
مالحظات شئون الطالباالسمم

ابانوب مكرم مرزوق فهد مبارك ١

ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد رفاعى ٢

ابراهٌم ربٌع راشد عبداللطٌف ٣

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود حسن ٤

احمد ابراهٌم اسماعٌل ابوعرب ٥

احمد السٌد احمد السٌد ٦

احمد السٌد صابر الجندى ٧

احمد حسنً حسٌن احمد شحاتة ٨

احمد ربٌع ابوبكر ابوحلفه ٩

احمد سالم زٌنهم عبدالمجٌد ١٠

احمد صابر احمد ٌوسف ١١

احمد صالح نصر على محمد ١٢
 محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

احمد عادل عبدالرحمن احمد المغازى ١٣

احمد عاصم عبدالمنعم محمد الشاعر ١٤

احمد عبدالرازق عثمان عبدالرازق ١٥

احمد عماد مصطفى امٌن السباعى ١٦

احمد محمد احمد عطٌه عبده ١٧

احمد محمد عبدالمنعم مصطفى محمد ١٨

احمد محمد محمد شوقى عبدالعزٌز غنٌم ١٩

احمد محمد مدحت عبدالحلٌم صادق ابوالعطا ٢٠

احمد محمود السعٌد عبدالسالم ٢١

احمد ٌحى محمد السٌد سلٌمان ٢٢

احمد ٌوسف عباس محمد الحنفى ٢٣

ادهم اسامه فرحات ٌوسف محمد ٢٤

اسامه رجب محمود جبره محمود ٢٥

اسامه عبدالوهاب المدنى عبدالوهاب ٢٦

اسراء احمد محمد سرور محمد قاسم ٢٧

اسراء اشرف حسن على سلٌمان ٢٨

اسراء توكل محمد عبدالسالم المجاعصى ٢٩

اسراء حماده عبدالعزٌز عرفات ٣٠

اسراء عارف احمد عارف محمد ٣١

اسراء عبدالجواد السٌد صٌام ٣٢

اسراء عبدالحلٌم عبدهللا عبدالحلٌم ٣٣

اسراء عبدهللا محمد احمد سمره ٣٤

اسراء محمد ٌونس عبدالصمد محمد ٌونس ٣٥

اسراء مسعد الشناوي احمد ٣٦

اسالم عبد الرحمن طه عبد الرحمن ٣٧

اسالم على اسماعٌل اسماعٌل ٣٨

اسماء خالد محمد محمد ٣٩

اسماء صالح الغرٌب الغرٌب الدٌب ٤٠

اسماء محمد عبدالمجٌب محمد القصبى ٤١

اكرام طلعت محمد احمد االمٌر ٤٢

االء اشرف على على رمضان ٤٣

االء الدسوقى الدسوقى حسن الرحٌمى ٤٤

االء سامح مصطفى السٌد حامد ٤٥

االء محمد السعٌد محمد ٤٦

الدمرداش محمد عبدالمنعم الدمرداش قاسم ٤٧

الشٌماء عبدالغنى شاكر عبدالغنى البٌلً ٤٨

الهام حمدنٌو الحسٌنى مستجٌر على ٤٩

امانى السٌد محمد الصاوى احمد ٥٠

امانى الٌمانى الٌمانى التركاوى ٥١

امانى عبده محمد محمود قطرى ٥٢

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
التارٌخ- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 

