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 الثانيه

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي الثاني
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القسم-الشعبة -:االقتصاد المنزلى والتربية

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

اسراء احمد دمحم ابوالعال

المرشد األكاديمي
د /يٓا جالل عهً شعٍة

2

اسراء حمدى سعد الصباغ

د /يٓا جالل عهً شعٍة

3
4

اسراء سامى جابر عبدالممصود
اسراء سعٌد فتحى دمحم البسطوٌسى

د /يٓا جالل عهً شعٍة
د /يٓا جالل عهً شعٍة

5

اسراء صالح عبدالحلٌم الجوهرى

د /يٓا جالل عهً شعٍة

6

اسراء دمحم حسن كشن

د /يٓا جالل عهً شعٍة

7

اسماء احمد جوهر جوهر

د /يٓا جالل عهً شعٍة

8

اسماء شبل حسن عرابً

د /يٓا جالل عهً شعٍة

9
11

اسماء عاطف دمحم العبد
اسماء هانى صابر الشامى

د /يٓا جالل عهً شعٍة
د /يٓا جالل عهً شعٍة

11

اسماء وهبه حنفى عبدالجٌد

د /يٓا جالل عهً شعٍة

12

االء اشرف شولى رمضان

د /يٓا جالل عهً شعٍة

13

االء السعٌد على الروحى

د /يٓا جالل عهً شعٍة

14

االء عبد الناصر دمحم نبٌه عجور

د /يٓا جالل عهً شعٍة

15

امانى طلحه تمٌم احمد سالم

د /يٓا جالل عهً شعٍة

16
17

امانً عبد المنعم دمحم الكشان
امٌره رجب شعبان شرف

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم
دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

18

امٌره دمحم احمد عبد العزٌز العطار

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

19

اٌمان عبدالعظٌم دمحم فرحه

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

21

اٌمان عصام على عرب

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

21

اٌمان عصام محروس العطار

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

22
23

اٌمان ماهر دمحم احمد
اٌمان دمحم خلٌل دمحم دحٌدح

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم
دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

24

اٌناس دمحم دمحم على عوض

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

25

اٌه أسامه المرغنى النجار

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

26

اٌه احمد على بكر

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

27

اٌه رزق عبدالحى عبدالعزٌز

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

28

اٌه على احمد خاطر

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم
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29

اٌه نبٌل عبدالمجٌد عمران

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

31

بسمه دمحم احمد على حسن

دَٕ /را اتراٍْى غرٌة دمحم

31

بسنت السٌد سلٌمان زرٌنه

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

32

بسنت فوزى سعد عرب

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

33

حسناء دمحم البكرى مبرون زعموق

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

34
35

حنٌن احمد احمد الطنطاوى
دالٌا جمال السٌد مصطفى عصفور

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف
د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

36

دعاء على احمد سلٌمان النجار

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

37

دعاء دمحم عبدالرازق عبدربه بكر

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

38

دنٌا سمٌر احمد عبدالعزٌز زرٌنه

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

39

رانٌا أشرف مصطفى عبد هللا منموله

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

41
41

رحاب هانى عبد هللا دمحم عماره
رشا بسٌونى عبدالفتاح دمحم الغمرٌنى

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف
د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

42

رنا احمد عبدالمعصم ناطوره

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

43

رٌهام سعٌد كامل عبد السمٌع

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

44

زٌنب السٌد شلبى شلبى

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

45

زٌنب مصطفى على الجدى

د /فاطًّ رجة شعثاٌ شرف

46
47

ساره حلمى مصطفى الشٌن
ساره رمضان دمحم عبداللطٌف زاٌد

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى
د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

48

ساره شرٌف دمحم كمال

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

49

ساره طارق رشدى عٌداروس

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

51

ساره دمحم فهمى دمحم بكٌر

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

51

سمر حمدى عبد اللطٌف حسن نصار

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

52
53

شٌماء صبحً إسماعٌل الغنام
شٌماء محمود عبدهللا جبه

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى
د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

54

صفاء على عبدالموى عٌسوى

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

55

ضحى كمال حسن اسماعٌل

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

56

غاده رجب ابراهٌم زعربان

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

57

فاطمه خٌرى على دمحم

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

58
59

فاطمه عبدالسالم دمحم عبدالسالم البملى
فاطمه دمحم شحاته ابراهٌم ٌوسف

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى
د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

61

كرٌمه عادل دمحم الجمال

د /اسًاء عثدانعسٌس انسٍد عٍسى

61

لٌلى شولى عبٌد دمحم

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف
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62

ماهٌتاب دمحم حسٌن الجندي

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

63

منه محسن عبد العزٌز عبٌد

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

64

نوران عبد الحمٌد عبد الحمٌد جمعه رزق

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

65

نورهان جمال احمد حرحش

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

66

هاجر طارق السٌد شعبان عبد الممصود

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

67
68

هبه عماد زٌدان الحاج
هدٌر سالم عبدالممصود جمال

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف
دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

69

هند محمود احمد الهاللً

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

71

وفاء دمحم فهمى ابوالفتوح مصطفى شكر

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

71

ٌاسمٌن صبحى لبٌب ابراهٌم عٌسى

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

72

ٌاسمٌن صالح حامد عوض

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

73
74

ٌاسمٌن ملٌجً دمحم الغرابلى
ٌسر عبدهللا عبدالفتاح عبدالعاطى

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف
دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

75

دعاء ابراهٌم دمحم الزٌات

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

76

غاده احمد شمخ عبدالداٌم

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

77

هدى عبد الحمٌد سالم سالم

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف

78

علٌاء صالح السٌد دمحم منتصر

دْ /انّ صثري عثدانحهٍى ٌٕسف
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القسم-الشعبة -:التغذية وعلوم االطعمة

تاريخ الطباعة

م

اسم الطالب

1

ابتسام لطفى دمحم سمن

المرشد األكاديمي
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

2
3

ابراهٌم معتمد ابراهٌم السٌد
احمد اسامه عبدالمحسن على جبر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

4

احمد حمد فرج دمحم

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

5

احمد صالح على حٌدر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

6

احمد فتحى نبوى الحجار

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

7

احمد منصور دمحم مرسى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

8
9

ارٌج عادل ٌوسف دمحم نورالدٌن
اسراء ابراهٌم فرج نواره

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

11

اسراء ابوالٌزٌد دمحم هالل

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

11

اسراء احمد احمد عبدالعظٌم بٌومى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

12

اسراء احمد السٌد مرسى طاهر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

13

اسراء احمد عبدالغنى فتح هللا

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

14

اسراء احمد محمود ابراهٌم نصار

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

15
16

اسراء جالل دمحم اللٌثى
اسراء جمال المطب ابو سالم

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

17

اسراء حازم عبدربه شرشر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

18

اسراء رجب دمحم دسولى خطاب

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

19

اسراء رجب ٌوسف الزرلانى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

21

اسراء رضا دمحم عبدالفتاح الصاوى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

21
22

اسراء رفٌك محمود الحسٌنى خضر
اسراء شعبان احمد ابراهٌم الفرماوى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

23

اسراء شعبان فتحى مصطفى زهران

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

24

اسراء شعبان محمود خضر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

25

اسراء صبرى دمحم بركات

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

26

اسراء عبدالعزٌز عبدالتواب عبد العزٌز شكر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

27
28

اسراء عبدالكرٌم عبدالرحمن عالم
اسراء على امٌن داود

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

29

اسراء غالب عبدالستار مصطفى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
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31

