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 طالب متنٔسًٓ فٙ األىصط٘

  دمحم  زق امً نوب    صلمح امازا ًحًو  

 أً   ًنلل  ادتحل     أً   ادتحل 

    )امبا ر اداتًلل ر( دمحم لبب امصب  ى

 

  )ام لمار امًثلم ر( ه    لل ف الل 

 

 )ام لمب امًثلمب( دمحم حن  امن   لصًر

 

 )ما ر اماوامر( أحً    و ش

 

 )اباتًلل ر( أحً   ضل ًتومب

 

  أحً دمحم وح   

 

 )اما ر امثملف ر( إلكى دمحم إا اه ل

 

 )ما ر األن ( آ ر امن   وا ى

 

 )امبا ر امف  ر( نً   صا ى امن  

 

 )امبا ر امببً ر( ل ق نب   ًتومب 

 

 )ما ر ابن ( نكًر لك  نكًر
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  )امبا ر امببً ر( أ  ل دمحم  ًلل

 

 )اما ر امف  ر( دمحم نب   أحً 

 

 )امبا ر اباتًلل ر( ام    ًحًو ًحًو  الل  

 
 

 )امبا ر امببً ر(لا    حنلل امن  ى 

 

 )امبا ر ام  لض ر( فب ًحًو   ًلل ًص

 

 )امبا ر ام  لض ر( أحً  دمحم نب ًل 

 

 )امبا ر امببً ر(  و ا صاحب ز ب

 

 )امبا ر امثملف ر( ل أحً  ًمب  أً 

 

 )امبا ر امببً ر(ًحًو  ًنب  اغلغو

 

 )امبا ر امثملف ر( ك ًل  إا اه ل اما ا ى

 

 )امبا ر امثملف ر( هاه اًلل  ًضل 

 

 )ما ر األن (ً ه   ًص فب 

 

 الل  دمحم أحً  نب ل
  

 لا  ام حً  ن و 
 

  حلب ام نولب لا  امحً  
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 التنسٓض بهالْزْٓعىتٔح٘ 
2012بكلٔ٘ التنرٓض جامع٘ طيطا دّر مآْ   

فٙ علْو التنرٓض البكالْرْٓسلدرج٘   
 

 علٙ تكدٓر عاو ممتاز ٌْحاصل بأّاًل  : طال

 

مرتبة شرف  ممتاز فاطمه شعبان عبد السالم شعبان حبٌشى 

مرتبة شرف  ممتاز أمٌنه ٌحٌى زكرٌا اسماعٌل 

مرتبة شرف  ممتاز ٌاسمٌن دمحم حسن على غنٌم 

مرتبة شرف  ممتاز حسناء صبحى احمد دمحم غانم 

مرتبة شرف  ممتاز هبه عبد العزٌز عبد العاطى حواس 

مرتبة شرف  ممتاز هٌام عبد الغفور عبدالغفار الدٌب 

مرتبة شرف  ممتاز جهاد رضا احمد على النجار 

مرتبة شرف  ممتاز اٌمان مصطفً دمحم دمحم الشٌخ 

مرتبة شرف  ممتاز اٌه دمحم احمد السٌد الجروانى 

مرتبة شرف  ممتاز امانى عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز 

مرتبة شرف  ممتاز مها طارق السٌد ابراهٌم غز 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء جابر فتحى علٌوه سالم 

مرتبة شرف  ممتاز اسماء محمود عبد الرحمن زاٌد 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء السٌد شعبان بٌومً الحبشى 

 مرتبة شرف  ممتاز محمود رمضان احمداسماء 

مرتبة شرف  ممتاز اٌمان دمحم صادق الفمى 

مرتبة شرف  ممتاز محمود سعد احمد سوٌف 

مرتبة شرف  ممتاز ٌاسمٌن عبد العزٌز ابراهٌم ابو ٌوسف 

مرتبة شرف  ممتاز أمنٌه عبد الحلٌم عبد المنصف عبد هللا لاسم 
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علٙ تكدٓر عاو ممتاز ٌْحاصل بطال تابع   

مرتبة شرف  ممتاز سمر محجوب عبد السالم سلطان 

مرتبة شرف  ممتاز امٌمه حسنى عبد هللا كتاكت 

مرتبة شرف  ممتاز دمحم السٌد دمحم اسماعٌل جعباص 

مرتبة شرف  ممتاز نورا ابراهٌم عبدالحمٌد عبدهللا زاٌد 

مرتبة شرف  ممتاز مرٌهان طه احمد دمحم عبٌد 

مرتبة شرف  ممتاز اٌه جاد هللا دمحم المنتصر 

مرتبة شرف  ممتاز هند دمحم عبد الحكٌم حجاب 

مرتبة شرف  ممتاز رغدا عبد الفتاح عباس لطب الفتى 

مرتبة شرف  ممتاز مروة دمحم كمال عبدالوهاب السخاوى 

مرتبة شرف  ممتاز حنان السٌد عبدالصمد السٌد السما 

مرتبة شرف  ممتاز رندا مجدى دمحم السٌد المهر 

مرتبة شرف  ممتاز هاجر عبد الحى السٌد الغرٌب 

مرتبة شرف  ممتاز هاله ابوالمكارم عبد المنعم  ابو المكارم لرلر 

مرتبة شرف  ممتاز عتاب طه عبداللطٌف ابوحلٌمة 

مرتبة شرف  ممتاز شٌماء صبحى منصور عماره 

مرتبة شرف  ممتاز امٌره عبد اإلله عبد العزٌز عمده 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء دمحم عزت ابراهٌم السٌد نافع 

مرتبة شرف  ممتاز عواطف فوزى عبد العظٌم روٌحه 

مرتبة شرف  ممتاز اٌمان بدوى دمحم نصار 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء ابراهٌم السٌد عٌد الدش 

مرتبة شرف  ممتاز غاده السٌد مصطفى ابراهٌم عماره 

مرتبة شرف  ممتاز اسماء فوزي السٌد كشن 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء دمحم جمال ابراهٌم زعٌر 
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علٙ تكدٓر عاو ممتاز ٌْحاصل بطال تابع   

مرتبة شرف  ممتاز والء الدسولى ابراهٌم حموده 

 مرتبة شرف  ممتاز صالح دمحم الجزارمحمود 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء اشرف عبدالحلٌم المسطاوي 

مرتبة شرف  ممتاز اسماء عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف عبد الهادى 