 ص٥٨:٠٨ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



امل عبدالفتاح عبدالمقصود مخٌمر ٥٣

امنٌه زكرٌا اسماعٌل االلفى علً ٥٤

امنٌه على عاصم ابراهٌم راشد ٥٥

امٌره السٌد صابر قابٌل ٥٦

امٌره السٌد منصور على الدندبورى ٥٧

امٌره شحته محمد حسن احمد المطحنه ٥٨

امٌره صبرى سالمه عطٌه محمد ٥٩

امٌره عوض سامى عوض لٌله ٦٠

امٌره عٌد جمعه رضوان عبدالقادر ٦١

امٌره محمد عبدالحمٌد على رضوان ٦٢

امٌره ناصر صبحى بهجات ٦٣

اٌمان ابراهٌم الشحات محمد السواح ٦٤

اٌمان احمد السٌد السٌد خلٌل ٦٥

اٌمان احمد عطٌان جمعه الشحات ٦٦

اٌمان اٌمن مسعد ٌوسف على ٦٧

اٌمان سمٌر عبدالحى محمد البسطوٌسى ٦٨

اٌمان شوقى امٌن خلٌل ٦٩

اٌمان صالح على ٌوسف ٧٠

اٌمان عالءالدٌن ابراهٌم الشبٌنى ٧١

اٌمان على المحمدى محمد ٧٢

اٌمان محمد رجب عباس عوض ٧٣

اٌمان محمد محمد عبدالرازق محى الدٌن ٧٤

اٌمن احمد صبحى حسن سلٌم ٧٥

اٌه السٌد محمود ابراهٌم محمد ٧٦

اٌه ذكى السٌد ذكى ٧٧

اٌه ربٌع رمضان بدٌر ٧٨

اٌه رضا عبدالجلٌل السٌد حامد ٧٩

اٌه زكرٌا زٌن العابدٌن الدمرداش عٌسى ٨٠

اٌه سامح احمد سعد ٨١

اٌه سامى عبدهللا احمد بحبح ٨٢

اٌه صالح محمد صالح محمد ٨٣

اٌه عبدالعاطى عبدالعاطى السعٌد االمام ٨٤

اٌه على حسن ابوعوف ٨٥

اٌه محمد ابراهٌم ابراهٌم نبهان ٨٦

اٌه محمد سعد محمد اسماعٌل ٨٧

اٌه محمد شلبى الحسانٌن شبٌرو ٨٨

اٌه محمد صدٌق عمران ٨٩

اٌه محمد عبدالحمٌد على رضوان ٩٠

اٌه محمد فاضل محمد حسانٌن ٩١

اٌه محمود فؤاد عبدالرحمن ضوه ٩٢

اٌه مسعد فاروق محمد صالح ٩٣

اٌه نصر صالح صالح العدوى ٩٤

اٌه هانى اسعد احمد شرٌف ٩٥

اٌه ٌحى حسنى حسنٌن عنب ٩٦

بدر محمدٌن حامد البشٌر البشٌر ٩٧

بركات السعٌد بركات منصور ٩٨

بساتٌن عطٌه محمد السٌد ٩٩

بسمه جمال العوضى قندٌل ١٠٠

بسنت شرٌف محمد الدمرداش الجعلى ١٠١

جمال حمدٌن السٌد عبدالهادى ١٠٢

جهاد محسن اسماعٌل السٌد الدٌب ١٠٣

حاتم عادل عبدالقادر الششتاوى ١٠٤

حبٌبه محمد محمود منصور ١٠٥

حسام حسن محمد حسن احمد ١٠٦

حسنى على صالح على صالح ١٠٧

حسٌن محمد شوقى البسٌونى ١٠٨

حنان السٌد محمد حسنى السٌد الشاذلى ١٠٩

حنان محمد عبدالفتاح عبدالمقصود احمد ١١٠

خالد ابراهٌم عبد الغفور مصطفى ١١١



خالد السٌد البدوى الجراٌحى عبده محمد ١١٢

خالد جاد محمد جاد السٌد خلٌل ١١٣

خالد محمد جاد محمد على ١١٤

خلود اشرف احمد محمد جمعه ١١٥

خلود اشرف حمدى مصطفى ١١٦

خلود السٌد اسماعٌل حسن بدران ١١٧

خلود لطفى ذكى محمود سالم ١١٨

خلود موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح محمد ١١٩

خلود ٌاسر محمد حسن ١٢٠

دالٌا سعٌد محمد على عثمان ١٢١

دالٌا عثمان محمد جبر الساٌس ١٢٢

دعاء السٌد على محمد على الشبكى ١٢٣

دعاء بالل وحٌد حجازي ١٢٤

دعاء حسن محمد االزمازى ١٢٥

دنٌا اشرف محمود ابراهٌم االسكندرانى ١٢٦

دنٌا هانى محمد منصور محمد ١٢٧

دٌانا سامى عبده رزق هللا ١٢٨

دٌنا ابوفراج رٌاض صابر ١٢٩

دٌنا احمد عبدهللا عبدهللا بحبح ١٣٠

دٌنا العوضى العوضى السٌد عوده ١٣١

دٌنا رضا احمد السٌد ابوالوفا ١٣٢

دٌنا عبدهللا ابراهٌم المهر ١٣٣

دٌنا عوض محمد سعٌد عوض ١٣٤

دٌنا محمد جمال احمد ١٣٥

دٌنا ناصر احمد السٌد الشوربجى ١٣٦
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