اسراء فرحات ذكى حسن حاللوه

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

31

اسراء فرٌد عبدالمجٌد النجار

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

32

اسراء مجدى جودة السروى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

33

اسراء مجدى عبدالحمٌد ابو ٌوسف

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

34

اسراء دمحم دمحم العطٌوى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

35
36

اسراء ٌسرى عبدالعزٌز منصور
اسالم سمٌر ابراهٌم علٌوه

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

37

اسالم دمحم صابر دمحم رزق

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

38

اسماء ابراهٌم احمد ابراهٌم الخولً

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

39

اسماء السٌد منصور الجزار

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

41

اسماء زكرٌا دمحم سعٌد

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

41
42

اسماء سمسم عبدهللا غانم
اسماء صبرى جابر البنبً

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

43

اسماء صالح امٌن عبد العزٌز سعٌد

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

44

اسماء عبدالتواب لبٌب حافظ عبدالنبى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

45

اسماء دمحم صادق حسٌن

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

46

اسماء دمحم عثمان بالل

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

47
48

اسماء دمحم على الجارٌه
اسماء دمحم محمود ابو العطا

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

49

االء صالح سعد ابراهٌم الشٌمً

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

51

االء عبد المنعم دمحم عبد العال

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

51

االء عبدالفتاح عبدالرحمن عبد السالم عٌسى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

52

االء فوزى احمد شرف

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

53
54

االء كمال عبدالمعبود عزب بره
االء دمحم جمٌل الصعٌدى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

55

االء دمحم عبدالفتاح عٌسى بدر

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

56

الزهراء دمحم عبدالحلٌم ابوسته

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

57

الزهراء دمحم عبدالفتاح ابوجامع

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

58

الشٌماء صبحى فتحى ٌوسف ربعه

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

59
61

الشٌماء مجدى عبدالغنى احمد بسٌونى
الشٌماء محمود عبدالمنعم اللٌثى

د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً
د /شًٍاء يصطفى عثدانًجٍد انًصٍهحً

61

امانى ابراهٌم ابوالسعود الشورٌة

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

62

امانى ابوالنجا فتح هللا سالمان

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
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63

امانى الحسٌن دمحم عباده

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

64

امانى طارق لطفى فوده

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

65

امانى عاطف فهمى ابراهٌم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

66

امانى عبداللطٌف عبدالعزٌز الدناصورى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

67

امانى على دمحم سٌد احمد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

68
69

امانى محروس دمحم المال
امل جمال دمحم عبدالحمٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

71

امل حمدى حامد محمود زاٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

71

امل حمدى دمحماحمد خلٌل

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

72

امل سامح عبد العزٌز بحٌري

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

73

امل سامى عبدالعلٌم حشٌش

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

74
75

امنٌه اشرف عزالعرب سلطان
امنٌه حجازى حامد حجازى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

76

امنٌه رفعت ابراهٌم اللذى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

77

امنٌه دمحم سلٌمان الشهدى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

78

امٌرة عبد العال على عبد العال

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

79

امٌره احمد عبدالسالم دمحم الدروفى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

81
81

امٌره عاطف فرٌد عبدالهادى اغا
امٌنه شعبان ابوالحدٌد الجندى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

82

انجى اسامه احمد دمحم حسن

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

83

انجى عمادالدٌن دمحم شبل امام

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

84

اٌات عبد المادر دمحم احمد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

85

اٌمان أحمد أحمد النجار

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

86
87

اٌمان اٌمن ابراهٌم عمر
اٌمان اٌمن عبدالرحمن هالل

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

88

اٌمان اٌهاب دروٌش ابراهٌم حموده

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

89

اٌمان حامد ابراهٌم حامد المكاوى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

91

اٌمان حسٌن احمد عبد الحمٌد السٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

91

اٌمان رضا دمحم ابراهٌم مهدى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

92
93

اٌمان عبد الفضٌل عبد الفضٌل دروٌش
اٌمان عبدالرحمن فتح هللا شحاته

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

94

اٌمان عبدهللا عبدالمعبود جوهر

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

95

اٌمان دمحم عبدالغنى السٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
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96

اٌمان محمود محمود ٌونس

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

97

اٌمان مصٌلحى سعٌد السٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

98

اٌناس صفوت ٌوسف دمحم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

99

اٌه ابراهٌم عبدالفتاح شوالً

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

111

اٌه احمد ابراهٌم حماد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

111
112

اٌه اشرف ابوالفتوح سرور
اٌه اشرف عبدالممصود عبد الغفار دمحم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

113

اٌه السٌد فتحى السٌد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

114

اٌه اٌمن فتحى السبمى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

115

اٌه اٌمن ماهردمحم حلوه

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

116

اٌه حسنى دمحم على بسٌونى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

117
118

اٌه حمدي دمحمى لطب
اٌه خٌرى دمحم ابراهٌم بسه

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

119

اٌه رضا فتحى عبد الجواد احمد

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

111

اٌه زكرٌا لاسم على

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

111

اٌه سالمه عبدهللا سالمه اسماعٌل

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

112

اٌه صابر غبد الفتاح دغٌش

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

113
114

اٌه صبحى عبدالعال عنبر
اٌه صبحى غازى عطٌه

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

115

اٌه طارق السٌد عبدالستار عمٌره

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

116

اٌه عادل دمحم فؤاد وحش

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

117

اٌه عاطف السٌد احمد الشناوى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

118

اٌه عبدالحمٌد احمد ابراهٌم دوٌدار

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

119
121

اٌه عبدهللا ابو المعاطً ضٌف
اٌه عصام عبدالحلٌم شلبى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

121

اٌه عطٌه ابوالفتوح السحٌمً

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

122

اٌه على فتح االله

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

123

اٌه على دمحم بدر

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

124

اٌه مجدى السٌد على بٌومى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

125
126

اٌه دمحم احمد عبدالفتاح الغرابلى
اٌه دمحم رشاد مطر

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

127

اٌه دمحم سعٌد السما

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

128

اٌه دمحم عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
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129

اٌه دمحم عبدالموجود العباسى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

131

اٌه دمحم على دمحم خلف

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

131

اٌه وحٌد عبد السمٌع المدم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

132

بسمه احمد رضوان خطاب

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

133

بسمه جمال عبداللطٌف الصٌفى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

134
135

بسمه جمال محروس الجوهرى
بسمه شعبان عبدالجواد سعفان

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

136

بسمه عبدالمحسن عبدالعاطى ابوحسن

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

137

بسمه عصام عبدالفتاح دمحم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

138

بسمه لاسم رمضان سٌد احمد لاسم

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

139

بسمه دمحم سلٌمان الغباشى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

141
141

بسمه دمحم صالح ابوالمجد
تسابٌح دمحم محمود الصعٌدي

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

142

تسنٌم طارق احمد حسن عوٌس

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

143

تغرٌد سامى احمد محمود المحراث

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

144

تمى اسامه محمود الشٌخه

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

145

تمى مجدى عبدالفتاح زناتى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

146
147

توفٌك عاطف حسن الجزار
تٌسٌر عماد الدسولى الشابورى

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً
د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

 148جمال رمضان عبدالممصود عبدالفتاح عثمان

تاريخ الطباعة

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

149

جهاد رضا عبدالستار الشنوانً

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

151

جهاد كمال محمود لبن

د /يً يحًٕد انحسًٍُ يحًٕد خفاجً

151

جهاد ماهر عبدالمنعم النحاس

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

152
153

حسناء حمدى دمحم عبدربه
حسناء صالح دمحم زاٌد

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

154

حسناء عصام دمحم شعبان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

155

حسناء ماهر على هالل

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

156

حفصه دمحم دمحم الخولى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

157

حكمت عماد عبده حماد

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

158
159

حنان هشام حامد النواجى
حورٌه شعبان دمحم المغربى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

