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دليل المتفوقين للعام 

 5102/5102الجامعي 

               
 إهـــداء

فــــــ     يـــــ داد

ـــا ي  ـــ اب  تماتم واعت

ــدما  ــا عا ــط طا  لجامع

أرى هـــــنج الاجـــــوم 

المتفوقـــط ألـــت   فـــي 

ــط  ــتح مت دي ــماء العل س

كــل الوــعوتا  مــن ا ــل 

الوصــوإ إلــق ال مــط    

  وأاــتت تاــنا التفــو  

ـــي  ـــ ت ف ـــعون أاف  ألض

ــي  ــةوليط وه ــا الم  موق

مامط شـاقط أل تـاإ إلـق 

ـــ    ـــن الو ـــد م الم ي

ـــد   ـــات ا والت  والمث

ـــــم أ  م ـــــت لت  ي  

المشــ وعطح وا ــن مع ــت 

ــن  ــد م ــوا اش ــوا ت   خ 

أذركــت وا ــدم ل ــت يــد 

 العون 

وف  ت الله وسدد علق 

ط يم الاد  خ اكت      

  

ال ا ت تأعماإ 

 ر يس الجامعط

أ د/ إت اهيت ع د 

 الوهاب سالت
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دليل المتفوقين للعام 

 5102/5102الجامعي 

 كلمط 

ال يد ا ستاذ 

الدكتور/ اا ب ر يس 

الجامعط لشةون 

 التعليت وال  ب

اا ب ر يس الجامعط لشةون 

 التعليت وال  ب 

  د/ مدث  طه أتو ال ي أ

)دليل المتفوقين( أقدم معه  عادما أقدم

تاقط ورد وألااةط ل ل من  د وا تاد وسا  

الليالي      وأقدم معه اوي ط تأن ي تم  هنا 

المجاود تل ويتضاعفح فماباإ ال  يم طوي ًح 

مليةًا تالمواعب     ل ن من ألفو  في ال دايطح 

 ي ت يا ان ي مل ط ي ه تتفو  إلق الااايط 

 أعاا ت الله       
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 مرتبة شرف –إمتياز

 خديجة أحمد محروس جالل

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز

 رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

49 

منة الله معتز صديق 

 يوسف 

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز

 عبد الرحمن إبراهيم زين العابدين 

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز

 

  

 الصيدلةأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

سارة محمد أحمد محمد 

 حموده

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز

 سارة أحمد محمد محمود بدر

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز

أحمد فيصل محمد محمود 

 خليل 

 شعبة عامة

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

50 

  

 كلية الطب



 

 

51 

  

 الطببكلية  بيان بعدد خريجي الدور األول

 2515/2516للعام الجامعي  



 

 

52 

  

 الطبأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

 نهال كامل حسين كامل 

 مرتبة شرف –إمتياز
 أحمد عاطف محمد البسطي

 مرتبة شرف –إمتياز

 نهال محمد حسن الشبيني 

 مرتبة شرف –إمتياز

 أحمد عبد الوهاب محمد الشامي

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

53 

  

 الطبأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

 محمد محمد عيد الديب

 مرتبة شرف –إمتياز

 نورا صبحي سالم محمد شكل

 مرتبة شرف –إمتياز

 ليلى طاهر محمد أحمد سلطان

 مرتبة شرف –إمتياز

حازم عاطف محمد رجب 

 البسطي

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

54 

  

 الطبأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

 دعاء سيد أحمد  أبو عبلة

 مرتبة شرف –إمتياز

 رغدة عمرو عيسى السيد

 مرتبة شرف –إمتياز

 سمر عبد العاطي عبد الله جاد

 مرتبة شرف –إمتياز

 عبد الرحمن سالمة علي سالمة

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

55 

  

 طب األسنان  كلية



 

 

56 

  

طب بكلية  بيان بعدد خريجي الدور األول

 األسنان

 2515/2516للعام الجامعي  



 

 

57 

  

طب أسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 األسنان

 2515/2516للعام الجامعي  

 أمجد عبد الغفور البسيوني 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 مادونا عاطف مرقص شنودة

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 حمدي أحمد عزب بلطي 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 نورهان طلعت محمد البلتاجي

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

58 

  

طب أسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 األسنان

 2515/2516للعام الجامعي  

 أمنية شوقي أحمد الشناوي 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 محمود رمضان محمود محمد 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 أحمد محمد سويلم محمد

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 أبرار فتحي سيد أحمد مكي

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

59 

  

طب أسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 األسنان

 2515/2516للعام الجامعي  

 إسراء أحمد عبد السميع 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 أمل يحيى محمود حفني سرور 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 حمودة أحمد حمودةخالد 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 ريهام عبد الواحد مليجي اللين 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

60 

 يارا فوزي قطب الجيار 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 خديجة محمد عبد السالم 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف -جيد جدا 

  

طب أسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 األسنان

 2515/2516للعام الجامعي  

 فاطمة عبد القادر محمد 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 محمد عبد الفتاح عبد المقتدر 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –إمتياز

 مروة السيد عبد الوهاب الرخ 

 شعبة عامة 

 مرتبة شرف –جيد جدا 



 

 

61 

  

 العلوم  كلية



 

 

62 

  

 العلومبكلية  بيان بعدد خريجي الدور األول

 2515/2516 للعام الجامعي 



 

 

63 

  

بكلية  تابع بيان بعدد خريجي الدور األول

 العلوم

 2515/2516للعام الجامعي  



 

 

64 

  

 العلومأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

 إيمان محسن السيد عبد العزيز 

 الميكروبيولوجيا 

 مرتبة شرف –إمتياز

 إيمان أحمد أحمد بصيص

 الميكروبيولوجيا 

 مرتبة شرف –إمتياز

 هبة محمد طه عبد المجيد 

 النبات

 مرتبة شرف –إمتياز

 مي عبد الستار عبد الفتاح الغنام

 علم الحيوان

 مرتبة شرف –إمتياز

 أسماء محمد فتح الله قرمان

 النبات

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

65 

 سلفانا طارق جرجس منصور

 اإلحصاء

 مرتبة شرف –إمتياز

 منار عادل عبد أبو النجا 

 رياضيات

 إمتياز

  

 العلومأسماء الطالب المتفوقين بكلية 

 2515/2516للعام الجامعي  

 منى عيد المغاوري حمد

 علم الحيوان

 مرتبة شرف –إمتياز

 أسماء فكيه عبد الغفار منقولة

 الفيزياء

 مرتبة شرف –إمتياز

 هدير حلمي محمد أبو سمرة

 الكيمياء الميكروبيولوجي

 مرتبة شرف –إمتياز



 

 

66 

  

المعهد الفني 

 للتمريض



 

 

67 

  

بالمعهد الفني  بيان بعدد خريجي الدور األول

 للتمريض

 2515/2516للعام الجامعي  



 

 

68 

 نزهة إبراهيم عبد العزيز

 شعبة عامة

 إمتياز

 سماء محمد إبراهيم البنا

 شعبة عامة

 إمتياز

 شروق سليمان العيسوي 

 شعبة عامة

 إمتياز

 

  

بالمعهد الفني أسماء الطالب المتفوقين 

 للتمريض

 2515/2516للعام الجامعي  

 مي السيد بدران حموده

 شعبة عامة

 إمتياز

 ياسمين عبد المنعم علي 

 شعبة عامة

 إمتياز



 

 

69 

 أسماء عبد الوهاب راغب 

 شعبة عامة

 إمتياز

 أمل محمد يوسف صالح 

 شعبة عامة

 إمتياز

  

 بالمعهد الفنيأسماء الطالب المتفوقين 

 للتمريض

 2515/2516للعام الجامعي  

 روميساء مطيع إبراهيم 

 شعبة عامة

 إمتياز

 منى محمد محمد زغبة 

 شعبة عامة

 إمتياز

 بسمة مفرح محمد عسكر 

 شعبة عامة

 إمتياز



 

 

70 

  

 الهندسة  كلية



 

 

71 

  

بكلية  بيان بعدد خريجي الدور األول

 الهندسة

 2515/2516للعام الجامعي  



 

 

72 

 محمد شكري مرسي حجازي

 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 مرتبة شرف –ممتياز 

 مروة رضا بسطويسي

 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

 مرتبة شرف –ممتياز 

 نبيل أبو ليمونعبد العزيز 

 الهندسة المدنية )هندسة إنشائية(

 مرتبة شرف –ممتياز 

  

 الهندسةبكلية أسماء الطالب المتفوقين 

 2515/2516للعام الجامعي  

 آالء شاكر إبراهيم الغنام

 هندسة القوى واآلالت الكهربية 

 مرتبة شرف –ممتياز 

 إسماعيل عبد العزيز إسماعيل 

 هندسة القوى واآلالت الكهربية 

 مرتبة شرف –ممتياز 



 

 

73 

 مصطفى شريف مصطفى اللبودي

 الهندسة المدنية )هندسة إنشائية(

 مرتبة شرف –ممتياز 

 عبد المنعم أحمد شوقي عبد المنعم 

 الهندسة المدنية 

 مرتبة شرف –ممتياز 

 

 بكلية الهندسةأسماء الطالب المتفوقين 

 2515/2516للعام الجامعي  

 فتحي محمد فتحي محمد يوسف

 الهندسة المدنية )هندسة إنشائية(

 مرتبة شرف –ممتياز 

مؤمن محمد نجيب السيد عبد 

 السالم

 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

 مرتبة شرف –ممتياز 

 محمد ناصر محمد زمزم

 الهندسة المدنية 

 مرتبة شرف –ممتياز 


