
مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه سعد محمد السٌد ١

ابانوب جمال لطفى ثابت ٢

ابرار محمد عطٌه حسٌن نعمه هللا ٣

 ابراهٌم امجد اسماعٌل ٌونس ٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

ابراهٌم عماد ابراهٌم عطوه ٥

احمد جمال الشاذلى الشاذلى ٦

احمد خالد فتحى العوضى ٧

احمد سمٌر فوزى ابراهٌم جاد ٨

احمد محمد احمد الباز عوض ٩

احمد محمد الدسوقى ابراهٌم ١٠

احمد محمد السٌد احمد محمد ابراهٌم ٌوسف ١١

احمد محمد جمعه على المشد ١٢

احمد محمد ٌوسف السٌد ١٣

احمد نصر الدٌن ٌحٌى محمود الموجى ١٤

ازهار محمد حامد على حسن ١٥

اسراء رزق محمد السٌد ٌوسف االسطى ١٦

اسراء صالح منصور مصطفى رزق ١٧

اسراء مجدى فؤاد محمد ابراهٌم العزب ١٨

اسالم احمد احمد عبد المنعم الربعى ١٩

اسالم جمال السٌد رجال ٢٠

اسالم خالد كمال المرسى العشماوى ٢١

اسالم محمد الدٌسطى على الدٌسطى ٢٢

اسماء احمد السٌد محمد محمد ابو شوشه ٢٣

اسماء السٌد محمد السٌد المتولى ٢٤

اسماء جمال توكل نبٌه ٢٥

اسماء سعٌد عبد اللطٌف بكر ٢٦

اسماء عبد الجواد عبد الجواد حسبو ٢٧

اسماء مجدى عبد الغنى بدٌر خلٌل ٢٨

اسماء محمد حسنى بخاطره الصعٌدى ٢٩

اسماء محمد شلبى شلبى على ٌونس ٣٠

اسماء محمود السعٌد محمد سلطان ٣١

اسماء ٌاسر محمد اسماعٌل ٣٢

اسماعٌل ابراهٌم عبدالفتاح اسماعٌل ٣٣

اشرف محمد عبد السمٌع سلٌمان الصعٌدى ٣٤

االء عبدالفتاح مصطفى النعمانى ضٌف ٣٥

االء مجدى فؤاد محمد ابراهٌم العزب ٣٦

االء محمد الشحات عبدالكافى ٣٧

االء محمود السٌد عبدالخالق عطا ٣٨

االء محمود محمد احمد مصطفى ٣٩

امال محمد رفعت محمد على ٤٠

امانى اشرف عبدالعزٌز فرج احمد ٤١

امانى رضا عبد الباسط عبٌد ٤٢

امانى محسن محمد عبد الباقى اسماعٌل ٤٣

امانى ٌاسر القطب ابراهٌم سعٌد ٤٤

امل البدوى داود الطوال ٤٥

امل رفعت محمد احمد امٌن ٤٦

امنٌه سمٌر احمد ابراهٌم محمد عجوه ٤٧

امنٌه محمد على ابراهٌم الدمراوى ٤٨

امواج السٌد بركات محمد بركات ٤٩

امٌر اسماعٌل اسماعٌل حسن عطٌه ٥٠

امٌر عماد على السعٌد العطار ٥١

امٌرة ابراهٌم مندوه أبوطالب ٥٢

امٌره اٌهاب السعٌد محمود احمد طه ٥٣

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
علم اإلجتماع- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 

 ص٥٩:٠٨ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



امٌره سلطان محمد ابراهٌم ابراهٌم ٥٤

امٌره غانم حسن ابراهٌم سٌف ٥٥

امٌره محمد السٌد عبد المرتضى ٥٦

امٌره محمد لطفى السٌد عثمان ٥٧

امٌره محمود محمود السٌد محمد ٥٨

امٌره مرعى عبد الجواد مصطفى احمد ٥٩

امٌره مسعد رمضان مسعد محمد ٦٠

امٌنه خٌرى ابوزٌد ابوزٌد صابر ٦١

انجى محمد المرسى عبد الغنى ٦٢

انس احمد محمد محمد ستٌت ٦٣

 اٌاد امٌر نصر حسن الساٌح ٦٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

اٌثار ابراهٌم محمد زكى حماده ٦٥

اٌمان احمد فرحان شحاته ٦٦

اٌمان الشحات احمد عبد الرحمن مقلد ٦٧

اٌمان سمٌر عبد الحمٌد ابراهٌم بكرى ٦٨

اٌمان كمال عثمان محمد محمد ٦٩

اٌمان مجدى محسن محمد عطا هللا ٧٠

اٌمان محمد ابراهٌم احمد الدهشان ٧١

اٌمان محمد الزناتى محمد حافظ ٧٢

اٌمان نشأت عبد الفتاح محمد هالل ٧٣

اٌمان ٌوسف محفوظ ٌوسف البربرى ٧٤

اٌمن ابراهٌم محمد رمزى عبد العزٌز سالم ٧٥

اٌه ابراهٌم محمد حسن زٌدان ٧٦

اٌه احمد طه طه ابو صقر ٧٧

اٌه اسالم عزالدٌن صبح محمد ابوالنجا ٧٨

اٌه السٌد الشبراوى محمد عبد العزٌز ٧٩

اٌه ثروت عبد الخالق عصفور ٨٠

اٌه محمد السعٌد محمد ابراهٌم سالم قاسم ٨١
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

