
سحر عزت على على الروینى4092
سماح عبد الوھاب عبد المنعم درویش4093
سمر حسین عبد العزیز على4094
سمر راضى عبد الغنى محمد الحداد4095
سمر عادل ابو زید ابراھیم العسكرى4096



قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 
1120/2012لعام الجامعي ادور یونیو 

الئحة جدیدة     2012مقرر                                                      التاریخ    /   / 
مالحظاتاالسمم

سمر عاطف محمود بكر4097
سمر على جمعھ السید عجیزو4098
شروق حمدى سلیمان حسن4099
شریھان محمد عطا على4100
باقىمود مجاھدشوقى فؤاد مح4101
شیماء احمد محمد عبد اللطیف4102
شیماء جمیل عبد المدبر حامد4103
شیماء رجب امین داود4104
شیماء عوض محمد احمد عوض4105
شیماء محمد احمد نجدى4106
شیماء محمد محمود عبد الرحیم4107
شیماء مصطفى محمود عبد الغنى 4108



قسم شئون التعلیم والطالب

كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 
2011/2012لعام الجامعي دور یونیو ا

سابقةالئحة 
مالحظاتاالسمم

مخابتسام احمد صابر احمد4301
مخحنان مصطفى عبده سرور4302
مخدالیا سمیر محمد محمود4303
مخصباح رشاد عبد الحلیم حمدون4304



قسم شئون التعلیم والطالب
كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 

2011/2012لعام الجامعي ادور یونیو 

الئحة جدیدة     

مالحظاتاالسمم
صبحى ابراھیم سعید عید4109
صفاء طھ مصطفى كمال طھ4110
صفاء منیر امام حسن4111
طاھر رمضان عبد القادر الوكیل4112
طاھر عبد هللا محمد حسن4113
طھ احمد حسن شھاب4114
باقیةضحى حسن ابو الحسن السید4115
عبد العزیز عبد هللا مھدى حسن4116
عبد هللا مصطفى عبد هللا االمام4117
جبرعبد المحسن رزق عبد المحسن 4118
2010/2011ایقاف قید عبیر صقر احمد ابراھیم صقر4119

عبیر عبد العاطى حسن محمد خلف4120
عبیر على هللا ابراھیم الطلیمى4121
عزیزة رمضان محمد حمیده4122
عفاف عید بدوى محجوب عویس4123
على الظریف السید النجار4124
على سعدواى حسین سعدواى4125
على محمد امین معروف4126
عمرو سید عبد العاطى یوسف4127
عمرو صابر على رمضان الفخرانى4128
غادة ابو بكر محمد امین4129
فاتن عبد المعز حسن الدمنھورى4130
فادیة عبد المجید عبد الرازق محمد4131
فاطمة ابراھیم توفیق عبد الخالق4132
خلیل عبد الوھابفاطمة ابراھیم 4133



قسم شئون التعلیم والطالب
كشف بأرقام جلوس طالب االمستوى الرابع 

2011/2012لعام الجامعي ادور یونیو 

الئحة جدیدة     

مالحظاتاالسمم
فاطمة احمد حموده فایق4134
فاطمة محمد فتوح العجمى4135
فاطمة مصطفى صادق الدعوش4136
ل عبد المالك تاضروسكیرلس عاد4137
مخلبنى عبد العزیز على عبد الفتاح4138
لیلى احمد رسالن محمد عمر4139
جندىمارینا عادل صادق 4140
مخمحمد ابراھیم عبد الحى شمعھ4141
محمد ابراھیم عبد القادر خضر4142
محمد ابو المجد السید الشافعى4143
مخمحمد احمد محمد الحنفى4144
محمد احمد عادل عبد المعطى4145
محمد السعید على عبد المعطى4146
محمد السید محمد المزین4147
محمد السید محمد عبد الفتاح4148
محمد زكى محمد سالم4149
محمد سعد فتحى احمد4150
محمد سعید سید احمد دعمیش4151
محمد سعید محمود الجمصى4152
حمد شكرى ابراھیم محمد السطوحم4153
محمد صبرى محمد الجوھرى4154
محمد طھ محمود ابراھیم البرى4155
محمد عادل عبد الستار عبد الغنى4156
محمد عاطف كامل ابراھیم4157
محمد عبدالحكیم ابوالمعاطى4158
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محمد عبد الحكیم محمد امبارك4159
محمد عبد الناصر السید محمد4160
محمد عصام ابراھیم محمد داود4161
محمد فتحى سالم السید سلیمان4162
محمد فوزى محمد حسام الدین4163
محمد یونس یونسمحمد 4164
محمد محمود احمد ابو عامر4165
محمد مرزوق ابو العنیین السید4166
محمد نبیل البكرى سعد غانم4167
محمد نور الدین على الجزار4168
محمود خالد جمال محمود4169
محمود راضى السید الھادى4170
محمود رجب صابر احمد حسن4171
ر رزق ابو زید سالممحمود عنت4172
محمود ماھر محمود الجوھرى4173
مرفت رجب سلیمان محمد الباشا4174
مروه ابراھیم ضیف هللا4175
مروه جمعھ حسن محمد الحواجرى4176
مروه سعید سید احمد فتحى4177
مروه مجدى محمد مرسى الزبدانى4178
مصطفى عبد الشافى احمد عبد ربھ4179
مصطفى محمد حسین القصاص4180
مصطفى مسعد مصطفى صیام4181
محول من بنى سوبفمصطفى كمال مصطفى عبد الفتاح4182
مصطفى ھانى مصطفى ابراھیم 4183
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منال حسین صالح مبروك4184
باقىمنى ثابت محمداسماعیل4185
مھا اشرف صبرى رمضان اسماعیل4186
مھا عبد هللا عبدالحمید واصل 4187
میالد كرم بدیر غالى4188
نادر ابراھیم ابو بكر ابراھیم4189
نادیة احمد یونس موافى4190
محمد عبد الجواد على شلتوتنادیة4191
مخناھد صالح رمضان صالح4192
نجالء فتحى محمود الوكیل4193
نجالء فتحى نعمانى محمد4194
نجوى احمد نصر المتولى4195
نرمین جمال عبد الحمید القطب4196
نسمھ عبد العظیم عبد اللطیف4197
نعمت عزالدین طبیب محمد طبیب4198
نورا محمد على سالم4199
ھبھ محمد فتوح ابو موسى4200
ھبھ مصطفى احمد4201
ھدیر صالح الدین عبد السمیع4202
مخھناء محمد احمد عبد ربھ4203
ھند جمال محمد عبد السمیع4204
ھند عبد النبى رشید عبد الرحمن4205
ھیثم حمدنیھ عبد الفتاح خضیر4206
حید عبد السمیع الجزاروائل و4207
وسیم رمزى عبد المطلب محمد كرم4208
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وفاء یوسف السید عبد المنعم4209
مسلم عایقاحمد محمد ابو والء4210
والء عادل عاطف الشیمى4211
والء عبد النبى حسن الصعیدى4212
یاسر السید عطیھ محمد عطیھ باشا4213
باقیةاسماء مرسى محمد المرسى4029
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مخمحمد على عبد النبىغادة4305

مخمروه ممدوح حسن عبد المجید4306

مخنجالء شعبان ھاشم سید4307

مخھدى احمد خالد 4308
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