اب جدي ا مرت ب  -ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب
للعام االكاديمي 7102-7102
الالئحة -:الالئحة الداخلية لشئون الطالب كلية االقتصاد المنزلى

طبيعة الدراسة  -:انتظام

الحالة الدراسية  -:الكل

الفرقة الدراسية -:الفرقه الثالثه

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي الثاني

اجمالي عدد الطلبة 82

القسم-الشعبة -:االقتصاد المنزلى والتربية

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

اسراء المرسً احمد الحناوي

المرشد األكاديمي
د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

2
3

اسماء صبحً جال ل السٌد
اصٌلة محمود السٌد دمحم صابون

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب
د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

4

الزهراء دمحم انور هاشم

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

5

امانى كام ل دمحم ابو الخٌر

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

6

امنٌه ابراهٌم السٌد االمام

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

7

امنٌه السٌد شلبى شلبى

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

8
9

امنٌه على دمحم دمحم الطنطاوى
امٌرة ماهر حفناوى احمد حفناوي

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب
د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

11

امٌرة دمحم على سعٌد

د /يُٗ عبدانرازق عه ٙأبٕشُب

11

امٌمه ابراهٌم عبدالرازق الحناطى

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

12

اٌات دمحم جابر شهاب

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

13

اٌمان حسن احمد حسن هبالة

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

14

اٌمان شعبان دمحم احمد العسكري

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

15
16

اٌمان شولى دمحم السما
اٌمان عبد الحلٌم شولى عبد الحلٌم سوٌدان

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد
د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

17

اٌمان على ٌوسف السٌد عبد هللا تمى الدٌن

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

18

اٌمان فوزي دمحم سلٌمان الدٌب

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

19

اٌمان دمحم احمد نوف ل

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

21

اٌمان منصور شعبان ابراهٌم منصور

د /جٓٛاٌ عه ٙانسٛد سٕٚد

21
22

اٌه السٌد دمحم السٌد العوجً
اٌه جما ل محمود جبر

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ
د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

23

اٌه سعٌد حامد الطنطاوي

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

24

اٌه عبدالمعز دمحم عبدالحمٌد

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

25

اٌه دمحم عبد الواحد ابوشلبً

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

26

اٌه مسعد ٌوسف دمحم الملفاط

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

27
28

تمى فتحً عبد الحً دمحم كشاف
جٌهان ممدوح عبد الحكٌم دمحم

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ
د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

29

حسناء اشرف دمحم الصواف

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ

02/10/7102
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ص فحة 0من01

اب جدي ا مرت ب  -ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب
للعام االكاديمي 7102-7102

خلود بسٌونى دمحم بسٌونى حبش

31

 31خلود ماهر عبد الممصود عبد الممصود ناصف

تاريخ الطباعة

د /سٓاو احًد رفعت احًد انشافعٙ
د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

32

دٌنا السٌد حسن ابوخلبه

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

33

رحاب حنفى صالح ابراهٌم الفمى

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

34

رغدة ابراهٌم عبد الرحمن المزار

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

35
36

رفمه ناجً حلٌم لبٌب رزق هللا
رٌم اشرف شولى الخولى

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد
د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

37

رٌهام جال ل دمحم على منٌسى

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

38

ساره بلٌغ حمودة جودة عبٌد

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

39

سعاد أشرف عبد هللا محمود

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

41

سماح فرٌد ابراهٌم حبٌب

د /نًٛاء شٕقت عه ٙاحًد

41
42

سماح فوزي عبدالمنعم عٌسى
سمر سامً صدٌك عصامٌص

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد
د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

43

سمٌره سعٌد مبرون الشهاوى

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

44

سهٌلة دمحم رشاد عبد العا ل رمضان

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

45

شٌماء حسن عبد المعطى جمعة

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

46

شٌماء علً امٌن على

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

47
48

ضحى جما ل دمحم دمحم الحداد
عبٌر مرسً ٌوسف لطٌف

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد
د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

49

عزة صالح عبده مٌز

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

51

عزة عاد ل فاٌز حربى

د /يُٗ احًد اسًاعٛم احًد

51

علٌاء عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالمجٌد عطٌه

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

52

فاطمة زكً دمحم الماضى

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

53
54

مروه حسٌن احمد سالمان
منة هللا مصطفى دمحم سعد الدٌن مصطفى

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ
د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