مرتبة شرف  ممتاز مرفت عبد الفتاح عباس لطب الفتى 

مرتبة شرف  ممتاز امانى ابراهٌم عبد الكرٌم سعد 

مرتبة شرف  ممتاز عبٌر سمٌر عبدالعال دمحم فرحات 

مرتبة شرف  ممتاز االء احمد دمحم مزروع 

مرتبة شرف  ممتاز منى صبحى بسٌونى البمرى 

مرتبة شرف  ممتاز عبدالوارث طارق عبدالوارث عبدالمطلب الخولى 

مرتبة شرف  ممتاز سماح السعٌد عبدالعزٌز الشنوانى 

مرتبة شرف  ممتاز نورهان ابراهٌم ابراهٌم بالل 

مرتبة شرف  ممتاز أمٌره سمٌر عبدالفتاح علً سلٌمان 

مرتبة شرف  ممتاز هاجر عبد الرحمن محمود المجدوب 

مرتبة شرف  ممتاز هبه خٌرى على سٌداحمد زٌاده 

ممتاز وفاء جهاد عوض عثمان   

مرتبة شرف  ممتاز امل علً السٌد زٌتون 

مرتبة شرف  ممتاز دعاء جمال بدٌر الغزاوى 

مرتبة شرف  ممتاز اٌه العدوى دمحم عنتر 

مرتبة شرف  ممتاز عبٌر عبدالممصود على مزروع 

مرتبة شرف  ممتاز ماٌسه جمال طه عبدالمعطى اللبان 

 مرتبة شرف  ممتاز رضا فوزى عبدالفتاح جمعة 

مرتبة شرف  ممتاز عبد المحسن رشاد سلٌمان كوثر 



20 
 

علٙ تكدٓر عاو ممتاز ٌْحاصل بطال تابع   

مرتبة شرف  ممتاز هدى ناصر ابراهٌم عبد الحلٌم 

مرتبة شرف  ممتاز اٌمان ابراهٌم اسماعٌل الرفاعى 

مرتبة شرف  ممتاز محمود مسعد السٌد بغاغو 

مرتبة شرف  ممتاز هبه سمٌر مصطفى المحالوى 

مرتبة شرف  ممتاز آٌه محروس محروس السٌد ابو نعمه 

مرتبة شرف  ممتاز أمنٌه دمحم جاب هللا عطٌه زٌد 

مرتبة شرف  ممتاز منه هللا مصطفً دمحم محمود عزام 

مرتبة شرف  ممتاز غاده نبٌل احمد رضوان 

مرتبة شرف  ممتاز دعاء دمحم على داود 

مرتبة شرف  ممتاز احمد روحى عبد هللا ٌونس 

مرتبة شرف  ممتاز انجى على رمضان على عبدالنبى 

مرتبة شرف  ممتاز هبه جمال رمضان االخناوي 

مرتبة شرف  ممتاز مها مجدي دمحم عبد المادر 

مرتبة شرف  ممتاز اٌمان حسن عبدالعاطى على عطا 

 مرتبة شرف  ممتاز السباعى مملدامٌره احمد سٌد احمد 

مرتبة شرف  ممتاز سمر صالح عبدالسالم السعداوى 

مرتبة شرف  ممتاز نعمه ابراهٌم بسٌونى الشرٌف 

مرتبة شرف  ممتاز هبه هللا رضا دمحم ناجى 

مرتبة شرف  ممتاز احمد عبدالمحسن دمحم احمد الخٌاط 

مرتبة شرف  ممتاز أحمد دمحم ابراهٌم فرج 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء عماد عبدالرازق الفمى 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء دمحم عبد المعز دمحمموسى 

مرتبة شرف  ممتاز اسراء دمحم لطفى زٌتون 
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علٙ تكدٓر عاو ممتاز ٌْحاصل بطال تابع   

مرتبة شرف  ممتاز أالء ماهر ابراهٌم ابراهٌم شهاب الدٌن 
مرتبة شرف  ممتاز أمٌره كامل عبد الرازق ابوالفضل 
مرتبة شرف  ممتاز أمٌره كمال دمحم خطاب 
ممتاز أمٌمه ابراهٌم عبدالمجٌد الهنداوى   
مرتبة شرف  ممتاز اٌمان السواح ابراهٌم العوفى 
مرتبة شرف  ممتاز اٌه هللا عبدالحمٌد ابراهٌم عبده 
 مرتبة شرف  ممتاز عبدالرحمن زٌداناٌه عادل 
مرتبة شرف  ممتاز آٌه عبدالرؤف رزق زاٌد 
مرتبة شرف  ممتاز رحاب دمحم محمود مهنا 
مرتبة شرف  ممتاز رٌهام شعبان بدٌر ابوالخٌر 
مرتبة شرف  ممتاز سوزان عادل ابراهٌم عبد العال 
مرتبة شرف  ممتاز شٌماء جمال عبد الوهاب دمحم حسبو 
مرتبة شرف  ممتاز عفاف احمد حامد سند 
مرتبة شرف  ممتاز فاطمه ربٌع ابوالفتح سالم 
مرتبة شرف  ممتاز فاطمه دمحم السٌد السعٌد الصعٌدى 
مرتبة شرف  ممتاز دمحم احمد ابراهٌم الضبه 
 مرتبة شرف  ممتاز دمحم الجارحى دمحم الجارحى ناصر 
مرتبة شرف  ممتاز دمحم حسن السٌد عصمه 
مرتبة شرف  ممتاز دمحم عبدالخالك مطاوع الناله 
مرتبة شرف  ممتاز مصطفى محمود كمال بوادى 
مرتبة شرف  ممتاز نجالء دمحم لطفى الغرٌب النحاس 
مرتبة شرف  ممتاز نشوى رافت عبد العزٌزأحمد حجازى 
مرتبة شرف  ممتاز هاله عاطف عباس دمحم ابوبكر 
مرتبة شرف  ممتاز وردة رمضان دمحم الصعٌدى 
مرتبة شرف  ممتاز والء ابراهٌم احمد إسماعٌل بربش 
 مرتبة شرف  ممتاز سمٌره السٌد دمحم االبشٌطى 421
 مرتبة شرف  ممتاز نورا ٌوسف حامد سند ابراهٌم 421
 مرتبة شرف  ممتاز الفتح شٌنه دمحم شومانهبه ابو  421
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جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطال   

مرتبة شرف  جٌد جدا دٌنا رمزى عبدالحمٌد عبدالعال 

مرتبة شرف  جٌد جدا دعاء مبرون عبد الفتاح فاٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد ٌوسف عبد الخالك ابو غٌاتى 

مرتبة شرف  جٌد جدا بسٌونً دروٌش امٌره اشرف السٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا نعمه عطٌه حامد عطٌه سلٌمان 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان عماد كمال دمحم الزٌات 

