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سعد الشناوى منصور عباس الصيفى 1614120170100277 205

سلمى حمدى عبد الحميد حسين لنديل 1614120180100870 208

سلمى ايمن حسن عبدالحميد 1614120180100558 207

سلمى دمحم على حماد 1614120180100559 210

سلمى رمضان احمد عبد الفتاح الدومانى 1614120180100918 209

 17من 7صفحة 

 24/10/2020 

تاري    خ الطباعة



2021/2020الفصل السادس 

(8)لجنـــــــــــة 

سماء عيد السيد على الجناينى 1614120180100665 211

شعبان على على دمحم العشرى 1614120170100239 217

سهيلة احمد دمحم دمحم الشيخ 1614120180100790 213

سندريال دمحم سلطان سلطان 1614120180100789 212

شروق فوزى دمحم عطيه ابراهيم 1614120180100694

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

215

سهيله نزيه ابراهيم ابراهيم 1614120180100608 214

شيماء اشرف عزت دمحم ابراهيم 1614120180100779 218

شريف اشرف صالح  عبد الحميد 1614120180100692 216

شيماء دمحم عوض دمحم شطا 1614120180100825 220

شيماء دمحم حامد عبدالحميد دمحم 1614120180100815 219

ضحى رابح نصرعوض حجاج 1614120180100646 222

صالح عطيه فتوح دمحم شرف 1614120180100497 221

224

طارق رفعت نجاح ابراهيم فضيلة 1614120180100809 223

عبد الرحمن خالد عبد العزيز مصباح 1614120180100838 225

عبد الرحمن اسماعيل دمحم الفيومى 1614120180100487

عبد الرحمن ممدوح   السنهورى 1614120180100595 227

عبد الرحمن عاطف مصطفى  غلوش 1614120180100522 226

عبد اللطيف دمحم عبد اللطيف  حسن 1614120180100488 229

عبد العالى مصطفى حسن سالمه 1614120180100914 228

عبد هللا ابراهيم ضيف هللا الماضى 1614120180100945 231

عبد هللا ابراهيم ابراهيم احمد شوغى 1614120180100927 230

عبد هللا دمحم على السيد شاهين 1614120180100489 233

عبد هللا سعد عبد الستارعبد الستار 1614120180100931 232

عبدالرحمن ايمن حجاج السيد ابراهيم 1614120180100590 235

عبد هللا محمود دمحم حسن عبد الواحد 1614120180100757 234

عبدالرحمن سامى احمد عوض 1614120180100629 237

عبدالرحمن حسن دمحم ابوشعيشع 1614120180100879 236

239

عبدالرحمن لاسم الدسولى ابراهيم 1614120180100740 238

عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح حجاج 1614120180100498 240

عبدالعزيز دمحم احمد دمحم داود 1614120180100490

 17من 8صفحة 

 24/10/2020 

تاري    خ الطباعة



2021/2020الفصل السادس 

(9)لجنـــــــــــة 

عبدهللا ابراهيم الغريب احمد عبدهللا 1614120180100713 241

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

عبدهللا السيد عبداللطيف دمحم البنا 1614120180100651 242

عبدهللا عبدالوهاب عبدالحميد دمحم على 1614120180100714 244

عبدهللا عبدالوهاب عبدالحميد الحسينى 1614120180100771 243

عبير عماد الدين احمد سلطان 1614120180100888 246

عبده اسماعيل عبده دمحم ابراهيم 1614120180100755 245

عزت عصام عزت عبد العزيز طوالن 1614120180100839 248

عز الدين ابراهيم جابر ابراهيم 1614120180100505 247

عال عبد الحميد احمد احمد العبد 1614120180100466 250

عزيز بشير سميح دويكات 1614120180100944 249

252

على احمد عطيه احمد ابوزينه 1614120180100772 251

على متولى على السيد المطرى 1614120180100715 253

على احمد دمحم احمد سالم 1614120180100464

على مسعد عبدالحى على محبوب 1614120180100774 255

على مدحت على بكر سليمان 1614120180100840 254

عمار احمد سعيد حافظ 1614120180100636 257

على مصطفى حسنى العطار 1614120180100523 256

عمر السيد النضر ابراهيم 1614120180100775 259

عمار على دمحم الحداد 1614120180100499 258

عمر رضا العرالى مصطفى ابو العنين 1614120180100841 261

عمر السيد عبد السالم الطنطاوى 1614120180100472 260

عمر عبدالمنعم عبدالمعبود شعبان دمحم 1614120180100777 263

عمر عبد اللطيف عزت غازى ابراهيم 1614120180100506 262

عمر دمحم عبدالاله احمد زايد 1614120180100507 265

عمر دمحم حرب خالف 1614120180100940 264

عمر دمحم دمحم دمحم 1614120180100880 267

عمر دمحم على على العطار 1614120180100500 266

عمرو رضا ابراهيم صالح 1614120180100452 270

عمرو ابراهيم عبدالعزيز دمحم مسعود 1614120180100810 268

عمرو اشرف السيد احمد لنديل 1614120180100778 269
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2021/2020الفصل السادس 

