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كلیة التمریض 

كشف توزیع الطالب على اللجان 
أولى

للعام الجامعى(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ ١١:١٤ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٣٥١سومیھ یحى فتحى محمد١

مستجد٣٥٢سیدة فراج خلف محمد٢

مستجد٣٥٣شروق عید فرغل سعید٣

مستجد٣٥٤شروق مصطفى راشد على٤

مستجد٣٥٥شریف عمر نادي حسن٥

مستجد٣٥٦شریف مصطفى محمد عبدالعاطى٦

مستجد٣٥٧شرین جرجس نادى جرجس٧

مستجد٣٥٨شیرین شعبان عبد هللا على٨

مستجد٣٥٩شیماء جمال على على٩

مستجد٣٦٠شیماء خالد سعید حمیده١٠

مستجد٣٦١شیماء ربیع ریان كیالني١١

مستجد٣٦٢شیماء رمضان حمدى عبد السالم١٢

مستجد٣٦٣شیماء عبد المنعم مصطفى محمد١٣

مستجد٣٦٤شیماء عید ابو بكر عوض١٤

مستجد٣٦٥شیماء فیض على محمد١٥

مستجد٣٦٦شیماء محمد ثابت عیسى١٦

مستجد٣٦٧صابرین مصطفى محمد كامل١٧

مستجد٣٦٨صفاء على خلف ریاض١٨

مستجد٣٦٩صفاء ھاشم عباس فھمي١٩

مستجد٣٧٠صفوت سامح نزیھ ساویرس٢٠

مستجد٣٧١صالح محمد صالح عبد الموجود٢١

مستجد٣٧٢صموئیل جرجس یوسف جرجس٢٢

مستجد٣٧٣صموئیل ساویرس نمر ساویرس٢٣

مستجد٣٧٤ضاحى حماده عبدالحكیم عبدالحمید٢٤

مستجد٣٧٥طارق عبدهللا صادق اسماعیل٢٥

مستجد٣٧٦طارق مجدي ابراھیم الدسوقي محمد٢٦

مستجد٣٧٧طارق محمد یحي فولي٢٧

مستجد٣٧٨طاھر ابو زید مسلم أبوزید٢٨

مستجد٣٧٩طھ صابر صالح محمد٢٩

مستجد٣٨٠طھ محمد محمد نصر٣٠

مستجد٣٨١عاصم الشربینى ادم على٣١

باق٣٨٢عاصم محمد زكي حسن٣٢

مستجد٣٨٣عاطف عاطف خلیل جید٣٣
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مستجد٣٨٤عبد الحلیم عبد اللطیف محمد عبد الجواد٣٤

مستجد٣٨٥عبد الرحمن ابو سمره عبد الكافى موسى٣٥

مستجد٣٨٦عبد الرحمن ابوبكر محمد فؤاد٣٦

مستجد٣٨٧عبد الرحمن حسین قطب احمد٣٧

مستجد٣٨٨عبد الرحمن سید عثمان موسى٣٨

مستجد٣٨٩عبد الرحمن صالح معروف كامل٣٩

مستجد٣٩٠عبد الرحمن على حسانین على٤٠

مستجد٣٩١عبد الرحمن على شحاتھ عمر٤١

مستجد٣٩٢عبد الرحمن عمران ابراھیم عبد الفتاح٤٢

مستجد٣٩٣عبد الرحمن محمد جبر سید٤٣

مستجد٣٩٤عبد هللا ربیع عبد هللا عبد الناصر٤٤

مستجد٣٩٥عبد هللا شحات محمد احمد٤٥

مستجد٣٩٦عبد هللا شوقى سنوسى مسلم٤٦

مستجد٣٩٧عبد هللا عالء ھاشم محمد٤٧

مستجد٣٩٨عبد هللا محمد ابراھیم احمد٤٨

مستجد٣٩٩عبد المجید مصطفي عبدالمجید حسین٤٩

باق٤٠٠عبدالرحمن احمد علي عبدالباقي٥٠
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كلیة التمریض 

