
تقرٌر عن 

طالب سنة 

 دراسٌة
- الفرقة أولى 

علم - انتظام 

نفس

للعام االكادٌمً 

(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه محمد عبدالعاطى على الكٌال ١

أٌه ٌاسر ابو العماٌم شوشه ٢

ابراهٌم حسن السٌد حسٌن ٣

ابو زٌد محمد ابو زٌد احمد ابوزٌد ٤

احمد احمد محمد القطب محمد سعٌد ٥

احمد بشٌر السعٌد رضوان طه سعٌد ٦

 احمد جمال منصور السٌد زاهر ٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

احمد سامى السٌد عبدهللا االشرم ٨

احمد صالح مختار ابراهٌم سعٌد ٩

احمد طارق احمد لطفى ابراهٌم جاد ١٠

احمد محمد محمد حلمى عبدالهادى ١١

 احمد هانى صبرى محمد كٌوان ١٢ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

احمد ٌاسر ابراهٌم عكاشه ١٣

ادم وحٌد السٌد عوض ابوالعنٌن ١٤

اسراء ابراهٌم محمد اسماعٌل على ١٥

اسراء اسامه المرسى عبد السالم ١٦

اسراء حسن نعٌم رٌاض الغضبان ١٧

اسراء رضا ابراهٌم الشناوى الشاوٌش ١٨

اسراء سعد حسن صدٌق احمد السوٌدى ١٩

اسراء عرفات احمد عرفات شلتوت ٢٠

اسراء عصام محمد عبد القادر ابراهٌم ٢١

اسراء فتحى محمد محمد رشاد ٢٢

اسراء محمد محمود ابوبكر حموده ٢٣

اسراء محمد محمود عبد الوهاب ٢٤

اسراء ٌاسر محمد منصور ٢٥

اسالم اٌمن رجب جالل جاد ٢٦

 اسالم صابر عبد الحمٌد محمد شحات ٢٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

اسالم محمد احمد محمد نصر ٢٨

اسالم ٌاسر السٌد حسن احمد ٢٩

اسماء اسامه عباس طلبه ٣٠

اسماء انٌس حافظ محمد حسن ٣١

اسماء حمدى منصور نصرنصار ٣٢

اسماء رزق محمد محمد عبد الداٌم ٣٣

اسماء رضا على ابراهٌم محمد ٣٤

اسماء عبد المنطلب عطٌه خلٌفه ٣٥

اسماء عماد انٌس رزق المتولى ٣٦

اشرف امٌر محمد هالل ٣٧

-١

 ص٠٠:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



االء ابو سلٌمان العدل العدل جمعه ٣٨

االء السٌد عبدالحلٌم عبدهللا محمد ٣٩

االء السٌد على عبد النبى عباده ٤٠

االء محمد صبرى محمد عبد الحمٌد ٤١

االء محمود حسٌن عطٌه شلبً ٤٢

الزهراء حمزة حمزة االمام ٤٣

الزهراء عبد المعطى عبد الغنى البلتاجى ٤٤

السعٌد طلعت السعٌد محمد مصطفى ٤٥

الشٌماء حسٌن محمد صدٌق ٤٦

امانى احمد الشربٌنى دندش ٤٧

امانى ربٌع الشربٌنى محمد رزق ٤٨

امانى عبد هللا المتولى خلٌفه ٤٩

امانى ٌاسر احمد عبد الحافظ ٥٠

امل احمد شلبى شلبى حمود ٥١
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

امل حسن على احمد داود ٥٢

امل فاروق حسٌن عبد الفتاح الزفتاوى ٥٣

امنٌه كامل راضى امٌن الموافى ٥٤

امنٌه محسن فاروق بدوى احمد ٥٥

امٌر خالد عبد الحمٌد ابراهٌم سالم ٥٦

امٌر محمد ابراهٌم السٌد ٥٧

امٌره البدر بدٌر دروٌش ٥٨

امٌره سمٌر حسن على حسن ٥٩

امٌره عبد الفتاح محمود عمر ابراهٌم ٦٠

امٌره محمد على محمد على ٦١

امٌره محى ابراهٌم احمد عبده ٦٢

امٌره ٌاسر محمد محمود حرمى ٦٣

اٌة ممدوح مصطفى خلٌل عكاشة ٦٤
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

