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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 ١١:١٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد١٠١آالء احمد محمد محمود١

مستجد١٠٢آیة موسى عبد العال موسى٢

مستجد١٠٣آیھ ابراھیم محمد احمد٣

مستجد١٠٤آیھ محمد احمد محمد٤

مستجد١٠٥ابانوب امیر قاصد فرح٥

مستجد١٠٦ابانوب كامل وھیب كامل٦

مستجد١٠٧ابانوب كمال شحاتة سلیمان٧

مستجد١٠٨ابانوب نادي عبد هللا بطرس٨

مستجد١٠٩ابانوب نبیل شحاتھ نان٩

مستجد١١٠ابتسام اشرف عبد الرحمن عثمان١٠

مستجد١١١ابراھیم مسلم سالم قویھ١١

مستجد١١٢ابراھیم نادر زكرى فھیم١٢

مستجد١١٣ابوبكر محمد عید جادالرب١٣

مستجد١١٤احمد ابو الفتوح شحاتھ احمد١٤

مستجد١١٥احمد ابو بكر طلبھ عباس١٥

مستجد١١٦احمد انور محمد محمد١٦

مستجد١١٧احمد حامد عمر محمد١٧

مستجد١١٨احمد حسام الدین شعبان عبد النعیم١٨

باق١١٩احمد حسن سلطان علي١٩

مستجد١٢٠احمد حسن صالح عبد العلیم٢٠

مستجد١٢١احمد حسن على حسن٢١

مستجد١٢٢احمد حسین نجاح نجیب٢٢

مستجد١٢٣احمد حماده احمد محمد٢٣

مستجد١٢٤احمد خالد خضر على٢٤

مستجد١٢٥احمد ربیع عبد العظیم محمود٢٥

مستجد١٢٦احمد رمضان محمد رأفت احمد٢٦

مستجد١٢٧احمد سید صباح عبد العزیز٢٧

مستجد١٢٨احمد شعبان محمد حسین٢٨

مستجد١٢٩احمد صبحي ابراھیم مھدي٢٩

مستجد١٣٠احمد عالء احمد محمد٣٠

مستجد١٣١احمد عالء سعد محمد٣١

مستجد١٣٢احمد على عبدالحكم عبدالرازق٣٢

مستجد١٣٣احمد على كمال ابوالقاسم٣٣
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مستجد١٣٤احمد عوض عرابى عبد العزیز٣٤

مستجد١٣٥احمد عید احمد عبد الغني٣٥

مستجد١٣٦احمد عید عبد المنعم شحاتھ٣٦

مستجد١٣٧احمد فزاع احمد محمد٣٧

مستجد١٣٨احمد قدرى احمد عبدالحمید٣٨

مستجد١٣٩احمد كمال احمدرجاء محمود٣٩

مستجد١٤٠احمد مازن دكرورى محمد٤٠

مستجد١٤١احمد محسن فرغلى عبدالمحسن٤١

مستجد١٤٢احمد محمد احمد عبد الغني٤٢

مستجد١٤٣احمد محمد على عثمان٤٣

مستجد١٤٤احمد محمد علي عبد الحمید٤٤

مستجد١٤٥احمد محمد فاروق محمد٤٥

مستجد١٤٦احمد محمود محمد ابراھیم٤٦

مستجد١٤٧احمد محى الدین فتحى نور٤٧

مستجد١٤٨احمد مروان احمد االنورى٤٨

مستجد١٤٩احمد مصطفى فكرى اسماعیل٤٩

مستجد١٥٠احمد مصطفي سید أحمد٥٠
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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 ١١:١٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد١٥١احمد ممدوح اسماعیل على٥١

