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5طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد مممجـ جـامٌره عبدالممصود دمحم علوان ممممممجـ جـم04485120150100085 112189.68    =جـ1

مستجد ممممبسمه شرٌف صباح السواق مممممممم04485120150100094 111989.52    جـ جـ2

مستجد جـ جـمممهبه دمحم السٌد عبدالحلٌم ممجـ جـممممم04485120150100082 109987.92    جـ جـ3

مستجد جـ جـجـ جـممعلٌاء انور رجب دسولى ممجـ جـممممم04485120150100091 109187.28    =جـ4

مستجد حسٌن عبدالهادى حسٌن البدراوى

عبدالهادى

ممجـ جـجـ جـ ممممجـ جـمجـ جـم044815120160100759 107786.16    =جـ5

25طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد جـ جـمجـ جـجـ جـاسماء سعد عبد الرحمن محمود مجـ جـمجـ جـمممم04485120150100504 105084    ل1

مستجد جـ جـمجـ جـجـ جـدمحم مسعود رمضان الفمى جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـممجـ جـ04485120150100580 102682.08    ل2

مستجد ممجـ جـجـ جـاسماء الشحات هالل ابراهٌم عبدالنبى جـ جـجـ جـمجـ جـمجـ جـمجـ جـ044815120160100828 102381.84    =جـ3

مستجد جـ جـم=جـ=جـامٌره فتحً فتحً حسٌن خلٌفه مجـ جـممجـ جـمجـ جـم04485120150100098 102381.84    =جـ4

مستجد مم=جـجـ جـهاجر رجب دمحم ابوالٌزٌد ورٌده جـ جـجـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100827 101781.36    =جـ5

مستجد جـ جـمجـ جـ=جـاسراء خٌرى نبوى حجازى م=جـجـ جـمجـ جـممم04485120150100092 101781.36    ل6

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـ=جـدٌنا عادل دمحم ابوشادى ممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100819 101381.04    =جـ7

مستجد اٌمان عبد المطلب عبد الممصود عبد

المطلب

جـ جـمجـ جـجـ جـ جـ جـ=جـممجـ جـم=جـم04485120150100099 100980.72    =جـ8

مستجد جـ جـمم=جـرباب ٌحٌى على البطاٌحى ملٌجى =جـملجـ جـممجـ جـم04485120150100088 99579.6    ل9

مستجد =جـمجـ جـ=جـبسمه اشرف على عبدالحافظ ابوزٌد مجـ جـلممجـ جـ=جـم04485120150100089 98178.48    ل10

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـنرمٌن حمدي عبدالباري أبو بكر مجـ جـجـ جـممجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100252 97678.08    ل11

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة
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مستجد ممل=جـاسراء عادل عبدهللا حسن نعمة هللا جـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ04485120150100573 97377.84    ل12

مستجد جـ جـم=جـ=جـاٌناس عبدهللا عبدهللا العجٌرى جـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـمم044815120160100833 97177.68    ل13

مستجد =جـمجـ جـ=جـرانٌا حسٌن محمود حسٌن =جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم044815120160100793 96977.52    =جـ14

مستجد مم=جـلنورالهدى سعد فاٌز عثمان جاب هللا جـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100817 96977.52    ل15

مستجد جـ جـ=جـ=جـلاٌه احمد عبد العزٌز عبد النبً العربً جـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـممم04485120150100100 96877.44    ل16

مستجد هاجر عبد الممصود محروس شحاته

لاسم

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ =جـ=جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ04485120150100220 96777.36    ل17

مستجد جـ جـمجـ جـلاٌه عادل محمود حربى جـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ044815120160100830 96276.96    ل18

مستجد جـ جـلجـ جـجـ جـمرٌم محب مهنى اسعد =جـجـ جـممجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100084 96276.96    =جـ19

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـامٌره احمد عبدالوهاب ابوسعده جـ جـجـ جـلجـ جـمملم04485120150100083 95476.32    =جـ20