رانٌا حسام فاروق محمد محمد ١٣٧

رانٌا عالء محمد عمار ١٣٨

رانٌا محمد ابراهٌم عبدالباقى ١٣٩

رجاء عبدالفتاح محمود محمد فرحات ١٤٠

رحمه عبدالكرٌم عبدالكرٌم عطوه ناصف ١٤١

رزق حسنى عمر محمد على ١٤٢

رضوى وجٌه عبد السالم البٌومً ١٤٣

رندا عبدالرازق ٌوسف الشونى ١٤٤

روضه عبدالرازق عبدالعظٌم محمد ١٤٥

روضه لطفى عوض محمد ١٤٦

رومانى شاكر رمزى شنوده ١٤٧

رٌهام ابوالفتوح محمد بدوى شكر ١٤٨

رٌهام محمد الشحات محمد موسى ١٤٩

زٌنب محمد عثمان على سٌد احمد ١٥٠

ساره حمدى حامد محمد جادو ١٥١

ساره فاروق ابراهٌم شلبى عبدالرازق ١٥٢

ساره محمد ابراهٌم مصطفى بندق ١٥٣

ساره محمد عبد هللا حسٌن عباده ١٥٤

ساره محمد مصطفى مصطفى دروٌش ١٥٥

ساره ولٌد عبدالحمٌد عبدالرحمن موسً ١٥٦

سالى اشرف السٌد خضر احمد ١٥٧

سحر عادل عبدالفتاح جمعه على ١٥٨

سلمى السٌد السٌد احمد محمد ١٥٩

سلمى عادل عبدالواحد محمد شاهٌن ١٦٠

سلمى على نبٌه صبحى على المنٌالوى ١٦١

سماح ابراهٌم محمد سالمه الشحات ١٦٢

سماح خلٌل ابوالعطا خلٌل الدغٌدى ١٦٣

سمر جمال محمد قطب الحدٌدى ١٦٤

سمر صالح عبد العزٌز احمد البسٌونى ١٦٥

سمٌه سامى فتحى المتولى ورده ١٦٦

سناء محمد السعٌد الدسوقى دوٌش ١٦٧

سها جمال حسن جمٌل ١٦٨

شادٌه عبد المنعم طاٌع المغازى البخارى ١٦٩



شربات نبٌل سعٌد هارون ١٧٠

شروق السٌد ابراهٌم السٌد بصل ١٧١

شروق رضا عبدالغفار عبدالحمٌد أبوالعنٌن ١٧٢

شرٌف محمد هالل ابراهٌم ١٧٣

شٌرٌن وجدى عبدالباقى عبدالعزٌز ١٧٤

شٌماء صالح محمد محمد حسن الزهٌري ١٧٥

شٌماء عقٌله رمضان عقٌله محمود ١٧٦

شٌماء علم الدٌن فاروق علم الدٌن ١٧٧

شٌماء محمد عبدالفتاح محمد ابوسبع ١٧٨

صفاء الشحات الشحات محمد عبده ١٧٩

طارق الدسوقى احمد عبداللطٌف ١٨٠

عبدالرحمن اسماعٌل االمام الطنطاوى سراج ١٨١

عبدهللا السعٌد السعٌد بربر ١٨٢

عبدهللا سعد ابوالنجا نوفل ١٨٣

عبدهللا سعٌد احمد محمد الحراٌرى ١٨٤

عبدهللا عٌد عطٌه رجب صالح ١٨٥

عبده عباس محمود عباس ١٨٦

عفاف عٌد سعٌد سلٌمان مبروك ١٨٧

عال عبدالخالق توفٌق على على حسن ١٨٨

على السعٌد محمد السعٌد على ١٨٩

على محمد على المغازى سعٌد ١٩٠

علٌاء السٌد عبدالخالق الشربٌنى ابراهٌم ١٩١

علٌاء رضا محمد ٌوسف عبدالفتاح ١٩٢

علٌه احمد السٌد السٌد احمد ١٩٣

عمار ٌاسر سامى خضر ١٩٤

عمرو احمد عبد الحلٌم عبد السالم الشهابً ١٩٥

عمرو عالء شعبان عبدالفتاح ١٩٦

عمرو محمد عبدالعزٌز محمد عبدالجلٌل ١٩٧

عمرو موسى مصطفى على ١٩٨

غاده رجب عبدالمنعم النمر ١٩٩

فاروق احمد فؤاد عباس ٢٠٠

فاطمه ابراهٌم عٌد حسن صبح ٢٠١

فاطمه الزهراء محمد السٌد الباز الدٌب ٢٠٢

فاطمه السٌد سلٌمان السٌد صالح ٢٠٣

فاطمه بهاء رشوان فخرالدٌن ٢٠٤

فاطمه محمد مكاوى المرسى مصطفى ٢٠٥

فلاير اشرف احمد ابوالسعود ٢٠٦

فرٌدة ابراهٌم محمد عبدالعلٌم الموجى ٢٠٧

فوزٌه ابراهٌم محمد محمد سالم ٢٠٨

فوزٌه محمد محمد احمد ٢٠٩

كرٌم ابراهٌم عبدالرؤوف ابراهٌم علً ٢١٠

كرٌم اسامه رمضان سلٌمان محمد ٢١١

كرٌم اشرف ٌونس ٌونس الجندى ٢١٢

كمال فتحى ابو الفتوح احمد على ٢١٣

كٌرمٌنا عوض هللا ٌونان غبلاير ٢١٤

لبنى الششتاوى مصطفى ابودبٌة ٢١٥

لبنى جمال عبدالرحمن األخضر ٢١٦

محمد احمد الشرقاوى عباده ٢١٧

محمد احمد عبدالباقى السعٌد ٢١٨

محمد احمد على االحمدى مصطفى ٢١٩

محمد احمد محمد عباس ٢٢٠
 محول من كلٌة الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد اسامه ابراهٌم عبد الرازق ٢٢١