اٌمان احمد محمد هالل عبدالحلٌم ٦٥

اٌمان اٌمن محمد نعمان محمد حامد ٦٦

اٌمان اٌوب حسن البسٌونى اٌوب ٦٧

اٌمان رضا محمود محمد صباح ٦٨

اٌمان سالم محمد محمد السعٌد شرف ٦٩

اٌمان سمٌر حسن ابوعٌطه ٧٠

اٌمان عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن مرسى ٧١

اٌمان عبد العزٌز النبوى ابراهٌم المصرى ٧٢

اٌمان عزت حلمى محمد ٧٣

اٌمان فتحى فتحى محمود الجمٌعً ٧٤

اٌمان محمد المتولى محمد مصطفى الخلٌجى ٧٥

اٌمان ناصر محمد التابعى راشد ٧٦

اٌه ابراهٌم حسن اسماعٌل خلٌل ٧٧

اٌه ابو المعاطى ٌوسف حسن ٧٨

اٌه السٌد السٌد هارون عالم ٧٩

اٌه حسن احمد حسن عسكر ٨٠

اٌه حسن حسن احمد الخولً ٨١

اٌه سامى محمد عبده ٨٢

اٌه عادل السٌد ٌوسف سلٌمان ٨٣
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

اٌه عبد العظٌم الشرباصى عٌد الشرباصى ٨٤

اٌه محمد احمد حامد ابراهٌم باز ٨٥

اٌه محمد صبح محمد ٨٦

اٌه محمد عبده النشٌلى ٨٧

اٌه محمد محمد عبد هللا سعٌد ٨٨



اٌه هشام محمد خٌرى الموافً ٨٩

بسمله طارق محمد عبدالحى عبدالمتعال ٩٠

بسمه احمد ابراهٌم ابراهٌم عماره ٩١

بسمه مسعد احمد السٌد ندا ٩٢

بسنت شرٌف عبدهللا حامد ٩٣

بسنت ٌاسر عبد اللطٌف مصطفً ٩٤

بشرى صالح سلٌمان سلٌمان عاشور ٩٥

تغرٌد محمد محمد جبر ٩٦

تقى ادرى حامد عبدالمعطى ٩٧

جهاد عبدهللا محمد محمد دراز ٩٨

حاتم سعد الدٌن سعد محمد بكر ٩٩

 حسام جمال احمد عبد الباقى ١٠٠ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

حنٌن رضا احمد احمد ٌوسف ١٠١

خلود احمد السٌد المهدى احمد الحجله ١٠٢

خلود حاتم فتحى عبد المعطى محمود ١٠٣
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