55

منى صبحى عبد الممصود فرج الجندى

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

56

مً عبد النبً سلٌمان ابو السعود

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

57

مٌرٌهان عنتر احمد ابراهٌم الشافعى

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

58

نرمٌن ماجد محمود حسن

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

59
61

نها ل احمد دمحم ابراهٌم الشركسى
نورهان إبراهٌم طلبه على طلبه

د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ
د /شٛر ٍٚشًس اند ٍٚعبدانقٕ٘ انًراكبٙ

61

نٌرة ذكً عبد العزٌز إبراهٌم عثمان

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

62

هاجر حمودة بٌومً إبراهٌم

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة
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للعام االكاديمي 7102-7102

تاريخ الطباعة

63

هاجر طارق ابراهٌم عبد العلٌم الغزالى

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

64

هانم طارق دمحم ابوالٌزٌد عصر

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

65

هدٌر فرغلً على دمحم حسانٌن

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

66

هند دمحم عبدالعا ل مطاوع

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

67

وفاء عٌد دمحم حرب

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

68

ٌاسمٌن دمحم أحمد رمضان دعبس

د /يرٔة صالح ابراْٛى سعادة

02/10/7102

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

ص فحة 3من01

اب جدي ا مرت ب  -ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب
للعام االكاديمي 7102-7102
الالئحة -:الالئحة الداخلية لشئون الطالب كلية االقتصاد المنزلى

طبيعة الدراسة  -:انتظام

الحالة الدراسية  -:الكل

الفرقة الدراسية -:الفرقه الثالثه

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي الثاني

اجمالي عدد الطلبة 720

القسم-الشعبة -:التغذية وعلوم االطعمة

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

ابتها ل اسماعٌ ل كام ل اسماعٌ ل

2

ابتها ل جابر إبراهٌم الخطٌب

3

ابتها ل دمحم جابر الدٌبه

4

اثار امجد احمد ابوالعٌنٌن

5
6

احالم صبرى صالح رزق
احمد سعٌد صبرى شتله

7

احمد علً ابوالٌزٌد عطً

8

احمد فتحً احمد سوٌد

9

احمد مجدي عبد الغفار محمود طمان

11

احمد مجدى دمحم شب ل الشمنمٌرى

11
12

اسراء احمد حامد دمحم داود
اسراء انور دمحم ابوالروس

13

اسراء سعٌد ابراهٌم حبٌب

14

اسراء سعٌد دمحم بدر

15

اسراء طه البسطوٌسً حسن عبدالحمٌد

16

اسراء عبد المنعم أحمد لبن

17
18

اسراء عصام احمد ابراهٌم بخاتى
اسراء عالء عبد الخالك دمحم الفار

19

اسراء عماد على الرشٌدى

21

اسراء فوزي عبدالهادى عبدهللا شحاته

21

اسراء مجدي عفٌفى حسن ٌحى

22

اسراء دمحم السٌد ابومصطفى

23
24

اسراء دمحم السٌد مسلم ابو رٌه
اسراء دمحم توفٌك مٌاح

25

اسراء مصطفً دمحم ابراهٌم صمر

26

اسراء هشام رمضان الجزار

27

اسالم سمٌر ابو ذكرى مندور

28

اسالم علً سلٌمان سلمان

29

اسالم مصطفى وحٌد دمحم المهدى

02/10/7102

المرشد األكاديمي

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

ص فحة 0من01

اب جدي ا مرت ب  -ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب
للعام االكاديمي 7102-7102

