
.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

احمد جمال عبد العزٌز عبادة1110219

محمد جمال عرفه الشٌخ2110334

محمد طارق شعبان دٌاب3110355

محمد مصطفى محمد خلٌل4110377

احمد عبد الحمٌد عبد العزٌز النمر5120020

جمعة محمد جمعة العمارٌن6130155

زهره عدنان الهواش7130204

عبد هللا ناصر الدٌن محمد الكبٌسى8130260

محمد رمضان حسن الشٌخ9130312

محمد عادل محمد عرفه10130322

احمد رجب عبد الحافظ عبد العلٌم11140017

احمد عبد الحمٌد عبد هللا طعٌمه12140032

احمد عبد الفتاح صابر ابو فرو13140035

احمد عبد المنعم نبوى رٌحان14140036

احمد محمد عبد العاطى ابو السعود15140045

احمد ناصر ابراهٌم الشاعر16140055

اسراء عبد المنعم حسن خطاب17140082

اسالم سعٌد سٌد احمد وتوت18140095

اسالم فتحى نصر احمد سالم19140097

امانى احمد محمد على عمران20140129

اٌه بهٌج سعٌد اندورة21140210

اٌه  عبد المحسن عبد المنعم محمد22140219

اٌه محمد عبد هللا العدوى23140228

تؽرٌد عبد هللا عبد الكرٌم24140246

شٌماء على فوزى عجرمه25140399

عمر محمد عبد البارى الوراقى26140430

عمرو باسم سعٌد ابو هٌبه               27140432

فاطمة صالح محمد السقا28140448

محمد السٌد عبد الستار ابراهٌم29140476

محمد محمود محمد العدسى30140506

(1لجنة رقم )مدرج الدور السادس اللجنة االولى 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

مها جابر عبد العزٌز احمد              31140581

نهى محمد السٌد ابو عٌد32140628

هند عادل شعٌان عٌد33140671

سلٌما ن محمود سلٌمان فوزو                34140706

ابراهٌم احمد حسن الخول35150002ً

ابراهٌم جمال إبراهٌم حسن سالمه36150003

ابراهٌم كامل فهٌم عشٌبه37150004

ابراهٌم ماهر محمد عبد العزٌز 38150005

احالم عزمً سعد سالم بسٌون39150006ً

احمد ابراهٌم السٌد سوسه40150007

احمد اشرؾ احمد نصار41150008

احمد اشرؾ أمٌن شعبان قطب42150009

احمد السٌد حمدى السٌد عثمان43150011

احمد السٌد عبد العال مرسى44150012

احمد السٌد عبدهللا الحداد45150013

احمد اٌهاب احمد البقٌعى46150014

احمد بالل رشٌد أحمد سالمه47150015

احمد توفٌق محمد ماضى48150016

احمد جابر محمود سوٌد49150017

احمد جعفر عبد الجلٌل جعفر50150018

احمد جالل محفوظ عبد ربه51150019

احمد جمال السٌد جمعة52150020

احمد جمال خضر الموزى53150021

احمد جمال فرٌد عٌش54150023

احمد حامد طه محمد55150024

احمد حمدي ابراهٌم مصٌلحى56150026

احمد حمدي عبدالحمٌد عصر57150027

احمد حمزة مصطفى طه58150028

احمد خالد احمد هالل59150030

احمد رأفت شعبان دٌاب60150031

(2لجنة رقم )مدرج الدور السادس اللجنة االولى 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

احمد رجب ملٌجى اللٌن61150032

احمد سالم عبد الحفٌظ ابو عزٌز62150033

احمد سالم محمد الجمل63150034

احمد سامح سعد مصٌلح64150035ً

احمد سامح سعٌد الملٌجى65150036

احمد سامً محمد على الزٌات66150037

احمد سلٌمان عبد الفتاح سلٌمان 67150039

احمد صابر مصلحى عمران68150041

احمد صبري حسٌن الحلفاوى69150042

احمد عاطؾ محمد النقٌب70150043

احمد عبد الرحٌم مصطفً العٌسوي71150045

احمد عبد العال السٌد أحمد72150046

احمد عبد الهادي محمد عبدالهادى73150049

احمد عبده صابر محمد مروان74150050

احمد عفٌفً محمد عفٌفى خطاب75150051

احمد علً محمد راض76150052ً

احمد عمرو ذكى النمر77150053

احمد فاٌز عبد الهادى جاد الجزار78150054

احمد كمال محمود سعد البرم79150056

احمد محمد احمد عبد الفضٌل80150059

احمد محمد عبد العاطً عبدهللا عبدالعاط81150061ً

احمد مسلم محمد عٌد82150064

احمد مصطفى السٌد محمد الشام83150065ً

احمد ناصر عبد السالم طوالن84150066

احمد ناصر محمد زٌنهم رجب85150067

احمد ٌسري سمٌر عبدالجواد86150070

اروى حسنً قطب شرع87150071

اسامة احمد عبداللطٌؾ محمد سالم88150072

اسامة حسانٌن حسن شرٌؾ89150073

اسامة محمد عبد المقصود عوض90150074

(3لجنة رقم )مدرج الدور السادس اللجنة االولى 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اسراء ابراهٌم ابو الفتوح شادى91150075

