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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 ١١:١٥ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٦٠١مى عمر محمد محمود١

مستجد٦٠٢مي اشرف قناوى علي٢

باق٦٠٣مي رمضان احمد عبد٣

مستجد٦٠٤میار رضا كامل محمد حجازى٤

مستجد٦٠٥میخائیل جوزیف نخلھ عبد السید٥

مستجد٦٠٦میرفت إبراھیم محمد خلف هللا٦

مستجد٦٠٧میرنا فرج هللا یوسف فرج٧

مستجد٦٠٨میرنا مالك بباوي جرجس٨

مستجد٦٠٩میرى ثابت مالك عبده٩

مستجد٦١٠میالد غطاس بباوى فرنسیس١٠

مستجد٦١١مینا اشرف عید فانوس١١

مستجد٦١٢مینا امیر منیر تكال١٢

مستجد٦١٣مینا ایمن خمیس عبدالمالك١٣

مستجد٦١٤مینا خلف ناجح زكرى١٤

مستجد٦١٥مینا صالح سعد مترى١٥

مستجد٦١٦ناجح مرزق ذكى حنا١٦

مستجد٦١٧نادیھ عبدالعاطى ثابت عبدالعاطى١٧

مستجد٦١٨نادیھ كمال كامل أبوزید١٨

مستجد٦١٩نادیھ مصطفى شحاتھ عبدالرحمن١٩

مستجد٦٢٠ناصر عمر عبد المحسن محمد٢٠

مستجد٦٢١نجالء خلیل صالح خلیل٢١

مستجد٦٢٢نجالء رضا سعد ابراھیم٢٢

مستجد٦٢٣نجوى على یحیى امین٢٣

مستجد٦٢٤ندا مجاھد مھنى مھنى٢٤

مستجد٦٢٥ندى جمال فھیم ابراھیم٢٥

مستجد٦٢٦ندى حسن عرفات على٢٦

مستجد٦٢٧ندى خالد خضر علي٢٧

مستجد٦٢٨ندى سعد محمد عبدهللا٢٨

مستجد٦٢٩ندى سعید محمود عبدالحكم٢٩

مستجد٦٣٠ندى ضاحى ناجى كامل٣٠

مستجد٦٣١ندى عالء مصطفى عبدالرحمن٣١

مستجد٦٣٢ندى على اسماعیل على٣٢

مستجد٦٣٣ندى على دردیر ابراھیم٣٣
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مستجد٦٣٤ندى محمد اسماعیل محمداسماعیل٣٤

مستجد٦٣٥ندي محمد مصطفي محمد٣٥

مستجد٦٣٦نرمین اسامھ حسن محمد٣٦

مستجد٦٣٧نرمین على نواس على٣٧

مستجد٦٣٨نرمین عماد حنا وھبة٣٨

مستجد٦٣٩نسمھ احمد على احمد٣٩

مستجد٦٤٠نسیبھ سعداوى رجب على٤٠

مستجد٦٤١نعیمھ رمزى فرج عبد الوھاب٤١

مستجد٦٤٢نھا حسین محمد زكى٤٢

مستجد٦٤٣نھال عثمان جحا عبد الجابر٤٣

مستجد٦٤٤نھال ناصر انور محمود٤٤

مستجد٦٤٥نھلة ادریس عبدالسالم سعید٤٥

مستجد٦٤٦نھى سامح عبد الفھیم شریف٤٦

مستجد٦٤٧نوال خالد خضر علي٤٧

مستجد٦٤٨نورا رمضان عبد العاطى عبد اللطیف٤٨

مستجد٦٤٩نورا كسبان عبد الحمید عثمان٤٩

مستجد٦٥٠نورا محمد كامل عبدالمجید٥٠
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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 ١١:١٥ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

مستجد٦٥١نوران بھجت عبد الحمید السید٥١

مستجد٦٥٢نورھان ابراھیم علي دكروري٥٢

مستجد٦٥٣نورھان جرجس مرزق ملك٥٣

مستجد٦٥٤نورھان عبدالخالق زیادى محمد٥٤

مستجد٦٥٥نورھان عمر صالح الدین حسن٥٥

مستجد٦٥٦نونھ نادي فرج شحاتھ٥٦

مستجد٦٥٧نیره فتحى خلف محمود٥٧

مستجد٦٥٨نیفین رفعت فایز ابراھیم٥٨

مستجد٦٥٩نیفین نادى فاروق عزت٥٩

مستجد٦٦٠ھاجر على محمد الجمیل٦٠

مستجد٦٦١ھاجر محمد ابراھیم محمد٦١

مستجد٦٦٢ھاجر محمد محمود قطب٦٢

مستجد٦٦٣ھادى احمد اسماعیل عبدالحافظ٦٣

مستجد٦٦٤ھالھ ابوصباح شبیب احمد٦٤

مستجد٦٦٥ھالھ اسماعیل محمود محمد٦٥

مستجد٦٦٦ھالھ حسین محمود حسن٦٦

مستجد٦٦٧ھایدى خالد محمد سید٦٧

مستجد٦٦٨ھبة محمد عبدالمطلب محمد٦٨

مستجد٦٦٩ھبھ شعبان بكر توفیق٦٩

مستجد٦٧٠ھدى احمد زاید عبدالظاھر٧٠

مستجد٦٧١ھدیر رضا محمد على٧١

مستجد٦٧٢ھدیر ماھر عوض فتح الباب٧٢

مستجد٦٧٣ھدیر مخلوف علي عبدالعظیم٧٣

مستجد٦٧٤ھشام فتحى كامل سید٧٤

مستجد٦٧٥ھمت یحیى احمد محمد٧٥

مستجد٦٧٦ھناء احمد عبد الحمید احمد٧٦

مستجد٦٧٧ھناء بدر الدین یونس كامل٧٧

مستجد٦٧٨ھناء یوسف عبد النور تاوضروس٧٨

مستجد٦٧٩وجدي شحاتھ نجیب شحاتھ٧٩

مستجد٦٨٠وجیھ ناجح مرسى حماد٨٠

مستجد٦٨١ودیع عجایبى ودیع بطرس٨١

مستجد٦٨٢وفاء اسماعیل حسن عبد العال٨٢
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مستجد٦٨٣یاسمین أحمد محمد محمد٨٣

مستجد٦٨٤یاسمین حافظ عبد المجید عمار٨٤

مستجد٦٨٥یاسمین سید احمد سید٨٥

مستجد٦٨٦یاسمین صفوت زیدان محمد٨٦

مستجد٦٨٧یاسمین عامر علي عبدالمجید٨٧

مستجد٦٨٨یاسمین محمد جاد سید٨٨

مستجد٦٨٩یحیى ھاشم تونى محمد٨٩

مستجد٦٩٠یسرا جمال طھ سید٩٠

مستجد٦٩١یوأنا حاتم وجیھ نعیم٩١

مستجد٦٩٢یوستینا صفوت لویز زاخر٩٢

مستجد٦٩٣یوستینا مجدى وھیب كامل٩٣

مستجد٦٩٤یوسف رجب رمضان عبود٩٤

مستجد٦٩٥یوسف محمد عبد الحمید محمود٩٥

باق٦٩٦یوسف محي الدین محمد ابراھیم٩٦