مستجد جـ جـجـ جـم=جـرٌم محمود عبد السالم دمحم جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل=جـ04485120150100349 95476.32    ل21

مستجد مجـ جـلجـ جـاسماء جمال عمر ندا =جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100016 95276.16    ل22

مستجد جـ جـمللنورا أحمد ابراهٌم ممبل حالوه ممجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100111 95276.16    =جـ23

مستجد جـ جـلجـ جـ=جـمروه عالءالدٌن فتحى حسٌن جـ جـجـ جـجـ جـممجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100822 94975.92    ل24

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـحنان عبد الجواد حمزه حمزه عامر جـ جـ=جـ=جـجـ جـمجـ جـمم04485120150100621 94075.2    ل25

44=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد جـ جـ=جـجـ جـلرانٌا السٌد السٌد دمحم =جـجـ جـ=جـممجـ جـلم044815120160100792 93774.96    ل1

مستجد لجـ جـجـ جـجـ جـمحمود اشرف دمحم نصار ل=جـمم=جـم=جـجـ جـ044815120160100760 93474.72    =جـ2

مستجد جـ جـم=جـ=جـسعاد دمحم دمحم الحوالة ل=جـجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120150100696 93274.56    ل3
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مستجد رحاب عبده جابر ابو خٌشة السٌد عبد

الرحٌم

جـ جـجـ جـلل لجـ جـ=جـ=جـم=جـجـ جـم04485120150100260 92774.16    ل4

مستجد جـ جـم=جـ=جـاسراء عادل احمد شادى =جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100798 92674.08    ل5

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـدعاء عبد الفتاح عبد المنعم عبد الغفار ل=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم04485120150100325 92173.68    ل6

مستجد جـ جـلجـ جـ=جـامٌره صبحً سلٌمان منصور =جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـم04485120150100031 92073.6    ل7

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـمٌرا مٌخائٌل مسٌحه مٌخائٌل جـ جـ=جـلمجـ جـجـ جـلجـ جـ044815120160100807 91673.28    =جـ8

مستجد جـ جـ=جـل=جـمنار احمد عبدالعزٌز عمر =جـ=جـ=جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100787 91373.04    ل9

مستجد جـ جـملجـ جـفردوس طارق على دمحم مهدى جـ جـ=جـ=جـمجـ جـ=جـلجـ جـ04485120150100271 91373.04    ل10

مستجد جـ جـ=جـجـ جـ=جـاسماء السٌد بركات زهران جـ جـ=جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـل=جـ044815120160100811 91272.96    ل11

مستجد جـ جـ=جـ=جـلنجالء عادل ابوالعٌنٌن الفمى جـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـملجـ جـ044815120160100824 إلتصادٌات ل  ل12

و ممومات

صناعة

91172.88

مستجد جـ جـ=جـ=جـلساره عجمى فاروق عبدالعال =جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـم=جـم044815120160100795 91072.8    ل13

مستجد جـ جـ=جـجـ جـلاٌه عاطف عبدالفتاح عبدالجٌد بحٌرى =جـ=جـ=جـمجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100831 91072.8    ل14

باق م=جـل=جـامٌرة مجدى انور سٌف جـ جـلجـ جـلملم=جـ044820141217123 90872.64كمبٌوتر   لل15

مستجد =جـ=جـللسارة محمود صالح العفٌفى جـ جـ=جـلجـ جـجـ جـم=جـجـ جـ04485120150100326 90872.64    ل16

مستجد =جـل=جـ=جـنورهان باسم سعٌد على عمر =جـل=جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ04485120150100237 90172.08    ل17

مستجد =جـمللاسراء احمد دمحم ابراهٌم دمحم =جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ044815120160100801 89871.84    ل18