اٌه محمد محمود ابراهٌم دوٌدار ٨٢

اٌه محمود عبد الرحٌم محمد ابو العنٌن ٨٣

اٌه ٌاسر عٌد الدسوقى ٨٤

بسمه ابراهٌم ابراهٌم الدسوقى ابو المعاطى ٨٥

بسنت محمد على على شوالى ٨٦

بوال عادل كٌرلس مٌخائٌل جرجس ٨٧

ثرٌا عبد الرؤف مصطفى محمد غنٌم ٨٨

حاتم محمد شوقى محمد السٌد ٨٩

حسام احمد سعد عبد القادر ٩٠

حسن سعد حسن سلٌمان شلوف ٩١

حسن عبد الغنى حسن المصٌلحى ٩٢

حنان رشاد فهمى امٌن كرٌمه ٩٣

خالد محمد محمد لطفى موسى ٩٤

خلود خالد جمال محمد عبدالرحمن ٩٥

دالٌا شرٌف عبدالرازق على رضوان ٩٦

دعاء احمد السٌد ابو النور دوٌب ٩٧

دنٌا احمد محمد عبد العزٌز قاسم ٩٨

دنٌا عبد السالم عبد الغفار امٌن ٩٩

دٌنا ابراهٌم محمد محمد ١٠٠

دٌنا احمد محمد نبٌل رشاد علً ١٠١

ذكرى زكى حلمى عبد اللطٌف شلبى هوٌدى ١٠٢

ذكرى سامى السٌد محمد قندٌل ١٠٣

رانٌا حسن ٌوسف الموافى المزٌن ١٠٤

رحمه عبٌده ابو الفتوح الغمرى ١٠٥

رضا محمد عبدالسمٌع احمد محمود ١٠٦

رنا ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن ١٠٧

رنا حامد عباس عبد هللا ١٠٨

رنا خالد عبدالمعطى محمد على ١٠٩

روان حسام السٌد محمد على حبٌب ١١٠

روان رضا محمد ابراهٌم داود ١١١



رٌم اشرف عبد الحمٌد احمد خطاب ١١٢

رٌم جمعه عبد الخالق على السٌد ١١٣

رٌم على عبد هللا عبد الشافى ١١٤

ساره زنفل محمد زنفل العشره ١١٥

ساره محمد ثابت محمد فراج ١١٦

سامٌه مصطفى عبد السالم عبد الواحد الناقر ١١٧

سحر حسٌن محمد مختار ٌوسف ١١٨

سعد السٌد عبد المطلب محمد رفاعى ١١٩

سعد فتحى سعد عباس الغرقاوى ١٢٠

سلمى حسام الدٌن مصطفى عوض ١٢١

سلمى طارق الباز عبد المعطى الباز ١٢٢

سلوان احمد محمد احمد السٌد ١٢٣

سلوى عماد امٌن احمد عبدالفتاح ١٢٤

سماء السٌد سالمه عبد الحمٌد االمام ١٢٥

سماح على عوض الصاوى برهام ١٢٦

سمر السٌد عبد الستار طه الغالى ١٢٧

سهٌر امجد عبد السالم شلبى عبدالسالم ١٢٨

شروق عبد الباقى على جمعه ١٢٩

شٌماء حسن توفٌق ابراهٌم ١٣٠

صباح محمد محمد ابوالعز ١٣١

صفاء محمود محمد محمد الهوارى ١٣٢

ضحى فوزى محمد محمد فرج ١٣٣

طارق حسٌن حسانٌن على شاهٌن ١٣٤
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

عاٌده عبد العزٌز على حسن حماد ١٣٥

عبد الرحمن محمدعبد الرحمن عطاهللا عطاهللا ١٣٦

عبد الرحمن ممدوح الشحات عطوه ١٣٧

عبد هللا محمود مجاهد مجاهد شتٌه ١٣٨

عبدهللا محمود محمد رزق موسى ١٣٩

عصام رضا محمد جلد كشك ١٤٠

عفاف ربٌع محمود محمد السعٌد على ١٤١

عالء الباز محمود صادق ١٤٢

 على احمد على السعٌد غزاله ١٤٣ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

على السٌد على مصطفى ١٤٤

علٌاء شرٌف حمدى محمد غٌث ١٤٥

عمار محمد السٌد محمد ابو زٌد ١٤٦

فاطمه السٌد السٌد محمود المنشاوى ١٤٧

فاطمه السٌد على محمد الحاٌس ١٤٨

فاطمه سعد عبد هللا حمزه الشبراوى ١٤٩

فتحٌه عادل زهرى زهرى ١٥٠

فردوس حمدى محمود ابراهٌم ١٥١

كرٌم أحمد محمد المهدى عبدالرازق ١٥٢

لٌلى رضا سلٌمان رمضان سلٌمان ١٥٣

محمد اسامه طه سٌد بهنس ١٥٤

 محمد السٌد طاهر عبد السمٌع ١٥٥ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