كشف توزیع الطالب على اللجان 
أولى

للعام الجامعى(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ ١١:١٤ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٤٠١عبدالرحمن عاطف عثمان سلطان٥١

مستجد٤٠٢عبدالرحمن عالء ذھني عبدالسمیع٥٢

مستجد٤٠٣عبدالرحمن علي احمد احمد٥٣

باق٤٠٤عبدالرحمن فتحى طھ عبدالباقى٥٤

مستجد٤٠٥عبدالرحمن محمد سید شحاتھ٥٥

مستجد٤٠٦عبدهللا جمال عبد العال سید٥٦

مستجد٤٠٧عبدهللا عبدالرحمن محمد محمود٥٧

مستجد٤٠٨عبدهللا عیسى سعد ابراھیم٥٨

مستجد٤٠٩عبدهللا محمد حلمى عبد اللطیف٥٩

مستجد٤١٠عبدهللا محمد زغلول عباس٦٠

مستجد٤١١عبدالمسیح رضى یوسف خلیل٦١

مستجد٤١٢عبیر حسن سلیمان احمد٦٢

مستجد٤١٣عبیر محمد أبو الفتح حافظ٦٣

مستجد٤١٤عثمان قاصد عبد المالك عثمان٦٤

مستجد٤١٥عزام حسن ابراھیم حسن٦٥

مستجد٤١٦عزه زین العابدین سعد محمد٦٦

مستجد٤١٧عصام عفیفى ناجى محمد٦٧

مستجد٤١٨عصام عماد جاد هللا لوقا٦٨

مستجد٤١٩عال عبد السالم على الجمام بدوى٦٩

مستجد٤٢٠عال عبد المالك عبد العزیز عبد المالك٧٠

مستجد٤٢١على احمد على محمد٧١

مستجد٤٢٢على حسان محمد على٧٢

مستجد٤٢٣على عبد المنعم على محمد٧٣

مستجد٤٢٤على محمد احمد عبد الحكیم٧٤

مستجد٤٢٥على نصر الدین محمد حسین٧٥

مستجد٤٢٦علي سعد جاد الرب صالح٧٦

مستجد٤٢٧علي عبدالحمید صادق علي٧٧

مستجد٤٢٨عمر احمد محمد عبد الرحمن محمد٧٨

مستجد٤٢٩عمر عمادالدین محمد محمد٧٩

مستجد٤٣٠عمر فایز محمد محمد سالم٨٠

مستجد٤٣١عمر محمد على محمد٨١

مستجد٤٣٢عمرو انور خمیس جابر٨٢
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مستجد٤٣٣عمرو حماده خلیفھ حسن٨٣

مستجد٤٣٤عمرو محمد محمدالشوربجى فھیم٨٤

مستجد٤٣٥عید محروس عید اسكندر٨٥

مستجد٤٣٦غادة احمد معتمد عبدالجواد٨٦

مستجد٤٣٧غادة سعداوي شعبان رفاعي٨٧

باق٤٣٨غاده جمال على محمد٨٨

مستجد٤٣٩غاده محروس عبدالمغنى یوسف٨٩

مستجد٤٤٠فارس اسامھ عبد المنعم عفیفى٩٠

مستجد٤٤١فاطمة عصام صالح عبد الصبور٩١

مستجد٤٤٢فاطمة عید خلف هللا سید٩٢

مستجد٤٤٣فاطمھ احمد عبدالستار ابراھیم٩٣

مستجد٤٤٤فاطمھ اسماعیل فوزى فرغلى٩٤

مستجد٤٤٥فاطمھ الزھراء حنفى محمود احمد٩٥

مستجد٤٤٦فاطمھ الزھراء عزت عبد الحمید اسماعیل٩٦

مستجد٤٤٧فاطمھ الزھراء محمد علي ابراھیم٩٧

مستجد٤٤٨فاطمھ عصام رمضان سید٩٨

مستجد٤٤٩فاطمھ علي عطیھ علیوه٩٩

مستجد٤٥٠فاطمھ محمد یسرى خفاجى١٠٠
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كلیة التمریض 