محمد اشرف محمد السٌد احمد عٌسوى ٢٢٢

محمد السٌد السٌد موسى ٢٢٣

محمد الشبراوى احمد على عثمان ٢٢٤

محمد العدل فتحى السٌد ٢٢٥

محمد العوضى السعٌد العوضى ٢٢٦

محمد رضا عبدالفتاح عبدالسالم ٢٢٧



محمد زكرٌا احمد محمد السمنودى ٢٢٨

محمد شوقى جالل عبدالمقصود احمد ٢٢٩

محمد عادل جالل محمد طلبه ٢٣٠

محمد عبدالغنى شوقى ابوالعزم ٢٣١

محمد عماد احمد محمد عبدالغنى ٢٣٢

محمد ماهر عبدالغنى عبدالحلٌم ٢٣٣

محمد مجدى السٌد ابراهٌم حشٌش ٢٣٤

محمد محروس محمد عبدالفتاح البدرى ٢٣٥

محمد مسعد فرج على ٢٣٦

محمد مصباح محمد محمود ٢٣٧

محمد نجاتى محمد ابوالمعاطى على ٢٣٨

محمد وحٌد محمد ابو المجد ٢٣٩

محمود رجب محمود محمد ٢٤٠

محمود رمضان محمود سرحان على ٢٤١

محمود صابر احمد ابراهٌم الرشٌدى ٢٤٢

محمود صبرى عبدالسمٌع السٌد عامر ٢٤٣

مرفت جمعه السٌد جمعه الغرباوى ٢٤٤

مروه شعبان محمد شاهٌن ٢٤٥

مرٌم اٌمن راغب تكال اٌوب ٢٤٦

مرٌم عطٌه فرج السٌد السبكى ٢٤٧

مصطفى جمال عبدالعزٌز حسن الٌمانى ٢٤٨

مصطفى عزت مصطفى الرفاعى ٢٤٩

مصطفى ٌاسر السٌد سٌبوٌه ابراهٌم الحداد ٢٥٠

منال محمود ابراهٌم عبدالحمٌد خضر ٢٥١

منه هللا السٌد بدوى خلف محمد ٢٥٢

منى سمٌر محمد نواره ٢٥٣

مها سمٌر صبرى محمد السٌد ٢٥٤

مى حاتم محمد عبدالحلٌم ٢٥٥

مى خالد عبدالقادر محمد ادرٌس ٢٥٦

مى محمد مدحت جوده ٢٥٧

مٌاده السعٌد احمد صبحى عبدالحافظ ٢٥٨

مٌاده عبدالمحسن حسن محمد ابوسمك ٢٥٩

نادٌه محمد السٌد بدٌر برهام ٢٦٠

نادٌه محمد عوض السٌد على ٢٦١

ناهد حامد محمود على عامر ٢٦٢

نبٌل صبرى عوض المرسى عٌد ٢٦٣

ندا اسماعٌل منصور محمد ٢٦٤

ندا خالد احمد البسطوٌسى عبده ٢٦٥

ندا محمد محمود محمد علً ٢٦٦

ندى رضا حسن عبد الغنى البنان ٢٦٧

ندى ضٌاء محمد ذكى ضٌف هللا ٢٦٨

ندى مجدى رفعت عبدالهادى ٢٦٩

ندى محمد كمال حسٌن الخمٌسً ٢٧٠

ندى محمد محمد الشربٌنى ٢٧١

ندى محمود العوضى محمد حسانٌن ٢٧٢

نرمٌن محمد ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم سٌداالهل ٢٧٣

نهله عادل الدندراوى المرسى ٢٧٤

نهى محمد عبدالغنى سعٌد حماده ٢٧٥

نورا عبدالحلٌم فاروق عبدالحلٌم ٢٧٦

نورهان اشرف السٌد حسٌن السلكاوى ٢٧٧

نورهان الشحات رجب ابراهٌم ٢٧٨

نورهان حسن على فرغلى محمد ٢٧٩

نورهان حمدى صالح صابر السروى ٢٨٠

نورهان عرفات عبداللطٌف عرفات المتولى ٢٨١

نورهان عفت عطٌه عبدالحلٌم شاهٌن ٢٨٢

نورهان فكرى احمد السٌد ٢٨٣

نورهان كارم ابراهٌم محمد اسماعٌل ٢٨٤

نٌفٌن السٌد السعٌد طه محمود ٢٨٥

هاجر انور جوده عبدالعظٌم سلٌمان ٢٨٦



هاجر حلمى انور حسٌن حسٌن ٢٨٧

هاجر حمدى عبدالباقى محمود بشٌر ٢٨٨

هاجر صدٌق عبد هللا ابراهٌم النجومى ٢٨٩

هاجر مصطفى فهمى منا ٢٩٠

هاله حمدى عبده عوض محمد ٢٩١

هانم احمد حافظ جودة ٢٩٢

هاٌدى عماد بدر عمر ابوالخٌر ٢٩٣

هاٌدى محمد مؤنس محمد لطفى حماد ٢٩٤

هبه رضا مصطفى عبدالعزٌز على ٢٩٥

هدى مصطفى حامد على ماذن ٢٩٦

هدٌر البدوى احمد ابوالنجا ٢٩٧

هدٌل احمد منٌر سالم ٢٩٨

هشام ابراهٌم السٌد على الدحلٌش ٢٩٩

هشام ممدوح الشحات النجار ٣٠٠