محمد الشوادفى عطٌه عبده مصطفى ١٥٦

محمد الصباحى جوده محمد عرابى ١٥٧

محمد المتولى ابراهٌم متولى محمد ١٥٨

محمد جالل معوض عبد الباسط ١٥٩

محمد جمال احمد السٌد السعدنى ١٦٠

محمد جمال حسٌن مصطفى الزلفى ١٦١

محمد حاتم العشرى احمد العاٌدى ١٦٢

محمد حسام رجائى عثمان محجوب ١٦٣

محمد حسانٌن محمد الحسانٌن المرسى ١٦٤

محمد خالد عبد العزٌز عبد الرحمن جاد هللا ١٦٥

محمد عبدالغنى على عبدالغنى الحناوى ١٦٦

محمد عبدالناصر السٌد الوافى ١٦٧

 محمد محمد سالمه الحلو ١٦٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

محمد محمد فاروق محمود احمد ١٦٩



محمد محمود محمد عبد الحمٌد رمضان ١٧٠

محمد محمود محمد عبد المقصود ١٧١

محمد نبٌل احمد عبده المرسى ١٧٢

محمد هانى احمد على ١٧٣

محمود حلمى محمد محمد احمد علً ١٧٤

محمود عوض تقى الدٌن ٌوسف عبدربه ١٧٥

مرفت محمد جمٌل اسماعٌل موسى ١٧٦

مرفت ٌوسف جرجس منصور ١٧٧

مرٌم جمال محمد غنٌم محمد شعٌر ١٧٨

مرٌم حمام عبده السٌد البدوي ١٧٩

مرٌم رضا احمد طه المنجد ١٨٠

مرٌم طارق محمود عرفات على السٌد ١٨١

مرٌم محمود السٌد على حسب هللا ١٨٢

مرٌم ممدوح مختار ابراهٌم شٌحه ١٨٣

مصطفى محمد مصطفى عبدالفتاح ١٨٤

مصطفى مراد عبد الفضٌل رمضان ١٨٥

مصطفى ممدوح احمد غازى القصبى ١٨٦

منار حمدى ابراهٌم شحاته ١٨٧

منار محمود محمد محمود فرحات ١٨٨

منال نشأت رجب عبده قندٌل ١٨٩

منى ضٌاء على عبد الوهاب زاهر ١٩٠

مى احمد مروان سٌد احمد االشقر ١٩١

مى راضى ابو زٌد احمد مرٌود ١٩٢

مى طارق عبد المحسن محمد اسماعٌل فتح ١٩٣

مٌرنا احمد حلمى على على النجار ١٩٤

مٌرنا امٌر مٌخائٌل اسكندر بانوب ١٩٥

مٌرنا سعد المحمدى احمد ٌوسف ١٩٦

نجالء فتحى السٌد محمد اسماعٌل ١٩٧

نجالء ولٌد محمد السٌد جمعه ١٩٨

ندا ابراهٌم حسنى ابراهٌم ١٩٩

ندا سعد محمد محمد على ٢٠٠

ندى ابراهٌم ٌوسف حافظ الزٌر ٢٠١

ندى اشرف محمد شوقى عوض ٢٠٢

ندى عادل عبد الحمٌد على خلٌفه ٢٠٣

ندى محمد محمد ابراهٌم منجد ٢٠٤

نرمٌن مجدى بٌومى محمد محمد البقرى ٢٠٥

نهاد احمد رمضان احمد ٢٠٦

نهى محمد احمد عبدالعزٌز ٢٠٧

نورا السٌد احمد عبد المقصود ٢٠٨

نورا محمد احمد ٌوسف عماشه ٢٠٩

نورهان عبد المؤمن جابر نجٌب الدسوقى ٢١٠

نٌرة مجدى سٌد أحمد السٌد احمد ٌوسف ٢١١

نٌره حسٌن احمد عزالرجال حسٌن ٢١٢

هاجر احمد عبد المجٌد فرج محمود ٢١٣

هاجر السٌد فوقى ابراهٌم الغندور ٢١٤

هاجر صابر رضا ابراهٌم متولى النمر ٢١٥

هاله بسام عبد العظٌم عبد الغنى علً ٢١٦

هاٌدى محسن ابراهٌم متولى العٌسوى ٢١٧

هبه هللا السطوحى الشربٌنى الشربٌنى حسن ٢١٨

هبه فرج سعد احمد شندى ٢١٩

هدى خالد حلمى محمد الصعٌدي ٢٢٠

هدٌر انور حافظ عبد القادر ٢٢١

هدٌر محمد مصطفى السٌد محمد على ٢٢٢

هشام محمد عباس على احمد ٢٢٣

هناء احمد طاهر احمد العزبى ٢٢٤

هوٌدا زغلول احمد احمد المسلمانى ٢٢٥

وفاء رضا الهندى ابراهٌم عوٌس ٢٢٦

وفاء ممدوح فكرى احمد ابراهٌم ٢٢٧
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة



ٌارا سامح صابر مصطفى ٢٢٨

ٌارا محمد مصباح احمد جمعه ٢٢٩

ٌاره محمد عطٌه المغازى ابراهٌم ٢٣٠

ٌاسمٌن خالد جابر الموافى طوبار ٢٣١

ٌاسمٌن سمٌر محمد زٌدان ٢٣٢

ٌاسمٌن محمد مصطفى المرسى عٌسى ٢٣٣

ٌسرا صالح حماد محروس ٢٣٤

ٌمنى حسٌن محمد ابراهٌم علوش ٢٣٥

ٌوسف اشرف عطوه ٌوسف ٢٣٦

 ٌوسف عوض عوض ابو المعاطى السقا ٢٣٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