مستجد نسمه عبدالجواد عبدالحلٌم السٌد

عبدالاله

=جـجـ جـ=جـ=جـ لجـ جـ=جـم=جـم=جـل04485120150100026 إحصاء و ل  ل19

برمجة
89371.44

مستجد جـ جـ=جـ=جـللٌلى السٌد العارف عبداللطٌف هالل مل=جـ=جـجـ جـجـ جـلجـ جـ044815120160100821 88971.12    ل20

مستجد =جـلل=جـهاجر خالد حامد سلٌمان =جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100033 88871.04    =جـ21
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مالحظات

يونيو: دور

مستجد =جـجـ جـجـ جـلاٌه ابراهٌم دمحم عطٌه =جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـلم04485120150100607 88871.04    ل22

مستجد جـ جـ=جـ=جـلساره دمحم عبدالرحٌم دمحم =جـل=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100820 88670.88    ل23

مستجد =جـلجـ جـ=جـاسراء ٌحى دمحم فوزى مصطفى ل=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـم04485120140100098 88670.88    ل24

باق =جـجـ جـ=جـلسلمى سعٌد  حسٌن على حسٌن ل=جـجـ جـلجـ جـلم=جـ044820141217155 88070.4    ل25

مستجد =جـ=جـل=جـاشرلت ضٌاء دمحم جمال الدٌن نصار جـ جـ=جـل=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120140100239 87870.24كمبٌوتر   لل26

مستجد =جـلللعمرو عاطف سٌد احمد حمٌده جـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ04485120150100491 تدرٌب ل  ل27

صٌفى
87570

مستجد =جـل=جـ=جـاالء جمال السٌد ابراهٌم العدوى ل=جـ=جـمجـ جـجـ جـلم04485120140100127 86669.28    ل28

مستجد =جـ=جـل=جـرٌم محمود دمحم احمد عزجوله =جـل=جـ=جـجـ جـملجـ جـ04485120150100458 86469.12    ل29

مستجد جـ جـلل=جـاسماء عبدالعزٌز عبدالظاهر رضوان =جـل=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100812 إلتصادٌات ل  ل30

و ممومات

صناعة

85968.72

مستجد للجـ جـلٌاسمٌن فوزى سلٌمان دمحم جاد للل=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100090 85968.72    =جـ31

مستجد =جـلللابتهال حسن الهاللى الهاللى عبدالصمد جـ جـ=جـل=جـ=جـجـ جـجـ جـم04485120150100620 85968.72    ل32

مستجد =جـلل=جـامال دمحم عبدهللا ابراهٌم صروه ل=جـل=جـجـ جـجـ جـم=جـ04485120150100093 إلتصادٌات ل  ل33

و ممومات

صناعة

85668.48

مستجد جـ جـ=جـللسلمى سمٌر على محمود عاصم =جـ=جـلجـ جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100796 84867.84    ل34

مستجد =جـلللدعاء معروف أبو الماسم علً لل=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـم04485120150100310 84767.76    ل35

مستجد =جـل=جـلاسماء حمدى عبدالحمٌد ابراهٌم =جـ=جـ=جـ=جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100818 84567.6    ل36

مستجد =جـل=جـ=جـمٌرنا ابراهٌم ابوالحسن دمحم المغربً =جـ=جـلجـ جـجـ جـ=جـلل04485120150100061 84567.6    ل37

مستجد =جـلل=جـهاله كرم نبٌة احمد ل=جـلجـ جـجـ جـ=جـمجـ جـ04485120150100351 83867.04    ل38

مستجد =جـل=جـلاٌه صالح عبدالخالك عبدالحمٌد =جـللجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100346 83266.56    ل39

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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مالحظات

يونيو: دور

مستجد جـ جـلللوالء عادل شحاته لابٌل ل=جـلجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120150100356 82365.84محاسبة   لل40

مستجد لل=جـ=جـاسماء احمد عبده الرٌفى =جـل=جـلجـ جـ=جـل=جـ04485120140100100 82265.76    ل41

مستجد =جـل=جـلدعاء عادل حسب هللا عبدالفتاح ل=جـل=جـ=جـجـ جـ=جـم044815120160100806 82065.6    ل42