تاريخ الطباعة

31

اسماء احمد عبد الجواد الشوادرى

31

اسماء السٌد رمضان وهٌب

32

اسماء السٌد عبد المنعم الخولى

33

اسماء السٌد دمحم عبدالعظٌم منٌسً

34

اسماء السٌد دمحمالسٌد عبدالرحمن

35
36

اسماء جال ل عبد السالم عبدالوهاب بدران
اسماء رضا عبد هللا حسن لندٌ ل

37

اسماء سلٌمان علً على

38

اسماء مهنً مبرون خالد

39

اشرلت عبدالعزٌز عبدربه عبدالعزٌز ٌحً

41

االء حامد حسن سوٌلم

41
42

االء عبد العاطى مرسى داود
السٌده عبد الفتاح دمحم الوردانى

43

الهام محسن محمود احمد عبد المادر

44

امانً ابوالسعود فتحً محمود

45

امانى رضا عبد هللا الشاذلى

46

امانً عبد الرحٌم احمد الماضً

47
48

ام ل صباح غرٌب مطر
ام ل محمود دمحم عبدالوهاب

49

امنٌه رجب عبد العاطى عنبر

51

امنٌه دمحم عبدالشافً عامر

51

امٌرة احمد دمحم دمحم مصطفى

52

امٌرة الصاوي عبد هللا عبد المجٌد فتح هللا

53
54

امٌرة ربٌع سلٌمان السٌد
امٌرة عزت عبد الحمٌد محمود عمارة

55

امٌرة على هللا فوزي

56

امٌرة فتحً ابراهٌم خضٌر

57

امٌرة دمحم عبد العاطى على همام

58

امٌره اشرف علً ٌحً

59
61

امٌنه اشرف صبحً السٌد غانم
امٌنه بٌومً دمحم الشتٌحى

61

اٌة عاد ل محمود طاٌ ل

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

62

اٌمان احمد اسماعٌ ل عٌسى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
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63

اٌمان اشرف دمحم عبد المنعم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

64

اٌمان بسٌونً على دره

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

65

اٌمان ربٌع عبد الغنى الدٌب

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

66

اٌمان ربٌع مصطفى أبو لٌلة

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

67

اٌمان عاد ل عبد الفتاح طبانه

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

68
69

اٌمان عبد المادر عبد المجٌد ابو جاموس
اٌمان عزالدٌن احمد البٌومى سالم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

71

اٌمان فتح دمحم عبد الجواد

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

71

اٌمان فتحً دمحم السٌد هال ل

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

72

اٌمان دمحم طاهر ابراهٌم عاصً

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

73

اٌمان دمحم عبدهللا الحصرى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

74
75

اٌمان وحٌد محمود البرلسً
اٌمان ٌوسف فتحى عطا هللا

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

76

اٌناس عاطف عبد الحمٌد احمد بدر

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

77

اٌه على عبد الخالك على عشرة

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

78

اٌه اسالم عبدالغفار غٌث

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

79

اٌه جما ل شحاته االمام

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

81
81

اٌه جمٌ ل فوزى سلطان
اٌه حسام الدٌن عبدالعزٌز ناصف

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

82

اٌه حسن احمد عبدالداٌم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

83

اٌه خالد عبدالهادى شاهٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

84

اٌه رضا دمحم ٌونس

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

85

اٌه سعٌد فرماوى الحضرى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

86
87

اٌه صالح عبد الفتاح االخوص
اٌه طه دمحم دمحم سراج الدٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

88

اٌه عاطف عاشور الخولى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

89

اٌه عبد الرحمن سعد عبد المنعم المزٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

91

اٌه كما ل مصطفى عبدالحلٌم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

91

اٌه دمحم المنتصر باهلل عبد الرحمن جمٌ ل

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

92
93

اٌه دمحم على ابو العال لبا ل
اٌه دمحم مجٌب على ملٌجى سلوم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

94

اٌه هشام عبدالغفار شاهٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

95

اٌه هال ل عبده احمد

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
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96

باسم دمحم على سلٌم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

97

بسمه رأفت ابراهٌم على

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

98

بسمه صالح شعبان سالمه

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

99

بسمه عبدالعاطى خطاب عبد العاطى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

111

بسمه محمود عبد هللا اللهلوبى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

111
112

بسمه ناصر عبد العزٌز ابراهٌم
بسنت دمحم اسامة محمود جاب هللا

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

113

تمً فرٌد سعٌد عٌن شوكة

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

114

جهاد جابر عبدالعزٌز سعد الجما ل

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

115

جهاد عبد المنعم حماد محمود شرف الدٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

116

حسام الدٌن دمحم ابراهٌم دمحم

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

117
118

حسن امٌن حسن عثمان
حسناء حسن عبد هللا الصٌاد

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

119

حسناء علً علً الشحات

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

111

حسٌن حامد أحمد الجزار

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

111

حكمت شب ل ابراهٌم الخلٌفى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

112

دعاء حسن دمحم الشاوٌش

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

113
114

دعاء صبحً عبد السالم زهرة
دعاء عبد العظٌم احمد ابوذكرى

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

115

دعاء ٌحً جوده دمحم على

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

116

دعاء ٌسري عبدالممصود حسٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

117

دٌنا اشرف رزٌك رزق

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

118

دٌنار دمحم عبدهللا بال ل

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

119
121

رانٌا فاروق عٌسوى عثمان
رانٌا ٌاسٌن مصطفً ٌاسٌن

أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ
أ.د /عبٛر َس ّٚاحًد عبدانرحًٍ