ٌوسف محمد ابراهٌم الدسوقى ٢٣٨

مالحظات شئون الطالباالسمم

ابانوب عبده وجٌه عطٌه ١

ابراهٌم احمد عامر محمد عامر ٢

ابراهٌم محمد عبد الخالق ابراهٌم ٣

اثار احمد على شحاته ٤

احالم رضا عبد الحمٌد محمود محمد ٥

احالم محمد سامى محمد ابوالمعاطى ٦

احمد ابراهٌم على البدرى مشالى ٧

احمد ابراهٌم محمد محمد الدمٌاطى ٨
 محول من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

احمد ابزاالسعاد محمد العطافى ابواالسعاد ٩

احمد ابواالسعاد محمد العطافى ابواالسعاد ١٠

احمد احمد محمد المرسى الحنتٌرى ١١

احمد اسامه حسن صالح السروجى ١٢

احمد اسالم ابراهٌم اسماعٌل السٌد ١٣

احمد اشرف فتحى مصطفى احمد االمام ١٤

احمد الحسٌنى السٌد محمد الجدامى ١٥

احمد الخضر السٌد مصطفى رضوان ١٦
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

احمد السٌد عبد العلٌم رمضان حجى ١٧

احمد السٌد محمد ابراهٌم على غٌث ١٨

 احمد انور توفٌق احمد ١٩ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

احمد اٌمن احمد على ابراهٌم ٢٠

احمد حماده محمود حسان ٌوسف ٢١

احمد رجائى عثمان عباس على ٢٢

احمد سامى محمد الهنداوى خلٌل ٢٣

احمد شرٌف شوقى ابراهٌم ٢٤

احمد شفٌق محمد عوض المنجً ٢٥

احمد عادل رمضان محمد غزالى ٢٦

احمد عبد السالم مصطفى ابراهٌم عنان ٢٧

احمد عبد المجٌد غرٌب محمد ابو سكٌنه ٢٨

 ص٢٥:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
علم اإلجتماع- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



احمد عبدالفتاح عبداللطٌف حسن جمعه ٢٩

احمد عصام الدسوقى الحسٌنى ٣٠

احمد عصام عبد العزٌز محمد احمد ٣١

احمد محمد السٌد رمضان ٣٢

احمد محمد الشحات المتولى عالم ٣٣

احمد محمد محمد المغاورى الدٌب ٣٤

احمد محمد مصطفى كمال محمد فوده ٣٥

احمد نصر رزق نجٌب الغمراوى ٣٦

احمد وائل هالل عبده حمود ٣٧

اسراء ابراهٌم عٌد السٌد الطنطاوى ٣٨

اسراء احمد منصور حسٌن ٣٩

اسراء اٌهاب على محمد زكرٌا ٤٠

اسراء بكر فرٌج عبد العزٌز حسن ٤١

اسراء جمال عبد العزٌز البهى الحناوى ٤٢

اسراء رمضان عبد العزٌز رمضان على ٤٣

اسراء سعد احمد محمد المرشدى ٤٤

اسراء طارق سعٌد محمد موسى ٤٥

اسراء عبد الحمٌد محمود عثمان السٌد ٤٦

اسراء عبد الحمٌد ٌوسف الحسٌنى الشواف ٤٧

اسراء على بدر بدر على ٤٨

اسراء على محمد السٌد ٤٩

اسراء عنتر محمد على عالم ٥٠

اسراء محمود امٌن عبد الحق المكاوى ٥١

اسراء مسعد القطب عبدالهادى ٥٢

اسراء مٌسره حلمى ٌوسف مصطفى ٥٣

اسراء ٌاسر عدنان معٌن زرزوره ٥٤

اسالم الشحات ماهر الشحات السعٌد ٥٥

اسالم محمد ابوصالح ابوسمره الخن ٥٦

اسماء احمد عبد الحلٌم احمد الزهٌرى ٥٧

اسماء المرسى معوض خطاب ٥٨

اسماء المغاورى سعٌد المغاورى ٥٩

اسماء رضا ابراهٌم محمد السٌد ٦٠

اسماء محمد بدٌر عبد البارى البلقاسً ٦١

اسماء مصطفى كمال محمد مصلحى عبد الرؤف ٦٢

اسماء ناصر احمد سالم ٦٣

اسماء وائل ابراهٌم منصور ٦٤

اشرف عبده بدٌر ٌوسف ٦٥

افنان محمد محمد محمد غنٌم ٦٦

اكرام عادل عبد العزٌز عبد العظٌم محمود ٦٧

 االء السٌد السٌد احمد سٌد احمد ٦٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