(10)لجنـــــــــــة 

عمرو ممدوح عبد الفتاح احمد الغزولى 1614120180100741 271

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

غادة دمحم عبدالمنعم ابراهيم  خليل 1614120180100873 273

عمرو وجيه عباس دمحم العباسى 1614120180100924 272

غاده دمحم حسن على على من 1614120180100647 275

غاده عيسى عبد الستار نصر الخولى 1614120180100658 274

فارس شبانة عبدالظاهر نصر 1614120180100758 277

فارس جميل زكريا دمحم حسن 1614120180100716 276

فاطمه احمد عوض هللا ابراهيم خميس 1614120180100609 279

فاطمة احمد دمحم بلتاجى السنديونى 1614120180100933 278

فاطمه بهجت السيد دمحم ارز 1614120180100816 281

فاطمه السيد عبدالستار حسن السيد عمر 1614120180100585 280

فرحات دمحم فتحى بدوى 1614120180100501 283

فاطمه شمس الكون عبد هللا دمحم ادم 1614120180100905 282

لرشى دمحم اسماعيل ابو بكر 1614120180100913 285

فوزى السيد كامل دمحم على 1614120180100717 284

كريم عبدالعظيم عبدالشافى  ابوالخير 1614120180100718 287

كريم خضر عابدين مصطفى سعد الدين 1614120180100450 286

كريم عالء عبد المجيد عبد الحفيظ 1614120180100502 288

كريم معتمد فتح هللا على ابوخضرة 1614120180100593 290

كريم دمحم عبد الغنى ابراهيم المط 1614120180100524 289

لمياء احمد مصطفى موسى مصطفى 1614120180100581 292

كمال فريج كمال الشافعى الزبيرى 1614120180100473 291

مالن صالح دمحم عبد الحميد االعصر 1614120180100900 293

دمحم احمد جاد هللا المغازى يونس 1614120180100707 298

مجدى السيد السيد مجد الغبارى 1614120180100562 294

دمحم ابراهيم موسى حامد موسى 1614120180100752 295

دمحم احمد ابوالعينين احمد 1614120180100742 296

دمحم احمد احمد ابوعيانه 1614120180100449

دمحم احمد على دمحم حرفوش 1614120180100459 300

دمحم احمد عبدالنبى مصباح المصاص 1614120180100520 299

297
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2021/2020الفصل السادس 

(11)لجنـــــــــــة 

327

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

302

دمحم احمد دمحم حسن عبده 1614120170100336 301

304

دمحم اشرف سعد ابواليزيد العطفاوى303 1614120180100683

دمحم احمد دمحم عبدهللا السيد 1614120180100606

دمحم السعيد حامد عوض 1614120180100637 305

دمحم اشرف عبدالمجيد  الجوهرى 1614120180100630

دمحم السيد احمد حامد سالم 1614120180100743 307

دمحم السعيد عبدهللا الدسولى على 1614120180100719 306

دمحم السيد حسن الخميسى 1614120180100881 309

دمحم السيد السعيد ابراهيم سعيد 1614120180100921 308

دمحم السيد لطفى محمود سرحان 1614120180100812 311

دمحم السيد عيد احمد عيد 1614120180100720 310

دمحم بديع عبد الحميد دمحم الجمال 1614120180100932 313

دمحم الشناوى ابراهيم منسى كساب 1614120180100491 312

دمحم جابر عبد الواحد عبدالحليم ونس 1614120180100525 315

دمحم بسام عمران الشرباتى 1614120180100951 314

دمحم جمال يوسف عبدالغفار خليفة 1614120180100526 317

دمحم جمال مصطفى دمحم الصياد 1614120180100813 316

دمحم حامد عبد العزيز دمحم احمدين 1614120180100597 319

دمحم جودة شعبان ابراهيم ابوشريف 1614120180100440 318

دمحم حسنى عبده دمحم ابراهيم 1614120180100508 321

دمحم حسن عبد الكريم حسن 1614120180100910 320