خلود طارق محمد رمضان ابراهٌم ١٠٤

خلود عادل السٌد عبد الرحمن فاٌد ١٠٥

خلود على الشحات السٌد رجب ١٠٦

خلود كرم عبد الغنى احمد على ١٠٧

خلود محمد سعد الدٌن ابو المعاطى ١٠٨

خلود ممدوح محمد محمد على ١٠٩

دالٌا ماهر الدسوقى رداد ١١٠

دعاء احمد عبدالرازق محمد بسٌونى ١١١

دعاء الشحات عبد الحى العنانى ١١٢

دعاء خالد محمد محمد البٌومى ١١٣

دعاء شكرى حافظ على العزب ١١٤

دعاء فاٌق مراد عبد الهادى السٌد ١١٥

دعاء محمد مصطفى السعٌد خضر ١١٦

دمٌانه كامل الفونس عبد السٌد ١١٧

دنٌا الشحات عبد المنعم السعٌد محمد ١١٨

دنٌا سامى فرٌد الجمل ١١٩

دنٌا ٌاسرنبٌل احمد على الرفاعى ١٢٠

دٌنا محمد بهٌج حسن مرضٌه ١٢١

دٌنا منصور محمد اسماعٌل عجٌزه ١٢٢

رانٌا جمال حسٌن عبد الغنى ابو شاهٌن ١٢٣

رانٌا عبد الفتاح السٌد محمد عبد الفتاح ١٢٤

رانٌا معوض حسٌن عبد الحلٌم معوض ١٢٥

رباب محمود احمد مصطفى ١٢٦

رحاب عبد الفتاح السٌد محمد عبد الفتاح ١٢٧

رحاب ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابوالحسن ١٢٨

رحمه حمدى العدوى محمد حسان ١٢٩

رضا محمد جوده عبد المقصود احمد ١٣٠

رغده المتولى عباس على الوسط ١٣١

رنا ماجد محرم محمد مرزوق ١٣٢

رنا محسن عرفات شحاته جوٌله ١٣٣

رنا محمد عزت حنفى حسانٌن ١٣٤

روان محمد محمود مختار الزٌنى ١٣٥

رٌم حمدى رشاد عطٌه ١٣٦

رٌم رأفت احمد جمال الدٌن شرباصى ١٣٧

رٌم عادل محمد محمد الغمرى ١٣٨

رٌهام السٌد هالل محمد الصعٌدى ١٣٩

رٌهام عادل محمد محمد الغمرى ١٤٠



زهور هشام عوض الدسوقى ١٤١

زٌنب احمد بكر محمد عبدالرازق ١٤٢

زٌنب اسماعٌل عبد الرحمن ابراهٌم ١٤٣

زٌنب عادل احمد قاسم ١٤٤

زٌنب عبد الحمٌد حسن السنباطى ١٤٥

زٌنب عبد هللا ابو الفتوح حسٌن العباسى ١٤٦

زٌنب محمد صبرى السٌد عبد الحمٌد ١٤٧

زٌنب محمد على الشٌوى ١٤٨

زٌنب هشام حسٌن احمد النادى ١٤٩

سارة قدرى احمد عٌاد ١٥٠

ساره ابراهٌم ابراهٌم على ابراهٌم ١٥١

ساره السٌد سلٌمان متولى خلٌل ١٥٢

ساره صابر صابر احمد حسونه ١٥٣

ساره عبد القادر احمد ابراهٌم علٌوه ١٥٤

ساره عبد المنعم حسٌن فرج ١٥٥

ساره على احمد محمد سٌد احمد ١٥٦

ساره محسن انور ابراهٌم حمود ١٥٧

ساره مصطفى ابراهٌم مصطفى ١٥٨

سالى شرٌف عوض المتولى ١٥٩

ساندى حسن السٌد حامد منصور ١٦٠

سحر محمد حسن السٌد محمد ١٦١

سلمى اسامه فتحى عبد هللا زاٌد ١٦٢

سلمى صبرى على على قندٌل ١٦٣

سلمى صالح شعبان عبدالحمٌد شعبان ١٦٤

سلمى محمد ابراهٌم شلبى العظمه ١٦٥

سلمى محمد عبد العزٌز احمد المنسى ١٦٦

سلوان السٌد جمال السٌد السودانى الجعٌدى ١٦٧

سماح خالد عبد الباقى حسانٌن مصطفى ١٦٨

سماح رضا حبٌب محمد حبٌب ١٦٩

سماح شعبان محمد تمام ١٧٠

سماح محمد عمر منصور ابراهٌم ١٧١

سماهر عثمان عبد العزٌز عثمان ١٧٢

سمر احمد عبد هللا عبدالفتاح البٌلى ١٧٣

سمٌه السٌد عبد الرءوف محمد محمد ١٧٤

سها فاروق عبد العاطى الساٌح ١٧٥
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

سهام جمال محمد ابوالحسن البغدادى ١٧٦

سهٌر عماد احمد احمد دروٌش ١٧٧

سهٌر محمد احمد ابو دالل ١٧٨

سهٌله اٌمن محمد السٌد ابراهٌم حسانٌن ١٧٩

شادٌه حسام الدٌن مصطفى محمد حسنٌن ١٨٠

شروق ابراهٌم محمد على ٌوسف ٌونس ١٨١

شروق زكرٌا جمعه رضوان ١٨٢

شروق شعبان السعٌد محمد عوض ١٨٣

شروق عماد شكرى محمد الدرٌنى عبد المطلب ١٨٤

شروق مجدى أحمد ابراهٌم المنسى ١٨٥

شروق محمد حامد عبد المولى ١٨٦

شروق محمد صالح عبد العزٌز ١٨٧

شرٌن الشافعى رفٌق احمد اسماعٌل ١٨٨

شٌرٌن سٌف الدٌن غٌات محمد ١٨٩

شٌماء احمد السٌد المرسى محمد عدوى ١٩٠

شٌماء جمال محمد محمد زكى ١٩١

شٌماء عادل البدوى السٌد محمد حسانٌن ١٩٢



شٌماء محمد السٌد عبد الجلٌل السعداوى ١٩٣

صابرٌن صبرى طه محمد الشربٌنً ١٩٤

صفاء توفٌق السٌد محمد عطٌه ١٩٥

صفاء حسام جمعه على ١٩٦

صفاء محمد احمد محمود ١٩٧

صفٌه مصطفى عبد الحلٌم عبد الهادى التلٌس ١٩٨

ضحى محمد محمود محمود الصعٌدى ١٩٩

عبد الرحمن العربى الخضٌرى ابراهٌم الخضٌرى ٢٠٠

عبد الرحمن امٌن بكر حجازي ٢٠١

عبدهللا حسن على حسن مرزوق ٢٠٢

عبدالوهاب محمد محمد صابر المرسى ٢٠٣
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