مرتبة شرف  جٌد جدا سارة دمحم خطاب عوف 

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم رضا رمضان ابو ٌوسف 

جداجٌد  منار مصطفى دمحم رجب عبد العال   

جٌد جدا اٌمان عزت دمحم داود   

مرتبة شرف  جٌد جدا أمٌره دمحم على متولى ابراهٌم 

جٌد جدا محمود عٌد عبد النبى عبد الرسول  خطاب   

مرتبة شرف  جٌد جدا أحمد عبد المنعم شلبى الجلبه 

مرتبة شرف  جٌد جدا الشٌماء صادق احمد ابو حلٌمه 

 مرتبة شرف  جٌد جدا محمود دمحم السٌد عٌسىدنٌا 

مرتبة شرف  جٌد جدا دٌنا السٌد ابراهٌم ابراهٌم العوٌطى 

مرتبة شرف  جٌد جدا تموى دمحم سٌد احمد علً بالل 

مرتبة شرف  جٌد جدا دٌنا خالد كمال حسن 

مرتبة شرف  جٌد جدا هاله ناجى سعد الحسانٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا العكل غاده أحمد ٌونس 

مرتبة شرف  جٌد جدا مصطفى كامل حموده على البسٌونى 

مرتبة شرف  جٌد جدا ٌاسمٌن حمدان احمد مطاوع 

مرتبة شرف  جٌد جدا أنطونٌوس سمٌر سعد راغب حنا 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جداجٌد  رٌهام أحمد عبد العزٌز ٌوسف 

مرتبة شرف  جٌد جدا دعاء عبد الحكٌم عبد العظٌم عبد ربه 

مرتبة شرف  جٌد جدا امٌنه مصطفى دمحم عامر مسعود 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء دمحم دمحم الفمى 

مرتبة شرف  جٌد جدا أٌه هالل على سالمة 

مرتبة شرف  جٌد جدا وفاء عادل عطٌه عبد الحافظ 

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد رضا متولى نور الدٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم رضا سعد المنٌر 

مرتبة شرف  جٌد جدا نرمٌن دمحم عبدالعال الدسولى ٌسن 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء بكر حامد غازى 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء دمحم احمد محمود 

 مرتبة شرف  جٌد جدا جالل على عبد الفضٌلآمانى 

مرتبة شرف  جٌد جدا آٌه على محمود عالم 

مرتبة شرف  جٌد جدا ابراهٌم عبد الفتاح السٌد السباعى درغام 

مرتبة شرف  جٌد جدا أمانى ٌاسر عبدالحمٌد غٌاتى 

ًمرتبة شرف  جٌد جدا اسماء بكر سٌد احمد الزمران 

 مرتبة شرف  جٌد جدا السٌد محب العاٌدىجهاد 

جٌد جدا سناء سامى دمحم الشامى   

مرتبة شرف  جٌد جدا نورهان وهبه ممدوح سعدة 

مرتبة شرف  جٌد جدا مروه ودٌع عبد الفتاح المزٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان مختار دمحم عٌسى العتر 

مرتبة شرف  جٌد جدا جمٌله البسٌونى عبد الواحد حسن 

مرتبة شرف  جٌد جدا سحر بشٌر دمحم جوالى 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا سماح صابر موسى عرفه 

ًمرتبة شرف  جٌد جدا آٌه دمحم احمد عٌس 

مرتبة شرف  جٌد جدا مروه احمد دمحم عبدالمعطى 

 مرتبة شرف  جٌد جدا عبدهللا صمرعال سٌداحمد 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء حمدي السٌد احمد عطا 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء مجدى دمحم احمد نصار 

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم حسن حسن ٌوسف الرفاعى 

مرتبة شرف  جٌد جدا كمال احمد حسب النبى فرج السٌد شاهٌن 

 مرتبة شرف  جٌد جدا عبدالفتاح شاهٌنحنان دمحم 

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم على عبدالوهاب الفمى 

مرتبة شرف  جٌد جدا رباب ابراهٌم محمود عبد العزٌز محمود 

مرتبة شرف  جٌد جدا اكرم احمددمحم كمال خلٌل 

مرتبة شرف  جٌد جدا غاده مجدى محمود مصطفى عطا هللا 

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد حبٌشى آمال سعٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا محسن جمال محسن على دٌاب 

مرتبة شرف  جٌد جدا هبه ماهر محب ابراهٌم عبده 

جٌد جدا والء السٌد رجب عبدالعلٌم عمار   

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم وحٌد محمود احمد دمحم 

مرتبة شرف  جداجٌد  آٌه دمحم عبدالحمٌد الخطٌب 

  مرتبه شرف جٌد جدا أمٌره السٌد فرج االلرع 

مرتبة شرف  جٌد جدا كرٌم دمحم محمود دمحم لٌله 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء لطب عطٌه حبلص 

مرتبة شرف  جٌد جدا زٌنب نبٌل ابراهٌم دمحم ٌونس 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا السٌد احمد المشو رحاب 

مرتبة شرف  جٌد جدا سمر عبد هللا السعٌد عطا السٌسى 

ًمرتبة شرف  جٌد جدا طه رجب احمد عل 

مرتبة شرف  جٌد جدا وسام دمحم عبد هللا السعٌد البسطوٌسى 

مرتبة شرف  جٌد جدا عبٌر رشدي ابراهٌم دمحم العرجه 

 مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم عبد البدٌع نصرٌاسمٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا سهٌر احمد ابراهٌم احمد سنبل 

مرتبة شرف  جٌد جدا دٌنا أسامة السٌد شرٌف 

مرتبة شرف  جٌد جدا رلٌة عبد العظٌم عبد المنعم عبد هللا 

مرتبة شرف  جٌد جدا آٌه محمود بسٌونى أبو الٌزٌد البسٌونى 

مرتبة شرف  جٌد جدا آالء عاصم رشوان عبد المجٌد الجمسى 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان وحٌد عبدالخالك محمود ابوالمال 

مرتبة شرف  جٌد جدا استشهاد مصطفى طه الشامى 

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد عبد الهادى دمحم حجاج 

مرتبة شرف  جٌد جدا امٌره محمود السٌد مرعى 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسراء دمحم دمحم فرحانه 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان رمضان فتح هللا رمضان ابوعٌش 

مرتبة شرف  جٌد جدا ندى احمد مرسى دمحم زعوٌل 

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد الششتاوي عبد المحسن آى الدٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان كمال فتحى الجزار 

مرتبة شرف  جٌد جدا مى كمال كمال بوادى 

مرتبة شرف  جٌد جدا امانى عبد السالم ابراهٌم احمدعبد ربه 

مرتبة شرف  جٌد جدا الهام احمد دمحم إبراهٌم خلٌف 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا سماء ابراهٌم حسن عبدالغفار 

 مرتبة شرف  جٌد جدا عرفه حسن الطنطاوىنورا 

مرتبة شرف  جٌد جدا رلٌه عٌد عبدالمطلب الجوهري 

مرتبة شرف  جٌد جدا امٌره السٌد على شبل زٌدان 

مرتبة شرف  جٌد جدا دٌنا شعبان راضى بلتاجى عطا 

مرتبة شرف  جٌد جدا ساره حسام الدٌن حلمى الشربٌنى 

 ًمرتبة شرف  جٌد جدا على احمدماجده العرب 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان طلعت ابراهٌم بدراٌه 

