
 

 

 لمادة جراحة أطفالان الشفوي النهائى حمتإلكشف توقيع الحضور 

 ) نظام الساعات المعتمدة (

 م2018/2019/ للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

 ( 1لجنة رقم  ) 

 عدد الطالب باللجنة :                    الحضور :                            الغياب :

 توقيع أعضاء لجنة الشفوي:

 التوقيع بالحضور اإلسم م
  آالء ود عبد الباقى زياده   .1

  آيه محمود أحمد محمد حسن   .2

  عبد هللا أبوالعز حسنأحمد    .3

  أمانى محمد محمد على االشقر   .4

  ابراهيم صالح ابراهيم الدسوقي   .5

  ابراهيم عبد النبى احمد شحاته عبد السالم   .6

  ابراهيم محمد ابراهيم محمد السيد   .7

  احمد رشاد شعبان رشاد الدحدوح   .8

  احمد رضا عبد الحكيم شعبان رمضان   .9

  ابراهيم سالمه القولنجيلىاحمد صابر رمضان    .10

  احمد صفوت عبد الغفار امبابى عامر   .11

  احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم   .12

  احمد محمد صادق شحاته على   .13

  احمد محمد عبد العظيم احمد صقر   .14

  احمد والء سالمه عبد الرحمن المالحى   .15

  احمد وليد عوض ابراهيم خميس   .16

  الرازق ابو الوفااسراء الغريب عبد    .17

  اسراء سعيد صابر السيد   .18

  اسراء محمد ابراهيم ابراهيم زهمون   .19

  اسراء محمد عالم محمود خضر   .20

  اسالم ابراهيم محمد محمد طه   .21

  اسماء ادهم السيد عبد العليم على   .22

  اسماء محمود عوض يوسف   .23

  االء محى الدين فؤاد احمد ابراهيم   .24

  احمد على عبد العاطيالبيلى عاطف    .25

  امال منتصر عبد الفتاح عبد الشافى   .26

  امل محسن محمد سعيد   .27

  ايمان احمد على السعيد الباز   .28

  ايمان شاكر احمد حسن غنيم   .29

  ايمان محمود مصطفى خميس   .30



 

 

 لمادة جراحة أطفالحان الشفوي النهائى متإلكشف توقيع الحضور 

 ) نظام الساعات المعتمدة (

 م2018/2019/ للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

 ( 2لجنة رقم  ) 

 عدد الطالب باللجنة :                    الحضور :                            الغياب :

 :توقيع أعضاء لجنة الشفوي 

 التوقيع بالحضور اإلسم م
  ايمان وجدى محمد على ابو العال   .1

  احمد داود على عودهايه    .2

  ايه احمد شعبان جاد محمد   .3

  ايه السعيد ابراهيم السعيد   .4

  ايه السيد محى الدين رمضان السيد   .5

  ايه صالح محمد محى الدين عبد الال   .6

  ايه هانى تميم حجازى فرج   .7

  بهاء احمد حافظ الزناتى   .8

  جهاد محمد البيومى عبد اللطيف حسن الطويل   .9

  حنان ابراهيم احمد ابراهيم محمد   .10

  حنان نشأت السيد عبد البصير   .11

  دعاء رضا معوض محمود على   .12

  دينا محمد حسين على غانم   .13

  رحاب محمد محمود نوح   .14

  رغده ابراهيم السيد عبد الفتاح   .15

  رغده خليل عيسى خليل   .16

  رهف خليل عيسى خليل   .17

  موسىروضه رضا عبد الرازق المتولى    .18

  روميساء نجاح رمضان رمضان الجربان   .19

  زينب عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف ابوالعال   .20

  ساره سمير عطيه السيد عمر   .21

  سهام المحمدى زينهم عبد الجليل رمضان   .22

  شروق محمد عبد المطلب عبد المحسن   .23

  شريف ممدوح عبد الوهاب عطيه   .24

  شوقى صالح شوقى صالح الزغبى   .25

  طارق محمد الديسطى حامد الحسانين   .26

  عايده محمد على عبد اللطيف عمر   .27

  عبدالرحمن عبدالحميد زكى عبده حلوه   .28

  عال غالب حلمى محمد ابراهيم   .29

  علياء ذكاء الصياد على الدشاش   .30



 

 

 لمادة جراحة أطفالحان الشفوي النهائى متإلكشف توقيع الحضور 

 ) نظام الساعات المعتمدة (

 م2018/2019/ للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

 ( 3لجنة رقم  )

 التوقيع بالحضور اإلسم م
  عمار خضر أحمد أحمد قره   .1

  محمود محمد العدوىعمرو رضا    .2

  غادة كمال رسالن رسالن أحمد   .3

  فاطمه بهجت محمد الشحات غريب   .4

  فاطمه فايز ابراهيم على حزة   .5

  فاطمه مصطفى محمد مصطفى خضير   .6

  كريم احمد ابراهيم السيد   .7

  محمد ابوالعنين ابوالجود ابوالعنين   .8

  محمد حسن السيد محمد   .9

  رمضانمحمد صالح سالم    .10

  محمد عادل السيد فايد السيد وردة   .11

  محمد محمد امين الدسوقى على   .12

  محمد ناجح المتولى احمد قاعود   .13

  محمد وليد السيد على عبده   .14

  محمود حسين محمود حسين   .15

  محمود طارق صالح ذكى احمد   .16

  مريم سعد محمد عبد هللا هاشم   .17

  مريم محمد رزق أبو العنين بدوى   .18

  مصطفى محمد مصطفى السيد   .19

  ندى فكرى محمود السيد عبد الرحمن   .20

  نرمين عبد العزيز المغاورى السيد احمد   .21

  نهال رمضان السعيد محمد   .22

  نهله سالمه عبده الحسينى سالمه   .23

  نورهان محمد عبد الحميد منصور ربيع   .24

  نيرة خالد عادل أحمد عبد المجيد   .25

  محمد هاشم هاشم محمد   .26

  هانم احمد محمود احمد المرسى   .27

  هبه سامى توفيق احمد ابو حجاج   .28

  هبه صبرى رزق محمد الجمل   .29

  هبه عطيه رحيم عبد السالم العربى   .30

  هبه محمد عبد الحميد يوسف الشهاوى   .31

  هجره امجد احمد احمد غيط   .32

  هدى السيد ربيع محمود عبد الغفار هاللى   .33

  عباده السيد حافظهناء يسرى    .34

  هويدا محمد محمد ابراهيم محمد   .35



 

 عدد الطالب باللجنة :                    الحضور :                            الغياب :

 توقيع أعضاء لجنة الشفوي 

 

  والء محمد محمد التميمى مسعد حمود   .36

  والء محمود محمد زكريا   .37

  يسرا حاتم عبد النبى عبد المقصود عبد النبى   .38