اسراء احمد عبد المنعم محمد92150076

اسراء امٌن أحمد الكفراوى93150077

اسراء بدر عبد العزٌز البركى94150078

اسراء بدران احمد محمد95150079

اسراء جمعة عبد اللطٌؾ جوٌلى96150080

اسراء حسٌن ٌسرى محمود ؼنٌم97150081

اسراء خالد السٌد عزٌز98150082

اسراء زٌد على سٌؾ الدٌن99150084

اسراء سامً توفٌق النحاس100150085

اسراء سعد زاهر محمد شدٌد101150086

اسراء سعد ٌوسؾ حجاج102150087

اسراء سعٌد السٌد محمد القناوى103150088

اسراء صبحً اسماعٌل الشقانى104150089

اسراء صبري على الصٌفى105150090

اسراء عبد الرازق ابو الٌزٌد ابوحسن106150092

اسراء علً السٌدعلى المكاوى107150093

اسراء علً حسن عبدالجواد القاضى108150094

اسراء فتحً على على سلٌمان109150095

اسراء محمد احمد عطٌه110150096

اسراء محمد السٌد محمد شرباش111150097

اسراء محمد عبد المنعم  احمد دعبس112150099

اسراء محمد عبدالعاطً زهران113150100

اسراء محمد عطٌه عمران114150101

اسراء مصطفى شدٌد مصطفى شدٌد115150102

اسراء ممدوح حلمى قطب116150103

اسراء نصر أبو المعاطً أمام عطٌة117150104

اسراء هانً عبد الؽنً الشام118150105ً

اسراء ٌحٌى بدوى رمضان119150106

اسراء ٌسري عبد المعبود البدرى120150107

(4لجنة رقم )قاعة الدور السادس المدرج الصؽٌر اللجنة الثانٌة 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اسالم اشرؾ عبد العلٌم ابو العزم121150108

اسالم جمال عبد الرحمن الجمسى122150109

اسالم خالد عبدالمؤمن عبدالحلٌم123150110

اسالم علً محمد على المشاٌخ124150112

اسالم محمد صدٌق البتانونى125150113

اسماء السٌد احمد مصطفى احمد126150114

اسماء امٌن عبد الحمٌد شرٌؾ127150115

اسماء رزق سعد الؽراب128150116

اسماء شوقً المصٌلحى عبد الرحمن 129150117

اسماء عامر حامد شكر130150118

اسماء عرفة الؽمرى على131150119

اسماء فتحً عبد الجواد احمد عجٌز132150120

اسماء ماهر عبد الفضٌل نصار133150121

اسماء محمد امٌن شهاب الدٌن134150122

اسماء مصطفى عطٌة النضار135150123

اسماء ناصر عواد الزعٌم136150124

اضواء محمد عبد العزٌز منجود137150125

اكرم محمد ابو العباس احمد138150126

االء احمد الشافعى الشاذلى139150127

االء احمد أحمد الدماطى140150128

االء احمد عبدالؽفار ؼالى141150129

االء احمد محمود عٌاد142150131

االء احمد هاشم منجود143150132

االء صابر أبو المعاطى عٌطة144150133

االء صبري السٌد شرٌؾ145150134

االء فكري عبد الرازق سلٌمان دٌاب146150136

االء ماجد وجٌه سٌداحمد حسن147150137

االء محمد سلٌمان ابراهٌم الرخ148150138

االء محمد عبد الحمٌد كٌوان149150139

االء موسى عبد الرحمن موسى150150140

(5لجنة رقم )المدرج الصؽٌر الدور السادس  اللجنة الثانٌة 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

االء ٌحً حسن زاٌد151150142

االء ٌسري ابراهٌم الكٌالن152150143ً

الزهراء سعٌد سنوسى ابراهٌم153150144

السٌد حسٌن السٌد عبد الفتاح154150145

السٌد عالء الدٌن السٌد خلٌل رزق155150146

الشٌماء توحٌد حسن السلكاوى156150147

الشٌماء لطفً محمد عٌد157150148

امانً عالء ابراهٌم ترك158150150ً

امانً ماهر محمدى خلؾ159150151

امانً محمد عبد العلٌم محمد160150152

امنٌة احمد ابراهٌم محمد خوخه161150153

امنٌة السٌد محمد رصاص162150154

امنٌة جمال محمد على صٌام163150155

امنٌة عبد الفتاح فرج ابراهٌم164150157

امٌرة ابراهٌم محمد احمد شلبى165150158

امٌرة احمد عبدالعزٌز نعمان166150159

امٌرة احمد فتحى ؼراب167150160

امٌرة البٌومً عبد الحلٌم الرؼٌوى168150161

امٌرة السٌد حامد ابراهٌم عمر169150162

امٌرة حسٌن محمد جمعه طلبه170150163

امٌرة سعٌد عبد الحمٌد بدر171150164

امٌرة سمٌر عبد الستار أحمد سعد172150165

امٌرة شاكر شحات ابو عمٌش173150166

امٌرة عادل الجٌوشى  حسانٌن 174150167

امٌرة عبد المنعم السٌد أحمدى175150168

امٌرة عصام السٌد احمد عبد المنعم176150169

امٌرة على احمد الملٌجى177150170

امٌرة فتحً سعٌد الشٌخ على178150171

امٌرة مجدي على اللهلوبى179150172

امٌرة محمد سعٌد فاٌد180150173

(6لجنة رقم )مدرج الدور السادس المدرج الكبٌر اللجنة الثالثة 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

امٌرة محمد محمود عالم181150174

امٌرة نبٌل فتحى صٌام182150175

امٌرة ٌوسؾ حامد ابراهٌم183150176

امٌنة اٌهاب فاروق أحمد شهاب184150177

انجً اسامة ابراهٌم مهدى185150178

اٌات طارق عبد العزٌز الصاوي186150179

اٌات محمد محمد راشد187150180

اٌات مصطفى كامل عبدالرحمن 188150181

اٌاد ٌحٌى عبدالعزٌز جعفر189150182

اٌة احمد فؤاد محمد عبد هللا190150183

اٌة احمد محمد خمٌس191150184

اٌة جمال احمد عبدالواحد المرعزي192150185

اٌة جمال صابر ابراهٌم فوده193150186

اٌة جمال عبدالستار جمعه194150187

اٌة حمدي محمد ابراهٌم الشٌخ عامر195150189

اٌة خطٌب عبدالحمٌد ناصر196150190

اٌة سالم الدٌب سٌداحمد حفناوى197150191

اٌة سامً جاد الشحنى198150192

اٌة سعٌد رشاد المصرى199150193

اٌة سعٌد عبد ربه ابو ٌحٌى200150194

اٌة سعٌد محمد الصٌفى201150195

اٌة سلٌمان مرشدي سلٌمان مسعود202150196

اٌة شبل عبدالمجٌد عطٌة سلٌمان203150197

اٌة صالح الدٌن محمد الكمشٌشى204150198

اٌة صالح الدٌن مصلحً الشابوري205150199

اٌة صالح حسنً هوٌدي206150200

اٌة طارق انورالسٌد اللٌثى207150201

اٌة طارق محمد عبد هللا208150202

اٌة عبد الحمٌد شبل محمود ابوعمر209150203

اٌة عبد الكرٌم محمد الدٌب210150204

(7لجنة رقم )مدرج الدور السادس المدرج الكبٌر اللجنة الثالثة  



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اٌة عبد المنصؾ إسماعٌل محمود211150205