االء جمعه قاسم محمد محرم ٦٩

االء عادل ابوالنجا السٌد جابر ٧٠

االء عادل فتحى محمد الدسوقى ٧١

االء عصام شوقى ابو منظور ٧٢

االء ود عبد الوهاب عبد اللطٌف ٧٣

الحسٌنى محمد الحسٌنى محمد الحسٌنى سعفان ٧٤

السٌد عبد المنعم عنتر ابراهٌم سعفان ٧٥

امال سعد محمد حافظ ٧٦

امانى جمال المكاوى حراز ٧٧

امانى محمد وصفى عطٌه ٧٨

امل اشرف حسٌن اسماعٌل القصبى ٧٩

امل انورمحمود جمعه عوض حسٌن ٨٠

امنٌه اشرف عثمان محمد عبدالقادر ٨١

امنٌه سمٌر السٌد عبد ربه طلبه حماده ٨٢

امنٌه مصطفى محمد رجب البهنساوى ٨٣

امنٌه هانى سلٌم رزق المهدى ٨٤

امٌره طارق محمد ابراهٌم القناوي ٨٥

امٌره محمد احمد نبع ٨٦

امٌره هشام احمد احمد الحنفى ٨٧



انتصار محمد عبد الحمٌد مصطفى ٨٨

انجى اشرف على الشرقاوى حجاب ٨٩

اٌات صبحى فتحى بدران سوٌدي ٩٠

اٌمان السٌد محمد على عبدهللا ٩١

اٌمان جمال السٌد ابراهٌم عوض ٩٢

اٌمان صالح خلٌل صالح هجرس ٩٣

اٌمان صالح عبد العاطى على حالوه ٩٤

اٌمان عابدٌن رزق فرحات حسٌن ٩٥

اٌمان عاطف ٌوسف محمد ٌوسف النجار ٩٦

اٌمان فكرى محمد كرٌم محمود ٩٧

اٌمان نصر الدٌن المرسى المرسى اسماعٌل ٩٨

اٌمان هانى شوقى محمد ٩٩

اٌه اشرف سلٌمان سلٌمان العزبى ١٠٠

اٌه السٌد ابراهٌم محمد ١٠١

اٌه السٌد محمد السٌد دوٌب ١٠٢

اٌه هللا صالح ابراهٌم على سالم ١٠٣

اٌه اٌمن هالل محمد ابراهٌم ١٠٤

اٌه جمال لطفى الدسوقى ابو العز ١٠٥

اٌه صابر السٌد عطٌه على ١٠٦

اٌه محمد بسٌونى فوده عبد الحافظ ١٠٧

اٌه محمد حسن ابراهٌم صالح ١٠٨

اٌه محمد عبد المعطى محمد الباز ١٠٩

اٌه مدحت محمد عطوه ابراهٌم ١١٠

اٌهاب محسن شرٌف محمد ابو السعود ١١١

اٌهاب ناصر حسٌن عثمان ١١٢

بسمه ابو المعاطى السعٌد حشٌش ١١٣

بسنت سامى منصور حسن السعدنى ١١٤

بسنت عمر حامد اسماعٌل بهلول ١١٥

تقى ماهر احمد محمد سٌد احمد ١١٦

ثناء رضا محمود السحرٌت ١١٧

جاال عادل فؤاد عبدالنور ١١٨

جمٌانه جمال جاد الكرٌم سدره ١١٩

حامد محمود حامد محمود متولى ١٢٠

حسن اشرف ابوالحسن احمد خلٌل ١٢١

حسن هشام حسن محمد حسن ١٢٢

حسٌن محمد حسٌن عبد الخالق ١٢٣

حماده احمد عٌد عٌد سعد ١٢٤

حمده عصام محمد احمد ١٢٥

خالد اشرف محمد محمد النجار ١٢٦

خالد رمضان احمد ابوالعنٌن ١٢٧

خالد محمود السٌد محمود المتولى ١٢٨

 خلود السعٌد محمود على الكنانى ١٢٩ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

خلود خالد السعٌد حسونه ١٣٠

خلود عبد الخالق محمد عبد الخالق ١٣١

دالٌا سالم عٌد سالم محمد ١٣٢

دعاء طارق ٌحى محمد ١٣٣

دعاء عالم ابراهٌم عبدالفتاح ١٣٤

دنٌا ماهر محمد ابراهٌم حبق ١٣٥

دنٌا محمد حسن صالح ١٣٦

دٌنا احمد حسنٌن سعد سلٌمان ١٣٧

دٌنا احمد غازى جاد ١٣٨

دٌنا الحسٌنى السٌد احمد رمضان ١٣٩

رامى خالد سعد حامد رضوان ١٤٠

رانا سمٌر محمد ابراهٌم ٌوسف ١٤١

رانا نصر عوض السعٌد زغلول ١٤٢

رحمه السٌد محمد سلٌمان ١٤٣

رحمه رجب السٌد محمد ابو موسى ١٤٤

رحمه كمال محمد كامل خلٌل ١٤٥

رشدى جمال حسن عبد الهادى فوده ١٤٦



رضا محمد السعٌد غنٌم ١٤٧

رغده اٌمن محمود محمد المنطاوى ١٤٨

رغده وجٌه خلٌل عثمان ١٤٩

رقٌه الدسوقى الدسوقى محمد المنسً ١٥٠

رنا محمد حسن حسن على عالم ١٥١

رنا محمد محمد عبد المقصود ١٥٢

 رنا محمود مصطفى عبده محمد ١٥٣ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

روان مصطفى محمود دروٌش ركب ١٥٤

روالن خالد محمد الطاهر محمد مختار ١٥٥

رٌم اشرف عوض هللا السٌد نصار ١٥٦

رٌم سعد فهٌم ابراهٌم ١٥٧

رٌم محمود سامى محمود عبدهللا العادلى ١٥٨

رٌهام احمد عوض ابراهٌم سٌد احمد ١٥٩

 سارة محمود محمود محمد احمد ١٦٠ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

ساره السٌد المرسى رمضان عبد العزٌز ١٦١

ساره جمال عبد الجلٌل متولً النبراوي ١٦٢

ساره طارق احمد محمد ابراهٌم زوٌته ١٦٣

ساره عبد الجواد محمد عبد الجواد السٌد ١٦٤

سالى السٌد على محمد خفاجى ١٦٥

سالى خٌرى عبدالعظٌم شومان ١٦٦

سامٌه محمد محمود امٌن ابراهٌم ١٦٧

ساندى سامح جورجى مرقص مٌخائٌل ١٦٨

سعاد حسن شعبان على عبد الجواد ١٦٩

سلمى السعٌد مصطفى مصطفى محمد الشباسى ١٧٠
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