دمحم حمدى عبدالحميد ابراهيم متولى 1614120180100527 323

دمحم حمامه على دمحم على الدمنهورى 1614120180100591 322

دمحم رفعت عبد الحكم عبد الخالك موسى 1614120180100572 328

دمحم خالد عبداللطيف شحاده 1614120180100955 324

دمحم خالد دمحم رفاعى طليس 1614120180100492 325

دمحم ربيع عبد النبى فتح هللا حمد 1614120180100571 326

دمحم رزق دمحم سعد ابوحليمه 1614120180100814

دمحم سعد درويش دمحم يوسف درويش 1614120180100573 330

دمحم سالم احمد دمحم جناح 1614120180100493 329
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2021/2020الفصل السادس 

(12)لجنـــــــــــة 

356

350

دمحم فضل دمحم العواوده 1614120180100952 354

دمحم غسان اسماعيل عادى 1614120180100948 353

دمحم كمال دمحم حسن سليمان 1614120180100847 355

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

332

دمحم سعد دمحم الغريب عثمان 1614120180100744 331

دمحم صبحى عبد الرحمن دمحم مرسى 1614120180100843 333

دمحم شريف دمحم طوالن 1614120180100842

دمحم طارق دمحم سعد عوالى 1614120180100845 335

دمحم صبرى هالل احمد المطب 1614120180100844 334

دمحم طلعت دمحم غنيم 1614120180100528 337

دمحم طارق دمحم عبدالغنى احمد 1614120180100751 336

دمحم عبد الفتاح السعيد  عبدالسالم 1614120180100631 339

دمحم عبد العزيز احمد احمد الحمضى 1614120180100574 338

دمحم عبد النبى يونس متولى يونس 1614120180100632 341

دمحم عبد الفتاح عبد الخالك  جامع 1614120180100846 340

دمحم عبدالغنى ابراهيم  تاج الدين 1614120180100509 343

دمحم عبدالبارى عبدالهادى خطاب 1614120180100756 342

دمحم عبدالوهاب عبدالعليم عبدالوهاب 1614120180100745 345

دمحم عبدالناصر دمحم حسين 1614120180100454 344

دمحم عزت دمحم ابراهيم موسى 1614120180100510 347

دمحم عثمان دمحم على 1614120180100938 346

دمحم عصمت جمعه تاج الدين عبد الرحمن 1614120180100575 348

دمحم على على احمد وهبه 1614120180100577 352

دمحم على عبد العزيز ابو ريشة 1614120180100511 351

دمحم عدنان عادل دمحم عدنان المدنى 1614120180100935 349

دمحم على السيد سيد احمد النجار 1614120180100576

دمحم ماهر محمود دمحم متولى 1614120170100361 357

دمحم مجدى ابراهيم احمد لطفى بركه 1614120180100633 360

دمحم مبرون عبد العزيز ابراهيم 1614120180100882

دمحم مجاهد عبده مجاهد 1614120180100721 359

358

دمحم لملوم دمحم عبدالحميد بدوى 1614120180100736
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2021/2020الفصل السادس 

(13)لجنـــــــــــة 

محمود عماد فتحى عباس 1614120180100884 386

محمود محفوظ نور الدين عبده عبد الجواد 1614120180100922 387

دمحم مصباح شحاته  مصباح حجازى 1614120180100896 364

دمحم مصطفى محمود ابراهيم مصطفى 1614120180100919

محمود عبد الرحيم حامد  مبرون 1614120180100849 385

دمحم مصطفى عيد السيد على سمرة 1614120180100512 365

367

دمحم مصطفى كامل عبدالحليم  مرسى 1614120180100746 366

دمحم منير انور عبدالوهاب 1614120180100747 369

دمحم ممدوح سعد عبدالمنعم سعد

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2021-2020: العــام الجامعــي  كلية الطب: الشعبـة /المسـم
ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