161

خالد دمحم جابر عطٌه

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

161

خلود ابراهٌم السٌد صالح

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
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162

خلود احمد عباس احمد ابو عماره

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

163

خلود صابر عبدالمحسن توفٌك ٌونس

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

164

خلود طلعت صالح دمحم موسى النجار

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

165

خلود دمحم توفٌك لالش

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

166

خلود محمود احمد حسان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

167
168

دالٌا جمال عبدهللا السمادونى
دعاء ابراهٌم دمحم نصار

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

169

دعاء رضا دمحم المصٌلحى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

171

دعاء رفٌك حسانٌن الجزار

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

171

دعاء شولى محمود هجرس

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

172

دعاء دمحم طه لدٌره

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

173
174

دنٌا ابو صالح هالل حمام
دنٌا جابر عبداللطٌف الدهراوى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

175

دنٌا دمحم عبدالعلٌم معوض خمٌس

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

176

دٌما سامى عبدالرؤف سلٌمان عمٌره

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

177

دٌنا جمال عبدالحمٌد دمحم

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

178

دٌنا خالد عبد الخالك عثمان شوشه

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

179
181

دٌنا خالد دمحم جمال الدٌن
دٌنا صبحى دمحم الخولً

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

181

دٌنا طارق السٌد حسٌن ٌونس

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

182

دٌنا عادل فتحى ابو عٌد

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

183

دٌنا عاطف دمحم جاد

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

184

دٌنا عبد هللا عزت عبد هللا طمان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

185
186

دٌنا عبدالظاهر مصطفى على النادى
دٌنا عبدهللا عبدالصمد ابو عٌسً

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

187

دٌنا دمحم سامى جابر عطاهللا

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

188

دٌنا ٌاسر رمضان برغوت

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

189

رالٌه عبد السٌد عبد الوارث رضوان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

191

رانٌا اشرف حافظ ابو راضى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

191
192

رانٌا دمحم عبدالممصود عبدالممصود
رانٌا دمحم فتحى الخولى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

193

رحاب اشرف دمحم عبدالحمٌد الشٌخ

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

194

رحاب السٌد السٌد السنباوى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
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195

رحاب راضى حسن عطٌه

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

196

رحاب رضى عبدالسالم عثمان حبٌب

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

197

رحمه حسٌن عبد الحمٌد دمحم لندٌل

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

198

رحمه سعٌد احمد الفرماوى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

199

رحمه سند عبداللطٌف على سلٌمان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

211
211

رضا ابراهٌم دمحم حماده
رضوى محمود دمحم بسٌونى السٌد

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

212

رغده سمٌر فتحى الخولى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

213

رفٌده دمحم رمضان عبد الحمٌد العرٌان

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

214

رلٌه ابراهٌم عبداللطٌف محمود شحاته

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

215

رلٌه سعد ابوالعنٌن متولى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

216
217

رنا سامح حسٌن احمد عبدالكرٌم
روضه امٌر بسٌونى جاب هللا

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ
د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

218

روضه رضا عبدالكرٌم صبرى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

219

روٌنا دمحم عبده المعداوى

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

211

رٌهام احمد عبدالعزٌز غنٌم

د /عثٍر َسٌّ احًد عثدانرحًٍ

211

رٌهام حماده عبدهللا ابوسلٌمان

212
213

رٌهام خطاب امٌن دمحم خطاب
رٌهام فتحى محمود عٌد

214

زٌنب عبدالحمٌد عبدالمنعم عبٌد

215

ساره ابراهٌم عبدالممصود ابراهٌم

216

ساره السٌد حسٌنى دمحم الغمرى

217

ساره حمدى دمحم الزلزولً

218
219

ساره حمدى ٌحٌى دمحم
ساره رجب دمحم ابراهٌم المهر

221

ساره زٌن العابدٌن ملٌجى على غانم

221

ساره سعد الدٌن ابراهٌم الكوانٌنى

222

ساره سعٌد عبدالمعبود جوهر

223

ساره سند مصطفى محروس سلٌة

224
225

ساره صبحى فوزى بلتاجى المغربى
ساره صبرى صبحى السٌد عٌسى

226

ساره عبدالحمٌد عشماوي خلٌفه

227

ساره عبدالمعطى احمد المٌهً
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228

ساره عماد عبدالحمٌد محمود

229

ساره كمال عبدالسالم موسى

231

ساره دمحم دمحم دمحم الشٌخ

231

ساره ناصر محمود عباس

232

ساره هند دمحم دمحم الشٌمى

233
234

سالى احمد عبد العزٌز عدلً
سالى مصطفى إبراهٌم دمحم العزب

235

سجده الماضى حسن عبدالجواد حسن

236

سلفانا رضا ابراهٌم حنا

237

سلمى احمد محمود عٌد

238

سلمى طلعت جابر محمود ابوحجر

239
241

سلمى كرم سعٌد عبدالعزٌز لندٌل
سلمى ممدوح فتوح البربري

241

سلمى منصور عبدالنبى عبدالجواد الماضى

242

سلوى دمحم عبدالعزٌز حسنٌن ابراهٌم

243

سماح انور احمد عمر

244

سماح رأفت دمحم دمحم الشوٌخى

245
246

سمر سلٌمان عبدالنعٌم السبكى
سمر عبدالعزٌز السٌد البٌلى

247

سمٌره صبرى دمحم سلٌمان

248

سمٌه سمٌر دمحم سالم

249

سمٌه دمحم السٌد الجمل

251

سندس عبدالرحٌم عبدالفتاح الدسولى

251
252

سندس فارس سمٌر احمد
سهام فتوح احمد فتوح ابوعمر

253

سهٌله خالد صالح عبد الحمٌد اللٌثى

254

سهٌله دمحم شحاته عبدالنبى ابوعامر

255

شدوى سالم دمحم الشناوى

256

شروق زاهر على عبدالعزٌز عبدالداٌم

257
258

شروق سامى حلمى عبدالعاطى
شروق سعٌد ممداد عبدالحمٌد

259

شروق شعبان ابراهٌم الكومى

261

شروق شولى عبدالرازق ابراهٌم محروس
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261