مستجد ل=جـللهبه عزالدٌن عبدالحلٌم دمحم للجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100790 إلتصادٌات ل  ل43

و ممومات

صناعة

81965.52

مستجد =جـلللساره على عبد المنعم دمحم علوان لل=جـ=جـ=جـمل=جـ04485120150100543 81865.44    ل44

19طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم

مستجد =جـلللسمر سامى دمحم على نصر =جـل=جـل=جـجـ جـلجـ جـ04485120140100428 81164.88مبادئ تربٌة ل  ل1

مستجد =جـجـ جـللنهى عز الدٌن دسولى ابراهٌم ل=جـل=جـجـ جـ=جـل=جـ04485120150100138 81064.8    ل2

فرصة

 رابعة

 عشر

للجـ جـجـ جـهبه السٌد السعٌد عمرٌة ل=جـل=جـللمجـ جـ04485120000100001 80564.4    غ3

مستجد =جـلل=جـنسمه احمد بٌومى احمد للل=جـ=جـجـ جـلجـ جـ04485120150100095 80264.16    ل4

مستجد =جـلللاسراء جابر محمود سوٌدان للللجـ جـمل=جـ04485120140100092 79163.28    ل5

مستجد =جـلللاٌه ابراهٌم دمحم ابو سكٌنه لللل=جـجـ جـ=جـم04485120150100189 79163.28    ل6

مستجد للللكٌرلس عٌسى فهٌم للدس لجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100496 78963.12    ل7

مستجد =جـلللامل زٌنهم سعد الدٌب لللجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120150100309 78762.96    ل8

مستجد ل=جـ=جـلاسالم عادل سعد زغلول لطماطه =جـ=جـللجـ جـ=جـل=جـ04485120140100205 78462.72    ل9

مستجد للللنورهان دمحم عبدالعلٌم مملد للل=جـ=جـ=جـ=جـجـ جـ04485120150100333 78362.64    ل10

مستجد =جـلللدٌنا دمحم صالح دمحم سلٌم ل=جـل=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100362 78162.48    ل11

مستجد =جـلللامٌمه على عبدالمنعم غازى =جـللجـ جـجـ جـ=جـل=جـ04485120150100605 78062.4    ل12
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يونيو: دور

مستجد لل=جـلاحمد عادل جابرى عبد السالم ل=جـل=جـل=جـل=جـ04485120150100337 77562    ل13

مستجد للللصابر سامً صابر عبده النٌدانى =جـلللجـ جـجـ جـ=جـ=جـ04485120150100171 77461.92    ل14

مستجد للللامٌرة بدر احمد ابراهٌم الماضى لل=جـل=جـجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100182 76561.2    ل15

مستجد للللسالً سعٌد دمحم شعلة ل=جـل=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100147 تارٌخ ل  ل16

النسٌج
76461.12

مستجد للللابراهٌم احمد دمحم الرفاعى =جـللل=جـجـ جـل=جـ04485120150100474 إختٌار و ل  ل17

تنفٌذ

(ب)المالبس

75660.48

باق =جـلللامانى رمضان موسى غنٌم =جـلللجـ جـل=جـل044821031250338 72958.32    ل18

مستجد للللرٌهام دمحم سعد عبد الحلٌم ابو احمد لللل=جـ=جـل=جـ044815120150100642 لل  ل19 إلتصادٌات

و ممومات

صناعة

إختٌار و

تنفٌذ
69455.52

1طالب دور سبتمبر ويحجب تقديرهم لرسوبهم فى مادة ثانوية :عددهم

مستجد جـ جـلللاٌه وحٌد السٌد محمود عالم للل=جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100276     ض1

7طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

مستجد للللاحمد عز الدٌن عبدالمنعم عفٌفً للض=جـ=جـ=جـلجـ جـ044815120150100694     ل1

باق للضلامٌرة سامى على السٌد خلف لل=جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ044820112372741     ل2