مستجد١٥٢احمد ناصر محمد ثابت٥٢

مستجد١٥٣احمد ناصر محمد خلف هللا٥٣

باق١٥٤احمد نصر سید عبد الحلیم٥٤

مستجد١٥٥احمد ھنى رشدى محمد٥٥

مستجد١٥٦احمد یاسین صالح یاسین٥٦

باق١٥٧اروى عبد الدایم سید محمد٥٧

مستجد١٥٨اروي محمود ربیعي ابواللیل٥٨

مستجد١٥٩اسامھ فضل سعد زغلول حسن٥٩

باق١٦٠اسحاق فرج عبده صادق٦٠

مستجد١٦١اسراء احمد رشدى محمد٦١

مستجد١٦٢اسراء اشرف عبد الرؤف طلبھ٦٢

مستجد١٦٣اسراء اشرف مھران مندراوى٦٣

مستجد١٦٤اسراء سیف عبد الحكیم سیف٦٤

مستجد١٦٥اسراء عالء الدین محمود محمد٦٥

مستجد١٦٦اسراء محمد ابو طالب على٦٦

مستجد١٦٧اسراء محمود محمد محمد عبد العزیز٦٧

مستجد١٦٨اسراء مصطفى سید على٦٨

مستجد١٦٩اسراء مفتاح محمود احمد٦٩

مستجد١٧٠اسراء یحیى شحاتھ محمد٧٠

مستجد١٧١اسالم اشرف صالح محمود٧١

باق١٧٢اسالم رجب خمیس خلیل٧٢

مستجد١٧٣اسالم رجب محمد طھ٧٣

مستجد١٧٤اسالم رشاد عثمان عبدالرحمن٧٤

مستجد١٧٥اسالم صابر بكرى حسن٧٥

مستجد١٧٦اسالم صالح حسن على٧٦

مستجد١٧٧اسالم محمد خیرى محمد٧٧

مستجد١٧٨اسالم محمد عبد الصمد على٧٨

مستجد١٧٩اسالم محمد فؤاد عرفات٧٩

مستجد١٨٠اسالم یاسین مختار عبد الخالق٨٠

مستجد١٨١اسماء رمضان محمود محمد٨١

مستجد١٨٢اسماء سالمة عبد الفتاح محمد٨٢
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مستجد١٨٣اسماء صالح سالم محمد احمد٨٣

مستجد١٨٤اسماء على عبد الفتاح محمد٨٤

مستجد١٨٥اسماء محمد عبد المولى محمد٨٥

مستجد١٨٦اسماء محمد عوض محمد٨٦

باق١٨٧اسماء ممدوح خیري عبد الحكیم٨٧

مستجد١٨٨اسماء یحى رمضان محمد٨٨

مستجد١٨٩اسماعیل صالح نصر عبدالكریم٨٩

مستجد١٩٠اشرف صالح محمد رمضان شلقامى٩٠

مستجد١٩١أالء أسامھ ابراھیم محمد٩١

مستجد١٩٢االء حمدهللا حمدى عبدالوھاب٩٢

مستجد١٩٣االء عبدهللا سید محمد٩٣

مستجد١٩٤الحسینى شعبان سید اللیثى٩٤

مستجد١٩٥الزھراء احمد محمد المصرى٩٥

مستجد١٩٦الھام ابراھیم احمد محمود٩٦

مستجد١٩٧امال ایلیا ناجي جاد هللا٩٧

مستجد١٩٨امانى ثروت عبد المنعم عبد الصبور٩٨

مستجد١٩٩امانى ربیع عبد الحمید جاد الرب٩٩

مستجد٢٠٠امانى رضوان محمد حسان١٠٠
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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 ١١:١٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٢٠١امانى رضى محمد ابراھیم١٠١

مستجد٢٠٢أمانى طھ عمر عمر١٠٢

مستجد٢٠٣امانى محمد عبد هللا صاوى١٠٣

مستجد٢٠٤أمل سید عبد العزیز مزیون١٠٤

مستجد٢٠٥امنیھ احمد سید عبدالحمید١٠٥

مستجد٢٠٦امنیھ احمد محمد احمد١٠٦

مستجد٢٠٧امنیھ اسماعیل محمد عید عبد العلیم١٠٧

مستجد٢٠٨امیر اسماعیل محمد عبد النبى١٠٨

مستجد٢٠٩امیرة رجب عبدالعزیز شحاتھ١٠٩

مستجد٢١٠أمیره احمد عبدالحمید احمد١١٠

مستجد٢١١امیره رضا حسن نعیم١١١

مستجد٢١٢امیره شریف حسن شلقامى١١٢

مستجد٢١٣امیره صالح صادق حنا١١٣

مستجد٢١٤امیره فرح متیاس طوبیا١١٤

مستجد٢١٥امیره ناجى ثابت بدوى١١٥

مستجد٢١٦اناسیمون حجاج یوسف شاكر١١٦

مستجد٢١٧انجى عماد جرجس سدارك١١٧

مستجد٢١٨انطون عادل صموئیل نصر١١٨

مستجد٢١٩انور حجازى محمد عبد العزیز١١٩

مستجد٢٢٠ایمان حمدان بخیت محمد١٢٠

مستجد٢٢١ایمان زكریا احمد على١٢١

مستجد٢٢٢ایمان سامى حلیم عزیز١٢٢

مستجد٢٢٣ایمان طھ مصطفى محمد١٢٣

مستجد٢٢٤ایمان فرید حنا فرید١٢٤

مستجد٢٢٥ایمان كامل ابراھیم ریاض١٢٥

مستجد٢٢٦ایمان محمد ابوسریع محمد١٢٦

مستجد٢٢٧ایمان ممدوح ھاشم منصور١٢٧

مستجد٢٢٨ایمان نمر عبد المالك حنین١٢٨

مستجد٢٢٩ایمن احمد عبدالحمید رضوان١٢٩

مستجد٢٣٠ایناس حسن على عبودة١٣٠

مستجد٢٣١ایناس محمود عثمان محمود١٣١

مستجد٢٣٢ایھ ایمن نور ابوطالس١٣٢
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مستجد٢٣٣ایھ خالد رشدى سید١٣٣

مستجد٢٣٤ایھ خلف سید مھنى١٣٤

مستجد٢٣٥ایھ سعد احمد ابوالعال١٣٥

مستجد٢٣٦ایھ صالح سید عبدالحكیم١٣٦

مستجد٢٣٧أیھ عبد الناصر عبد النعیم محمد١٣٧

باق٢٣٨ایھ عبدالباسط سعد طلب١٣٨

مستجد٢٣٩ایھ عبدالعال كامل حمید١٣٩

مستجد٢٤٠ایھ على احمد عبد اللطیف١٤٠

مستجد٢٤١ایھ متولى محمد احمد١٤١

مستجد٢٤٢ایھ محمد محمود احمد١٤٢

مستجد٢٤٣ایھ نجاح مسعود محمد١٤٣

مستجد٢٤٤ایھاب اشرف نور الدین محمد١٤٤

مستجد٢٤٥بدور عادل محمد على١٤٥

مستجد٢٤٦بدوي حسین عبدالموجود سید١٤٦

مستجد٢٤٧بسام جمال عبدالنور دنیال١٤٧

مستجد٢٤٨بسمھ حسن سید طلب١٤٨

مستجد٢٤٩بسمھ محروس عرفات خلف١٤٩

مستجد٢٥٠بسمھ ناصر عبدالحلیم أبواللیل١٥٠
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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 ١١:١٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

باق٢٥١بھاء ربیع عبدالرحمن حسن١٥١

مستجد٢٥٢بوال جرجس سعید مسعود١٥٢

باق٢٥٣بوال مینا فوزي كامل١٥٣

مستجد٢٥٤بیشوى ادوارد افرایم ودیع١٥٤

مستجد٢٥٥بیشوى یونان عیاد مالك١٥٥

مستجد٢٥٦تسابیح عبدهللا عبدالمنعم محمد١٥٦

مستجد٢٥٧تسنیم احمد مراد احمد١٥٧

مستجد٢٥٨تھانى السید فھیم السید١٥٨

مستجد٢٥٩توماس ماجد یونان یوسف١٥٩

مستجد٢٦٠توماس نبیل بشرى زكى١٦٠

مستجد٢٦١جاكلین عادل یونان میخائیل١٦١

مستجد٢٦٢جاكلین محب فرح متى١٦٢

مستجد٢٦٣جرجس خلف میخائیل فھمى١٦٣

مستجد٢٦٤جمیلھ ضیف احمد عبدالھادى١٦٤

مستجد٢٦٥جھاد احمد انور قاسم١٦٥

مستجد٢٦٦جھاد صابر عبدالبدیع راتب١٦٦

مستجد٢٦٧جھاد عبد المنعم محمود محمد١٦٧

مستجد٢٦٨جورج سمیر عزیز حنا١٦٨

مستجد٢٦٩حازم ممدوح فرغلي زیدان١٦٩

مستجد٢٧٠حبیبة احمد احمد محمد١٧٠

مستجد٢٧١حرم محمد عنطر على١٧١

مستجد٢٧٢حسام احمد عبدالمجید عبدهللا١٧٢

مستجد٢٧٣حسام عربي بھجات عبد النعیم١٧٣

مستجد٢٧٤حسام عز الدین محمد امین١٧٤

مستجد٢٧٥حسام محفوظ عبدالعظیم محمد١٧٥

مستجد٢٧٦حسام ممدوح فتحى محمد١٧٦

مستجد٢٧٧حسن شعبان محمد عبد الباقي١٧٧

مستجد٢٧٨حسن صالح عبد الجواد مسعد١٧٨

مستجد٢٧٩حسن عبد الرحمن حسن محمد١٧٩

مستجد٢٨٠حمزه على محمد على١٨٠

مستجد٢٨١خالد أحمد مھنى أحمد١٨١

مستجد٢٨٢خالد عرفة عبدالحمید احمد١٨٢
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مستجد٢٨٣خالد عصام محمد على١٨٣