شروق مجدى بهاءالدٌن الشهالى

262

شروق دمحم ذكى زناتً

263

شروق محمود حامد عبدربه

264

شفاء حامد الفرماوى ابراهٌم سعد

265

شٌماء احمد زكرٌا دمحم عفٌفى

266
267

شٌماء جمال دمحم دمحم
شٌماء حسن فتوح حسن عبد الصمد

268

شٌماء رافت دمحم كٌره

269

شٌماء سامى عبدربه السٌد البسٌونً

271

شٌماء شعبان معوض شهاب

271

شٌماء طارق دمحم الصعٌدى

272
273

شٌماء عاطف دمحمى زٌن الدٌن
شٌماء دمحم صابراحمد هشهش

274

شٌماء دمحم مبرون على غباشى

275

صابرٌن احمد عبدالوهاب دمحم ابراهٌم

276

صابرٌن صبحى دمحم دمحم عبدالعاطى

277

صافى سامى دمحم الحداد

278
279

صباح ابوالسعود عبدالعزٌز ابوالسعود
صباح صالح دمحم مرزوق رجب

281

صفٌه احمد ابراهٌم احمد السبمى

281

صفٌه محمود جبر سوٌلم

282

ضحى فتحى احمد السٌد شرٌف

283

ضحى وحٌد مبرون جبر

284
285

طارق رسمى سرحان كلٌب
عائشه السٌد عبدالحمٌد العشماوي

286

عبد هللا سعد الدٌن دمحم صالح عباس

287

عبدالحمٌد السٌد بدوى علم الدٌن

288

عبدالرحمن شولى دمحم المرنشاوى

289

عصمت دسولى السٌد عبدالرؤوف

291
291

عال احمد مختار المال
عال عبدالفتاح دمحم دمحم عبدالعاطى

292

عال دمحم فهمى ابراهٌم

293

على دمحم على حسب هللا
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294

علٌاء احمد عطٌه حبٌب

295

علٌاء سامى تركى دمحم الحلموش

296

علٌاء مصطفى دمحم ابوالعٌنٌن

297

غاده احمد عبدالفتاح الغنٌمً

298

غاده عطٌة واعر عبد السالم الملٌجى

299
311

غاده محمود عبدالمادر احمد
غاده نجٌب ٌوسف البركاوى

311

فاتن عالء دمحم الغزالى

312

فاطمه ابراهٌم احمد السٌد

313

فاطمه سمٌر عبدالحافظ محرم

314

فاطمه شرٌف فرج دمحم

315
316

فاطمه عبدالحمٌد سلٌمان دراز
فاطمه عبدالرحمن رزق الفمى

317

فاطمه عزمى دمحم السلكاوى

318

فاطمه دمحم ابو العالعبد الغنى ابوالعال

319

فاطمه دمحم عبدهللا عبٌد

311

فاطمه دمحم مصطفى خلٌل

311
312

فاٌزه جمال السعٌد عبد الجلٌل الجوهرى
فوزٌه صدٌك دمحم الغراب

313

كرٌمان مجدى ٌوسف االشمونى

314

لبنى عبدالعزٌز السٌد تمى الدٌن

315

لٌدٌا ماهر جرجس سلٌمان عوض

316

لٌلى طارق عبدالعزٌز المزٌن

317
318

ماٌسون حسن عبدالمعبود ابوجمٌل
دمحم اسامه دمحم خطاب

319

دمحم جمال ابوالفتح البرٌدى

321

دمحم حسن عبد الوارث الملٌجى

321

دمحم حمدى دمحم بركات على

322

دمحم سالمة ابرهٌم الشباسى

323
324

دمحم صبحى السٌد احمد جسد
دمحم عبدهللا دمحم عبدالغنى العرجه

325

دمحم عبدالممصود احمد سامى الصعٌدى

326

دمحم متولً عبد الفتاح دمحم الطورى
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327