اٌة عبد المنعم أحمد أبو خضره212150206

اٌة عرفة عبدالستار محمد السٌد213150207

اٌة عزت شحات محمود214150208

اٌه عصام عبد الونٌس بحٌرى215150209

اٌة علً عبد الهادى عبد المعطى 216150210

اٌة ؼرٌب محمود الدماصى217150211

اٌة فتحً حسن العبد218150212

اٌة فتحً عباس الشرقاوى219150213

اٌة فٌصل فتوح الجنزورى220150214

اٌة محمد السٌد عبد المقصود221150216

اٌة محمد عبد القوى محمد222150217

اٌة محمد عبدهللا عوؾ223150218

اٌة محمد مخلص بدٌر224150219

اٌة محمد مصطفً على عبد الرحمن225150220

اٌة محمود معوض المعناوى226150221

اٌة ناجح محمد احمد زٌد227150222

اٌثار اٌمن محمد كمال خضر228150223

اٌمان ابراهٌم عبد العزٌز زٌن الدٌن229150224

اٌمان احمد أبوالنٌل وهبه230150225

اٌمان احمد محمد القناوى231150226

اٌمان السٌد ابراهٌم الزوق232150227

اٌمان السٌد فتحً جنه233150228

اٌمان جمال محمد محمود المؽربى234150229

اٌمان حسن ابراهٌم بكر جمال الدٌن235150230

اٌمان حمادة محمد قولح236150231

اٌمان حمدان عبدالجواد محمد237150232

اٌمان حمدي عبد البارى بدر عبد 238150233

اٌمان سعٌد عبد العزٌز حسٌن239150234

اٌمان شوقً محمد عبد الؽفار240150235

(8لجنة رقم )مدرج الدور السادس المدرج الكبٌر اللجنة الثالثة  



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اٌمان طارق محمد بسٌونى الشبٌنى241150236