 سلمى سلٌمان عبد العزٌز رضوان ١٧١ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

 سلمى عبد الوهاب السعٌد محمد ابو الخٌر ١٧٢ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة

سماح حاتم فرج عبد ربه ١٧٣

سمر ابراهٌم الشحات طه ١٧٤

سمر اٌمن سامى عبد المحسن نجله ١٧٥

سمٌر عبدالباسط محمد احمد على ١٧٦

سمٌه رضا صبرى عبدالمجٌد ابراهٌم ١٧٧

سندس فاروق محمد محمد العلمً ١٧٨

شاهندا شعبان محمد عبد العال ١٧٩

شاهنده رضا محمود عبده على ١٨٠

شروق اشرف السٌد جالله ١٨١

شروق الشربٌنى السٌد محمد الشامى ١٨٢

شروق خالد عبد الفتاح محمود عباس ١٨٣

شروق عبد القادر ابراهٌم عبد القادر ٌسن ١٨٤

شرٌف مجدى مٌخائٌل باقى مٌخائٌل ١٨٥

شٌماء احمد فؤاد محمد عبد المنعم بحبح ١٨٦

شٌماء احمد موسى احمد موسى ١٨٧

صافى عماد المهدى اسماعٌل ١٨٨

صالح محسن محمد محمد صالح ١٨٩

طارق الحسٌنى الشحات عبد الرازق ١٩٠

عائشه السٌد محمد احمد ١٩١

عائشه عالء الدٌن عبد القوى بحبح ١٩٢

عادل محمد على البلوشى ابو رٌا ١٩٣

عبد الرحمن السٌد عبد الرحمن السٌد عبد الرحمن ١٩٤

عبد الرحمن طارق محمد حسن نصار ١٩٥

عبد هللا ممدوح احمد محمد البشار ١٩٦

عبد الوهاب رجب حامد احمد ابراهٌم حمٌد ١٩٧

عبدالحمٌد عماد عبدالحمٌد رجب عٌسى ١٩٨

عبدالرحمن حسن ٌحى فرحات ١٩٩

عبدالرحمن محمد عبد العاطى سالم ٢٠٠
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

 عبدالرحمن محمود رشاد محمد ٌوسف ٢٠١ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من المعهد العالً لالدارة ببور سعٌد 

عبدالرحمن مسعد عبد النبى سٌد احمد ٢٠٢

عبدالرحمن هشام صبحى احمد ٢٠٣

 عبدهللا ابراهٌم على عبد هللا الزغبى ٢٠٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 



عبدالمنعم سمٌر احمد عبدهللا موسى ٢٠٥

عبدالمنعم طه عبدالمنعم شباره ٢٠٦

عبدالمنعم مصطفى محمد مصطفى العمراوى ٢٠٧
 مفصول من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

 عبدالوهاب محمد الشربٌنى عبد الوهاب على داود ٢٠٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة ـ جامعة دمٌاط 

عبٌر اشرف ابراهٌم عبد المولى محمد ٢٠٩

عزه احمد محمد احمد القاضى ٢١٠

عزه السٌد ابو فراج السٌد سلٌمان ٢١١

عزه مصطفى محمد محمد الفقً ٢١٢

عفاف السٌد عبد الحى السٌد الجوهرى ٢١٣

عال حماده البدوى المتولى شعٌر ٢١٤

عال رضا عبد الغنى السٌد ابو العنٌن ٢١٥

عال عبدالحمٌد رفعت الخولً ٢١٦

عالء وائل عالء الدٌن سلٌمان سلٌمان ٢١٧

على ابراهٌم الدسوقى محجوب على ٢١٨

على حسن على محمد بقشٌش ٢١٩

على محمد ابو الفرج السٌد على الشرقاوى ٢٢٠

على محمد عبدالرازق على احمد الدالى ٢٢١

عمر محمد عبد السالم على ابراهٌم ٢٢٢

عمر محمد عبد السالم محمد مصطفى ٢٢٣

عمرو احمد احمد ابراهٌم ٢٢٤

 عمرو على زكى على سعد ٢٢٥ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة طنطا

عمرو فتحى أحمد بربر ٢٢٦

عمرو محمد عبدالمنعم على رجب ندا ٢٢٧

عمرو محمد محروس عبد العزٌز سلطان ٢٢٨

عٌسوى محمد محمود عبدالمطلب ٢٢٩

غاده حاتم عبد القادر السٌد حسن النبطى ٢٣٠

غاده صالح السٌد محمود ٢٣١

غاده محمد السٌد عبد النبً ٢٣٢

فادى مجدى شكرى مترى روفائٌل ٢٣٣

فاطمة خالد محمد عبد المنعم مشالى ٢٣٤
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