دمحم دمحم جودة السٌد جعفر

328

محمود محسن عبد الحمٌد نوفل

329

مدٌحه عاطف عبدالنبى لبٌب احمد

331

مرام مجدى سعد عبد الحمٌد الحنفى

331

مروه توفٌك عبدالخالك سلمونه

د /ايم َاصف زكً َاصف

332
333

مروه جمال عبد الناصر عبده دمحم
مروه رضا عبدالستار برٌمع

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

334

مروه سعٌد عباس ابوالنجا منتصر

د /ايم َاصف زكً َاصف

335

مروه ضٌف دمحم الوكٌل

د /ايم َاصف زكً َاصف

336

مروه ماهر ابراهٌم حشاد

د /ايم َاصف زكً َاصف

337

مروه دمحم احمد السٌد الرفاعى

د /ايم َاصف زكً َاصف

338
339

مروه دمحم مصطفى عبدالممصود غانم
مروى رسمى دمحم عبد النبى الحبال

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

341

مرٌم احمد دمحمى عبدالغفار

د /ايم َاصف زكً َاصف

341

مرٌم الوصال على الرلباوى

د /ايم َاصف زكً َاصف

342

مرٌم حامد شاكر الفٌشاوى

د /ايم َاصف زكً َاصف

343

مرٌم حسنى بكر سعد

د /ايم َاصف زكً َاصف

344
345

مرٌم دمحم حلمى عطٌه لمبر
مرٌم محمود عبدالعظٌم سلٌمان

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

346

مسعد حامد محمود عبد المحسن

د /ايم َاصف زكً َاصف

347

منار ابراهٌم عبد المهدى حسن بربار

د /ايم َاصف زكً َاصف

348

منار جمعه خلٌل دمحم خلٌل

د /ايم َاصف زكً َاصف

349

منار مجدى عبدالبارى دمحم الخولى

د /ايم َاصف زكً َاصف

351
351

منار مجدى عبدالفتاح بدوى
منار دمحم جابر الكوع

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

352

منه هللا سامى انور دمحم حسن عامر

د /ايم َاصف زكً َاصف

353

منه هللا عادل عبدالعزٌز على عماره

د /ايم َاصف زكً َاصف

354

منه سلٌمان شحاته سلٌمان

د /ايم َاصف زكً َاصف

355

منى أحمد عبدالفتاح شومان

د /ايم َاصف زكً َاصف

356
357

منى حماده دمحم مصطفى حمام
منى سعٌد احمد الجنزورى

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

358

منى طارق ابراهٌم زٌدان العبد

د /ايم َاصف زكً َاصف

359

منى عاطف سرور دمحم

د /ايم َاصف زكً َاصف
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361

منى عبدالنبى دمحم المارح

د /ايم َاصف زكً َاصف

361

منى دمحم ابراهٌم الصعٌدى

د /ايم َاصف زكً َاصف

362

منى دمحم احمد دمحم المطورى

د /ايم َاصف زكً َاصف

363

منى دمحم السٌد عطٌه االشوح

د /ايم َاصف زكً َاصف

364

منى دمحم عبدالوهاب شهبه

د /ايم َاصف زكً َاصف

365
366

مها عاطف فوزى عبدالعاطى السٌد
مى ابراهٌم عبد الحمٌد حندق

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

367

مى احمد صادق نورالدٌن

د /ايم َاصف زكً َاصف

368

مى السٌد حامد الحداد

د /ايم َاصف زكً َاصف

369

مى جمال عطٌه عوض ابوالخٌر

د /ايم َاصف زكً َاصف

371

مى سمٌر عبدالعزٌز دمحم مصطفى

د /ايم َاصف زكً َاصف

371
372

مى شعبان فتحى عبدهللا
مى طارق شعبان ابوسعده

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

373

مى ماهر فتحى رابح

د /ايم َاصف زكً َاصف

374

مٌادة دمحم صالح دمحم دمحم مطاوع

د /ايم َاصف زكً َاصف

375

مٌار اسامه سامى عمار

د /ايم َاصف زكً َاصف

376

مٌار عبدالفتاح دمحم الشاعر

د /ايم َاصف زكً َاصف

377
378

مٌار مسعد شولى الحبٌبى
مٌار مصطفى شاكر الفٌشاوى

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

379

مٌرهان نشات عبدالسالم عٌسى الدٌب

د /ايم َاصف زكً َاصف

381

نبوٌه عاصم بسٌونى عبدالممصود

د /ايم َاصف زكً َاصف

381

نجالء السٌد عبدالحمٌد بدر

د /ايم َاصف زكً َاصف

382

نجوى ابراهٌم دمحم طعٌمه

د /ايم َاصف زكً َاصف

383
384

ندا احمد عزالدٌن نورالدٌن
ندا خالد سعٌد الفمى

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

385

ندا عبدالعزٌز عبدالغفار لوره

د /ايم َاصف زكً َاصف

386

ندى اشرف خمٌس عبده

د /ايم َاصف زكً َاصف

387

ندى رجب حسٌن بهلول

د /ايم َاصف زكً َاصف

388

ندى سلٌمان عبد المعطى المنسى

د /ايم َاصف زكً َاصف

389
391

ندى صبرى سعد مطر
نرمٌن سعد عبد هللا الربعى

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

391

نرمٌن عبدالعزٌز عبدالخالك الشناوى

د /ايم َاصف زكً َاصف

392

نسمه دمحم جابر عبده

د /ايم َاصف زكً َاصف
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393

نهال نبٌل على عبدالموى فٌاض

د /ايم َاصف زكً َاصف

394

نهى اوسامه السٌد موسى

د /ايم َاصف زكً َاصف

395

نهى دمحم ابراهٌم دمحم سعد

د /ايم َاصف زكً َاصف

396

نوال عبدالرحٌم عبدالخالك سٌد احمد

د /ايم َاصف زكً َاصف

397

نورا السٌد عبد النبى سالمه

د /ايم َاصف زكً َاصف

398
399

نورا شعبان عوض ابوسنون
نورا عدلى عبدالفتاح على

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

411

نورا محروس عبدالستار عٌد ابو العنٌن

د /ايم َاصف زكً َاصف

411

نورا دمحم محمود جوهر

د /ايم َاصف زكً َاصف

412

نورالهدى ناجى عبدالفتاح البٌومى

د /ايم َاصف زكً َاصف

413

نوران بهاء محمود دمحم عٌسى

د /ايم َاصف زكً َاصف

414
415

نورهان إٌهاب شحاته على البرادعى
نورهان اٌمن عزت دمحم مشعل

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

416

نورهان خالد عبدالحفٌظ الخولى

د /ايم َاصف زكً َاصف

417

نورهان صبحى دمحم عبدالفتاح

د /ايم َاصف زكً َاصف

418

نورهان عبد المنعم دمحم االسود

د /ايم َاصف زكً َاصف

419

نورهان عبدالمحسن صبحى الزغبً

د /ايم َاصف زكً َاصف

411
411

نورهان فاروق السٌد السباعى مطر
نورهان نبٌل عبدالحمٌد دمحم الجوهرى

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

412

نورهان وائل عاطف الٌتٌم

د /ايم َاصف زكً َاصف

413

نورهان ٌاسر مصطفى علٌوه

د /ايم َاصف زكً َاصف

414

نٌره ابراهٌم السٌد عبد الرحمن حجازى

د /ايم َاصف زكً َاصف

415

نٌره اٌهاب فاروق ابراهٌم مصطفى

د /ايم َاصف زكً َاصف

416
417

نٌره جمال السٌد بسٌونى عٌد
هاجر احمد ٌوسف نوح

د /ايم َاصف زكً َاصف
د /ايم َاصف زكً َاصف

418

هاجر اسماعٌل مصطفى ندا

د /ايم َاصف زكً َاصف

419

هاجر حمدى مشحوت االلرع

د /ايم َاصف زكً َاصف

421

هاجر صالح مصطفى زهران

د /ايم َاصف زكً َاصف

421

هاجر عبدالحمٌد شفٌك خالف

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

422
423

هاجر عماد حمدى الجمال
هاجر فوزى امر هللا خٌر الدٌن

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

424

هاجر دمحم ابراهٌم المصٌلحى الشعار

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

425

هاجر دمحم جابراحمد السروجى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
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426

هاجر دمحم عبدالستار سبٌكه

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

427

هاجر دمحم غرٌب نورالدٌن

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

428

هاجر دمحم مصطفى عبدالعال المط

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

429

هاجر دمحم وهبه دمحم

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

431

هاجر مرزوق رمضان مرزوق

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

431
432

هاله احمد حبشى عنبر
هاله لطفى احمد عٌد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

433

هاله دمحم فوزى دمحم غازى دمحم شحاته

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

434

هانم ابراهٌم كامل ابراهٌم

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

435

هانم سلٌمان عبدالرحمن الدحالب

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

436

هبه ابراهٌم ابراهٌم ابومنصور

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

437
438

هبه جمال عبدالغفار المشٌط
هبه دمحم كرم ابراهٌم عبدالجواد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

439

هبه نبٌل ابراهٌم عبدهللا

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

441

هدى صبرى السٌد موسى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

441

هدى عبد الوهاب حموده الممرى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

442

هدى عبدالغفار كمال ابوشادى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

443
444

هدى وائل عبدالعزٌز أحمد شاهٌن
هدٌر احمد عبدالسمٌع نافع

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

445

هدٌر احمد دمحم االشول

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

446

هدٌر حامد ذكى المزار

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

447

هدٌر خالد سعٌد عبد الخالك ابوالعال

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

448

هدٌر رافت عبدالمغنى عبد الفتاح

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

449
451

هدٌر شبل عبدالعزٌز جندٌة
هدٌر شرٌف عرفان الشافعى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

451

هدٌر صفوت فؤاد ابو سته

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

452

هدٌر عادل دمحم دمحم عبدالعزٌز

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

453

هدٌر دمحم السٌد رحاب

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

454

هدٌر نبٌل دمحم الغرٌب

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

455
456

هدٌل اٌهاب رفعت عبدربه حسن
همس بهاءالدٌن على على علٌوه

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

457

هناء مشحوت عبدالحمٌد سراج الدٌن

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

458

هند شاهٌن ابوالٌزٌد شاهٌن عماره

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
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459

هند صالح ابراهٌم خلٌل

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

461

هوٌدا بشٌر سعٌد مصطفى ٌونس

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

461

هٌام أٌمن أحمد شرٌف

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

462

هٌام احمد محمود احمد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

463

هٌام عاشور رجب العفٌفى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

464
465

وسام ناصر النعمانى عبد الحافظ النعمانى
والء مجدى مصطفى عبٌد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

466

والء مصطفى السٌد سالم

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

467

ٌارا عماد نجٌب رشٌد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

468

ٌارا مجدى غنٌم سلٌط

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

469

ٌارا نبٌل اسماعٌل السٌد

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

471
471

ٌاره حسنٌن عبدالفتاح حسنٌن
ٌاسمٌن اسامه دمحم ابو المجد محمود عمر

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

472

ٌاسمٌن اشرف حسن على نصار

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

473

ٌاسمٌن جابر سعد عبده كارم

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

474

ٌاسمٌن حسن عبدالسالم مصطفى خلف

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

475

ٌاسمٌن شعبان بسٌونى كامل دمحم رمضان

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

476
477

ٌاسمٌن عادل عبده العمورى
ٌاسمٌن عصام عبدالعزٌز اللهلوبى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة
د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

478

ٌاسمٌن مجدى دمحم بركات

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

479

ٌاسمٌن دمحم امام شرف الدٌن

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

481

ٌاسمٌن دمحم مهدى السخاوى

د /تسًّ ريضاٌ دمحم خطٍة

481

ٌاسمٌن مسعد صالح عطٌه صٌام

482
483

ٌاسمٌن ممدوح دمحم سعٌد جادو
ٌاسمٌن ٌاسر مرسى دمحم مرسى

484

ٌمنى صابر فهمى فلٌفل

485

ٌمنى دمحم عبدالرحمن الجوهرى

486

ٌمنى ٌاسر صبحى احمد الصاوى

487

اسراء عاطف عثمان سوٌد

488
489

اسالم عادل بٌومً السٌد جعفر
خلود اسامة عاطف لبٌب

491

ساره ٌاسر فتحً دمحم عبدالحافظ

491

عال عبد الحمٌد ابراهٌم غنٌمى
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492