اٌمان عاطؾ شعبان حسن الماح242150237ً

اٌمان عاطؾ محمد عامر243150238

اٌمان عبد الرسول عبدالؽنى السٌد244150239

اٌمان عبد العزٌز عبدالخالق مسعد245150240

اٌمان كرم عبدالعزٌز حمد246150241

اٌمان كمال ابراهٌم رسالن شلبى247150242

اٌمان ماهر محمد عبد الواحد248150243

اٌمان محفوظ حامد على حسنٌن249150244

اٌمان محمد السٌد محمد عٌد250150245

اٌمان محمد سعٌد الخفٌؾ251150246

اٌمان محمد على حجازى252150247

اٌمن عاطؾ عبد الحلٌم عبد المجٌد253150248

اٌناس سامً مبروك الشٌخ254150249

اٌناس عبد هللا عبدهللا ٌونس255150250

اٌهاب طه عبدالحمٌد الششتاوى256150251

اٌهاب عادل حسانٌن السٌد السبعاوى257150252

بدوي مجدي بدوى ابو المجد258150254

بسمة السٌد عبداللطٌؾ حماد259150255

بسمة محمد عطٌة محمد عمار260150256

بسمة ناصر السٌد هشهش261150257

بسنت كمال عبد السمٌع القاضى262150258

بسنت مصطفى فتحى حجاب263150259

بٌشوي عماد رزق خلٌل264150260

تسنٌم احمد على زهران265150261

تسنٌم طارق مختار عبدالحمٌد القلشى266150262

تسنٌم فتحً الدسوقى أحمد267150263

تقً ابراهٌم احمد عطا محمود268150264

تقً عبد الظاهر عبد الحمٌد محروس269150265

تقً عالء الدٌن محمد ابوحجازى270150266

(9لجنة رقم )مدرج الدور السادس المدرج الكبٌر اللجنة الثالثة  



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

جابر محمد عزب مرسى الشون271150267

جهاد خالد عبدالفضٌل عامر272150269

جهاد عادل رشاد حفناوى273150270

جهاد محمد محمد الحاج سٌد 274150271

جهاد مختار عبد الحى عبد الحمٌد 275150272

جٌهان اسامة ابوالفتوح محمد276150273

حازم جمال فاروق محروس277150274

حامد انور حامد شلتوت278150275

حسام عصام عبد الصبور حسٌن 279150276

حسام محمود محمد مرسى280150277

حسناء فرج عبد التواب281150278

حمدي سامً عبد الفتاح احمد عمر282150280

حنان رأفت فؤاد حافظ عالم283150281

حنٌن محمد فؤاد بدوى284150282

خالد عبد العزٌز محمود عبد العزٌز285150284

(10لجنة رقم )مدرج الدور السادس المدرج الكبٌر اللجنة الثالثة  



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

خالد مسعد محمد بالبل286150285

دالٌا رزق على سالمان287150287

دالٌا سمٌر محمود الدبور288150288

دالٌا فاٌق عمر حشٌش289150289

دالٌا محمد مصطفى شهاب الدٌن290150290

دعاء بدر ممدوح اللٌث291150291ً

دعاء شفٌق حامد على عمر292150292

دعاء صبحً الكومى هالل293150293

دعاء صبحً على راشد294150294

دعاء عادل شوقى فرج اللة295150295

دعاء عبد العزٌز محمد محمد296150296

دعاء مكرم محمد أبو سالم297150297

دهب محمد جمال محمد ابوالؽار298150299

دٌنا احمد شوقى طلبه299150300

دٌنا حمدي أحمد الرخاوى300150301

دٌنا شبل لطفى السٌد احمد301150302

دٌنا شكري محمود ؼالب302150303

دٌنا عبد الحمٌد عبده العجوه303150304

دٌنا عالء صالح كامل304150305

دٌنا فتحً إبراهٌم حجازى305150306

رامز عماد وسٌلى عازر306150308

رامً اسامة على الفٌومى307150309

رانٌا رجب محمود عطٌه308150311

رانٌا صبحً ابراهٌم المقٌمى309150312

رانٌا عبد الناصر محمدى سند310150313

رانٌا محمد رشدى خلٌفه311150314

رباب سعٌد عبد العاطى ٌونس312150315

رحاب محمد احمد الشبكة313150317

رحاب محمد السٌد وفا314150318

رحاب محمد حامد النجار315150319

(11لجنة رقم ) بالدور الخامس اللجنة الرابعة 6مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

رحاب محمد فتحى سٌداحمد316150320

رشا حافظ محمد على ابراهٌم317150321

رشٌد اشرؾ محمد عبدالجواد 318150322

رضا علً محمد عامر319150323

رضوى رمضان عبد العزٌز عبد السالم320150324

رضوى صالح عبد الفتاح ابو حسٌن321150325

رؼدة فتحً عبدالسمٌع الحناوى322150326

رفٌدة مرعً عبدالمحسن أبو شوكه323150327

رقٌة عاطؾ حسٌن زهره324150328

رمزي صبري عبد الملك اسكندر325150329

رنا حسن أمٌن منصور326150330

رنا سامً محمود محمد الجندى327150331

رهام احمد عبداللطٌؾ محمد سالم328150332

رواء ماهر امٌن عبد المنعم دشٌش329150333

روان محمد ابراهٌم نورالدٌن330150334

روان محمدتوفٌق منصور 331150335

روان محمد فتحى السٌد سلٌمان332150336

روضة عبد المنعم محمد الحسٌنى 333150337

روضة عماد فؤاد ابراهٌم ابوؼنٌمه334150338

رٌم بدر محمد محمد بدر335150339

رٌم صابر حسٌن ابراهٌم336150340

رٌم عادل حسٌن عبداللطٌؾ337150341

رٌم عبد الحمٌد عباس عبد اللطٌؾ338150342

رٌم محمد عبد الكرٌم محمود عفٌفى339150343

رٌهام اسامة عبدالهادى محمد جمعه340150344

رٌهام رضا سعد مصطفى341150345

رٌهام عبد الحمٌد احمد عطا342150346

زهراء لطفً عمر حمودة343150347

زٌنب احمد مهدى عبد هللا344150348

زٌنب رزق علً المقرؾ345150349

(12لجنة رقم ) بالدور الخامس اللجنة الرابعة 6مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

زٌنب شعبان عبد الخالق346150350

زٌنب محمد عبد الؽنى فودة عبد الرحمن347150351

سارة ابراهٌم حامد الشٌخ348150352

سارة احمد سعٌد دروٌش349150353

سارة احمد نبوى احمد متى350150354

سارة السٌد ابو الفتوح حمادة351150355

سارة جمال عبد السمٌع زنون352150356

سارة حمدي القطب الزرقانى353150357

سارة حمدي حسن عمار354150358

سارة حمدي محمد عبد الصمد355150359

سارة سعٌد موسى موسً نصار356150360

سارة عبد التواب طه عبد التواب357150361

سارة عبد العزٌز عبدالرحمن الجد358150362

سارة عبد المقصود احمد شلتوت359150363

سارة كمال حسنى حنفً عامر360150364

سارة محمد بٌومى عٌسى361150365

سارة محمد عبد المطلب مجاهد362150366

سارة محمد معوض صٌره363150367

سارة محمود عبدالحق الشٌخ364150368

سارة محمود عبدالمقصود الماش365150369ً

سارة ناصر محمد عابدٌن366150370

سارة ٌونس عبد الفتاح محمد367150371

سامر رشاد السٌد عبد الحمٌد اللمعى368150372

سامر فتحً احمد القرواش369150373

سامً عبد المقصود احمد سامى 370150374

سامٌة عادل فتحى نور الدٌن371150375

سحر سعد عبدالجٌد مقلد372150377

سعٌد مجدي سعٌد عبد السالم الطنبداوى373150378

سلسبٌل سمٌر حسن ابراهٌم374150379

سلمى ابراهٌم عبد الوهاب تاج الدٌن375150380

(13لجنة رقم ) بالدور الخامس اللجنة الخامسة 7مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

سلمى احمد محمد الخضراوى376150381

سلمى سلٌمان صادق عبد العزٌز377150382

سلمى طارق محمود محمد حربة378150383

سلمى علً أحمد عامر379150384

سلمى قطب محمد قطب سلطان380150385

سلمى محمد على محمد وهدان381150386

سمر سعٌد ابراهٌم جمعه382150388

سمر سعٌد أحمد أبوفرو383150389

سمر طارق عبد المنعم فرحات384150390

سمٌة عصام سعد ابو خدٌجه385150391

سمٌة فكري محمد محمود المؽربى 386150392

سمٌه ٌاسر فهمى القربة387150393

سندرٌال عبد الناصر سعٌد سعٌد388150394

سندس احمد محمود حشاد389150395

سندس محمد ابوالعزم جاد ابوالعزم390150396

سهٌلة عبد العزٌز محمود حبٌب391150397

شادي السٌد ابراهٌم عبدالؽنى عطٌة392150398

شاهندا محمد عبدالحمٌد سلٌمان393150400

شاهٌناز عبد الفتاح حلمى بالل394150401

شروق احمد محى شرشر 395150402

شروق السٌد عوض اللة محمد396150403

شروق سعٌد محمود السٌد397150404

شروق سالمة محمد مصطفى الصباغ398150405

شروق عارؾ محمد السٌد شلبى399150406

شروق محمد النبوى الدمرداش400150407

شروق محمد شفٌق الفٌشاوى401150408

شروق محمد عبدالحمٌد سعد402150409

شٌماء السٌد عبدالمعطى القصبى403150411

شٌماء حسام عبد العلٌم موس404150412ً

شٌماء حسٌنً جادالحق محمد الجوهرى405150413

(14لجنة رقم ) بالدور الخامس اللجنة الخامسة 7مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