دمحم مجدى فتوح الموافى 1614120180100848 361

دمحم محمود موسى اسماعيل 1614120180100634 363

دمحم محمود عبدالعزيز محمود على3621614120180100737

1614120180100513 368

دمحم وجيه السيد عبدالعال خليفه 1614120180100451 371

دمحم هاللى ابراهيم السيد ابو هالل 1614120180100503 370

محمود ابراهيم دمحم سليم مطاوع 1614120180100578 373

محمود ابراهيم على ابراهيم البالصى 1614120180100934 372

محمود احمد السيد عمر السما 1614120180100594 375

محمود ابراهيم محمود دمحم نافع 1614120180100738 374

محمود احمد يوسف ابراهيم حميده 1614120180100684 377

محمود احمد محمود عبد الرحمن اللمانى 1614120180100579 376

محمود جمال دمحم دمحم سلطان 1614120180100685 379

محمود جمال السيد احمد دمحم ابوالخير 1614120180100722 378

محمود خالد حسان عبد العال 1614120180100514 381

محمود حسن على حسن عبد هللا 1614120180100748 380

محمود رفعت دمحم المعداوى السيد 1614120180100739 382

محمود سمير رجب دمحم عطيه 1614120180100515 384

محمود سمير ابراهيم عبد العزيز دمحم 1614120180100749 383

محمود دمحم السيد صالح رجب 1614120180100696 388

محمود دمحم حامد دمحم هانى 1614120180100686 390

محمود دمحم الشربينى يوسف احمد 1614120180100850 389
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2021/2020الفصل السادس 

(14)لجنـــــــــــة 

1614120170100185 411

منار حسن امين احمد 1614120180100648 418

مصطفى دمحم مصطفى عبداللطيف عامر 1614120180100563 413

مصطفى مجاهد زكريا ابراهيم 1614120180100885 412

مصطفى محمود مصطفى  العيساوى 1614120180100475

1614120180100467 419

كلية الطب

المستوي الثالث
مركز نظم المعلومات 

االدارية جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م
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ساعات-برنامج التعليم الطبي: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة   مستجد: حالة الطالب

محمود دمحم عبد الفتاح حموده عطاهللا

مصطفى عصام دمحم على  عجاج

1614120170100274 392

محمود دمحم عبد السالم محمود عوض 1614120180100851 391

محمود محى هالل عبد المادر الملفاط 1614120180100792 394

محمود دمحم دمحم احمد ابوالمجد 1614120180100723 393

محمود ناصر محمود بسيونى 1614120180100516 396

محمود مغازى دمحم دمحم الملشانى 1614120180100687 395

محيى الدين احمد محيى الدين حفينه 1614120180100474 398

محمود هشام فاروق متولى ناجى 1614120180100635 397

مروه ايمن توفيك دمحم عرام 1614120180100798 400

مختار محمود على عسران 1614120180100517 399

مروه هشام عبدالعليم عبدالعظيم لابيل 1614120180100817 402

مروه رشاد عبدالفتاح حميده 1614120180100531 401

مريم دمحم على يوسف احمد 1614120180100923 404

مريم ربيع نصر الدين مصطفى الطبجى 1614120180100567 403

مصطفى حمدى دمحم البيلى البيلى 1614120180100852 406

مصطفى السعيد بسيونى دمحم ابوسكين 1614120180100598 405

مصطفى عبد اللطيف احمد  حامد 1614120180100495 408

مصطفى رشدى السيد دمحم جنبه 1614120180100697 407

مصطفى عثمان مصطفى عبدالفتاح 1614120180100750 410

مصطفى عبدالرافع دمحم  ابويوسف 1614120180100688 409

منار محفوظ حمدى دمحم درويش 1614120180100468 420

415

مصطفى محمود ابراهيم يونس المتولى 1614120180100763 414

معاذ احمد كمال دمحم عبده رخا 1614120180100584 417

مصطفى محمود مصطفى عبد السالم 1614120180100494 416

منار ماهر يوسف حامد ابوالخير
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ندا محفوظ محفوظ عمر الحجر 1614120180100537 447

ندى ابراهيم على دمحم السحماوى 1614120180100806 448
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منار محمود سيد احمد عرجاوى 1614120180100780 421