عبٌر السٌد طلبه محمد ابو النجا ٢٠٤

عبٌر السٌد محمد محمد المغربى ٢٠٥

عال صالح هاشم الحسٌنى الشرٌف ٢٠٦

علٌاء خالد عبد الغفار السندبسطى ٢٠٧

 عمر عصام محمود محمد هالل ٢٠٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

عمر محمد محمد القرعه ٢٠٩

عمرو ثروت الحسٌنى محمد فرج ٢١٠

غرام السٌد جمعه رزق ٢١١

فاتن حمدى فتحى شوقى حافظ ٢١٢

فاطمه الزهراء محمد ابراهٌم عٌد طه ٢١٣

فاطمه الشربٌنى محمد الشربٌنى مطر ٢١٤

فاطمه جمعه عطٌه اسماعٌل زٌدان ٢١٥

فاطمه خالد عبد الجواد عبد العاطً ٢١٦

فاطمه عٌد توفٌق عبد العزٌز درٌع ٢١٧

فاطمه مصطفى على احمد مصطفى ٢١٨

فلاير صابر محمود احمد عطٌه ٢١٩

كرٌم احمد محمد فتحى احمد ٢٢٠

لٌلى حماده ابراهٌم محمد ابو عجٌله ٢٢١

ماٌسه ربٌع عبد الخالق دروٌش ٢٢٢

 محمد احمد احمد عباس مصطفى ٢٢٣ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

 محمد عبد الراضى عبد البارى ابراهٌم ٢٢٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

محمد عرفه الباز عرفه رخٌه ٢٢٥

محمد عصام عبدالمنعم عبدالفتاح ٢٢٦

محمد مراد ابوالعنٌن عطا ابوالعنٌن ٢٢٧

 محمد منصور محمد عبد الحلٌم ٢٢٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التربٌة ـ جامعة طنطا 

محمود محمد محمود على عمر ٢٢٩

محمود محمد معوض السٌد محمد فتوح ٢٣٠

محمود هانى محمود عبٌد ٢٣١

مرح محمد ابراهٌم محمد احمد البراوى ٢٣٢

مروه سمٌر عبد هللا الحسنى ٢٣٣

مروه عبد القادر رمضان حامد عبد المولى ٢٣٤

مروه على مختار محمد ٢٣٥

مروه محمد احمد محمد سالم ٢٣٦

مرٌم ابراهٌم محمود محمد المتولى رجب ٢٣٧

مرٌم جمال عٌد مصطفى السحلى ٢٣٨

مرٌم سامى جورجى روفائٌل داود ٢٣٩

مرٌم شرٌف محمد سلٌمان خضٌر ٢٤٠

مرٌم عزت شوقى المكاوى سلٌمان ٢٤١

مرٌم محمد جمعه المتبولى شحتو ٢٤٢



مرٌم هشام محمد متولى ابراهٌم ٢٤٣

مرٌم وفا محمد حامد حموده ٢٤٤

مسعد عبد الكرٌم محمد احمد ابو المعاطى ٢٤٥

مصطفى احمد عبد اللطٌف مصطفى الجزار ٢٤٦

مصطفى عبد السالم حسن محمد الشاذلى ٢٤٧

منار احمد احمد السٌد القرم ٢٤٨

منار حمدى الشبراوى محمد القاضى ٢٤٩

منار محمد السٌد سٌد احمد ٌسن ٢٥٠

منار منٌر محمود محمد سالمه ٢٥١

منار ناجح حسن غنٌمى على ٢٥٢

منار ناصر ذكى نصر ابراهٌم ٢٥٣

منال لطفى صالح عبد العظٌم ٢٥٤

منال ٌاسر عزت عبد الخالق الشرقاوى ٢٥٥

منه هللا محمد محمود محمد احمد الجنٌدى ٢٥٦

منه هللا مصطفى السٌد احمد عبد الغفار ٢٥٧

منه خالد عبدالعزٌز ابوعاصى ٢٥٨

منى الششتاوى مصطفى الششتاوى ابوالخٌر ٢٥٩

منى فوزى محمد عثمان المتولى ٢٦٠

موده مجدى ابراهٌم محمود الطنطاوى ٢٦١

مى جمعه االمام محمد االمام ٢٦٢

مى عرفه احمد عرفه الصاوى ٢٦٣

مى مدحت عمر محمد محمد زٌد ٢٦٤

مى مصطفى المغاورى حسٌن عرفات ٢٦٥
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