كشف توزیع الطالب على اللجان 
أولى

للعام الجامعى(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ ١١:١٤ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٤٥١فاطمھ مصطفى عبد الحمید محمد١٠١

مستجد٤٥٢فام عبده نجیب عبده١٠٢

مستجد٤٥٣فتحیة خلف على احمد١٠٣

مستجد٤٥٤فتحیة عاشور محمد عبد العزیز١٠٤

مستجد٤٥٥فرحة خالد عبدربھ مھنى١٠٥

مستجد٤٥٦فرحھ خلف فتحى عبد الھادى١٠٦

مستجد٤٥٧فریده حامد محجوب ابراھیم١٠٧

مستجد٤٥٨كرستینا جاد ذكى سعد١٠٨

مستجد٤٥٩كرستینا فوزى رسمى عیاد١٠٩

مستجد٤٦٠كریم جمعھ محمد تھامى١١٠

مستجد٤٦١كریم ربیع على محمد منصور١١١

مستجد٤٦٢كریم ربیع محمد احمد١١٢

مستجد٤٦٣كریم محمد رجب احمد١١٣

مستجد٤٦٤كیرلس رشدي عبد النور كامل١١٤

مستجد٤٦٥كیرلس عجایبى یوسف بطرس١١٥

مستجد٤٦٦كیرلس عزت شحاتھ بطرس١١٦

مستجد٤٦٧لمیاء صابر احمد محمد١١٧

مستجد٤٦٨لمیاء فایز محمد عبد الغنى١١٨

مستجد٤٦٩لمیاء نادى فتحى زكى١١٩

مستجد٤٧٠لیدیا مرقس داود حبیب١٢٠

مستجد٤٧١مؤمن جمال حسان عبد اللطیف١٢١

مستجد٤٧٢مؤمن جمال خمیس عبد الجید١٢٢

مستجد٤٧٣مؤمن جمعھ حسن عبد العظیم١٢٣

مستجد٤٧٤ماجد نادى نجیب یوسف١٢٤

مستجد٤٧٥ماجده میخائیل داود میخائیل١٢٥

مستجد٤٧٦مارتینا سامح نمر ملك١٢٦

مستجد٤٧٧مارلین جرجس شكرى مكسیموس١٢٧

مستجد٤٧٨مارلین ممدوح جرجس صاروفیم١٢٨

مستجد٤٧٩مارینا ابراھیم خلف ابراھیم١٢٩

مستجد٤٨٠ماریو مجدى لیشع صالح١٣٠

مستجد٤٨١مایكل جرجس ثابت عبدالشھید١٣١

مستجد٤٨٢مایكل عید شحاتھ سیحھ١٣٢
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مستجد٤٨٣مبروكھ ظافر سید سعید١٣٣

باق٤٨٤مجدي ثابت جاد مكسیموس١٣٤

مستجد٤٨٥محمد ابو زید عامر على١٣٥

مستجد٤٨٦محمد ابو قرمان محمد عبد الغني١٣٦

مستجد٤٨٧محمد احمد محمد محمد١٣٧

مستجد٤٨٨محمد احمد مصطفى احمد محمد١٣٨

مستجد٤٨٩محمد اشرف متولى ثابت١٣٩

مستجد٤٩٠محمد امین محمد امین١٤٠

مستجد٤٩١محمد توفیق امین عبد الرحمن١٤١

مستجد٤٩٢محمد جابر محمد لطفي١٤٢

مستجد٤٩٣محمد جابر مھدى بكر١٤٣

مستجد٤٩٤محمد جمال عبد النعیم احمد١٤٤

باق٤٩٥محمد جمال عبدالوارث سیف١٤٥

مستجد٤٩٦محمد حربى عبدالرشید طنطاوى١٤٦

مستجد٤٩٧محمد حسان محمد عبد النعیم١٤٧

مستجد٤٩٨محمد حسین عبد الحكیم محمد١٤٨

مستجد٤٩٩محمد حلمى ابوعریف حسین١٤٩

مستجد٥٠٠محمد حماده محمد حفظى١٥٠
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كلیة التمریض 