121

رحاب شب ل دمحم احمد عبد الحلٌم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

122

رشا جودة ابراهٌم عمر بكره

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

123

رضا محمود عبد الداٌم الطوخً

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

124

رضوه عاطف دمحم ابواحمد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

125
126

رضوى رضا جوده خطاب
رندا اٌمن دمحم ابو شحاته

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

127

رهام جابر ٌونس حسانٌن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

128

روان مجدي عوض على مبرون

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
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129

رٌم عز الدٌن عبدالعزٌز دمحم الحداد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

131

رٌم دمحم حنفى دمحم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

131

رٌمان عالءالدٌن السٌد مصطفً عرفه

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

132

رٌهام الحسن دمحم عبادة

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

133

رٌهام جال ل ابراهٌم شعالن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

134
135

رٌهام سمٌر عبد الفتاح دمحم رضوان
رٌهام عاصم على حسن عبد الحلٌم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

136

رٌهام فتحً شحاته شحاته حسن خفاجة

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

137

رٌهام دمحم فوزي شاهٌن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

138

رٌهام ٌاسر عسران الفٌومى

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

139

زٌنب دمحم عٌد الصٌاد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

141
141

زٌنه دمحم عبدالمنعم احمد المغلوب
سارة احمد السٌد لندٌ ل

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

142

سارة اشرف نجاح سعد عبد المجٌد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

143

سارة جابر دمحم حجازي

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

144

سارة حامد على ابو السعود

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

145

سارة طارق دمحم عبد المحسن عبد الرازق

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

146
147

سارة عبده دمحم سعٌد الخضراوى
ساره اشرف فتحً عبد الرحمن اللٌثً

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

148

ساره عبدهللا عبدالسمٌع ابوالعزم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

149

سعدٌة دمحم عرفة الغراب

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

151

سماء رمضان سالم متولى دمحم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

151

سماء سمٌر امٌن دمحم امٌن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

152
153

سماء محمود علً عبداال
سمر حمادة دمحم زٌن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

154

سمر عبدهللا عبدالغفار بركات

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

155

سمر دمحم عامر المنحو ل

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

156

سندس اٌهاب عبد الفتاح جاد احمد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

157

شهد اشرف دمحم سعٌد الزٌات

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

158
159

شٌماء رجب على الدٌب
شٌماء سمٌر على مصطفى مناع

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

161

شٌماء فتحً مصلحى الجزٌر

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

161

شٌماء دمحم حسٌن ابراهٌم ابو راشد

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
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162

صباح صالح دمحم الحسٌنى

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

163

صفاء عبد اللطٌف ذكً عبد الباري خضر

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

164

ضحً نبٌ ل دمحم رشاد المصاص

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

165

طعمة ضاحً فاروق الشافعى

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

166

عائشة دمحم دمحم عبد الرازق

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

167
168

عبٌر احمد نبٌه الخولً
عبٌر عاطف علً حسٌن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

169

عفاف علً دمحم ابوالجم ل

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

171

عال عبد العزٌز لبٌب عبدالعزٌز

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

171

عال نبٌ ل دمحم لدرى سراج

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

172

عال وصا ل دمحم ذكى سالم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

173
174

علٌاء رضا رمضان عبد هللا
علٌاء عبد العزٌز توفٌك عالم

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

175

علٌاء مصطفى خضر دمحم خضر

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

176

غادة صبحً ابراهٌم حسن

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

177

فاطمة اسماعٌ ل دمحم دابى

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

178

فاطمة توفٌك علً دمحم حمٌدة

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

179
181

فاطمة علً حداد حسانٌن
فاطمة دمحم عطٌه حسٌن جمعه

أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ
أ.دَ /جالء عه ٙدمحم انشٛخ

181

فاطمه مروان احمد ٌونس

182

فاٌزة جما ل اسماعٌ ل حشٌش

183

فاٌزة كما ل الدٌن السٌد البرغوث

184

فهٌمة مصطفى ابراهٌم مجاهد

185
186

فوزٌة اٌمن أحمد زهران
مارٌنا رضا كام ل غطاس

187

دمحم السٌد عبده السٌد عبده

188

دمحم اٌمن عبد هللا مغاورى

189

دمحم حامد دمحم البملى

191

دمحم حسٌن مسعود دمحم حسن

191
192

دمحم خلٌ ل ابراهٌم شرف
دمحم عماد فهمى دمحم الخولى

193

محمود سالمه سمٌر الشٌهً

194

محمود دمحم عبد المحسن منصور
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195