مرتبة شرف  جٌد جدا نرمٌن دمحم السٌد غازى حشٌش 

جٌد جدا بسمه صالح عبدالرحمن بدر   

مرتبة شرف  جٌد جدا فاطمه حسن دمحم حامد جابر 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسراء ابوبكر عبدالموي عاٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء جمال إبراهٌم دمحم عٌسى 

مرتبة شرف  جٌد جدا عمرو ابراهٌم زكى خلف 

مرتبة شرف  جٌد جدا امٌره سعٌد عبد الواحد دمحم النجار 

مرتبة شرف  جٌد جدا ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم حشاد 

مرتبة شرف  جٌد جدا فاطمه السٌد حسٌن مدكور 

جٌد جدا اٌمان دمحم عبدالمعبود الفمى   

مرتبة شرف  جٌد جدا شٌماء السٌد أحمد آى الدٌن 

مرتبة شرف  جٌد جدا نٌره حسن دمحم الشافعى 

جٌد جدا أروى جمال منصور أبوحطب   

جٌد جدا دعاء دمحم عبدالمادر دمحمالشوبرى   

 جٌد جدا الهادى بشارمٌرهان عصام عبد   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا صفا على دمحم على شتله 

مرتبة شرف  جٌد جدا أحمد عبد المطلب محمود عبد المطلب غلوش 

جٌد جدا اٌمان جمال السٌد السٌد داود   

مرتبة شرف  جٌد جدا محمود عبد الفتاح عبد الوهاب البنا 

مرتبة شرف  جٌد جدا آٌه دمحم البٌومى عبده سعٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا سعاد عطٌه عبد النبى حسن بدر 

جٌد جدا احمد منٌر حافظ المشد   

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان السٌد دمحم حسن البٌومى 

جٌد جدا شرٌن احمد احمد البرعى   

مرتبة شرف  جٌد جدا شٌماء عبدالمعطى عبدالستار اسماعٌل سالمه 

جٌد جدا آالء دمحم مصطفى إبراهٌم الغلٌاط   

مرتبة شرف  جٌد جدا سهٌر صابر دمحم سالم 

مرتبة شرف  جٌد جدا ساره دمحم على سالمه مندى 

جٌد جدا جهاد طه احمد محمود السندبٌسى   


عبد الحلٌم عبد الغفار السٌد حسناء 

 الشرلاوى
 مرتبة شرف  جٌد جدا

مرتبة شرف  جٌد جدا هبه حجازى رجب بٌصار 

جٌد جدا عبٌر حامد عبد الموجود على   

مرتبة شرف  جٌد جدا كرٌمه السٌد عبدالعزٌز دمحم عماره 

جٌد جدا هدٌر عاطف دمحم لزامل   

جٌد جدا دمحم على حلمى على   

مرتبة شرف  جٌد جدا احمد عبد هللا دمحم مرزوق 

مرتبة شرف  جٌد جدا رانٌا ممدوح سلٌمان حسن الدٌب 

مرتبة شرف  جٌد جدا اٌمان دمحم رمضان حواس 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا سحر عبدالهادى حماد فوده   

 مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم فاٌدبسمه أحمد 

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء خالد عبد المنعم ناصف 

مرتبة شرف  جٌد جدا محمود جمال السٌد حسن 

جٌد جدا عزٌزه السٌد بدراوى بدر   

جٌد جدا خلود سعٌد حسٌن احمد شامه   

مرتبة شرف  جٌد جدا السٌد دمحم السٌد دمحم أحمد 

جٌد جدا اٌه الششتاوى احمد الششتاوى الكالوى   

جٌد جدا رٌهام عبداللطٌف نجٌب دمحم مطارٌد   

جٌد جدا منال حسن لاسم الطوٌل   

مرتبة شرف  جٌد جدا عبدهللا حسنً احمد دمحم الحاوي 

جٌد جدا هاجر ابراهٌم عبد العزٌز الحبشى   

 جٌد جدا ابراهٌم الدٌبأمٌره دومه دمحم   

مرتبة شرف  جٌد جدا زٌنب عادل حمدتو علً الرشٌدى 

مرتبة شرف  جٌد جدا ماجده بٌومى احمد دمحم شلبى 

جٌد جدا صباح مدٌح عبد الفتاح الغزالى   

مرتبة شرف  جٌد جدا جهاد رجب عبد هللا ابوهٌكل 

مرتبة شرف  جٌد جدا عبد الرحمن عماد ربٌع العواد 

جٌد جدا اٌمان دمحم ابراهٌم عبدالكرٌم النجار   

جٌد جدا اسماء دمحم السٌد احمد ابو عرب   

جٌد جدا جهاد عاطف ٌونس الصبرى صمر   

مرتبة شرف  جٌد جدا هبه جمال دمحم ابراهٌم سلٌمان 

مرتبة شرف  جٌد جدا مرٌم دمحم سمٌر العشرى دمحم الجعدى 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء دمحم توفٌك الهندى 

مرتبة شرف  جٌد جدا نورهان محمود احمد متولى دبور 

مرتبة شرف  جٌد جدا االء نصر الدٌن عبد السمٌع الطنوبى 

جٌد جدا منى محمود نظمى عامر عوض   

مرتبة شرف  جٌد جدا حٌاه كمال عالم عبد المجٌد 

مرتبة شرف  جٌد جدا تموى ممدوح عبدالعزٌز فهمى احمد 

جٌد جدا اسراء دمحم صدٌك حامد   

 جٌد جدا اٌه السٌد وجدى السٌد احمد   

جٌد جدا اسراء السٌد السٌد السعٌد النوبى   

 مرتبة شرف  جٌد جدا ابراهٌم الٌمانىاالمٌر ابراهٌم محمود 

جٌد جدا آمانى دمحم ابراهٌم اسماعٌل نصر   

مرتبة شرف  جٌد جدا امٌره ولٌد عبدالعزٌز الخولى 

جٌد جدا جهاد عبدالرحمن احمد العضاض   

جٌد جدا منى حسٌن عبد الستار ابو المجد   

 جٌد جدا رانٌا عزت ٌسٌن ابراهٌم دروٌش   

جٌد جدا ماجده نصر فؤاد علً الحوتى   

جٌد جدا امٌره عبده عبده صوله   

جٌد جدا رحاب خالد عبد اللطٌف عبده   

مرتبة شرف  جٌد جدا علٌاء عٌد دمحم دمحم الصاوى 

 جٌد جدا دمحم المصٌلحى المتولى المصٌلحى عوض   

 جٌد جدا عبدالستار الشافعىبسمه سمٌر عبدالرازق   

مرتبة شرف  جٌد جدا دمحم رضا اسماعٌل على الجبالى 

جٌد جدا محسنه دمحم السٌد السٌد زعزوع   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا آالء شولى دمحم الزنارى   