فاطمة محمد السعٌد عبد الجواد دوٌش ٢٣٥

فاطمه ابراهٌم حسن العزب ٢٣٦

فاطمه احمد عبد القادر السٌد العٌسوي ٢٣٧

فاطمه عبد الهادى السٌد محمد ٢٣٨

فاطمه محمد رزق عبد هللا ابراهٌم ٢٣٩

فاطمه محمد عباس محمود احمد ٢٤٠

فاطمه محمد عبد العلٌم عبد هللا النقٌب ٢٤١

فاطمه مصطفى صادق بدران بدران ٢٤٢

فرج جالل عبدالعظٌم عامر ٢٤٣

فوزى السعٌد لطفى السعٌد ٢٤٤

كرٌم الدسوقى محمد ابراهٌم ٢٤٥

كرٌم طارق فاروق محمد محمود ٢٤٦

كرٌم محمد جمال الدٌن الصٌرفى ٢٤٧

كرٌم مٌمى الشربٌنى محمد صبره ٢٤٨

كمال خالد كمال بدوى ٢٤٩

لمٌس جمال ابراهٌم محمد محمد العٌوطى ٢٥٠

لٌلى مصطفى حسن مصطفى عوض ٢٥١

لٌندا مجدى فتحى محمود حسن ٢٥٢

ماجى مجدى السٌد عبد النبى ٢٥٣

محمد ابراهٌم السٌد احمد ابوالخٌر ٢٥٤

محمد احمد السٌد على شطا ٢٥٥

محمد احمد راضى على صالح النجار ٢٥٦

محمد احمد محمود على البنوى ٢٥٧

محمد اسامه احمد محمود ٢٥٨

محمد السٌد ابراهٌم حسن حنفى ٢٥٩

محمد جمال ٌحى حامد سٌد احمد ٢٦٠

محمد حماده السٌد على ٢٦١
  جامعة المنصورة- سبق فصله من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

٢٠١٥دور ماٌو 



محمد رضا محمد عبد الحمٌد ٢٦٢

محمد رمضان حسن رشوان سلٌمان عبد الال ٢٦٣

محمد سعد محمد الشربٌنى الحلو ٢٦٤

محمد صابر على محمد الصباغ ٢٦٥

محمد صالح الدٌن احمد محمد عبد المعطى ٢٦٦

محمد عاطف امٌن محمد الغازى ٢٦٧

محمد عباس محمد السٌد ٢٦٨

محمد عبد الحمٌد رزق السبخاوى ٢٦٩

محمد عبد هللا ابراهٌم عبد الرحمن ٢٧٠

محمد عبدالمالك محمد على ٢٧١

محمد عبدالوهاب السعٌد ابوالخٌر ٢٧٢

محمد عصام محمد صالح ٢٧٣

محمد عالءالدٌن السٌد محمد عبد العلٌم جوده ٢٧٤

محمد فخرى ابراهٌم ابراهٌم عبدالهادي ٢٧٥

محمد فٌصل عثمان عبد السالم ماوردى ٢٧٦
 فصل من كلٌة التربٌة ـ جامعة المنصورة فً العام الجتمعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد محمد الحسٌنى عبده حتاته ٢٧٧

محمد محمد عبدالفتاح ٌسن ٢٧٨

محمد محمود محمد المكباتى السعٌد ابراهٌم ٢٧٩

محمد مدحت الرفاعى التلٌس ٢٨٠

محمد ٌاسر سمٌر السٌد مصطفى ٢٨١

محمود ابراهٌم عوض احمد عوض ٢٨٢

محمود احمد برهام برهام على ٢٨٣

 محمود السٌد حسنى ابو العال نصر ٢٨٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

محمود المنجى محمد شاكر مصطفى طعٌمه ٢٨٥

محمود رضا احمد حسن مرسى ٢٨٦

محمود سمٌر محمد عبدالسالم ٢٨٧

محمود شعبان عبد العلٌم عبد العلٌم ٢٨٨

محمود عبد السالم محمود محمود شالطه ٢٨٩

محمود عالء الدٌن السعٌد رمضان ٢٩٠

محمود محمد السٌد شبانه ٢٩١

محمود محمد صبرى ابو مسلم عمر بدر ٢٩٢

محمود محمد عبد الوهاب عبد الودود ٢٩٣

محمود ناجى حسن على البنوى ٢٩٤

محمود ٌاسر لطفى عبد الحمٌد الجمٌلى ٢٩٥

مرام عبدالنعٌم ابو زٌد احمد حامد ٢٩٦

مرح ضٌاء عثمان السٌد المتولى ٢٩٧

مرفت صالح احمد المتولى ٢٩٨

مروه كمال محمد ابراهٌم سلٌمان ٢٩٩

مرٌم احمد السٌد الوردانً ٣٠٠

مرٌم المهدى العٌوطى عبد هللا السعٌد ٣٠١

مرٌم جمال عطاهللا احمد رضوان ٣٠٢

مرٌم عالء محمد احمد حسنٌن ٣٠٣

مرٌم مصطفى سعد مصطفى حسٌن خلٌل ٣٠٤

مرٌم وسٌم خالد مصطفى الدهشان ٣٠٥

مصطفى عبد الرحمن وهبه عبدالمطلب ٣٠٦

مصطفى عالءالدٌن على مصطفى جادو ٣٠٧

مصطفى مجدى محمد السٌد ابوالعال ٣٠٨

 مصطفى محمد بدٌر البسٌونى الزغٌبى ٣٠٩ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

 مصطفى وحٌد محمد ابراهٌم القاضى ٣١٠ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

 معاذ ابراهٌم ابراهٌم حجازى القاضى ٣١١ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