هناء عبدالرحمن رمضان احمد ٣٠١

هند عبدالبر ابوالفضل عبدالبر ٣٠٢

هٌماء فرج سعد فرج على ٣٠٣

وائل محب صالح صادق السٌد ٣٠٤

وفاء صبح عوض احمد ٣٠٥

وفاء عزت حامد عبدالتواب احمد ٣٠٦

وفاء محمد غانم الصاوى على ٣٠٧

والء ابوسمره ابوسمره ابوصالح ٣٠٨

والء السٌد محمد احمد عبدالعال ٣٠٩

والء حسن محمد على ٣١٠

والء خالد عبدالمؤمن عبدالمؤمن شحاته ٣١١

والء عادل محمد مصطفى عطاهللا ٣١٢

والء محمد مصطفى الششتاوى محمد ٣١٣

والء نبٌل مبارك عٌد بكر ٣١٤

ٌاسمٌن رضا عبدالعزٌز احمد ٣١٥



مالحظات شئون الطالباالسمم

ابراهٌم ابوالمعاطى الشبراوى ابوالمعاطى ١

ابراهٌم الشحات حسن الشربٌنى حسن ٢

ابراهٌم حاتم ابراهٌم محمود محمد الهوارى ٣

ابراهٌم صالح احمد محمود ٤

احمد ابراهٌم فتوح محمد ٥

احمد اشرف عبدالحكم محمد جاد ٦

احمد المتولى المتولى ابو حجازى ٧

احمد جمعه حموده خضر ٨

احمد جمعه عبدهللا الصباحً ٩

احمد حسٌن ربٌع المرسى شحاته ١٠

احمد خالد حسن حسن الخولى ١١

احمد رضا صبحى موافى ١٢

احمد سامح جالل محمد عبدهللا ١٣

احمد سمٌر على محمد الناغى ١٤
  جامعة- ببورسعٌد - سبق فصله من كلٌة التجارة   

قناة السوٌس

احمد عادل احمد مصطفى الورش ١٥

احمد عبدالقادر شوقى ابراهٌم شرٌحه ١٦

احمد على حسن البطه ١٧

احمد فتحً عبدالحمٌد خلٌفة ١٨

احمد قاسم فتحى عبدالعزٌز ١٩

احمد محمد ذكى جمال الدٌن محمد ٢٠

احمد محمد رزق السٌد السٌد ٢١

احمد محمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى ٢٢
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

احمد مدحت احمد ٌوسف الهوبرى ٢٣

اسراء احمد محمد محمد الدسوقى ٢٤

اسراء اشرف عوض هللا اسماعٌل السنطاوى ٢٥

اسراء عبدالفتاح عبده عبدالعزٌز سلٌمان ٢٦

اسراء ٌونس عبدالشافى حامد ٢٧

اسالم جمال محمد محمد سلٌمان ٢٨

اسالم محمد شوقى محمد سلٌمان ٢٩

اسالم محمد عبدالغفار محمد فرج ٣٠

اسالم هشام فؤاد حسٌن محمد ٣١

اسماء اسامه جمعه محمد مجاهد النجار ٣٢

اسماء بكر متولى قاسم حسن ٣٣

اسماء عمر مصطفى عمر مصطفى ٣٤

اسماء محمد شلبى محمد ٣٥

اشرف رافت شحاته عبده شحاته ٣٦

السجٌنى احمد السٌد احمد ٣٧

السٌد اسماعٌل السٌد عبدالعزٌز السٌد ٣٨

الشٌماء محمد عوض السٌد احمد ٣٩

امال عبدالرحمن ٌوسف الرفاعى ٤٠

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
التارٌخ- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 
 ص٢٣:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



امانى محمد محمود محمود ٤١

امل عبده السٌد على ندا ٤٢

امل عمرو احمد عبد الكرٌم عٌسى ٤٣

امنٌه احمد محمد محمد حموده ٤٤

امٌره احمد جمعه المنباوى مجد ٤٥

امٌره الدسوقى محمد المنسوب دروٌش ٤٦

امٌره عبدالرحمن عبد اللطٌف المرسى محفوظ ٤٧

امٌره وحٌد عبدالمنعم رزق فاٌد ٤٨

امٌمه محمد سعد احمد محمد ٤٩

امٌنه عثمان عبدهللا طلبه ٥٠

انجى محمود السٌد منٌر محمود ٥١

انجى مصطفى شبل ابراهٌم السطوحى ٥٢

اٌمان حمدى محمد محمد القناوى ٥٣

اٌمان صالح محمد العزب عطٌة ٥٤
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