مرتبة شرف  جٌد جدا اسماء عبدالناصر خضر لندٌل 

جٌد جدا اٌمان على حسن دمحم المملون   

مرتبة شرف  جٌد جدا عبد الرحمن احمد طه دمحم سرور 

جٌد جدا رانٌا على السٌد عبدالمادر حجازى   

جٌد جدا سالى دمحم عبد المنعم ابو الجود   

جٌد جدا ابراهٌم عبدالمنعم دمحم عثمان   

 مرتبة شرف  جٌد جدا حوامبسمه سعٌد متولى 

مرتبة شرف  جٌد جدا امانى السٌد عبد الباسط الغزالى 

جٌد جدا أحمد ابراهٌم دمحم سعٌد سالم   

مرتبة شرف  جٌد جدا امنٌه ابراهٌم رمضان عبد المجٌد 

جٌد جدا بهاء الدٌن زكرٌا جاد دمحم جاد   

جٌد جدا اٌمان عزت دمحم المرسى   

مرتبة شرف  جٌد جدا آٌه مسعود عبدالفتاح الرفاعى 

مرتبة شرف  جٌد جدا انتصار عبدالسالم ابوالٌزٌد ابوالٌزٌد نعٌم 

جٌد جدا مرٌهان مصطفى احمد عبد المادر   

مرتبة شرف  جٌد جدا سماح شحات السٌد ابوزٌد 

مرتبة شرف  جداجٌد  هاجر السٌد دمحم مسعد عٌسى النجار 

جٌد جدا سماء الشرق حسن ٌونس حسن الصفتى   

جٌد جدا هبه احمد السٌد احمد عبد الرازق   

جٌد جدا أمٌره اٌهاب دمحم عبده أبو المعاطى   

جٌد جدا اكرام مسعد الدمحمى السٌد داود   

ًمرتبة شرف  جٌد جدا سالمه رمزي دمحم الكوم 
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

مرتبة شرف  جٌد جدا نورا فتحى بسٌونى الملٌجً الشٌخ 

جٌد جدا أمال عاطف دمحم ابراهٌم زٌدان   

جٌد جدا عمرو نصر الرفاعً غازى   

مرتبة شرف  جٌد جدا هاجر عمر مصطفى الشابودى 

جٌد جدا نورا لابل دمحم علً جبر   

جٌد جدا والء وحٌد دمحم الزٌات   

جٌد جدا جمال احمد عبدالستار عبد الغنى الشباسى   

مرتبة شرف  جٌد جدا حسن السٌد دمحم شولى منصور 

مرتبة شرف  جٌد جدا علٌاء كمال عبد الحافظ دمحم سلٌم 

جٌد جدا السٌد ابراهٌم حامد عبد الحلٌم السٌد احمد   

مرتبة شرف  جٌد جدا نهاد ابراهٌم ابراهٌم احمد سعد الدٌن 

جٌد جدا هاجر حمدي فتح هللا عبدالغفار بخٌت   

جٌد جدا دعاء السٌد سٌد احمد السٌد العظٌنى   

جٌد جدا سماح خالد عبدهللا عبد الحمٌد سكٌر   

جٌد جدا عبٌر جمال امٌن عبدالمادر غانم   

مرتبة شرف  جٌد جدا علً ماهر علً حسن عطٌه 

جٌد جدا على ممدوح على الشاعر   

مرتبة شرف  جٌد جدا هاله عبدالصمد السعٌد أمٌن لموشه 

جٌد جدا دٌنا منتصر دمحم ربٌعى   

جٌد جدا ساره عبد الحلٌم ٌوسف عبد الحلٌم وكون   

جدا جٌد اسماء ٌسرى مرسى حسن الجمل   

 جٌد جدا هاجر اشرف السٌد سوٌلم حمد   

جٌد جدا دعاء ابراهٌم حسن كلٌب   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا أحمد السٌد حسن سالمه   

جٌد جدا هنٌات عزٌز دمحم عبد العزٌزشامه   

جٌد جدا آمال خالد عبدالعلٌم نجم   

 جٌد جدا اٌمان سعٌد عبدالعزٌز زٌتون   

جٌد جدا محمود مجدى عبد الرحمن البرى   

جٌد جدا فاطمه صالح ابراهٌم ابوالسعود   

جٌد جدا مصطفى نبٌل احمد االجرب   

مرتبة شرف  جٌد جدا رحاب خالد دمحم الجندار 

جٌد جدا ندى رسمى محمود دمحم الفحل   

جٌد جدا دمحم حاتم دمحم دمحم ابوشادى   

جٌد جدا مها هاشم مصطفً حسنٌن   

جٌد جدا اٌمان ابراهٌم خضر أبو سبل   

جٌد جدا جهاد مدحت ابراهٌم ابوشرٌف   

مرتبة شرف  جٌد جدا دعاء السٌد عبد الوهاب بدر 

جٌد جدا هدى صبحى دمحم لحٌف   

 جٌد جدا ابراهٌم احمد دمحم ابو شهابساره   

جٌد جدا مرٌم اشرف عبده اسكندرسعد   

جٌد جدا ٌسر على عبد الواحد عبدالهادى عٌد   

جٌد جدا ابتسام دمحم احمد شرٌف   

جٌد جدا منار دمحم دمحم سلٌمان   

ًجٌد جدا دٌنا أشرف كرٌم الشربٌنى النفٌل   

 جٌد جدا السباعى عبد اللطٌف الحدادزٌنب   

جٌد جدا نعمه حلمى السٌد المزٌن   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا بسنت عزت دمحم عبد هللا السٌد   

جٌد جدا حسٌن دمحم دمحم الشٌخ   

جٌد جدا خلود السٌد عبد الظاهر عبد البالى   

 جٌد جدا احمد عبد الهادى وهبهامٌره   

جٌد جدا أٌه ابراهٌم شبل عطٌه   

جٌد جدا سماح رضا دمحم عطٌه   

مرتبة شرف  جٌد جدا شٌماء عبد الحمٌد حسٌن عبد ربه 

جٌد جدا جهاد دمحم احمد دمحم سلٌم   

جٌد جدا دمحم رزق المنسوب ابراهٌم عبد النبى   

 جٌد جدا السٌد دمحم الغزالىأمٌنه   

جٌد جدا شٌماء عبد العاطى عبد العاطى راضى   

جٌد جدا دنٌا احمد سالم احمد الطوٌل   

جٌد جدا امنٌه طلعت دمحم عبد الغفار   

جٌد جدا باسنت دمحم عبد الفتاح السعٌد حمد   

جٌد جدا مى دمحم مبرون ابراهٌم لنون   

جٌد جدا اٌمان عبد الحمٌد هالل دمحم عبٌد   

جٌد جدا سمٌر صبري السٌد شرمانه   

مرتبة شرف  جٌد جدا فرج ابراهٌم دمحم السٌد دش 

جٌد جدا بدور فاضل لطفى عٌد   

جٌد جدا امٌره بهاء الدٌن دمحم تره   

جٌد جدا ٌاسمٌن رأفت ٌوسف شعبان   

 جٌد جدا كامل احمد عوادسمر على   

جٌد جدا نهى ابراهٌم دمحم الكٌالنى   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا نجاه السٌد السٌد السٌد داود   