شٌماء سمٌر عبدالجواد عبد السالم حجازى406150414

شٌماء عبد الباسط أحمد العرابى407150415

شٌماء محمد سلٌمان ٌوسؾ القط408150416

شٌماء محمد شحات سوٌلم409150417

شٌماء محمد علً الناقة410150418

شٌماء محمد محمود خٌر هللا411150419

صافً محمد صافى المدولب412150420

صفٌة عبد القادر عبدالحمٌد تركى413150421

عادل شرٌؾ عادل اسماعٌل الشال414150423

عادل عبد المطلب محمود قندٌل محمد415150424

عادل عصام على عبد الحمٌد مجاهد416150425

عائشة ؼازي حسٌن البربري417150426

عبد الحمٌد ناصر عبدالحمٌد عطاهللا418150427

عبد الرحمن محمد احمد الشرٌؾ419150430

عبد الرحمن محمد رشاد حماد420150431

عبد الرحمن محمد عفٌفى النحاس421150432

عبد الرحمن مٌسر كامل عبد السالم422150433

عبد الستار السٌد ابراهٌم الجبٌرى423150435

عبد السالم جمعة على عبد السالم424150436

عبد العزٌز عبد الحق عبد العزٌز شلبى425150437

عبد هللا اٌمن عبدالرحمن عبدالمجٌد 426150440

عبد هللا ثروت عبد هللا السٌد سلٌمان427150441

عبد هللا حسن عبد المجٌد عبد المقصود428150442

عبد هللا سعٌد ابراهٌم محمد 429150443

عبد هللا شوقً محمد البرٌدى430150444

(15لجنة رقم ) بالدور الخامس  اللجنة السادسة 8مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

عبد هللا فاٌز عبدالجواد ضٌؾ431150445

عبد هللا محمد شاكر عرٌض432150447

عبد هللا محمد عبدالرازق ؼانم433150448

عبد هللا محمود عبد السالم حسب هللا434150449

عبد المؽنى رزق عبد المؽنى الوردانى435150450

عبٌر عبد الحمٌد سعٌد العراقً سالم436150451

عبٌر عبد هللا احمد عبدهللا إبراهٌم437150452

عبٌر علً علً عبد هللا خالؾ438150453

عزة عبد الحلٌم هارون عبدالعظٌم 439150454

عال السٌد سعٌد الشافعى440150455

عال خالد احمد حسٌن طه441150456

عالء شاكر أحمد المٌضى442150458

علً اشرؾ محمد السٌد سعٌد443150459

علً فرماوي شبل الدٌب444150460

علً محمد على محمد عبد المنعم445150461

علً مصطفى محمد عبد الحمٌد446150462

علٌاء محمد عبدالموجود عصر447150463

عماد محمد عبدالرحٌم بدر448150465

عمر صابر على ابراهٌم القرواش449150466

عمر مصطفى بسٌونى زهره450150467

(16لجنة رقم ) بالدور الخامس اللجنة السادسة 8مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

عمرو محمد عبدالعلٌم ناجى451150470

عمرو محمد فتحى عٌاد452150471

ؼادة المصلحً عبدالوهاب صالح453150472

فاتن حامد السٌد موسى454150473

فاطمة ابراهٌم فتحً فرٌد455150474

فاطمة الجوهري إبراهٌم أبو سمرة456150475

فاطمة خٌري عزٌز أحمد457150476

فاطمة سالم محمد عبد الهادى طه458150477

فاطمة صبحً الدسوقى عبد السالم 459150478

فاطمة فتحً فوزي عطٌة460150479

فاطمة محمود ابو العنٌن سالم461150480

فاطمة مصطفى فتح هللا االرناؤط462150481ً

امٌرة سعٌد عبدالمؤمن ٌوسؾ463150482

فتحً علً محمد عبدالجلٌل464150483

كرٌم ابراهٌم زكً نصار الكومى465150485

كرٌمة علً محمد بٌومى ابوطبلة466150487

كوثر احمد محمد عشماوى الفق467150488ً

كٌرلس كامل صادق بربرى468150489

لطفً ابو النصر محمد حسٌن469150490

لمى عبد العال حامد عبد العال470150491

لورانسا مصطفى مرسى الشامى471150492

لٌنا عبد المعطً عبد الرحمن بقوش472150493

لٌنة ناصر سعٌد خفاجى شرٌؾ473150494

ماجً محمود محى الدٌن الحبشى474150495

مادونا عماد فوزي الراهب475150496

مارٌنا عماد جرجس ؼبلاير476150497

ماهً منٌر مصطفى صبح خطاب477150498

محمد احمد ذكى مرعى478150499

محمد اسامة حسن خلٌفه479150500

محمد اسامة حمدى الزناقٌرى480150501

(17لجنة رقم )مدرج الجودة بالدور الرابع اللجنة السابعة 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