ممدوح محمود محمد حسن نصار ٣١٢

منار تاج اسماعٌل ابراهٌم الشرٌف ٣١٣

منار حسٌن بدٌر ابراهٌم ٣١٤

منه هللا احمدالبسٌونى احمد الجمل ٣١٥

منه هللا طه محمد عبدالمطلب طه ٣١٦

منه هللا مجدى حسنى عوض هاللى ٣١٧

منه هللا محمد احمد محمد على ٣١٨

منه هللا محمد محمد على ٌحى ٣١٩



انتساب مؤهل عال منه هللا محمود محمد ابراهٌم عمر ٣٢٠

منه هللا محمود محمد عبد المنعم هاجوج ٣٢١

منى جمعه محمود احمد ٣٢٢

منى محمد السٌد عباس االزهرى ٣٢٣

مها عبد الرؤف احمد محمد على سماحه ٣٢٤

مى اٌمن سعٌد محمد العزب ٣٢٥

مى سامح محمد عبد العظٌم اسماعٌل ٣٢٦

مى عادل باهى الجمال عبد الحمٌد علً ٣٢٧

مى كمال على على ابو عرب ٣٢٨

مى مصطفى عبدالرؤف شحاته ٣٢٩

مٌاده محمد سعد حسن السعدونى ٣٣٠

مٌار احمد عبد الكرٌم ابراهٌم ٣٣١

مٌار حسن محمود محمد موافى ٣٣٢

مٌرنا اشرف صالح السقعان ٣٣٣

مٌرنا اٌهاب سعد حامد زاٌد ٣٣٤

مٌرنا على احمد محمد احمد ٣٣٥

ناصر شعبان فرج سٌد احمد االمام ٣٣٦

نانسى احمد عبد الحمٌد احمد الحالب ٣٣٧

نجالء فتحى عبد هللا سوٌلم ٣٣٨

ندا اشرف ابراهٌم عبد الغنى بدر ٣٣٩

ندا حسنٌن عادل احمد ٣٤٠

ندا عبداللطٌف محمد على ٣٤١

نداء حمدى محمد ابوخضٌر ٣٤٢

ندى اشرف السعٌد شراب ٣٤٣

ندى الحسن نبٌل محمد محمد ٣٤٤

ندى السٌد محمد احمد ابوالوفا ٣٤٥

ندى برهام رٌاض برهام برهام ٣٤٦

ندى تٌسٌر فوزى ابراهٌم محمد الشامً ٣٤٧

ندى صبري عثمان المنسً ٣٤٨

ندى صبري محمد غازى كامل ٣٤٩

ندى محمود حمدى عبد الرحمن ٣٥٠

نرمٌن حسام ابراهٌم السٌد ٌوسف ٣٥١

نرمٌن شعبان ابراهٌم شعبان الباز ٣٥٢

نها ناصر احمد محمود المرسى ٣٥٣

نهاد ابو بكرالصدٌق محمد على الناغى ٣٥٤

نهال محمد ابو العنٌن على الزغبً ٣٥٥

نهله محمد السٌد القناوى القناوى ٣٥٦

نهله نشأت الحسٌنى محمد ابراهٌم ضحى ٣٥٧

نورا حماده محمد احمد ٣٥٨

نورا عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو العال ٣٥٩

نورا عبد الرحمن عبد الحلٌم حسن غانم ٣٦٠

نورهان ابراهٌم محمد صبرى عرام ٣٦١

نورهان حسن حسن عثمان ٣٦٢

نورهان رزق محمد ابراهٌم رزق ٣٦٣

 نورهان رمضان عبد الخالق رزق عبد الهادى ٣٦٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

نورهان سامح عبد العظٌم السعٌد ٣٦٥

نورهان طه عوض المكباتى ٣٦٦

نورهان محمد احمد كامله ٣٦٧

نورهان محمود احمد محمود عبد المحسن ٣٦٨

نورهان ناصر محمد السٌد صٌام ٣٦٩

نٌره صبرى عبد العزٌز محمد مصطفى ٣٧٠

نٌره على محمد محمد الشامى ٣٧١

نٌره محمد اسماعٌل حامد العسٌوى ٣٧٢

هاجر السٌد ابراهٌم عامر ٣٧٣

هاله السٌد السٌد عثمان ٣٧٤

هاله السٌد محمد المتولى عباس شحاته ٣٧٥

هانى محمد محمد زاهر سلٌمان ٣٧٦

هاٌدى صالح محمدمحمد عبد العال ٣٧٧

هاٌدى عبد الرحٌم مصطفى البكرى ٣٧٨



هاٌدى عمر فوزى فرج هللا ٣٧٩

هبه صالح عبد الفتاح عبدالهادى ٣٨٠

هدى فاٌز محمد عبد الجواد سالم ٣٨١

هدٌل صالح عوض صالح الحسانٌن ٣٨٢

هنا احمد محمود عبد الحمٌد ٣٨٣

هوٌدا رجب السٌد رجب محمد ٣٨٤

وفاء محمود ابراهٌم متولً ٣٨٥

ولٌد احمد حسانى عبد الحمٌد ٣٨٦

ٌاسمٌن السٌد عبد الهادى محمد الحسٌنى ٣٨٧

ٌاسمٌن حسن احمد ابو زٌدالسٌد ٣٨٨

ٌاسمٌن عراقى حسن عبد هللا شره ٣٨٩

ٌاسمٌن فكرى عبد الغفار عباس ٣٩٠

ٌاسمٌن محمد فوده محمد فوده ٣٩١

ٌاسمٌن نجاح محمد ابراهٌم ٣٩٢

ٌمنى اسامه فرج حسن عبد الوهاب ٣٩٣