مرفت اٌمن ٌوسف حٌا هللا

196

مروة دمحم سالم شحاتة

197

مروه جابر عبدالرازق سودان

198

مروه شب ل عبدربه دمحم عبٌد

199

مروه دمحم عبدالمولً لمر الدوله

211
211

مروه دمحم ماهر دمحم
مرٌم محمود عبدالسمٌع شرف الدٌن

212

مرٌهان احمد على حسن

213

مرٌهان عطٌه عبدالعا ل زغلو ل

214

منار احمد عٌسوى هجرس

215

منار اشرف دمحم بدٌر

216
217

منار خالد على الخنانى الدسولى
منار شرٌف فتحً ابو جندي

218

منار كما ل محمود ابوجازٌة

219

منا ل عبد الفتاح فتح هللا عشٌبه

211

منه هللا متولى صالح الدٌن احمد

211

منى اٌمن رشاد مهدى دٌاب

212
213

منً خالد جما ل عبدالجواد الجزار
منى عاطف ابراهٌم ابوعبد هللا

214

منى عطا إبراهٌم سعٌد

215

منى عٌد عبد المهدي دمحم شحاته

216

مها اشرف بدر عبدالفتاح

217

مونٌكا نوار موسً نوار

218
219

مً اٌمن احمد مصٌلحى
مً محمود علً العرق

221

مً مخلص محمود حجاج

221

مً مدحت علً سعٌد

222

نادرة جما ل ابراهٌم زكى حسان

223

نادٌن دمحم حسن عمران

224
225

نجالء عبدهللا أبوالمعاطى دمحم
ندا عمادالدٌن شفٌك سلطان

226

ندى خالد دمحم عبد الواحد دمحم

227

ندى ٌاسر حمدى دمحم
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228

نرمٌن ممدوح زغلو ل عاطف فرج

229

نهاد دمحم دمحم المرسً

231

نهى سعٌد ابراهٌم هال ل

231

نورا فتحى عبد الشافى دمحم المغربى

232

نورا ابراهٌم مغاورى عرفة

233
234

نورا عبد العزٌز عبد الفتاح أحمد
نورا فكٌه مصطفى عبد الجلٌ ل البلمٌنى

235

نورة ابراهٌم السٌد سٌداحمد

236

نورهان حسٌن حمدى عبدالموى دبور

237

نورهان طارق دمحم الشامى

238

نورهان عزت عبد العزٌز عزت

239
241

نورهان هانً دمحم الجٌزاوي
هاجر احمد دمحم زٌد

241

هاجر جما ل دمحم سالمان

242

هاجر حامد رسمى لندٌ ل

243

هاجر سالمه ابراهٌم سوٌلم

244

هاجر صالح ابراهٌم ندا

245
246

هاجر عماد الدٌن عبد المنجى دوٌدار
هاجر دمحم سٌد احمد الملٌوبى

247

هاله اسماعٌ ل ابوالعطا اسماعٌ ل

248

هاله عبد الحمٌد عبد الفتاح لندٌ ل

249

هبه ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الفتاح

251

هبه انور عبد اللطٌف جوٌد

251
252

هدى رفعت بٌومى دمحم
هدى سامً حسن أبو رٌة

253

هدٌر اٌهاب فاض ل ابوموسى

254

هدٌر عبد هللا طاهر حبٌب

255

هشام عاشور على سلٌم

256

هند عرفة عبد الرحمن ابو ابراهٌم

257
258

هند عصام زٌنهم عبد الفتاح البنا
ورده سعٌد نوح زالبٌه

259

وسام حسن علً دغٌش

261

وفاء حسن احمد مصطفى
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261

والء السٌد عبد الهادى الزلبانى

262

والء شعبان مصطفى الرفاعى

263

والء عبد هللا عبدالحمٌد البغدادى

264

والء دمحم كام ل دمحم صبٌح

265

والء مصطفً عبدالفتاح مصطفً صالح

266
267

ٌارا طارق مصطفى سالم
ٌارا عنتر عبدالحمٌد الدٌب

268

ٌاسمٌن دمحم السٌد دمحم الشرٌف

269

ٌسرا دمحم عبد الفتاح الشعار

271

ٌمنً دمحم عبدهللا ابوشادي

271

امٌره اسماعٌ ل السعٌد النجار

272
273

دعاء دمحم حسن فرج
دولت عبدالمنعم السٌد النورى

274

دٌنا ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالواحد

275

دٌنا دمحم صالح سعد

276

ساره جما ل مصطفى عبدالعلٌم

277

ساره دمحم عبدالسمٌع عامر

278
279

غالٌه شولى فرٌد دمحم السٌد
دمحم المتولى ٌوسف داود

281

نورهان حمدان صالح مصرٌه

281

هناء محمود حسن محمود غانم
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القسم-الشعبة -:ادارة المنزل والمؤسسات

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

احمد السٌد صالح السٌد مبارن

المرشد األكاديمي
أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

2
3

احمد دمحم فتحى محمود الحفناوى
ارٌج دمحم دمحم غزا ل

أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ
أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

4

اسراء السٌد حامد دمحم النمر

أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

5

اسراء سعٌد جما ل تركى

أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

6

اسراء عبد الباسط دمحم عباده

أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

7

اسراء دمحم حافظ عبد النبً

أ.دَ /عًت يصطفٗ ابراْٛى رقباٌ

8
9

اسراء ناصر دمحم الدسولى
اسماء سمٌر حسن الدٌاش