مٌاده حسن محمد السٌد شاهٌن ٢٦٦

مٌار خالد محمد عبد المتعال ٢٦٧

مٌار محمد السٌد ابراهٌم الحوت ٢٦٨

مٌرنا جمعه محمد جمعه سلٌمان ٢٦٩

مٌرنا عماد حمزه محمد على ٢٧٠

نادٌن جمال محمد اسماعٌل محمود ٢٧١

ناهد محمد عبده ابراهٌم مصطفى ٢٧٢

نبٌلة عمر عبد الفتاح محمد ٢٧٣

نبٌله محمد حامد الموافى ٢٧٤

نجوى ٌحٌى ابراهٌم النجٌري ٢٧٥

ندا احمد عبد العظٌم السٌد الشربٌنى ٢٧٦

ندى السعٌد على احمد زٌد ٢٧٧

ندى السٌد لطفى على حسن ٢٧٨

ندى حسام حمدي المتولً االجرب ٢٧٩

ندى عبدالمحسن السعٌد عبدالمحسن ٢٨٠

ندى عمر محمد ابوالنصر ٢٨١

ندى عٌسى ربٌع حسن على ٢٨٢

ندى محمد ابراهٌم عبده الشربٌنى ٢٨٣

ندى محمد السٌد محمد عبده الخمٌسً ٢٨٤

ندى ٌحٌى احمد محمد على ٢٨٥

نرمٌن نصر عبده العزب ٢٨٦

نغم سامى محمد الدمنهورى ٢٨٧

نهاد السٌد عطٌه اللباد ٢٨٨

نهاد خالد سعد على خلٌل ٢٨٩

نهال عبد الحمٌد محمد محمد عبد ربه ٢٩٠

نهال محمد السٌد فهٌم ٢٩١

نهال محمد نبٌل محمود حسن ابو العز ٢٩٢

نهى محمد انور المتولى سالم ٢٩٣

نورا عبد هللا على زٌن العابدٌن ٢٩٤



نورا مجدى احمد زاهر الخضٌري ٢٩٥

نوران عصام اسماعٌل على بدوى ٢٩٦

نوره اشرف عبد الرازق عثمان ٢٩٧

نورهان احمد محمود الهنٌدى ٢٩٨

نورهان اٌمن عٌسى بٌومى ٢٩٩

نورهان اٌهاب عبد السمٌع محمود اسماعٌل ٣٠٠

نورهان صالح السباعى ناصف ٣٠١

نورهان على على على الشناوى ٣٠٢

نورهان محمد السٌد حسن صالح ٣٠٣

نٌره احمد عبد المطلب حسن بدوى ٣٠٤

نٌره احمد محمد السعٌد عبدالقادر ٣٠٥

نٌره مجدى محمد ندا ٣٠٦

نٌفٌن ٌسرى عبد العاطى البٌومى ٣٠٧

هاجر احمد محمد السٌد عبد السالم ٣٠٨

هاجر فهٌم صبرى خلٌل البحراوي ٣٠٩

هاجر محمود احمد جعفر احمد ٣١٠

هانم حاتم محمد احمد ٣١١

هاٌدى عماد عوض هللا جرجس ٣١٢

هاٌدى هشام محمد ابراهٌم القناوى ٣١٣

هبة احمد الغرٌب محمد الجربان ٣١٤
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

هبه احمد احمد عبد الوهاب ٣١٥

هبه مسعد مسعد احمد ابو المعاطى ٣١٦

هدى المرسى عبد هللا المرسً ٣١٧

هدى طارق عبد هللا عبد الحلٌم الصباغ ٣١٨

هدى فوزى صدٌق محمود الشربٌنً ٣١٩

هدٌر عبد الحمٌد محمد احمد عمران ٣٢٠

هناء جمال محمد محمد حجازى ٣٢١

هناء على ٌاسٌن ٌاسٌن داود ٣٢٢
 محولة من كلٌة رٌاض اطفال جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

هند السٌد عطٌه احمد عطٌه ٣٢٣

هند جمال الممدوح محمد محمد عطٌه ٣٢٤

هند مسعود منصور اسماعٌل ابراهٌم ٣٢٥

هٌام جمال محمد احمد عبدهللا ٣٢٦

وجٌده انٌس حافظ محمد حسن ٣٢٧

والء اٌهاب احمد على الجندى ٣٢٨

ٌارا رزق سعد طه ابوشامه ٣٢٩

ٌارا وائل عبد الرزاق عطوه ابراهٌم ٣٣٠

ٌارا ٌاسر محمد الزٌنى محمد ٣٣١

ٌاسر عادل على محمد اسماعٌل ٣٣٢

ٌاسمٌن احمد عبد الرؤف احمد شعبان ٣٣٣

ٌاسمٌن اشرف جمٌل محمود نقرٌش ٣٣٤

ٌاسمٌن اشرف محسن عبدالوهاب ٣٣٥

ٌاسمٌن حافظ ابراهٌم السٌد فوده ٣٣٦

ٌاسمٌن عاطف محمد ابراهٌم امٌن ٣٣٧

ٌاسمٌن عبد العزٌز الشحات السٌد الخلٌجى ٣٣٨

ٌاسمٌن على محمد خلٌل حرز ٣٣٩

ٌاسمٌن محمد السٌد على عبد الرحٌم ٣٤٠

ٌاسمٌن محمد ٌوسف محمد زكى شحاته ٣٤١
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

ٌمنى المنشاوى محمد أبو عجور ٣٤٢

ٌمنى حامد سلٌمان احمد درغام ٣٤٣

ٌوسف مصطفً بكر السٌد هندام ٣٤٤



تقرٌر عن 

طالب سنة 

 دراسٌة
- الفرقة أولى 

-انتساب موجه 

 علم نفس

للعام االكادٌمً 

(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

ابتسام السٌد محمد ابراهٌم الهوارى ١

احسان سالمه ابراهٌم سالمه ٢

احمد اشرف ابوالحسن احمد خلٌل ٣

احمد سعٌد احمد عبد الهادى العربى ٤

احمد صالح محمد عبد العال ٥

احمد عثمان رجب محمد حسن بخٌت ٦

احمد عالء السٌد محمد عبد العال ٧

 احمد مصطفى حامد حسن زغلول ٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

اسراء السٌد محمد جبر ستٌته ٩

اسراء اٌمن سعد جاد ابراهٌم ١٠

اسراء حجاب على العنانى ١١

اسراء على محمد محمد على ١٢

اسراء فكرى رزق رزق ٌوسف ١٣

اسراء محمد عبد الحمٌد حجازى مصطفى ١٤

اسراء محمد مصباح احمد المتولى شطا ١٥

اسراء ٌوسف عبد اللطٌف احمد عمر ١٦

اسالم محمد محمد حافظ فرج هللا ١٧

اسماء عبد المنعم السٌد عبد المنعم ١٨

االء امجد مدحت ٌكن متولى حاٌس ١٩

االء زٌد محمود زٌد ابراهٌم ٢٠

االء عماره رمضان اسماعٌل ٢١

انتساب مؤهل عال الرباب محمد عبدالستار بٌومى ٢٢

السٌد سعد السٌد عالم زهران ٢٣

السٌد محمد السٌد حافظ حواس ٢٤

الشٌماء الوكٌل محمد عبدالمنعم ٢٥

الشٌماء طلعت عبد السالم عبدالمقصود ٢٦

امل محمد الحسٌنى محمد شلباٌه ٢٧

امٌره سعد السعٌد محمد مندور ٢٨

انجى وائل محمد عثمان عمرعثمان ٢٩

اٌمان عالء الدٌن عبد المنعم محمد غٌث ٣٠

اٌمان محمد السعٌد فرح ٌسن ٣١

اٌمان محمد محمد العٌسوى عامر ٣٢

اٌمان ناجى سعد محمد احمد ٣٣

اٌمن مصطفى محمد السنوسً ٣٤

اٌه ابو بكر الدسوقى عبد الغنى سالم ٣٥

اٌه السٌد طلعت محمد حسنٌن الشاعر ٣٦

اٌه هللا حبٌب على محمد حسن ٣٧

-١

 ص٢٧:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



اٌه المتولى محمود محمد رجب ٣٨

اٌه رمضان ناجى رمضان طلبه ٣٩

اٌه سعٌد عبدالحمٌد الفقى ٤٠

اٌه سلٌمان محمد الصاوى سلٌمان ٤١
 محولة من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة كفر الشٌخ فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

اٌه شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندى ٤٢

اٌه صبرى الدسوقى البدوى بدر ٤٣

اٌه على هالل عٌد هالل محمد ٤٤

اٌه محمد شحاته عطٌه ٤٥

اٌه محمد محمد القعقاع حسن ٤٦

اٌه مصطفى مصطفى احمد ابو العال ٤٧

جهاد محمود صبحى نصحى عرفان ٤٨

جوٌرٌه حمدى كمال الشرٌف ٤٩

 حسام ابراهٌم محمود ابراهٌم ابوشادى ٥٠ جامعة المنوفٌة- نقل قٌد من كلٌة التجارة 

انتساب مؤهل عال حسام محمد على صفن ٥١

خدٌجه عبد الباقى محمود السالمونى ٥٢

خلود ابراهٌم على احمد على الشرم ٥٣

خلود اسماعٌل عبد الرازق محمد عبد الحلٌم ٥٤

دالٌا احمد عبدالرحٌم رمضان ٥٥

دنٌا ابراهٌم نبٌه فرج السٌد ٥٦

دنٌا اشرف ابراهٌم ٌونس ٥٧

دنٌا طارق فاروق محمد ابراهٌم ٥٨
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

دنٌا عوض فرحات احمد على ٥٩

دنٌا محمد احمد جوده ٦٠

دٌنا العوضى عبد الهادى احمد ٦١

انتساب مؤهل عال دٌنا رفقى السعٌد مصطفى ٦٢

رجاء البدراوى محى عبدالغفار ٦٣

رحاب السعٌد حسن السعٌد ضبح ٦٤

رضا احمد عزت شقوٌر ٦٥

رفقه سمٌر مسعد شنوده ٦٦

رفٌده محمد محمود احمد محمد شحاته ٦٧

رقٌه زٌنهم محمد المرسى فاضل ٦٨

روان محمد نوح محمد حسن ٦٩

رٌحانه حمدى محمد احمد هٌكل ٧٠

رٌهام احمد شعبان السعٌد الدنف ٧١

رٌهام سامى السٌد محمد حسن ٧٢

انتساب مؤهل عال رٌهام محمد متولى على العٌسوى ٧٣

زٌاد ابراهٌم حمدى محمد خطاب ٧٤

زٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم رمضان الطحان ٧٥

زٌنب عبد السالم رشدى حافظ ٧٦

زٌنب كارم عبد البارى البٌومى حسن ٧٧

ساره احمد محمد طه الشملول ٧٨

ساره الدسوقى محمد عرفات عبد الجواد ٧٩

ساره رمضان السٌد فاٌد ٨٠

ساره وهدان عبدالهادى مصطفى ٨١

سالى خالد احمد راشد الجمل ٨٢

سامح فرٌد شوقى على حجازى ٨٣

سلمى طاهر محمد عبد اللطٌف ٨٤

سلمى عادل عباس عبده عٌسى ٨٥

سماح نجٌب محمد معبد عبد الولى ٨٦

سمٌر السعٌد محمد حامد العٌسوى ٨٧

سمٌه عبد المنعم مجاهد عبد الوهاب ٨٨

شاهنده عبد هللا احمد محمد ٨٩



شروق محمد احمد محمد عبد العزٌز ٩٠

شٌماء عادل محمد على حسن ٩١

شٌماء محمد فاروق حسٌن غازي ٩٢

شٌماء محمود ابراهٌم العزازى صابر ٩٣

صفا محمود عبدالفتاح الفرارجى ٩٤

ضحى محمد محسن فوزى حسن بدر ٩٥

طارق ٌوسف على بٌومى ٩٦

عادل احمد محمد العراقى قاسم ٩٧

عادل بدٌر حسن السٌد معوض ٩٨

عبد الرحمن محمد االٌاس محمودهٌكل ٩٩

عبد العزٌز مصطفى المتولى مصطفى ابراهٌم جاوٌش ١٠٠

عبٌر محمد سٌد عبد العال ١٠١

علٌاء مظهر مصطفى السٌد العوٌلى ١٠٢

عمر حمدى عبد العاطى عبد المتجلى ١٠٣

عمرو ٌاسر احمد احمد النجار ١٠٤

عوض ٌسٌن عوض البستاوى ١٠٥

غاده محمد عبد الحمٌد السٌد النجار ١٠٦

فاتن مجدى محمد السٌد ١٠٧

فادٌه احمد عبد البارى محمد ١٠٨

فاطمه الزهراء محمد الحسٌنى محمد البٌومى ١٠٩

فاطمه سعد حلمى السعٌد ابراهٌم كرم ١١٠

فاطمه نبٌل شوقى الوردانى ١١١

لبنى على عبد العزٌز ابو المعاطً ١١٢