 جٌد جدا افنان عبد الحمٌد عبد الحمٌد السٌدغنٌم   

جٌد جدا دمحم ربٌع دمحم بحٌرى   

جٌد جدا لطفى النجار عبٌر سامى   

جٌد جدا دالٌا طارق فتح عبدالمعطى الطوٌل   

جٌد جدا دمحم عبد هللا عبد السالم عطٌة   

جٌد جدا سهام فوزى بسٌونى الحشاش   

جٌد جدا ماجد ملهم ابراهٌم محمود الجعار   

جٌد جدا نهله طلعت عبد السمٌع سلٌمان هشام   

جٌد جدا اسماء جمعة محمود ٌوسف منتصر   

جٌد جدا عبد الحى دمحم محمود الجابرى   

جٌد جدا دالٌا اسامه صابر جاد الحك   

جٌد جدا زٌنب زكى اسماعٌل الشنشورى   

جٌد جدا مى المنسى احمد الغزالى   

جٌد جدا احمد دمحم سلٌمان الفرارجى   

 جٌد جدا اشرف دمحم ابوالهٌثم عمربرٌهام   

جٌد جدا رفٌده سلٌمان احمد سلٌمان عساف   

جٌد جدا امانى وهبه حسٌن دمحم البهنسى   

جٌد جدا شٌماء السٌد إبراهٌم احمد دمحم   

جٌد جدا حنان حسٌن ٌوسف على الدلتونى   
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 جٔد جداعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد جدا وفاء محمود مصطفً البري   

جٌد جدا أحمد  أحمد أحمد عبده   

جٌد جدا ساره مسعدأحمد غنٌم   

جٌد جدا اٌمان حسنى عبدالرحمن عبد الهادى الباجورى   

جٌد جدا احمد شكرى لطب ابوٌوسف   

جٌد جدا اسماء دمحم عبد الباسط زٌدان   

 جٌد جدا ابراهٌم حسن الماضىأمٌره   

جٌد جدا اٌمان السعٌد دمحم اسماعٌل كعبو   

جٌد جدا اٌناس عباس السٌد مارٌه   

جٌد جدا دعاء ٌسرى السٌد عبدالمادر مجاهد   

جٌد جدا دٌنا سامح حمدان عزام   

جٌد جدا رحاب الدسولً عبدالحمٌد الصعٌدي   

جٌد جدا دمحم عالم سالً دمحم   

جٌد جدا سعد احمد سعد البربرى   

جٌد جدا عٌشه منصور دمحم الخطٌب   

جٌد جدا كرٌم ابراهٌم عبد العزٌز دمحم الٌمانى   

جٌد جدا مرٌم الزغبى محمود الزفتاوى   

جٌد جدا مصطفى سعٌد حسن عبدالغنى الشاذلى   

 جٌد جدا لاسممها دمحم مصطفى   

جٌد جدا نجالء فتحى الدمحمى شكر   

جٌد جدا نسمه سعد السٌد احمد غازى   

 مرتبه شرف جٌد جدا بسمه احمد فتحى ابوامنه 843

  جٌد جدا دمحم دمحم عبد الحى العكل 843

  جٌد جدا هاجر جالل على عنتر 843

  جٌد جدا سالى سعد حامد شتلة 843

  جٌد جدا مسعد على حسن عدسهاجر  843
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جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطال   

جٌد سارة رضا دمحم حمودة سلٌمان   

جٌد هاجر السٌد عبد المجٌد الصاوى البربرى   

جٌد مٌاده محمود عبد السالم البربرى   

جٌد اٌه جمال على منصور   

جٌد اٌمان بربرى دمحم زٌدان   

جٌد حسن حسن البكلٌش دعاء هادى   

جٌد محمود بهاء الدٌن محمود دمحم خلٌل   

جٌد نورا أحمد سٌد احمد سٌد احمد عالم   

جٌد هبه ماهر عبد الفتاح شتات   

جٌد نورا صبحى زكى كامل حواش   

جٌد حسام مصطفى أحمد سعد عطٌه   

جٌد رومٌساء اسماعٌل البسطوٌسى عٌد   

 جٌد سلمى سعٌد ناصف المتولى منصور   

جٌد احمد ابراهٌم دروٌش ٌونس سٌد دروٌش   

 جٌد اسالم سالم عبدالسالم صمرالمزٌن   

جٌد ابراهٌم حسٌن دمحم عٌاد   

جٌد احمد عصام دمحم نجاح محمود الباز   

جٌد رٌهام عماد عبدربه راشد   

 جٌد الممصود خلٌفهدمحم السعٌد عبد   

جٌد اسالم السٌد على عبدالموى رحٌم   

جٌد دمحم عبد الفتاح السٌد خضٌر   

جٌد شٌماء احمد محمود ابو النجا   

جٌد أحمد السٌد اسماعٌل الجمٌزى   
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 جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد مروه شرٌف دمحم اللٌسى   

  جٌد نورهان مبرون على غنٌم   

جٌد ٌاسمٌنا دمحم محمود الشافعى   

جٌد حسٌن نوح حسٌن عماره   

 جٌد آٌه دمحم ٌوسف ابو عبله   

جٌد اسراء ماهر توفٌك حنطور   

جٌد دمحم ربٌع عبد الوهاب دٌاب   

جٌد دٌنا دمحم عبد الحى النمس عبد العال   

 جٌد أمٌره منصور محمود دمحم   

جٌد فاطمه فتحى احمد زهره   

جٌد اسالم دمحم راشدعلى طاهر   

جٌد حنان ٌحى دمحم الشرلاوى   

جٌد زٌنب سعد عبدالمادراحمد عمران   

جٌد امل دمحم عاطف متولى الفٌومى   

جٌد كرٌم فاضل السٌد فوده   

 جٌد انوار على دمحم الشٌخ   

جٌد مروه جمال خطاب ٌحى ٌحى   

جٌد نادٌه صبح كامل دمحم عبد العاطى   

جٌد اسراء شعبان عبدربه المشد   

جٌد معتز احمد عبد السالم عبد الفتاح المعداوى   

جٌد مرٌم ٌحٌاعبد الممصود رضوان   

 جٌد الزرلاناهد السٌد دمحم عبدالمنعم   

جٌد سحر صبحى السعٌد الحارون   
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 جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد امانى ربٌع سعد الصٌاد   