دمحم حسٌن دمحم دمحم احمد المحراث

493

دمحم على زكى هدهود

494

دمحم محفوظ عبد المنعم شدٌد

495

مى ولٌد ٌاسٌن السٌد بسٌسه

496

هاجر محمود محفوظ دمحم الشاذلى

497
498

اسامه سعٌد ابراهٌم احمد
امنٌه ابراهٌم ابراهٌم سٌد

499

بسٌونى باسم عبدهللا عبد الحمٌد الدٌب

511

سمر صبحى عبدالمولى سالمه

511

عمرو عبدالعزٌز عبدالعزٌز االخرس

512

دمحم حسام الدٌن الشحات صمر

513
514

نعٌمه السٌد عبداللطٌف االشوح
هاٌدى أشرف بٌومى الشرلاوى

515

هٌام سعٌد صالح محمود بسٌونً
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طبيعة الدراسة  -:انتظام

الحالة الدراسية  -:الكل

الفرقة الدراسية -:الفرقه الثانيه

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي الثاني

اجمالي عدد الطلبة 077

القسم-الشعبة -:ادارة المنزل والمؤسسات

تاريخ الطباعة

م
1

اسم الطالب
اسراء احمد شعبان خلٌل

المرشد األكاديمي
أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

2

اسراء جمال عبد الحمٌد غراب

أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

3

اسراء راضى عبدالمحسن عبد العزٌز ابراهٌم

أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

4

اسراء سعٌد ابراهٌم الشال

أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

5

اسراء عبد العاطً ابراهٌم خضر

أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

6
7

اسراء عبد العزٌز عزب دمحم الشافعى
اسراء عطٌة سٌد احمد الشافعى

أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة
أ.دْ /ثّ هللا عهً يحًٕد شعٍة

8

اسالم سعٌد صبرى على الملط

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

9

اسماء عالء الدٌن سعٌد محسن

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

11

االء انس دمحم لنبر

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

11

االء صالح عبدالفتاح عبد المطلب جوٌلى

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

12
13

االء عبدهللا دمحم ابو طالب
االء كرم فتحى الشٌمى

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح
أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

14

الهام سمٌر دمحم أبو الٌزٌد الخطٌب

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

15

امانى السٌد متولى مصلحى سلطان

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

16

امانى حمدى عبدالعاطى محجوب

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

17

امتثال انور عبدالعظٌم العطار

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

18
19

امنٌه بٌومى احمد بٌومى لندٌل
امٌمة شعبان بسٌونى نوار

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح
أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

21

اٌمان اشرف حسن سراج

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

21

اٌمان رمضان على ابو سعٌدة

أ.و.د /شرٌف دمحم عطٍح حٕرٌح

22

اٌمان صابر السٌد غنٌم

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

23

اٌمان عالء حسن محمود الكٌالنى

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

24
25

اٌمان دمحم ابراهٌم النحاس
اٌمان مصطفى ابراهٌم عمار

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو
أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

26

اٌمان نبٌل الدسولى احمد غنٌم

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

27

اٌه ابراهٌم دمحم منصور

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

28

اٌه جبر سعد كوٌنه

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

29

اٌه حسن على دمحم

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو
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31

اٌه زكرٌا حامد عبدالسالم حمزه

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

31

اٌه طه دمحم فهمً

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

32

اٌه مجدى حامد احمد احمد خواجه

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

33

اٌه دمحم عبدالفضٌل حداد

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

34

اٌه مصطفى عبدالحمٌد الملٌوبى

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو

35
36

بسمه مدحت دمحم لبٌب
بسنت احمد ابراهٌم احمد النجار

أ.و.د /ايٍرج حساٌ عثدانجٍد دٔاو
د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

37

بوسى دمحم توفٌك الخطٌب

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

38

تسنٌم خالد عبدالمعطى شعله

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

39

تٌسٌر فوزى ابراهٌم اسماعٌل الغزالى

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

41

حمدى عبد الرحٌم حمدى الصواف

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

41
42

خلود طه دمحم منصور علوان
خلود خالد السٌد طه

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو
د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

43

دالٌا مصرى رٌاض خلٌل

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

44

دٌنا احمد على على خطاب

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

45

دٌنا عبدهللا عبدالستار جدوع

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

46

رباب دمحم دمحم مسعود

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

47
48

رحاب شبل ابراهٌم عامر
رحمه صبرى دمحم الدسولى ابو على

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو
د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

49

رضوه سعٌد رمضان الفخرانى

د /فاطًح حساٌ عثدانجٍد دٔاو

51

رضوه شرٌف عبدالظاهر خلٌل

د /يُى دمحم زكً صقر

51

رٌهام رمضان السٌد عبدالفتاح

د /يُى دمحم زكً صقر

52

زٌنب ماهر دمحم على نصار

د /يُى دمحم زكً صقر

53
54

ساره اشرف صدٌك محمود ابوعرب
ساره حسنى عبدالمعطى الواعر

د /يُى دمحم زكً صقر
د /يُى دمحم زكً صقر

55

ساره حمدى عبد المطلب السٌد ابو نار

د /يُى دمحم زكً صقر

56

ساره سعٌد دمحم طوطح

د /يُى دمحم زكً صقر

57

ساره عادل دمحم المفل

د /يُى دمحم زكً صقر

58

ساره مجدى دمحم طبانه

د /يُى دمحم زكً صقر

59
61

سلمى مسعد السٌد السٌد المنوفى
سمر دمحم محمود دمحم الملٌجى

د /يُى دمحم زكً صقر
د /يُى دمحم زكً صقر

61

شروق اشرف احمد ندا

د /يُى دمحم زكً صقر

62

شروق على ابراهٌم على فرج

د /يُى دمحم زكً صقر
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63

شٌماء الشحات عباس البلونى

د /يُى دمحم زكً صقر

64

شٌماء رضا عبد الحمٌد دمحم الشنجً

د /يُى دمحم زكً صقر

65

شٌماء صبحى لطب الدعوشى

د /يُى دمحم زكً صقر

66

شٌماء عطا السٌد عبدالتواب

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

67

شٌماء على حامد على زهران

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

68
69

صفٌه مجدى عباس فرج
طارق دمحم على عالم

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح
دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

71

عبد الرحمن محسن صالح عبد الودود

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

71

عبد الملن عبد السالم عبد السالم ابو دٌاب

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

72

عبدهللا لطب مصطفى حجازى

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

73

عالء الدٌن احمد والى طلبه

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

74
75

فاتن احمد احمد ابوفراج
فاطمه سعٌد محمود ابونار

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح
دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

76

مارٌانا عادل سلٌمان رزق هللا

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

77

مبروكه عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم غنٌم

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

78

محاسن هالل دمحم توفٌك متولً منصور

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

79

دمحم خٌرى احمد لطب عمارة

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

81
81

دمحم علً دمحم موسى
دمحم على دمحم ندا

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح
دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

82

مروه طارق دمحم عٌد

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

83

مروه دمحم عبد العزٌزدمحم الحداد

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

84

مرٌم ناصر دمحم عبدهللا

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

85

مصطفى نبوي نبوى الملٌجى

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

86
87

معاز نبٌل سعد ابراهٌم حسونه
مى رجب عبد السالم دمحم

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج
د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