كشف توزیع الطالب على اللجان 
أولى

للعام الجامعى(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ ١١:١٤ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٥٠١محمد حمدان سید حسن١٥١

مستجد٥٠٢محمد حمدي راتب سید١٥٢

مستجد٥٠٣محمد خالد احمد عبد الصمد١٥٣

مستجد٥٠٤محمد خالد محمد ربیع محمد١٥٤

مستجد٥٠٥محمد خلف حسین طلبھ١٥٥

مستجد٥٠٦محمد خیرى نصر عبد الرسول١٥٦

مستجد٥٠٧محمد ربیع محمد عبدالرحیم١٥٧

مستجد٥٠٨محمد رضا عبدهللا محمد١٥٨

مستجد٥٠٩محمد رضا محمد عبد العظیم١٥٩

مستجد٥١٠محمد رمضان یحیا جمعھ١٦٠

باق٥١١محمد زین حلمي عبدالحكیم١٦١

مستجد٥١٢محمد سعد محمد عبد هللا١٦٢

مستجد٥١٣محمد سید صبرى عبد الحكیم١٦٣

مستجد٥١٤محمد سید عبدالعلیم عبدالناصر١٦٤

مستجد٥١٥محمد سید محمد خلیفة١٦٥

مستجد٥١٦محمد شحاتة علي محمد١٦٦

مستجد٥١٧محمد شعبان طلعت عبد الرحمن١٦٧

مستجد٥١٨محمد صابر باشا احمد١٦٨

مستجد٥١٩محمد صالح كامل امین١٦٩

مستجد٥٢٠محمد طنطاوى محمد احمد ابراھیم١٧٠

مستجد٥٢١محمد عبد السالم محمد جاد١٧١

مستجد٥٢٢محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد العزیز١٧٢

مستجد٥٢٣محمد عالء الدین محمد فرحات١٧٣

مستجد٥٢٤محمد على عبد الحمید محمد١٧٤

مستجد٥٢٥محمد عماد مصطفى احمد١٧٥

مستجد٥٢٦محمد عید عبد التواب ابراھیم١٧٦

مستجد٥٢٧محمد فاروق كامل غریب١٧٧

مستجد٥٢٨محمد فرجانى محمد توفیق١٧٨

مستجد٥٢٩محمد كامل رفعت ثابت١٧٩

مستجد٥٣٠محمد محمد فتحى عبد الرحمن١٨٠

مستجد٥٣١محمد محمود احمد حسین١٨١

مستجد٥٣٢محمد محى الدین جمعة راغب١٨٢
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مستجد٥٣٣محمد معیش انور محمد١٨٣

مستجد٥٣٤محمد نصار محمد سید١٨٤

مستجد٥٣٥محمود احمد محمود عثمان١٨٥

مستجد٥٣٦محمود جمال توفیق صالح١٨٦

مستجد٥٣٧محمود حسام امام محمد١٨٧

مستجد٥٣٨محمود حماده شلقامى ابوزید١٨٨

باق٥٣٩محمود حمدي محمد دھروطي١٨٩

مستجد٥٤٠محمود خالد محمد جبالي١٩٠

مستجد٥٤١محمود خالد محمود حمدان١٩١

مستجد٥٤٢محمود خلف عبدالعلیم عبدالعزیز١٩٢

مستجد٥٤٣محمود ربیع صادق علي١٩٣

مستجد٥٤٤محمود شرف شحاتة حجازى١٩٤

مستجد٥٤٥محمود شرف محمد عبد المجید١٩٥

مستجد٥٤٦محمود شعبان كامل سلیمان١٩٦

باق٥٤٧محمود ضاحي عبدالفتاح عثمان١٩٧

مستجد٥٤٨محمود مجدى على شاكر١٩٨

باق٥٤٩محمود ناصر عطا محمد١٩٩

مستجد٥٥٠محمود یوسف احمد محمود٢٠٠
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كلیة التمریض 