اٌمان عبدهللا رجب عوض ٥٥

اٌمان عبدالناصر حسن السٌد البربري ٥٦

اٌمان على احمد ابوزٌد على ٥٧

اٌمان محمد ابراهٌم صالح الشافعى ٥٨

اٌمان محمد ابراهٌم محمد ٥٩

اٌمان محمد السٌد احمد محمد الوصٌف ٦٠

اٌمن ناصر السٌد محمود ٦١

اٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم خلٌل ٦٢

اٌه اشرف سمٌر عبدالعزٌز الجربان ٦٣

اٌه الخضر الدسوقى عبده جاب هللا ٦٤

اٌه رضا صباح عبدالفتاح ٦٥

اٌه زكرٌا فتحى فرٌد محمد ٦٦

اٌه عبدالرازق صادق سلٌمان ٦٧

اٌه عبدالفتاح عبدالعزٌز العدلى ٦٨

اٌه على محمد على الخواص ٦٩

اٌه محمد رفعت عبدالرازق شبانه ٧٠

اٌه موسى مصطفى محمود عثمان ٧١

اٌه نبٌل على محمد حسن ٧٢

اٌه هشام احمد حسن على ٧٣

بشرى فرج محمود نور عبداللطٌف ٧٤

تحٌه على الداودى ابراهٌم كردوشه ٧٥

تغرٌد عبدالحمٌد عوض عبدالحمٌد ٧٦

تٌسٌر معتز السٌد عبدالعاطى ٧٧

جواهر فوزى فوزى ابراهٌم الزنوكى ٧٨

حسن مصطفى محمد محرم حسن ٧٩

حسٌن محسن حسن محمد حسن ٨٠

حمد احمد على جاهٌن ٨١

حمدى الشربٌنى عبدالجلٌل محمد عبدالعال ٨٢

حمٌده سامى عبدهللا احمد ابراهٌم ٨٣

حنان محمود رجب ابراهٌم محمد ٨٤

خالد احمد رمضان على رمضان ٨٥

خالد اشرف محمود بدوى عٌد ٨٦

خالد الولٌد مسلم احمد حسنٌن ٨٧

دعاء عصام احمد بدٌر شعبان ٨٨

دعاء فٌصل حسن محمد المصرى ٨٩

دعاء مدحت احمد عطٌه على ٩٠

دٌنا ابراهٌم حسن ابراهٌم ٩١

دٌنا عبدهللا عبدهللا ابراهٌم ٩٢

دٌنا محمد ابراهٌم احمد شطا ٩٣

رانٌا طارق فهمى مصطفى ٩٤

رحمه محمد محمود معاطى ٩٥

روان حسن ٌوسف عبدالوهاب بدر ٩٦

روان ربٌع ابوزٌد السٌد ابوزٌد ٩٧

رٌم عٌد على سوٌلم ٩٨



رٌهام سلٌمان لطفى سلٌمان عبدهللا ٩٩

زهراء عماد فتحى طه محمد الصاوى ١٠٠

زٌاد عمرو عطٌه محمد ابراهٌم ١٠١

زٌنب احمد محمد محمود احمد كسبه ١٠٢

ساره ابراهٌم عطٌه غانم ١٠٣

ساره السٌد ٌحى السٌد ٌوسف الدٌب ١٠٤

ساره عماد محمد متولى ١٠٥

ساره فتحى احمد االزمازى ورده ١٠٦

ساره محمد ابراهٌم توفٌق محمود ١٠٧

ساره محمد سعد محمد الدمرداش ١٠٨

ساره محمد مسعد احمد محمد النجار ١٠٩

ساره مسعد فرج عبده السٌد ١١٠

سالى السٌد حسن عبدهللا ١١١

سحر احمد عبدالرحمن محمد الشربٌنً ١١٢

سحر محمد عبدهللا عبدالفتاح ١١٣

سعاد عاٌد على محمد زٌن العابدٌن ١١٤

سعد مجدى محمود ابراهٌم حسن ١١٥

سلمى امٌن امٌن محمد الغازى ١١٦

سلمى اٌمن محمد حافظ ابوالدعاس ١١٧

سماح محمود صبره محمود عطٌه ١١٨

سمر السٌد عبدهللا حامد محمود ١١٩

سمر محمد محمد الملط ١٢٠

سمٌه طالل عبدالغفار محمد سالم ١٢١

سناء عاطف طه عرفات ١٢٢

سهام ٌوسف حسن محمد محمد باشه ١٢٣

سٌف عبدالرحمن سٌف النصر عبدالرحمن الشامى ١٢٤

شادٌه مصطفى السٌد محمد ١٢٥

شرٌن وجدى حسن محمد عبدالمولى ١٢٦

شعبان الدٌسطى عبدالرازق محمد محمد ١٢٧

شٌماء سامى احمد محمد الشافعى ١٢٨

شٌماء سمٌر عبدالمطلب عبدالغفار ١٢٩

شٌماء عادل سرور امٌن ١٣٠

شٌماء عادل عبدالهادى حسنٌن الشرٌف ١٣١

صفٌه محمد محمد محمد السخرى ١٣٢

عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد على عبده ١٣٣

عبدالرحمن اشرف زغلى سٌد احمد سٌد احمد عبٌد ١٣٤

عبدالرحمن السٌد المهدى حسن السٌد ١٣٥

عبدالرحمن هانى طه عٌسى ١٣٦

عبدالعزٌز العزبى ابوالمعاطى العزبى السٌد ١٣٧

عبدهللا محمد جبر المتولى ابوحسن ١٣٨

عبدهللا محمد عبدالشكور على بدوى ١٣٩

عزالدٌن محمد عبدالرازق عبدالرازق رزق ١٤٠

عزه ابراهٌم نجٌب سعد السٌد ١٤١

عزه احمد محمد علً ادرٌس ١٤٢

عزه فؤاد السعٌد سٌد احمد الغمراوى ١٤٣

عال رضا متولى مصطفى محمد اسماعٌل ١٤٤

على شاكر على االجهورى ١٤٥
 فصل من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

على طارق على هاشم عبدالسالم ١٤٦

على كمال على اسماعٌل ١٤٧

علٌاء سعد محمود عبدالرحمن الحجله ١٤٨

عماد شوقى محمد شوقى طه الشبكى ١٤٩

عمر عبدالكرٌم عوضٌن سالم ١٥٠

عمر نادر ابراهٌم احمد الزٌات ١٥١

عوض احمد رأفت محمد ١٥٢

غاده سمٌر عبدالفتاح سٌد احمد محجوب ١٥٣

غاده صالح الحسانٌن الحسانٌن بستان ١٥٤

غاده محمد ثابت جمعه ١٥٥

فاتن عصام مصطفى منصور القشالن ١٥٦



فاطمه سعٌد المتولى على موسى ١٥٧

فاطمه عبدالسالم سعد الدٌاسطى ١٥٨

فاطمه محمود المعصراوى محمود حسن ١٥٩

فاٌزه احمد محمد ابراهٌم النجار ١٦٠

فرح اكرم احمد على الفقى ١٦١

قطب عبدالمنعم المتولى سلٌمان ١٦٢

كرٌم عبداللطٌف فؤاد عبدالعاطى ١٦٣

كرٌمه اٌمن محمد ابراهٌم حسٌن ١٦٤

كرٌمه عبدالحكٌم عبدالمنعم رٌاض ٌوسف ١٦٥

لطفى الشربٌنى رسلى احمد حسٌن ١٦٦

ماجده ٌاسر سالم مصطفى طه ١٦٧

مارك مالك جابر حنا ١٦٨

مارلٌن ممدوح اسماعٌل عكاشه ١٦٩

محمد ابراهٌم عبدالغفور مصطفً ١٧٠

محمد ابراهٌم محمد عبدالبارى فرحات ١٧١

محمد ابراهٌم محمد عطٌه ابوطالب ١٧٢

محمد ابوالعز رجب متولً ١٧٣

محمد احمد الشربٌنى احمد عبدهللا ١٧٤

محمد احمد وجٌه عبدالحمٌد محمد ١٧٥

محمد السعٌد محمود محمد المتولى ١٧٦
 محول من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

محمد المعداوى حامد حامد الشافعى ١٧٧

محمد جالل احمد حامد العدروسى ١٧٨

محمد جمعه فوزى السٌد محمود ١٧٩

محمد حسام محمد على على ١٨٠

محمد حسنى عبدالونٌس الشربٌنى شبل ١٨١

محمد حمدان ٌوسف صالح الدٌب ١٨٢
 محول من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

محمد رضا محمود عبدالقادر ١٨٣

محمد شكرى حسام الدٌن طه على الشامى ١٨٤

محمد صالح سلٌمان الشهاوى ١٨٥

محمد طلعت الٌمانى المعداوى ١٨٦

محمد عابد سعٌد على المنجى ١٨٧

محمد عبدهللا عبدالمنعم عبدالمقصود ١٨٨

محمد عطٌه القصبى عبدالغنى كٌوان ١٨٩

محمد على السٌد الجندى ١٩٠

محمد عماد فتحى صابر ١٩١

محمد عماد محمود المهدى محمود ١٩٢
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

محمد مجدى احمد الطفٌلى ١٩٣

محمد مجدى الباز السٌد رمضان ١٩٤

محمد مجدى محمد رمزى اسماعٌل ١٩٥

محمد مصباح محمد عبدالهادى الكنانً ١٩٦

محمد مصطفى السٌد محمد حافظ ١٩٧
 محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد مصطفى محمد محمود ١٩٨