88

ندى امجد عبدالمنعم رسالن

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

89

ندى محسن دمحم ٌحى اسماعٌل مراد

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

91

نهى خالد عبده حسن عطا

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

91

نهى خالد دمحم حجاج

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

92
93

نورا احمد عبدالخالك الزرلانً
هاجر حسن محمود على بركات

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج
د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

94

هاجر عمادالدٌن احمد االبٌانً

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

95

هاجر مصطفى ابراهٌم سلٌمان راضى

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج
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96

هاجر هانى عفٌفى حسن ٌحًٌ

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

97

هبه اشرف دمحم ربٌع خلٌل

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

98

هبه جودة السٌد عٌد عبد الواحد

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

99

هدٌر عبد العزٌز سٌف احمد عمر

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

111

هند هشام نبوى ابوالنور

د /رٌٓاو جالل دسٕقً عهً حجاج

111
112

وسام معوض عبدالفتاح لطب لمر
والء أحمدي عطا الشورى

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح
دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

113

ٌارا صالح احمد احمد عٌد

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

114

ٌاسمٌن احمد مصطفى البٌلى

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

115

ٌوسف راضى ٌوسف دٌاب

دُْ /اء سعٍد اتراٍْى ساليح

116

اسراء عبد هللا العزب زرد

117
118

االء رجب عبد الستار علً ابراهٌم
االء شكري عبدالحلٌم نورالدٌن

119

امال جمال شدٌد الغزالى

111

اٌناس اشرف سعٌد دراز

111

حماده محمود رٌاض السٌد سعٌد

112

سارة السٌد دمحم بسٌونى مشرفة

113
114

سارة فتحى التهامى احمد مصطفى
دمحم سعد دمحم المصٌر

115

نرمٌن اشرف سمٌر احمد شلبً

116

احمد جالل سٌد احمد سوٌدان

117

امٌر ربٌع احمد داود

118

شٌماء رضا عبدالسالم محمود

119
121

مؤمن دمحم صالح محجوب
مراد سالم دمحم أحمد حسٌن

121

هدٌر اشرف سعٌد سلٌمان دمحم

122

هدٌر صالح عبدالحمٌد خلٌل
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تاريخ الطباعة

م
1

اسم الطالب
احالم عالءالدٌن مصطفى منصور

المرشد األكاديمي
أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

2

احمد ابراهٌم فتحى السٌد

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

3

احمد جمال عبد الفتاح عبد العال ابراهٌم

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

4

احمد سمٌر عبدالستار الشابورى

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

5

احمد طارق صبرى ابراهٌم

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

6
7

احمد طلعت دمحم عمر ندا
احمد عادل احمد عفٌفى بكر

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا
أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

8

اسامه احمد خلٌفى احمدى

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

9

اسراء اسماعٌل احمد احمد الجٌار

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

11

اسراء بالل نعٌم زٌاده

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

11

اسراء رجب عبدالوهاب محمود على

أ.و.د /احًد ريسي احًد عطا هللا

12
13

اسراء سٌد رجب على
اسراء صبحى ابراهٌم عبد الجواد الفمى

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف
أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

14

اسراء عبدالحمٌد اسماعٌل صالح

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

15

اسراء عبده على ابراهٌم عبده

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

16

اسراء دمحم عبدالمنعم دمحم ٌوسف

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

17

اسراء محمود على دخٌل

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

18
19

اسراء ناجى عبدالحكٌم حٌدر
اسراء ٌاسر سعـٌد سعـد خلٌفه

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف
أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

21

اسالم عالء حسٌن عبد المنجى ابو حسٌن

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

21

اسماء ابو بكر دمحم احمد موسً

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

22

اسماء الحسٌنى دمحم السعٌد

أ.و.د /فٕزي سعٍد زكً شرٌف

23

اسماء توفٌك عبدالعزٌز احمد شحاته

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

24
25

اسماء حماده عبدالفتاح عطٌه
اسماء رضا دمحم عبدالفتاح

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى
أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

26

اسماء عدلً جمعه خلٌل

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

27

اسماء على سٌد ادم

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

28

اسماء مسعد سالم شعبان

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

29

اسماء نجاح رمضان السٌد على الدٌب

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى
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31

الحسن اسامة اسماعٌل المالح

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

31

الشٌماء اشرف احمد صباح

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

32

الشٌماء دمحم احمد عباس

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

33

امانى احمد ملٌجى عٌسى عمر

أ.و.د /شًٍاء يصطفى عثدانعسٌس يصطفى

34

امانى سمٌر عثمان عبدالغنى

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

35
36

امنٌه زكرٌا حسن عبدالغنى
امٌره عالء عبدالرسول عوض

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً
أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

37

امٌره مصطفى هاشم مصطفى

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

38

امٌره نزٌه جابر السٌد

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

39

انجى سامى دمحم فتحى ٌوسف

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

41

اٌات عبدالمجٌد هالل الحمالى

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

41
42

اٌالرٌا سمٌر عبدهللا صلٌب
اٌمان السٌد على السٌد

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً
أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

43

اٌمان انٌس دمحم جابر

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

44

اٌمان جهاد موسى احمد

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

45

اٌمان سلٌمان عبدالجواد سلٌمان عمٌره

أ.و.د /سانً فٕزي دمحم يصطفى انٕراقً

46

اٌمان عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

47
48

اٌمان محسن دمحم فتحً لطب
اٌمان مرسى نعمانى النعمانى

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم
أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

49

اٌمان مصطفى عبدهللا عبدالمادر

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

51

اٌه حمدى على حسب النبى غالى

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

51

اٌه خالد دمحم الجمٌل

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

52

اٌه رشاد ربٌع عزٌزه

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

53
54

اٌه سعٌد كمال على حشاد
اٌه شعبان ابراهٌم ابوجبل

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم
أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

55

اٌه عصام السٌدخضر السٌد

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

56

اٌه عماد انور حسٌن ابراهٌم

أ.و.د /راٍَا حسًُ ٌٕسف ٍْكم

57

اٌه فرٌد السٌد محمود الزغبى

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

58

اٌه مبرون محروس عبدالحمٌد

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

59
61

اٌه دمحم احمد مغٌث
اٌه دمحم السعٌد حسن حسب هللا

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد
دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

61

اٌه دمحم فاروق عبدالعال عبدالخالك

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

62

اٌه دمحم فتحى احمد ابوالعال

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد
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63

بدر نبٌل بدر بدر

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

64

بسمه محمود دمحم محمود صمر

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

65

تامر عادل دمحم شرف

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

66

تسنٌم نبٌل على عجٌل

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

67

جهاد اشرف دمحم دمحم السٌد

دَٓ /ى دمحم عثدِ انسٍد

68
69

جهاد دمحم احمد تعلب
جٌهان سلٌمان سالم صالحة

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد
د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

71

حسٌن احمد شكرى السٌد

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

71

خضره سعٌد دمحم عبدهللا

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

72

دالٌا ماهر جوهرى على

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

73

دعاء سعٌد دمحم ابراهٌم

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

 74دعاء عطٌه محمود التهامى ابراهٌم السماحى
دعاء محمود دمحم العطٌوى
75

تاريخ الطباعة

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد
د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