محمد اشرؾ خلٌفة احمد481150502

محمد اشرؾ محمد ابو رومٌة482150503

محمد اشرؾ محمد ابو حصوة483150504

محمد اشرؾ محمد قنصوه484150505

محمد اكرم محمود الوكٌل485150506

محمد السٌد السٌد بسٌونى486150507

محمد السٌد عبدالتواب ابواسماعٌل487150508

محمد الصاوي على بدوى488150509

محمد اٌمن احمد راضى489150510

محمد اٌمن عطٌة هالل490150512

محمد جمال احمد مساعد491150514

محمد جمال عبدالموجود سرحان492150515

محمد حازم نصرالدٌن سالمه493150518

محمد حسن عبدالعزٌز عبٌد494150519

محمد حسنً على الحسٌنى495150520

محمد حلمً أحمد أبوالنٌل496150522

محمد حمدي محمد الشنوانى497150523

محمد حمدي محمد خلؾ498150524

محمد خالد علً نصر الدٌن499150525

محمد خٌري سعد الصدقة500150527

محمد رجب سعفان الشاذلى501150528

محمد رجب محمد شرشر502150529

محمد رضا ابوالعال السٌد503150530

محمد رمضان محمد راض504150531ً

محمد رٌاض عبد الفتاح هندى505150532

محمد زكرٌا أحمد سالم506150533

محمد ساهر كمال عبد الجواد الشافعى507150534

محمد سعد عبد الحمٌد ابو بٌه508150535

محمد سعٌد ابراهٌم محمد جاد509150536

محمد سمٌر محمد موسى510150537

(18لجنة رقم ) بالدور الرابع اللجنة السابعة 5مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

محمد صبحً علً السبك511150538ً

محمد صالح ابراهٌم مبروك القمحاوى512150540

محمد صالح عبد اللطٌؾ أبو قورة513150541

محمد صالح محمد السٌد514150542

محمد طارق محمد حواس515150543

محمد طه عبد الؽنى ملٌجى نصر516150544

محمد عادل علً جعفر517150546

محمد عادل فاروق القنفد518150547

محمد عادل محمد وجٌه عبدالهادي519150548

محمد عاطؾ عبدالفتاح ٌوسؾ520150550

محمد عاطؾ محمد بٌومً الحفناوي521150551

محمد عبد الحكٌم محمد عزٌز522150552

محمد عبد الرحمن محمد العبساوى523150553

محمد عبد السمٌع امٌن االسرج524150554

محمد عبد العزٌز العلٌمً عبدالعزٌز الشٌخ525150555

محمد عبد العزٌز حسٌن جاد526150556

محمد عبد هللا محمد الفالحة527150557

محمد عبد هللا محمد محمد ابراهٌم528150558

محمد عالء الدٌن نجٌب شقره529150559

محمد علً محمد خمٌس530150560

(19لجنة رقم )بالدور الرابع اللجنة الثامنة  ( 1 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

محمد علً محمود اسماعٌل مدكور531150561

محمد ؼرٌب حسن ؼرٌب532150563

محمد فاروق فاروق محمد533150564

محمد فوزي ابو العز الفق534150565ً

محمد فوزي امٌن عبدالعال535150566

محمد كمال محمد عالم536150567

محمد لطٌؾ محمدي الؽرابل537150568ً

محمد مجدى محمود ابو شٌخ على538150569

محمد محمود عبد العاطى عبد المجٌد539150570

محمد مدحت الجٌوشى حسانٌن540150571

محمد نجاتً مختارأحمد شتله541150572

محمد نصر عبد الؽنى رمضان المزٌن542150574

محمد نمٌري محمد مرعى543150575

محمد هانً محمد الحرون544150576

محمد ٌحٌى احمد قابٌل545150577

محمود جمال محمد حسانٌن منصور546150580

محمود جمٌل على الجمسى547150581

محمود حامد عبد هللا عٌسى548150582

محمود خالد محمود سوٌد549150583

محمود سامً محمد اسماعٌل طه550150584

(20لجنة رقم )بالدور الرابع اللجنة الثامنة   ( 1 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

محمود طاهر رجب حنفى551150585

محمود عبد الحمٌد احمد احمد شاهٌن552150586

محمود عبد الحمٌد محمود الجندي553150587

محمود عزت محمد عبد الحمٌد بدٌر554150589

محمود علً عبدالقادر شاهٌن555150590

محمود علً محمود محمد هالل556150591

محمود فتحً سعد عٌسى557150592

محمود كامل محمود عمار558150593

محمود محمد سعد محمد عبد ربه559150594

محمود محمد عبد العزٌز موس560150595ً

محمود محمد عبدالعزٌز عبدالوهاب561150597

محمود محمد محمد عبد الحا فظ562150598

محمود مطٌع خالد عز الدٌن563150599

مرام محمد ؼنٌم رٌحان564150600

مرنا سعٌد عبدالباسط حسٌن565150601

مروة ابراهٌم عبدالمجٌد عوٌس 566150602

مروة الحسٌنً بسٌونى الشرٌؾ567150603

مروة توفٌق كمال بٌومى سعد نصر568150604

مروة سعٌد السٌد زكً بدر569150605

مروة شحاتة عبد الرحمن منصور570150606

(21لجنة رقم )بالدور الرابع اللجنة الثامنة  ( 2 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

مروة عبد السالم سعٌد زاٌد571150607

مروة عبد المجٌد حلمى عبد المجٌد572150608

مروة محمد عبد العلٌم الشافعى573150609

مروة محمود محمد جمال ابو الؽار574150610

مرٌم ابراهٌم نصٌؾ مطر575150611

مرٌم احمد زاٌد احمد576150612

مرٌم احمد علً عبد الجواد577150613

مرٌم حامد على عبدالفتاح الوردانى578150615

مرٌم صالح محمد محمود طبور579150616

مرٌم عادل احمد الشرقاوي580150617

مرٌم عبد المنعم جابر عبادة581150618

مرٌم مجدي محمدعبدالمؤمن الهنداوى582150619

مشٌرة اشرؾ عنتر فرج583150620

مصطفى احمد عبدالؽفار اللٌن584150621

مصطفى السٌد محمد الصاٌػ585150622

مصطفى جمال الدٌن عبدالعلٌم زاٌده586150623

مصطفى سامً عبد القادر احمد587150624

مصطفى سعٌد ابراهٌم عوض588150625

مصطفى عابد عبد العظٌم خٌر هللا589150626

مصطفى عبد العزٌز مصطفى شافعى590150627

(22لجنة رقم )بالدور الرابع اللجنة الثامنة  ( 2 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