محمد نبٌل السعٌد على حسب هللا ١٩٩

محمد وائل محمد سالمه المكاوى ٢٠٠

محمود ابراهٌم ابراهٌم الدسوقى ٢٠١

محمود الشربٌنى محمود محمد حسٌن ٢٠٢

محمود حسام محمد على رزق ٢٠٣

محمود رضا محمود ابراهٌم ٢٠٤

محمود صالح مصطفى صالح ٢٠٥

محمود على عارف احمد مصطفى ٢٠٦

محمود محمد االباصٌرى سلٌمان ٢٠٧

محمود وحٌد عبدالشافى ابراهٌم محمد ٢٠٨

مروه اشرف رزق عبدالحمٌد العشرى ٢٠٩

مروه السعٌد محمد غانم سلٌم ٢١٠

مروه طارق رشاد احمد على ٢١١

مرٌم احمد المتولى عطٌه ٢١٢



مرٌم احمد عبدالفتاح عٌسى عبدالعال ٢١٣

مرٌم اٌهاب عبدالسمٌع عبدربه ٢١٤

مصطفى احمد ابوالفتوح احمد سالم ٢١٥

مصطفى رمضان مصطفى محمد البربرى ٢١٦

مصطفى محمد حسٌن محمود عٌاد ٢١٧

مصطفى محمد مصطفى عبدالرازق شتات ٢١٨

مصطفى محمود مصطفى حسانٌن ٢١٩

معتز محمود الحسانٌن الشربٌنى الدهبى ٢٢٠

منه هللا بدر كمال عبدهللا العشرى ٢٢١

منه هللا عبد الوهاب محمد ابو المعاطى ٢٢٢

منه هللا عبدالناصر السٌد المتولى خلٌل ٢٢٣

منى اشرف ابوالفتوح ابراهٌم موسى ٢٢٤

منى البدوى عوض عبدالوهاب ٢٢٥

منى محمد محمد منصور ابراهٌم ٢٢٦

مى عمرو محمود محمد محمود ٢٢٧

مى محمد عبدالحى عبدالمقصود ٢٢٨

مٌاده اسعد حامد ابراهٌم محمود حبٌب ٢٢٩

مٌار ابراهٌم صالح القاضى ٢٣٠

ناهد ابراهٌم ابراهٌم على البساطى ٢٣١

نبٌل عبد الشكور السعٌد على الموافى ٢٣٢

نجالء فتحى محمد البسٌونى محمد ٢٣٣

نجالء فتحى مصطفى فتح هللا ٢٣٤

ندا البسٌونى احمد مصطفى البسٌونى ٢٣٥

ندى جمال مختار السٌد عزٌبه ٢٣٦

ندى سعد السٌد محمد ابراهٌم ٢٣٧

ندى على حامد عبدالرازق ٢٣٨

ندى محمود السٌد البخارى ٢٣٩

نورهان اشرف السٌد ٌسن سٌد االهل ٢٤٠

نورهان جمٌل فتحى محمد ابوالمعاطً ٢٤١

نورهان محمد صالح الدٌن احمد على ٢٤٢

نورهان منصور على عبدالمقصود شبكه ٢٤٣
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

نورهان هشام كمال حسن عطا ٢٤٤

نورٌن محمد السعٌد مصطفى ٢٤٥

نٌره السعٌد عٌد هالل جاد ٢٤٦

نٌره ثروت السعٌد محمد المهدى ٢٤٧

نٌره صبرى احمد محمد محمد رمضان ٢٤٨

هاجر السٌد حامد السٌد مطاوع ٢٤٩

هاجر رمضان عبد الصبور عبد العال ٢٥٠
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة دمٌاط 

٢٠١٦/٢٠١٧

هاجر على محمد كمال البهلول ٢٥١

هانم عبدالحمٌد اسماعٌل محمد المصرى ٢٥٢

هبه ابوزٌد سراج الدٌن حسن عقل ٢٥٣

هبه هللا هانى ٌوسف الحسانٌن الفار ٢٥٤

هبه عبدالحلٌم عبدالعزٌز الحسانٌن عمر ٢٥٥

هبه مسعد احمد السعٌد ٢٥٦

هدٌر اشرف محمد حسن على طالب ٢٥٧

هدٌر محمود السٌد ذكى على ٢٥٨

ولٌد احمد السٌد محمود ذكى ٢٥٩

ٌاسمٌن احمد لطفى رزق ٢٦٠

ٌاسمٌن اشرف ابوالمعارف احمد المتولى ٢٦١

ٌاسمٌن السٌد سعد عبدالسالم عبدالعزٌز ٢٦٢

ٌاسمٌن صبرى عبدالعظٌم ابراهٌم ٢٦٣

ٌاسمٌن ممدوح عبدهللا منصور ٢٦٤

ٌسرا ٌاسر فتحى الموافى الزهٌرى ٢٦٥

ٌسن السعٌد السعٌد سرحان ٢٦٦