مستجد =جـ=جـللعصام دمحم ابراهٌم حموده =جـلضم=جـ=جـ=جـجـ جـ04485120140100416     ل3

مستجد للللتمً ناصر المطب ابوسكٌنه لضلل=جـجـ جـل=جـ04485120150100192 إلتصادٌات ل  ل4

و ممومات

صناعة
مستجد للللدعاء شولً عبدالعلٌم حسٌن للض جـ=جـ=جـ=جـلجـ جـ04485120150100202     ل5

مستجد جـ جـلل=جـنانسً سامً عبد الرسول مرسً =جـ=جـض=جـجـ جـممجـ جـ04485120150100335     ل6

باق جـ جـل=جـجـ جـاسراء فكرى عبد الرحمن الثعلب =جـللجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ0448520141216234 إحصاء وكمبٌوتر ض ل=جـ7

برمجة

4مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد للللٌاسمٌن دمحم ابوالٌزٌد طٌرالبر لللجـ جـ=جـجـ جـضجـ جـ04485120150100222     ض1
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يونيو: دور

مستجد للض جـلاالء مجدي عبد السالم خالد للللجـ جـ=جـل=جـ04485120150100298 إحصاء ومحاسبة ل لض2

برمجة

مستجد =جـلللالزهراء عبد الغنً عبد العاطى جودة للض جـ=جـجـ جـجـ جـل=جـ04485120150100313     ض3

مستجد =جـلللاسماء عبد الرحمن حسن مرسً المشد للض=جـجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120150100452     ض4

4طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف :عددهم

فرصة 

أولى
مجـ جـللامٌرة ممدوح عبد الصادق الشرلاوى غ=جـغجـ جـجـ جـل=جـم044820131229798     جـ جـ1

فرصة

 ثالثة
=جـل=جـلفاطمة الزهراء محمود حسن حسن غلغلجـ جـلل=جـ04485120090100140     ل2

باق لض جـللاحمد حامد على طه عطٌة ض جـللللللل04485120110100016 اختٌار و   لل3

تنفٌذ

(أ)المالبس
مستجد =جـلللامنٌه شامل احمد عبدالمعطً دمحم غضل=جـجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120140100318     ل4

5مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف  :عددهم

مستجد للللعبدهللا دمحم احمد زاٌد للض جـل=جـ=جـل=جـ04485120130100176 الكمٌاء  لض جـض1

الطبٌعٌة
محاسبة

مستجد للللتسبٌح عالء الدٌن ٌوسف رزق ضلض جـل=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100223 محاسبة   لض2

مستجد للضلسماح دمحم احمد على سالم للض جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ04485120150100236     ض3

مستجد للض جـلدٌنا دمحم عبدالعزٌز جبٌر للض جـلجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120150100248 إلتصادٌات ل  ض4

و ممومات

صناعة
مستجد =جـلللحفصة مصطفى ابراهٌم احمد الدٌب ضلض جـل=جـ=جـلجـ جـ04485120150100487     ض جـ5

1طالب باقون لإلعادة :عددهم

مستجد غغغغمرٌم رمزى فرج بغدادى فرج غغغغغغغغ04485120150100518 لغة عربٌة غ  غ1

2طالب مفصولون لرسوبهم ثالثة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثانية :عددهم

فرصة 

أولى
غلغغنسمة عزت عبد الحلٌم ابو راجح غلغجـ جـللمجـ جـ04485120080100116     ل1

فرصة 

أولى
لغ=جـلسهٌلة ٌاسر محمود فضل غلغللغغجـ جـ04485120110100368     ل2

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة
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المجموع
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المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

1طالب مفصولون نهائيا :عددهم

فرصة 

أخٌرة
غغغغسارة رضا حلمى غغغغغغغغ04485120110100435 غغغغغ1 لغةكمبٌوتر

إنجلٌزٌة

(تخصص)

لغة

إنجلٌزٌة

الصباغة

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة