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم
أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

11

اسماء طلعت كما ل الصبرى

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

11

اسماء وجٌه مراد عتمان

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

12

االء طلعت عبد العزٌز العطٌوى

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

13

االء دمحم حامد السٌد لتب

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

14

امانً محسن عبد العزٌز عبد الحمٌد سرحان

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

15
16

اٌمان ابراهٌم عبد النبى حسٌن زٌان
اٌمان احمد ابراهٌم الحفناوى

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم
أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

17

اٌمان عبد العزٌز دمحم سٌد احمد الحاج

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

18

اٌمان دمحم عبدالرحمن فرج عفٌفى

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

19

اٌه احمد عبدالحمٌد بٌومى

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

21

تمً دمحم عبدالمادر ابوالسعود

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

21
22

جهاد دمحم ابو المعاطى دمحم
جهاد مدحت مصطفً السٌسً

أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم
أ.د /ربٛع يحًٕد عهٗ َٕفم

23

رٌهام اٌهاب دمحمكما ل الدٌن عبد السمٌع ناجى

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

24

زٌنب دمحم جابر النجار

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

25

سارة احمد احمد راضى

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

26

سارة السٌد دمحم رباص

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

27
28

سارة فوزي دمحم جاد
سارة ناجى ابراهٌم على

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ
أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

29

سعاد ماهر عبدالفتاح سٌد احمد

أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ
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أ.د /سهٕٖ دمحم زغهٕل طّ

31

سلمى دمحم محمود الضبع

31

سلمى السٌد ابراهٌم الفمى

32

سماسم احمد عبد الحمٌد الجندى

33

سندس دمحم شولى عجور

34

سهام رمضان دمحم علً فرج

35
36

شٌماء البهى دمحم عبد السالم
شٌماء جابر عبد المنعم الخولى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

37

صبرٌن حمودة دمحم مصطفى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

38

ضحى نبٌ ل السٌد الحلٌسى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

39

فاطمة دمحم جادهللا على سعٌد

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

41

كرٌم جما ل الدٌن مسعود دمحم

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

41
42

دمحم السٌد السٌد جعفر
دمحم عبد اللطٌف نبوى ابو ابراهٌم

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ
أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

43

دمحم ماجد فتحى السخاوى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

44

دمحم نصرالدٌن عبده البرعى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

45

محمود وفٌك جمعه سراج الدٌن

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

46

مصطفى سمٌر دمحم السٌد

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

47
48

منار عبد الممصود عبد الممصود حسن
مى مصطفى عبد هللا مصطفى

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ
أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

49

نسرٌن محسن السٌد دمحم السحلً

أ.د /ياٚست دمحم احًد انحبشٙ

51

نور عماد الدٌن رفعت الكوع

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب

51

نورهان نبٌ ل جودة الصبروت

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب

52

هدٌر ابراهٌم محمود المعصراوى

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب

53
54

هدٌ ل السٌد عبدهللا ابوندا
هند دمحم عبدالستار البسٌونً

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب
دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب

55

والء احمد دمحم سكر

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب

56

والء علً صابر على عطٌه االشوح

دْ /بّ هللا عه ٙيحًٕد شعٛب
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اجمالي عدد الطلبة 005

القسم-الشعبة -:المالبس والنسيج

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

ابتها ل حسن الهاللى الهاللى عبدالصمد

المرشد األكاديمي
أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

2

ابراهٌم احمد دمحم الرفاعى

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

3

احمد عاد ل جابرى عبد السالم

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

4

احمد عز الدٌن عبدالمنعم عفٌفً

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

5
6

اسراء احمد دمحم ابراهٌم دمحم
اسراء جابر محمود سوٌدان

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى
أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

7

اسراء خٌرى نبوى حجازى

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

8

اسراء عاد ل احمد شادى

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

9

اسراء عاد ل عبدهللا حسن نعمة هللا

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

11

اسراء ٌحى دمحم فوزى مصطفى

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى

11
12

اسالم عاد ل سعد زغلو ل لطماطه
اسماء احمد عبده الرٌفى

أ.دَ /شِٕ عبدانرؤٔف عبدانحهٛى
أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

13

اسماء السٌد بركات زهران

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

14

اسماء الشحات هال ل ابراهٌم عبدالنبى

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

15

اسماء جما ل عمر ندا

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

16

اسماء حمدى عبدالحمٌد ابراهٌم

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

17
18

اسماء سعد عبد الرحمن محمود
اسماء عبد الرحمن حسن مرسً المشد

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ
أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

19

اسماء عبدالعزٌز عبدالظاهر رضوان

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

21

اشرلت ضٌاء دمحم جما ل الدٌن نصار

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

21

االء جما ل السٌد ابراهٌم العدوى

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

22

االء مجدي عبد السالم خالد

أ.د /يدحت دمحم يحًٕد يٕسٗ

23
24

الزهراء عبد الغنً عبد العاطى جودة
اما ل دمحم عبدهللا ابراهٌم صروه

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘
أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

25

ام ل زٌنهم سعد الدٌب

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

26

امنٌه شام ل احمد عبدالمعطً دمحم

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

27

امٌرة بدر احمد ابراهٌم الماضى

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

28

امٌرة حمدي السٌد سعد ابو النور

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

29

امٌره احمد عبدالوهاب ابوسعده

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘
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31

امٌره صبحً سلٌمان منصور

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

31

امٌره عبدالممصود دمحم علوان

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

32

امٌره فتحً فتحً حسٌن خلٌفه

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

33

امٌمه على عبدالمنعم غازى

أ.دْ /دٖ دمحم ساي ٙغاز٘

34

اٌمان عبد المطلب عبد الممصود عبد المطلب

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

35
36

اٌناس عبدهللا عبدهللا العجٌرى
اٌه ابراهٌم دمحم ابو سكٌنه

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار
أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

37

اٌه ابراهٌم دمحم عطٌه

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

38

اٌه احمد عبد العزٌز عبد النبً العربً

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

39

اٌه صالح عبدالخالك عبدالحمٌد

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

41

اٌه عاد ل محمود حربى

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

41
42

اٌه عاطف عبدالفتاح عبدالجٌد بحٌرى
اٌه وحٌد السٌد محمود عالم

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار
أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

43

بسمه اشرف على عبدالحافظ ابوزٌد

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

44

بسمه شرٌف صباح السواق

أ.د /اسًٓاٌ اسًاعٛم دمحم انُجار

45

تسبٌح عالء الدٌن ٌوسف رزق

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

46

تمً ناصر المطب ابوسكٌنه

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

47
48

حسٌن عبدالهادى حسٌن البدراوى عبدالهادى
حفصة مصطفى ابراهٌم احمد الدٌب

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ
أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

49

حنان عبد الجواد حمزه حمزه عامر

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

51

دعاء شولً عبدالعلٌم حسٌن

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

51

دعاء عاد ل حسب هللا عبدالفتاح

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

52

دعاء عبد الفتاح عبد المنعم عبد الغفار

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

53
54

دعاء معروف أبو الماسم علً
دٌنا عاد ل دمحم ابوشادى

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ
أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