جٌد ٌارا ماجد السٌد عامر   

جٌد اٌناس السٌد عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن   

جٌد سعاد رجب عطٌه العشر   

 جٌد السٌد الشرلاوىهناء عبد المحسن   

جٌد والء عبد العظٌم ابو العزم احمد عمران   

جٌد دمحم سعٌد احمد شعبان   

جٌد عوض دمحم عوض دبور   

جٌد احمد عبدالحلٌم احمد ابوالجود   

جٌد دمحم على دمحم الصعٌدى   

جٌد نجاة رمضان عبد المادر حبٌش   

 جٌد جبران حناهبه سعد عبده   

جٌد اخالص دمحم ابراهٌم طه   

جٌد طارق سعٌد متولً متولً دراز   

جٌد أمل حسن السعٌد لندٌل   

جٌد شٌماء رضا بٌومى المالح   

ًجٌد دٌنا دمحم عبد الفتاح محمود متول   

جٌد عبد هللا حسام عبد هللا السكرى   

 جٌد عبدالحافظ ٌوسفكرٌم ابراهٌم   

جٌد هدٌر الدسولى عبد الجٌد جوده   

جٌد منة هللا سعد دمحم علً شمخ   

جٌد هٌام السٌد دمحم شحاته   

جٌد رٌهام عزت عبدالعاطى خفاجه   
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 جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد هاجر حسن على جاد السبكى   

 جٌد السباعى لدرهثناء دمحم   

جٌد توفٌك السٌد توفٌك السٌد ابراهٌم   

 جٌد سمر فؤاد دمحم متولى عوض   

جٌد آٌات عٌد السعٌد سعد الدٌن   

جٌد بدر اكرم دمحم جمعه أحمد بتن   

جٌد اٌه رزق ٌوسف متولى   

جٌد شمعه ابراهٌم ابراهٌم البربري   

 جٌد حسانٌن عٌسوىدمحم السٌد   


عبدالرؤف رضوان عبدالرؤف رضوان 

 الحالوى
   جٌد

جٌد دمحم الهتٌر دمحم رمزي الهتٌر   

جٌد رٌهام فهٌم البدرى سالم   

جٌد صبحى صبحى سالم ندا   

 جٌد ٌاسمٌن صبحى عبدالحكٌم عبد المطلب سلٌمان   

جٌد دمحم مصطفى وهبه دمحم دروٌش   

جٌد صفاء عبد المطلب مصطفى عبد المادر   

جٌد مصطفى عطٌة مصطفى عطٌة الشرلاوى   

جٌد امانى محمود ابراهٌم عبد الخالك   

جٌد احمد ابو النصر على الحورى   

جٌد هنا ابوالعز رجب دمحم جوهر   

جٌد دمحم ابراهٌم عبد المادر ابوزٌد   

 جٌد عزت حمادعتاب ابراهٌم   

جٌد حمدي سامً عبد الحمٌد محمود البرل   
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 جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد ٌاسمٌن عبد الباسط سعد االنصارىسبله   

جٌد فتحى ابراهٌم فتحى المرسى   

جٌد عبد الغنى نصر عبد الغنى بلضم   

جٌد اٌمن هالل محروس هالل جمعه   

جٌد دمحم السعٌد السعٌد االحول   

جٌد دمحم السٌد دمحم الكٌالى   

 جٌد احمد دمحم عبد الهادى النجار   

 جٌد حازم رجب دمحم احمد عٌد   

جٌد سالمه عالء سالمه البمرى   

جٌد اسماء مصطفى مصطفى الحبان   

جٌد شٌماء محمود علً ابراهٌم لمح   

جٌد عبد هللا جمال دمحم جمعه   

جٌد اسالم حماده زٌن زاهر زٌن   

جٌد حسام دمحم السٌد العٌسوى عزال   

جٌد دمحم دمحم عبد العظٌم شحاته ابو النور   

جٌد سحر فتحى ضٌف جمعه وهبه   

ًجٌد هاجر شعبان ابراهٌم برعى البرع   

 جٌد ابوشعٌشع ابورٌهاحمد عبدالخالك   

جٌد عبد هللا السعٌد السٌد زهران   

جٌد دالٌا السٌد عبداللطٌف السٌد سالم   

جٌد آالء دمحم ممدوح دمحم عبد الحمٌد العنتبلى   

جٌد دمحم رفاعى فؤاد محمود دوٌب   

جٌد منه طارق توفٌك احمد طلبه   
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 جٔد علٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطالتابع   

جٌد  سعٌده صبحى حامد عبد الرحٌم   
جٌد عبد هللا احمد ابو العنٌن الشونى   
 جٌد مرٌم عبد الرؤف مسعد احمد   
جٌد سماسم ناصف طه ناصف البدرى   
جٌد مصطفى رجب احمد فرماوى   
جٌد اسالم دمحم السعٌد حسن بلحه   
جٌد أمل جوده دمحم حشٌش   
جٌد جمال الدٌن دمحم احمد زهٌر   
جٌد رمضان عماد رمضان على   

  جٌد  سلمى رضا دمحم جبر 421
  جٌد  امانى جمال السٌد الطنطاوى 421
  جٌد  ورده الشحات السعٌد السٌد البٌلى 421
  جٌد  احمد دمحم عبد المادر عبد الودود دٌاب 423
  جٌد  احمد السعٌد محمود بركات 421
  جٌد  احمد عبد الرحمن ابراهٌم شدٌد  481
  جٌد  رانٌا دمحم عبد الحلٌم حجازى 484
  جٌد  امٌره أشرف كمال الدغدٌشى 484
  جٌد  نورا سعٌد عبدهللا التت 482
  جٌد  رضا ابراهٌم عبد الرازق على الدٌن 488
  جٌد الرمٌسىهاجر ابو العزم دمحم فرج  481
  جٌد شٌماء دمحم ٌسن حسنٌن لممه 481
  جٌد وفاء عاصم احمد سعد سعد 481
  جٌد سلمى سٌد احمد دمحم احمد البحٌرى 481
  جٌد منار احمد احمد عامر حواس 411
  جٌد مصطفى ناجى مصطفى شلبى 414
  جٌد اسالم ابراهٌم ٌسن خضر 412
  جٌد المصرىاشرف دمحم ابراهٌم موسى  418
  جٌد حماده اكرم دمحم الرمالى 411
  جٌد ٌوسف صالح دمحم احمد عبد الرحٌم 411
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  مكبْلعلٙ تكدٓر عاو  ٌْحاصل بطال

 هناء عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشامى

 دمحم نظمى ابو الٌزٌد فرج

 امل احمد عبد الحمٌد العفٌفى

 دمحم اسامه حسن مصطفى حسٌن

 اسماعٌل دمحم مرسى الهام نادر

 الزهراء كمال كمال دمحم منصور
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 ٘ــٝـــيـتَ

 للسيـــدات أعضــاء هيئة التــدريـــس 

 تاذ ـــاىل درج٘ أش ًلرتقٔ٘ شٔادتَ

 