منة هللا جمال ابراهيم على رجب 1614120180100568 423

منار يوسف حمدى احمد البيومى 1614120180100874 422

منه هللا السيد عبد الجواد السيد شعبان 1614120180100804 425

منصور طه عبد المطلب عبدالعزيز الديهى 1614120180100476 424

منى جمال احمد دمحم 1614120180100666 427

منه هللا محمود رشاد دمحم عبد هللا 1614120180100781 426

مهدى ايهاب مهدى يوسف احمد 1614120180100689 429

مهاب اسماعيل دمحم حسن سعيد 1614120180100698 428

مهير مجدى السيد اليمانى سالمه 1614120180100818 431

مهند فضل دمحم العواوده 1614120180100953 430

مونيا هانى محروس الشابورى 1614120180100621 433

مومن يحيى مصطفى عماره عماره 1614120180100477 432

مى ابو المعاطى ابراهيم الشناوى 1614120180100532 435

مى ابراهيم عبدالستار ابراهيم 1614120180100728 434

مى السيد دمحم دمحم اسماعيل عامر 1614120180100610 437

مى اسماعيل دمحم عبدهللا الحنفى 1614120180100729 436

مى لطب على لطب موسى 1614120180100650 439

مى عادل ابراهيم محسب عمارة 1614120180100649 438

ميار دمحم عبد هللا مغازى محمود 1614120180100805 441

مى يحى ابراهيم المهدى العنانى 1614120180100875 440

443

مينا مجدى نعمه هللا ابراهيم جرجس 1614120180100700 442

نادر بسيونى شعبان احمد حامد 1614120180100478 444

مينا نصر لبيب جيد نصر 1614120180100661

ناريمان عماد صبرى دمحم المطان 1614120180100605 446

نادر عبد السالم ابراهيم دمحم 1614120180100592 445

ندى وحيد صبحى عبدالغفار 1614120180100611 450

ندى صبحى سيد احمد نور الدين 1614120180100782 449
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وسام دمحم عبد الممصود عطيه حسن 1614120180100640 477

وفاء اسعد دمحم دمحم الملفاط 1614120180100797 478
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نرمين سمير احمد لنديل452 1614120180100783

نرمين الصاوى لطب عبد الحك 1614120180100604 451

نعمه السعيد مبرون ابراهيم خطاب 1614120180100469 454

نسيم دمحم صبرى نصر هللا 1614120180100939 453

نهال محفوظ عبدالمنعم احمد طاحون 1614120180100638 456

نهاد حاتم عبد هللا سالم 1614120180100911 455

نور ممدوح دمحم دمحم الخولى 1614120180100807 458

نهال نسيم احمد يوسف الفمى 1614120180100889 457

نوران مكرم باشا عبد اللطيف المزاز 1614120180100784 460

نوران ايمن احمد على 1614120180100620 459

نيره ابراهيم السيد عبدالموى 1614120180100890 462

نورهان يوسف عبدالمنعم عبدالخالك 1614120180100538 461

نيره شعبان اسماعيل على احمد 1614120180100539 464

نيره ابراهيم محمود ابراهيم المغربى 1614120180100730 463

هاجر عوض عبد هللا عزام 1614120180100569 466

هاجر ايمن دمحم عبد السميع الصياد 1614120180100612 465

هايدى دمحم دمحم يحيى عامر 1614120180100791 468

هاجر مصطفى عبدالرسول درويش غنيم 1614120180100543 467

هدى احمد عبد الفتاح دمحم شحاته 1614120180100667 470

هبه جاد ابو العنين جاد 1614120180100762 469

هدى ناصر مصطفى حسن عبدالخالك 1614120180100761 472

هدى محمود عبدالهادى ابراهيم 1614120180100668 471

هدير دمحم دمحم عبد اللطيف مرزه 1614120180100796 474

هدير دمحم عبد العزيز حامد نوار 1614120180100639 473

وسام السيد النبوى مجاهد 1614120180100570 476

هشام احمد احمد جبر 1614120180100599 475

وليد عاطف عبدالعزيز المعداوى زيدان 1614120180100701 480

والء سمير بسيونى ابراهيم عبد العال 1614120180100641 479
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يارا خالد دمحم حسن المللى 1614120170100348 484

يسرى نظمى محروس عبدالفتاح الزيات 1614120170100298 492

ياسر عبد الستار رشاد عبد العزيز 1614120180100518 486

ياسر السيد دمحم عبدالمنعم عامر 1614120180100702 485

ياسمين عبد الجواد رمضان الصاوى 1614120180100897
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يارا ابراهيم السيد الرفاعى السيد 1614120180100582 481

يارا جمال اسماعيل عدوى عيد 1614120180100613 483

يارا احمد دمحم دمحم نصار 1614120180100785 482

488

ياسر ياسر دمحم المسمارى 1614120180100799 487

ياسمين دمحم دمحم عبد الفتاح 1614120180100823 490

ياسمين دمحم المعداوى اسماعبل 1614120180100544 489

يمنى احمد دمحم دمحم ابو الخير عرفات 1614120180100819 493

ياسمين مراد يوسف اسماعيل النجار 1614120180100642 491

يوسف زياد ابراهيم نطاح 1614120180100942 495

يمنى عبد السالم مغاورى دمحم شاميه 1614120180100903 494

يوسف على عبد العزيز على عبد الدايم 1614120180100504 497

يوسف شعبان دمحم خضر 1614120180100853 496

يونس السيد يونس الشهاوى 1614120180100479 499

يوسف دمحم دمحم عبده درويش عياد 1614120180100519 498
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