76

دنٌا رضا دمحم عبدالرحمن مصطفى

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

77

دنٌا دمحم عبد الشكور دمحم احمد

د /ياجدج اتراٍْى يتٕنً االسٕد

78

دٌنا صالح دمحمابراهٌم سعد

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

79

راندا دمحم عبدهللا جمعه

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

81
81

رانٌا احمد احمد البنا
رانٌا سامى عبدالفتاح خضر

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي
د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

82

رحاب عاطف ابراهٌم حمدان

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

83

رحاب عبد هللا فرج دمحم عبدالعزٌز

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

84

رضا السٌد ابراهٌم راشد

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

85

رضوى سمٌر مصطفى دمحم عبده

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

86
87

رضوى محمود السٌد حسٌن الدٌب
روان دمحم زكى دمحم زاٌد

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي
د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

88

رولٌه دمحم دمحم لندٌل

د /رحاب عادل شاكر انفٍشأي

89

زهراء لطب ابراهٌم لطب الصباغ

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

91

سحر دمحم دمحم السجاعى

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

91

سلسبٌل نصرالدٌن رواش عبد الغزٌز ابو
الوفا

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

92

سلمى سعٌد ابراهٌم دمحم عمر

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

93
94

سلمى ناصر دمحم شحاته المط
سماح عطٌه صالح احمد

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي
د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي
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95

سمر عصام سعٌد شرف الدٌن

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

96

سمٌه خالد عبد الرحٌم عبد الغنى

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

97

سهر احمد دمحم الوكٌل

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

98

شٌماء شعبان حسن على

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

99

شٌماء صالح الدٌن احمد جمال الدٌن

د /صافٍُاز دمحم انُثٕي دمحم فٕزي

111
111

شٌماء عصام لطفى زكى خلٌل
ضحى جوده دمحم النجولً

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج
د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

112

عبدهللا شبل ابراهٌم عبدالفتاح العربى

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

113

عزه فهمى دمحم السٌد

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

114

عزه دمحم حسن فرحات حجاج

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

115

عزه دمحم دمحم عبد الجٌد

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

116
117

عال عزت ربٌع عبد العزٌز الهوارى
على محمود على ناٌل

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج
د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

118

علٌاء مجدى السٌد احمد الشال

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

119

عماد عاشور رجب عفٌفى

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

111

عنان دمحم عبد الموجود ابو زٌد حسن

د /دمحم عثدانحًٍد دمحم فتحً حجاج

111

عهد محمود عبدالعزٌز عبد الموى الحلو

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

112
113

عٌشه العشري السٌد العشري إسماعٌل
فاطمه جمال السٌد نبوى

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد
د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

114

فاطمه شرٌف سعٌد دمحم سرور

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

115

فاطمه مبرون عبدالعاطى عزوز

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

116

فاطمه مهدى دمحم المهر

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

117

كرٌمه سٌد دمحم ابراهٌم ناصف

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

118
119

لمٌاء عصام فهمى الشافعً
ماجد حسان عبدالمنعم ابراهٌم خمٌس

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد
د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

121

دمحم أنور طه علً الزهٌرى

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

121

دمحم اشرف ابوالفتوح دمحم

د /اًٌاٌ رافت فرٌد اتٕانسعٕد

122

دمحم شعبان ابراهٌم عثمان عواجه

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

123

دمحم طلعت دمحم عمر ندا

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

124
125

دمحم علً أمٌن أحمد
دمحم نصر احمد دمحم هالل

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ
د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

126

دمحم نصر عبد العظٌم إبراهٌم سنبل

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

127

محمود دمحم رمضان المنٌاوى

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ
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128

مرثا زكرٌا عبد هللا جورجى

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

129

مسعده عبدالرازق محمود رزق

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

131

مصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

131

معاذ شبل عبد هللا عبد الجواد عواد

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

132

معاذ عبد الحكٌم احمد شحاتة

د /اٌرًٌُ اسحاق عثدِ شُٕدِ

133
134

منار ٌحٌى السٌد حافظ السٌد
منه اسامه ذكى السٌد راشد

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى
د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

135

منه هللا دمحم عارف الدماطى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

136

مها احمد عبدالفتاح ماضى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

137

مها عبدالفتاح عبدالحمٌد فهمى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

138

مى صالح سٌد احمد عٌسى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

139
141

مى مسعد شحاته دمحم العفٌفى
نادٌه مصطفى دمحم المظالى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى
د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

141

ندا شكرى عبدالعزٌز حسن

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

142

ندى دمحم حسن على

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

143

نرمٌن ابراهٌم دمحم احمد النوٌهى

د /اٌُاش يٕسى دمحم يٕسى

144

نرمٌن صلٌب راغب عبدالملن

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

145
146

نرمٌن فتحى عبدالوهاب محمود
نسمه جمعه خلٌل عبدالعزٌز

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد
د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

147

نهال هالل لاسم رزق

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

148

نهال ٌاسر السٌد السعودى بربر

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

149

نور السٌد مصطفى دمحم المصرى

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

151

نورا صالح دمحم مجاهد

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

151
152

نورهان احمد عبدالحمٌد سعٌد فرج
نٌره ناصر عبدهللا محمود

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد
د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

153

هاجر احمد دمحم رشاد المغربى

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

154

هاله سعٌد محمود مصطفى

د /اسًاء انسٍد عثدانًعطً اتٕعٍد

155

هبه صابر عبدالتواب بٌومى

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

156

هدى ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

157
158

هدٌر عبدهللا دمحم عبدالبالى
هدٌر هالل عبدالنبى رفاعى

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا
د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

159

هشام نبٌل حسن محمود البطاوى

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

161

هٌام عصام عبدالعلٌم لشطه

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا
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161

وفاء عبدالحمٌد صابر االخناوي

ٌ 162اسمٌن السٌد عبدالنبى عبد المجٌد ممالش

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

163

ٌاسمٌن حسٌن فتحى حسٌن ٌوسف لٌشه

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

164

ٌاسمٌن حماده السٌد احمد عمار

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

165

ٌمنى محمود حمزه العشماوى

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

166
167

احمد دمحم دمحم السٌد عبدالشافى
اروى السٌد السٌد مصطفى

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً
أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

168

اسراء سعد دمحم دمحم ابو السعود

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

169

انجى صابر دمحم مصطفى احمد الجمل

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

171

اٌمان دمحم دمحم دمحم حجازى

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

171

حسن محمود حسن مصطفى

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

سارة خالد عبدالخالك النجار
172
 173شٌماء عبد المحسن عبد العزٌز السٌد سالم

تاريخ الطباعة

د /زٌُة دمحم يحًٕد عثدهللا

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً
أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

174

دمحم احمد دمحم شمس الدٌن

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

175

دمحم حسن محمود علً

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

176

دمحم عبد هللا الزناتى الوسٌمى

أ.و.د /يًدٔح احًد يثرٔك عهً

177

محمود احمد محمود عبدالجلٌل

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

178
179

مرٌم ٌحٌى عبد السٌد كامل اسكندر
ندى المحمودى دمحم عبدالصمد

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى
أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

181

نهٌلة عبد السالم نبوى عبدالسالم

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

181

وئام حسن محمود خروب

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

182

اسماء سعٌد احمد الجنزورى

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

183

اٌه ممدوح طاهر زكى الجندى

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

184
185

شٌماء حمدى عامر عامر
مٌاده ماهر عبدالحمٌد احمد الدٌب

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى
أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى

186

نانٌس دمحم انور حامد سعد

أ.د /اشرف يحًٕد احًد ْاشى
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