 

 اجلْاد عبد امحد اخلضر حمنْد شخرْرٗ / ـــدكتاذٗ الــاألشت

 بصـــــل ـــســالعسٓـ عبد ــافــاألشتــاذٗ الدكتـــْرٗ / عفــ

 

 

 للسيـــدات أعضــاء هيئة التــدريـــس و

 لرتقٔ٘ شٔادتًَ اىل درج٘ أشتاذ مصاعد

 

 

 ىصــا   امحد شٔد اهلل عبد ميال/ األشتاذٗ الدكتْرٗ 

 اطفال    املَدٖ فرج حافظ ىـجف٘األشتاذٗ الدكتْرٗ / 

 اطفال  شرشْر الصٔد حمند صباحاألشتاذٗ الدكتْرٗ / 

 باطيٙ ّجراحٙ  شامل حمند عباس فاطنُاألشتاذٗ الدكتْرٗ / 

 صخ٘ جمتنع   حمند مظلْواألشتاذٗ الدكتْرٗ / ىعنات 

 

                   . 
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 رشاٜل املاجصتري ّالدكتْراِ املنيْح٘ مً الكلٔ٘

 دكتْراٗأّاًل : ال

  ةادار  شاهٌن ابو المنعم رحاب عبد -1

  ةادار   على محمود على سهام -2

  اطفال   الرحمن عبد العزم ابوأمل  -3

  اطفال  فظحا السٌد زٌنب زٌنب -4

 نساء   هاشم زكً دمحم شٌماء -5

  مجتمع صحه   عوض علً ٌوسف اٌمان  -6

 مجتمع صحه   المسط على رضا هند -7

 مجتمع صحه   سارة دمحم أحمد جمال -8

  ةادار   السعٌد زكرٌا هورز -9

 اجصتريثاىًٔا : امل

 اطفال   ابراهٌم السٌد دمحممشٌرة  -1

  اطفال    ملٌكة وصفً سمر -1

  نسا    الٌزٌد ابو رٌمس دعاء -2

 نسا    دمحم جمعه دمحم منى -3

  نسا    هللا عبد دمحم جمال منار -4

 باطنً   الجندي عباس جمال رانٌا -5

 باطنً   الصعٌدي دمحم وحٌد علٌاء -6

 باطنً   الشٌن احمد كمالأسماء  -7
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 كمًةالؤيةر

 يفاالباادا  ّالتنٔااص علااٙ املطااتْٚ احمللااٙ ّاالقلٔنااٙ     

البرااال العلناااٙ ّخدمااا٘  ّ زتااااالت التعلااأه ّالاااتعله

 اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ .

 الكمًة رسالة
 

جامعاا٘ طيطااا إىل بياااٛ بٔٝاا٘  نلٔاا٘ التنااسٓض  تطااعٙ

ٗ ناْادز مَئا٘   أنادمئ٘ فاعل٘ تردٚ إىل ختسٓخ   متنٔاص

فٙ ضاْم العنال   فٙ علْو التنسٓض قادزٗ علٙ امليافط٘ 

  ٙ ّتطاااٍه فااٙ تكاادٓه   علااٙ املطااتْٚ احمللااٙ ّاالقلٔناا

ارتدمات الصرٔ٘ للنحتنع ّدفع مط ٗ البرال العلناٙ   

ّذلاو ماً خاالل     اجملتناع املبتهس فٙ إطاز قٔه ّتكالٔد 

 .بسامخ تعلٔنٔ٘ ذدٓي٘ ّفل معآ  أنادمئ٘ معتندٗ 
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 أهداف الكمًة

 دعه ّتطْٓس كداٛ الهلٔ٘ . -1

 تعصٓص البئ٘ الترتٔ٘ للهلٔ٘ . -2

دعااه ّتينٔاا٘ قاادزات ّمَااازات أعطاااٛ ٍٔٝاا٘ التاادزٓظ ّاهلٔٝاا٘       -3

 املعاّى٘ ّالكٔادات األنادمي٘ ّاالدازٓ٘ .

 تينٔ٘ املْازد الراتٔ٘ ّاالمهاىات املادٓ٘ للهلٔ٘ . -4

٘ تطْٓس الربامخ ّاملكسزات الدزاضٔ٘ لتركٔل املعآ  األنادمئ -5

 ّتلبٔ٘ اذتٔاجات اجملتنع ّمتطلبات ضْم العنل .

زفاااع جاااْدٗ أضاااالٔب التعلااأه ّالاااتعله ّتطااآْس ىظاااه التكااآْه    -6

 ّاالمتراىات .

 زفع ادتدازٗ ّالكدزٗ التيافطٔ٘ للطال  ّارتسجيني . -7

حتكٔاال ادتااْدٗ ّالتنٔااص ّالتكاآْه املطااتنس للفاعلٔاا٘ التعلٔنٔاا٘       -8

 ّالكدزٗ املرضطٔ٘ .

العلناٙ لادعه العنلٔا٘ التعلٔنٔا٘ ّتينٔا٘      تطْٓس ميظْما٘ البرال    -9

 الكدزٗ البرئ٘ .

 دعه ّتطْٓس دّز الهلٔ٘ فٙ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘. -10
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 قســي املهنــة
اقسه باهلل العظيه أٌ أخلص فى عنلى 

واتقى اهلل فى مَيتى وأحرتو قواىييَا 

واىظنتَا وأؤدى مسئوليتى املَيية بكل 

ى جَدى كفاءة واخالص وأٌ أبرل قصاز

لسعاية كل مً وكل إىلَّ زعايتَه 

واحفظ كسامتَه وأكته سسٍه وأدافع عً 

مصلحتَه وأوفس بيئة آمية للنسيض 

واالسسة واجملتنع وأٌ استنس فى تطويس 

ىفسى وأوقس مً علنيى واحرتو وأتعاوٌ مع 

 شمالئى فى املَية على الرب والتقوى .

 واهلل عمى وا اقىه شهًد
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  نــاخلرجيًن ــمت اعداد دلً

 حتت رعاية

 لطًفة حمىىد فىده / األستاذ الدكتىر  ةالسًد
 التنسٓض ٘اااد نلٔاااعنٔ

 

 

 ًىىمجعصىت حمىد األستاذ الدكتىر /   ةالسًد
 ومقسز احلفل وكيل الكلية لشئوٌ التعليه والطالب

 

 ناصر ساملالسًد األستاذ /  
 أمني الكلية

 

 

 

 أسرة التحرير
 ى ابو غصيبةـا مسســــالسيدة / زض

 ســــد عصــــاىى السعيـــالسيد / ٍ

  السيدة / يامسني حسً الدكسوزى

 سَــــا سعــــــد الديــــً السيدة /

                                                                                                     السيدة / اييــــــــاس ميصــــــــوز
1            