مصطفى عبد المنصؾ محمود شهاب591150628

مصطفى محمد عبد اللطٌؾ محمد 592150631

مصطفى محمود عبد هللا منصور593150632

مصطفى نبٌل عبدالقوى على عٌاد594150633

معتز محمد احمد المقنن595150634

مالك سمٌر مٌخائٌل عطٌة596150635

منار ابراهٌم متولى سوٌلم597150636

منار اشرؾ محمد جالل محمد 598150637

منار علً عبد الستار عٌد599150638

منار محمد مصطفً شلتوت600150639

منة هللا ابراهٌم محروس عبدالرحمن 601150640

منة هللا طه على ابو طالب602150641

منة هللا محمد عبدالفتاح مصطفى 603150642

منة هللا هشام عبد العظٌم محمد 604150643

منى احمد حسن دابى605150644

منى رضا عبد الرحمن فرج بدر606150645

منى عادل عبدالرحمن خلٌفة607150646

منى عبد الؽنً على ابراهٌم طعٌمه608150647

منى عبد الوهاب سعد مصطفى 609150648

مها اشرؾ عبدهللا عٌد610150649

مها ممدوح مصطفى حفنى611150650

موسى صبري موسى سعد مسعود612150651

مونٌكا جورج فرنسٌس مٌنا613150652

مً احمد جمال عبدالمجٌد احمد614150655

مً بهً الدٌن محمد عبدالواحد جزر615150656

مً حسٌن أحمد البرعى616150657

مً ربٌع حامد الجزار617150658

مً سعٌد مصطفى هشهش618150659

مً عبد المحسن حسٌن عبدالمحسن619150660

مً مجدي محمد كمال خضر620150661

(23لجنة رقم ) بالدور الثالث اللجنة التاسعة 4مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

مً محمد رجب نجم621150662

مٌادة اشرؾ محمود هاشم622150663

مٌادة طارق محمد مجاهد أبو دوح623150664

مٌار وائل محمد المال624150666

مٌرنا عثمان محمد توفٌق ابراهٌم625150667

نادر فتحً شحاتة ابو عٌد626150668

نادٌة السٌد على السٌد محمد وافى627150669

نارٌمان صبري محمد بٌومى قابٌل628150670

نانسً اٌمن عبدهللا سلطان629150671

ناهد السٌد محمد السٌد الؽباشى630150672

ندا خالد أحمد فهٌم عطٌة631150673

ندى ابراهٌم عٌدالمجٌد على632150674

ندى احمد سعد تعٌلب633150675

ندى احمد عبدالرؤؾ السٌد احمد634150676

ندى اشرؾ على سالمان635150677

ندى اٌهاب حامد الخول636150678ً

ندى جالل محمدراؼب محمد سلٌمان637150679

ندى جمال عبد هللا محمدى حلوه638150680

ندى حمدي عبد الحكٌم الضحٌوى639150681

ندى عباس المهدى عبدربه عثمان640150682

ندى عبد العزٌز محمود حبٌب 641150683

ندى مجدي محمد السٌد جنٌنه642150684

ندى محمد عبد الصمد هالل643150685

ندى نبٌل كامل أحمد محمد644150686

ندى هانً محمد الفٌشاوي645150687

نرمٌن رمضان الدسوقى زٌدان646150688

نرمٌن طارق محمد شلبى647150689

نرمٌن نبٌل مٌخائٌل سعد648150690

نرمٌن نصار عبد الهادى نصار649150691

نرمٌن ٌاسر محمود عامر650150692

(24لجنة رقم ) بالدور الثالث اللجنة التاسعة 4مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

نسمة فكري فهمى عماره651150693

نعمة مسعد فرج محمد652150694

نؽم عبد النبً سعٌد عبدالنبى653150695

نهى توفٌق أحمد أحمد الحلموش654150696ً

نهى محمد أحمد عمارة655150697

نور الهدى محمد صابر فتح هللا ابو عٌاد656150698

نور شوقً عباس ؼانم657150699

نورا مجدي سٌدأحمد النجار658150701

نوران احمد محمد ابوشوشه659150702

نورهان هشام عبد العزٌز عبدالفتاح660150703

نٌرة شعبان سٌد احمد محمد االودن661150704

هاجر بكر جمعة دردٌري662150705

هاجر طه ابراهٌم عبدالمجٌد663150706

هاجر عبد العاطً محمد حسٌن زاٌد664150707

هاجر عبده حسٌنى الطوخى665150708

هاجر محمد شعبان نصٌر666150709

هاجر ٌاسر على ابراهٌم سالمة667150710

هادي احمد لبٌب السٌسى668150711

هالة عماد الدٌن محمد الشافع669150712ً

هبة هللا محمد محمود محمد حسانٌن670150713

هبة حلمً سعٌد عالم671150714

هبة ربٌع عبد الرحمن السٌد احمد672150715

هبة صالح عبدالحكٌم عالم673150716

هبة متولً على ندا674150718

هدى اشرؾ صابر السٌد شرٌؾ675150719

هدى محمد محمد حبٌب676150720

هدٌر سامً على خفاجى677150721

هدٌر سمٌر حسب ابراهٌم خمٌس678150722

هدٌر شعبان معوض االبجر679150723

هدٌر صدٌق عبد الرحمن محمد 680150724

(25لجنة رقم ) بالدور األرضى اللجنة العاشرة 1مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