كشف توزیع الطالب على اللجان 
أولى

للعام الجامعى(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ ١١:١٤ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٥٥١مدحت خیرى محمد عبد العظیم٢٠١

مستجد٥٥٢مرقص سعید ذكى عیاد٢٠٢

مستجد٥٥٣مروة جمال عبد القادر خلیل٢٠٣

مستجد٥٥٤مروة حمدي صابر مرسي٢٠٤

مستجد٥٥٥مروه صالح احمد محمود٢٠٥

مستجد٥٥٦مروه فضل زھنى محمد٢٠٦

مستجد٥٥٧مروه ناصر نجاتى حمزة٢٠٧

مستجد٥٥٨مروى فیصل حسن حسن٢٠٨

مستجد٥٥٩مریم احمد شحاتة احمد٢٠٩

مستجد٥٦٠مریم ارمیا حبیب رزق٢١٠

مستجد٥٦١مریم ایمن فؤاد احمد خضر٢١١

مستجد٥٦٢مریم سعد عید عبد المسیح٢١٢

مستجد٥٦٣مریم عبدالمسیح داود حبیب٢١٣

مستجد٥٦٤مریم محمد حسن علي٢١٤

مستجد٥٦٥مریم محمد حسین محمد٢١٥

مستجد٥٦٦مریم مالك عید شحاتھ٢١٦

مستجد٥٦٧مریم نبیل شحاتھ حبیب٢١٧

مستجد٥٦٨مریھان جمال صادق بطرس٢١٨

مستجد٥٦٩مصطفى جمال محمد حسن٢١٩

مستجد٥٧٠مصطفى حسین حزین محمد٢٢٠

مستجد٥٧١مصطفى حسین محمد صقر٢٢١

باق٥٧٢مصطفى خالد خلف احمد٢٢٢

مستجد٥٧٣مصطفى صفى عبدالمجید عبدهللا٢٢٣

مستجد٥٧٤مصطفى عادل غلیوب سید٢٢٤

مستجد٥٧٥مصطفى عامر فھمى محمد٢٢٥

مستجد٥٧٦مصطفى عماد محمود على بیھ٢٢٦

مستجد٥٧٧مصطفى عید عبد السالم یسرى٢٢٧

مستجد٥٧٨مصطفى كامل محمد عبدالعلیم٢٢٨

مستجد٥٧٩مصطفى محمد مصطفى محمد٢٢٩

باق٥٨٠مصطفى محمود احمد عبد الواحد٢٣٠

باق٥٨١مصطفي احمد سلیم سعد٢٣١

مستجد٥٨٢مصطفي عبد الرازق علي عباس٢٣٢
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مستجد٥٨٣مصطفي محمود محمد ملیجي٢٣٣

باق٥٨٤مصطفي نتاج عبدالجلیل مھني٢٣٤

مستجد٥٨٥معتز مصطفى عاكف محمود٢٣٥

مستجد٥٨٦منار رسمى حلمى امام٢٣٦

مستجد٥٨٧منار سعید احمد اسماعیل٢٣٧

مستجد٥٨٨منار كامل محمد رجب٢٣٨

مستجد٥٨٩منار ولید حسین محمد٢٣٩

مستجد٥٩٠منال عبدربھ توفیق عبدربھ٢٤٠

مستجد٥٩١منة هللا على ذكى على٢٤١

مستجد٥٩٢منصور محمود مسامح محمود٢٤٢

مستجد٥٩٣منھ هللا محمد سعد زیادى٢٤٣

مستجد٥٩٤منى عاطف حسن رضوان٢٤٤

مستجد٥٩٥منى على خلف زاید٢٤٥

مستجد٥٩٦منى فتحى احمد ابوالحسن٢٤٦

مستجد٥٩٧مني ماھر كمال عبد العظیم٢٤٧

مستجد٥٩٨مھا فتحى احمد عبد الجواد٢٤٨

مستجد٥٩٩مھاب شعبان عبد النعیم سلیمان٢٤٩

مستجد٦٠٠مى خالد احمد ھراس٢٥٠