ماجده على فوزى عبد الفتاح ١١٣

محمد احمد السٌد محمد خطاب ١١٤

محمد السعٌد رٌاض ابوزٌد ١١٥

محمد السٌد عبد الغفار ابراهٌم محمد وز ١١٦

محمد العوضى الغرٌب الرفاعى ١١٧

محمد سمٌر بركات احمد البٌومى ١١٨

محمد عزمى على سلٌم ١١٩

محمد عطٌه ابراهٌم سلٌمان ١٢٠

محمد عطٌه محمد عبد الفتاح مصطفى ١٢١

محمد ناصر محمد عبدالفتاح ١٢٢

محمود احمد احمد عبد الحى مجاهد ١٢٣

محمود رمضان جوده محمد ١٢٤

محمود سعد اسماعٌل خلٌفه ١٢٥

محمود عبد الرحمن حامد حامد سٌد احمد ١٢٦

محمود محمد محمد الدبوسى راسى ١٢٧

مروه عبدالرؤف عباس البشبٌشى ١٢٨

مروه محمد ابو الفتوح احمد عتمان ١٢٩

مرٌم المهدى المهدى ناصف محمد ١٣٠

مرٌم جمال عثمان فرحات محمد ١٣١

مرٌم عبد العزٌز محمد الشربٌنً ١٣٢

مرٌم عثمان الشافعى محمد ابراهٌم ١٣٣

مرٌم عصام على على احمد هاللٌه ١٣٤

مرٌم مصطفى محمد على محمد محمود ١٣٥

مصطفى سمٌر سعد السعٌد المصرى ١٣٦
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

منار ابراهٌم منصور المهدى البسطوٌسى ١٣٧

منار فوده رشاد السٌد احمد ١٣٨

منة هللا صالح الدٌن عبد الحمٌد غانم ١٣٩

منه هللا احمد الشربٌنى فاٌز النجار ١٤٠

منه هللا اشرف على محمد ١٤١



منه هللا السعٌد السعٌد السعٌد محمد موسى ١٤٢

منه هللا ٌحٌى زكرٌا على شعبان ١٤٣

منى اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد ١٤٤

مى محمود عبد الوهاب احمد الرٌس ١٤٥

مٌاده اشرف محمد السٌد الشربٌنى ١٤٦

مٌرنا خالد مصطفى العرابى ١٤٧

نجوى ابراهٌم عكاشه ابراهٌم ١٤٨

نجوى مراد السٌد اسماعٌل ١٤٩

ندا احمد عٌد محمد القصاص ١٥٠

ندا سعد سعد شلبى السوده ١٥١

ندى أشرف محمد عبد الغنً ١٥٢

ندى تامر عادل محمد المالح ١٥٣

ندى حمزه احمد ابوالعطا موسى ١٥٤

ندى رضا حلمى عوض نجم ١٥٥

ندى عادل ذكى محمد ناصر ١٥٦

ندى وحٌد محمد حسٌن سعٌد ١٥٧

نعمه السٌد احمد السٌد عجوه ١٥٨

نورا عبد العزٌز السٌد شعبان ١٥٩

نورا عبدالفتاح الباز محمد عوضٌن ١٦٠

نورهان اسامه عبد الهادى حامد ١٦١

انتساب مؤهل عال نورهان محمد عزٌز محمد اسماعٌل ١٦٢

نٌره ماهر ابراهٌم محمود ١٦٣

هاجر اشرف ابراهٌم ابراهٌم محمد ١٦٤

هاجر السٌد معروف حسن قاعود ١٦٥

هاجر عبد الفتاح عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد ١٦٦

هاجر عبدالنعٌم اسماعٌل حسن اسماعٌل ١٦٧

هاٌدى احمد محمد محمد شحاته ١٦٨

هدٌل شرٌف عبد العزٌز عبد العزٌز ابراهٌم ١٦٩

هند احمد حامد مصطفى الجمٌعً ١٧٠

هند محمد محمود محمد عبد النبى ١٧١

وئام نبٌل محمد ٌوسف ابو العز ١٧٢

انتساب مؤهل عال والء سعد ابوالخٌر السٌد باز ١٧٣

والء عبد العزٌز ابراهٌم الدسوقً ١٧٤

والء ٌاسر احمد عبد السالم مقلد ١٧٥

ٌاسمٌن احمد سعد عوٌضه محمد ١٧٦

ٌاسمٌن عبد الحمٌد محمد عبدالحمٌد ١٧٧

ٌاسمٌن محمد توفٌق محمد لبٌب ١٧٨

ٌاسمٌن محمود ابراهٌم محمد ١٧٩

ٌمنى ناصر محمد ٌوسف حسن االبٌارى ١٨٠

ٌوسف احمد شوقً محمد محمود ١٨١