55

دٌنا دمحم صالح دمحم سلٌم

أ.د /ايم بس َٕٙٛعطٛت عابدٍٚ

56

دٌنا دمحم عبدالعزٌز جبٌر

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

57

رانٌا السٌد السٌد دمحم

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

58

رانٌا حسٌن محمود حسٌن

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

رباب ٌحٌى على البطاٌحى ملٌجى
59
 61رحاب عبده جابر ابو خٌشة السٌد عبد الرحٌم

تاريخ الطباعة

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘
أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

61

رٌم محمود عبد السالم دمحم

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

62

رٌم محمود دمحم احمد عزجوله

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘
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63

رٌهام دمحم سعد عبد الحلٌم ابو حمد

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

64

سارة محمود صالح العفٌفى

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

65

ساره عجمى فاروق عبدالعا ل

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

66

ساره على عبد المنعم دمحم علوان

أ.د /سان ٙاحًد احًد انعشًأ٘

67

ساره دمحم عبدالرحٌم دمحم

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

68
69

سالً سعٌد دمحم شعلة
سعاد دمحم دمحم الحوالة

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ
أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

71

سلمى سمٌر على محمود عاصم

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

71

سماح دمحم احمد على سالم

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

72

سمر سامى دمحم على نصر

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

73

صابر سامً صابر عبده النٌدانى

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

74
75

عبدهللا دمحم احمد زاٌد
عصام دمحم ابراهٌم حموده

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ
أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

76

علٌاء انور رجب دسولى

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

77

عمرو عاطف سٌد احمد حمٌده

أ.د /سٓا دمحم حًدٖ عبدانرازق ساليّ

78

فردوس طارق على دمحم مهدى

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

79

كٌرلس عٌسى فهٌم للدس

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

81
81

لٌلى السٌد العارف عبداللطٌف هال ل
دمحم على دمحم المراكبى

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ
أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

82

دمحم مسعود رمضان الفمى

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

83

محمود اشرف دمحم نصار

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

84

مروه عالءالدٌن فتحى حسٌن

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

85

مرٌم رمزى فرج بغدادى فرج

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

86
87

مرٌم محب مهنى اسعد
منار احمد عبدالعزٌز عمر

أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ
أ.د /خاند يح ٙاند ٍٚدمحم حسٍ

88

مٌرا مٌخائٌ ل مسٌحه مٌخائٌ ل

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

89

مٌرنا ابراهٌم ابوالحسن دمحم المغربً

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

91

نانسً سامً عبد الرسو ل مرسً

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

91

نجالء عاد ل ابوالعٌنٌن الفمى

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

92
93

نرمٌن حمدي عبدالباري أبو بكر
نسمه احمد بٌومى احمد

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ
أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

94

نسمه عبدالجواد عبدالحلٌم السٌد عبدالاله

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

95

نهى عز الدٌن دسولى ابراهٌم

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ
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96

نورا أحمد ابراهٌم ممب ل حالوه

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

97

نورالهدى سعد فاٌز عثمان جاب هللا

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

98

نورهان باسم سعٌد على عمر

أ.د /عبدهللا عبدانًُعى عبدهللا حسٍٛ

99

نورهان دمحم عبدالعلٌم مملد

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

111

هاجر خالد حامد سلٌمان

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

111
112

هاجر رجب دمحم ابوالٌزٌد ورٌده
هاجر عبد الممصود محروس شحاته لاسم

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ
أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

113

هاله كرم نبٌة احمد

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

114

هبه عزالدٌن عبدالحلٌم دمحم

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

115

هبه دمحم السٌد عبدالحلٌم

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

116

والء عاد ل شحاته لابٌ ل

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

117
118

ٌاسمٌن فوزى سلٌمان دمحم جاد
ٌاسمٌن دمحم ابوالٌزٌد طٌرالبر

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ
أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

119

اسراء دمحم عٌسوى احمد على

أ.د /سحر كًال يحًٕد فٕدِ

111

نعمه ابراهٌم صالح ابراهٌم

أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد

111

اٌه عبدالخالك دمحم عبدالخالك الفمى

أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد

112

سارة جما ل فتوح غرابة

أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد

113
114

سحر دمحم جال ل ابراهٌم
شاهنده عصام دمحم على حسن

أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد
أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد

115

دمحم ابراهٌم حنفى حسن طة

أ.د /سكُٛت اي ٍٛيحًٕد انسٛد
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