مستجد٢٨٤خلود ناجى محمود عبدالباقى١٨٤

باق٢٨٥خلود یاسر عبدالغني ابراھیم١٨٥

مستجد٢٨٦دالیا جمال سعید عبد العظیم١٨٦

مستجد٢٨٧دعاء زمنى قطب محمود١٨٧

مستجد٢٨٨دعاء سید محمد مرسى١٨٨

مستجد٢٨٩دعاء محمد محمد حسن١٨٩

مستجد٢٩٠دمیانھ سمیر ودیع برسوم١٩٠

مستجد٢٩١دمیانھ مالك متى قلینى١٩١

مستجد٢٩٢دنیا جمعھ عید جمعھ١٩٢

مستجد٢٩٣دنیا دسوقى محمد ابو زید١٩٣

مستجد٢٩٤دینا خالد صالح شعبان١٩٤

مستجد٢٩٥دینا شعراوى ثابت عبد النبى١٩٥

مستجد٢٩٦دینا محمد عبدهللا على١٩٦

مستجد٢٩٧رائد جمال مسعود عبد الحلیم١٩٧

مستجد٢٩٨رائد عبدالجواد عبدالعزیز محمد١٩٨

مستجد٢٩٩راندا احمد محمد عبدالمجید١٩٩

مستجد٣٠٠رباب محمد فاروق محمد٢٠٠
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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 ١١:١٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٣٠١رجاء رفعت فایز ابراھیم٢٠١

مستجد٣٠٢رجاء صفوت عباس عبد العزیز٢٠٢

مستجد٣٠٣رحاب جمال مصطفى محمد٢٠٣

مستجد٣٠٤رحاب صالح خلیفة محمد٢٠٤

مستجد٣٠٥رحاب طھ ابراھیم على٢٠٥

مستجد٣٠٦رحاب نور محمد سید٢٠٦

مستجد٣٠٧رحمھ حماد عبد السالم عبد الظاھر٢٠٧

مستجد٣٠٨رحمھ فولى أحمد عبد الحمید٢٠٨

مستجد٣٠٩رشا فولى عبد العزیز احمد٢٠٩

مستجد٣١٠رضا اسطفانوس حنا یوسف٢١٠

مستجد٣١١رضوى ربیع سید عبد هللا٢١١

مستجد٣١٢رقیھ شریف فضل عبدالباقى٢١٢

مستجد٣١٣رمضان حسین عبدالعزیز احمد٢١٣

مستجد٣١٤رنا محمد جمعھ محمد٢١٤

مستجد٣١٥روضھ محمد حسین حسین جمعھ٢١٥

مستجد٣١٦روال مالك صادق طوسھ٢١٦

مستجد٣١٧رویدا احمد محمد احمد٢١٧

مستجد٣١٨ریمون ھانى منیر ابراھیم٢١٨

مستجد٣١٩ریھام رجب على محمد٢١٩

مستجد٣٢٠ریھام شحاتھ شعبان احمد٢٢٠

مستجد٣٢١ریھام عبدالناصر خلیفھ عبدالسالم٢٢١

مستجد٣٢٢زیاد محمد بھلول محمد٢٢٢

مستجد٣٢٣زیاد محمود محمد ابواللیل٢٢٣

مستجد٣٢٤زینب حسن مصطفى حسن٢٢٤

مستجد٣٢٥زینب محمد محمد بخیت٢٢٥

مستجد٣٢٦زینب محمد محمود سعید٢٢٦

مستجد٣٢٧زینب محمد مصطفي حسن٢٢٧

مستجد٣٢٨زینب نادي محمد قاسم٢٢٨

مستجد٣٢٩سارة اسطفانوس عدلي اسطفانوس٢٢٩

مستجد٣٣٠سارة صالح محمد محمد٢٣٠

مستجد٣٣١ساره ادریس على محمد٢٣١

مستجد٣٣٢ساره بشیر محمد ابونبوت٢٣٢
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مستجد٣٣٣سامح حنا ظریف شلبى٢٣٣

مستجد٣٣٤سامي ثابت سامي میخائیل٢٣٤

مستجد٣٣٥سحر ممدوح عبدالرؤف احمد٢٣٥

مستجد٣٣٦سلمان ربیعى امین محمد٢٣٦

مستجد٣٣٧سلوى خلف على محمد٢٣٧

مستجد٣٣٨سلوى صالح محمد فتحي علي٢٣٨

مستجد٣٣٩سمر اسماعیل متولى احمد٢٣٩

مستجد٣٤٠سمر جمال توفیق صدیق٢٤٠

مستجد٣٤١سمر رضا ودیع شاكر٢٤١

مستجد٣٤٢سمر على محمد عبد العزیز٢٤٢

مستجد٣٤٣سمعان نعیم بھجت میخائیل٢٤٣

مستجد٣٤٤سمیھ محمد عبدالنعیم حسن٢٤٤

مستجد٣٤٥سندس ایمن صالح بیومى٢٤٥

مستجد٣٤٦سھا صالح احمد عمر٢٤٦

مستجد٣٤٧سھا محمد شفیق مرزوق٢٤٧

مستجد٣٤٨سھام محمد طھ توفیق٢٤٨

مستجد٣٤٩سھیلة عبد الحمید حمدى صالح٢٤٩

مستجد٣٥٠سھیلھ حسن خلف حسن٢٥٠