هدٌر صالح احمد السطوح681150725ً

هدٌر عادل عبد المجٌد المنوفى682150726

هدٌر عبد السالم السٌد العشماوى683150727

هدٌر محمد ابراهٌم محمد دوٌدار684150728

هدٌر محمد سعد خلؾ هللا685150729

هدٌر محمد سلٌمان الدهشان686150730

همت صفوت محمود النجار687150732

همس الصفطً السٌد الصفطً 688150733

هناء حسٌن كامل عبدالمجٌد زهران689150734

هند احمد حامد ابراهٌم المراكبى690150735

وائل اشرؾ عبدالؽنى شحاته691150736

وائل عالء الدٌن زاهر القطان692150737

وفاء بهاء محمد شرٌؾ الكومى693150738

وفاء محمد ابراهٌم خلٌل694150739

والء شعبان السٌد زكى الخولى695150740

والء عطٌة السباعى محمد الحجار696150741

وئام مؤمن عبدالعزٌز سالم الطلى697150742

ٌارا صبري سعد محمد سٌد أ حمد698150743

ٌارا عزت حسٌنى محمد ابراهٌم699150744

ٌارا هشام عبد الؽنى ابو الحمد 700150745

ٌاسمٌن احمد حفناوى الفقى701150746

ٌاسمٌن اشرؾ عبد الفتاح محمود القرم702150747

ٌاسمٌن جمال ابراهٌم عبد القوى703150748

ٌاسمٌن خمٌس محمد فرج الؽرابلى704150749

ٌاسمٌن ربٌع صالح عبدالستار705150750

ٌاسمٌن سعٌد عبد اللطٌؾ مصطفى706150751

ٌاسمٌن سعٌد عبدالرازق ابوالمجد707150752

ٌاسمٌن طلعت عبد العزٌز ذهب708150753

ٌاسمٌن محمد عبد العزٌز سالم709150756

ٌاسمٌنا محمد عبد السالم شهاب710150757

(26لجنة رقم ) بالدور األرضى اللجنة العاشرة 1مدرج 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

ٌحٌى زكرٌا مصطفى عبد الفتاح عٌد711150758

ٌسرا محمد عبد المنعم بلوز712150759

ٌسرا هالل عبدالعزٌز عبدالعظٌم713150760

ٌمنً عبد المنعم محمد عبدالنبى714150761

ٌوسؾ مجاهد عبد الحمٌد عبدالقادر715150762

جنات حسام عبد الرحمن716150768

طارق زٌاد نعمه717150772

عبد الرحمن ماجد كحلوت718150774

علوى عبد المنعم صالح719150780

محمد خضر معن جمالى720150785

 عبد اهلل يعقوب احمدمحمد721150786

محمد محمد امٌر الجندلى الرفاعى722150789

محمود رسول حورٌه723150790

مصطفى خالد اسماعٌل724150791

مصطفى شفٌق على على725150792

هبه محمود عبد العزٌز الشامى726150794

هٌا سعٌد محمد زٌد727150795

عبد الرحمن محمد محمود شعٌب728150798

زٌنب حسٌن عبد هللا رجب السٌد بكر729150814

احمد حمدى عبد الرحمن عٌاد730150815

(27لجنة رقم )بالدور الثانى اللجنة الحادٌة عشر  ( 1 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اسراء صبحى محمد عمران 731150816

انس صالح ابو العال محمد732150817

جهاد جمال طه عبد المنعم733150818

سارة االمٌر ابراهٌم احمد734150819

مروة  احمد رشاد ابراهٌم حسٌن                         735150820

وفاء محمد محمد سالم736150821

احمد سمٌر شوقى737150822

والء صفوت عبد الفتاح738150823

سمٌه ابراهٌم عبد هللا739150824

اٌمان عادل بشٌر عبد السمٌع740150825

رحاب عبد الرحمن زكى عبد الرحمن741150826

هشام ٌاسرعبد المعبود742150827

علً فوزي الهواري74390232

اسماء ابراهٌم عبد المرض744140100ً

اسماء جمال عبد الحمٌد عبد الكاف745140102ً

ماجد محمد عبد العال746140463

(الجراحة العامة وفروعها  )طالب باقون لإلعادة فى مادة 

(28لجنة رقم )بالدور الثانى اللجنة الحادٌة عشر  ( 1 )قاعة الدراسات 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اسراء صبحى محمد عمران 731150816

انس صالح ابو العال محمد732150817

جهاد جمال طه عبد المنعم733150818

سارة االمٌر ابراهٌم احمد734150819

مروة  احمد رشاد ابراهٌم حسٌن                         735150820

وفاء محمد محمد سالم736150821

احمد سمٌر شوقى737150822

والء صفوت عبد الفتاح738150823

سمٌه ابراهٌم عبد هللا739150824

اٌمان عادل بشٌر عبد السمٌع740150825

رحاب عبد الرحمن زكى عبد الرحمن741150826

هشام ٌاسرعبد المعبود742150827

اسماء ابراهٌم عبد المرض743140100ً

اسماء جمال عبد الحمٌد عبد الكاف744140102ً

رٌم سلٌمان احمد ابراهٌم745140318

ماجد محمد عبد العال746140463

(28لجنة رقم )بالدور الثانى اللجنة الحادٌة عشر  ( 1 )قاعة الدراسات 

(النسـاء والتولٌد  )طالب باقون لإلعادة فى مادة 



.م2021/2020كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة السادسة للعام الجامعى 
جامعة المنوفيةكلية الطبشئون الطالب

م

الرقم 

االنصرافالحضوراسم الطالب االكاديمى

اسراء صبحى محمد عمران 731150816

انس صالح ابو العال محمد732150817

جهاد جمال طه عبد المنعم733150818

سارة االمٌر ابراهٌم احمد734150819

مروة  احمد رشاد ابراهٌم حسٌن                         735150820

وفاء محمد محمد سالم736150821

احمد سمٌر شوقى737150822

والء صفوت عبد الفتاح738150823

سمٌه ابراهٌم عبد هللا739150824

اٌمان عادل بشٌر عبد السمٌع740150825

رحاب عبد الرحمن زكى عبد الرحمن741150826

هشام ٌاسرعبد المعبود742150827

اسماء ابراهٌم عبد المرض743140100ً

اسماء جمال عبد الحمٌد عبد الكاف744140102ً

رٌم سلٌمان احمد ابراهٌم745140318

ماجد محمد عبد العال746140463

(طب األســرة  )طالب باقون لإلعادة فى مادة 

(28لجنة رقم )بالدور الثانى اللجنة الحادٌة عشر  ( 1 )قاعة الدراسات 


