
  

 م 2019/2020توزيع الريادة العلمية الرواد العلميين للعام 

 سيد عطية منال  م/  م                                غانم      هالة محمد   اسم الرائد العلمي :د/     

  ( االوليالسنة الدراسية )الفرقة                      

 

 أسماء الطالب 

 االء ابراهيم محمد عبد الرحمن  -1

 االء جمال حمدي  محمود -2

 االء ممدوح صالح عبد الرحمن  -3

 ابانوب اشرف  سمير صالح -4

 ابانوب طلعت وديع  عبد السيد -5

 ابانوب عادل فكري فرح -6

 اسماعيل  ابتسام احمد فواد -7

 ابراهيم  مصطفي ابراهيم  -8

 

 ابراهيم فرغلي سعيد -9

 

 أحمد ابراهيم  احمد رفاعي  -10

 ور رحمه عبد الحق محمودنأحمد ا -11

 أحمد اسامة  أحمد ابراهيم  -12

 

 احمد اسامة عرفات  -13

 

 أحمد اسماعيل  مرعي إسماعيل  -14

 

 احمد اشرف محمود حسن   -15

 أحمد جمال عباس يونس -16

 

 الالهعبد أحمد حسن مصطفي  -17

 

 أحمد خالد سيد حسن -18

 

 حمدأحمد خالف عبد الظاهر ا -19

 أحمد رضا سيد عمر  -20

 

 احمد زكريا شحات عبد التواب  -21

 

 أحمد زكي كمال محمد -22

 أحمد سيد احمد حسن  -23

 سيد سالمة هاشم  أحمد -24

 شاكر يونس عبد هللا  أحمد -25

 شعبان  كامل أحمد أحمد -26

 طاهر محمد أحمد أحمد -27

 عبد السميع أحمد أحمد -28

 عايد سعيده دعب أحمد -29

 عزت فتحي  عبد البصير  أحمد -30

 

 أحمد عثمان امين فرغلي  -31

 فوزي  عبد النبي  أحمد -31

 

 احمد فرغلي عابد  -32

 

 كامل محمد علي  أحمد -33

 عطية ابراهيم لطفي  أحمد -34

 محمد ابراهيم  محمد أحمد -35

 محمد احمد سليمان  أحمد -36

 حسنينأحمد محمد احمد  -37

 قطب أحمد محمد احمد -38

 أحمد محمد بكر صديق  -39



 

 )اطفال( مال جم/اماني            سهرة ذكي                     الرائد العلمي د/اسم          
  االولي( السنة الدراسية )الفرقة 

 

 أسماء الطالب                                                             

 أحمد محمد عبد الرحمن صالح  -1

 احمد محمد عبد العال ادم  -2

 أحمد محمد عبد المحسن   -3

 أحمد محمد فزاع احمد  -4

 أحمد محمود أحمد محمد قطب  -5

 أحمد محمود أحمد محمد  مصطفي   -6

 أحمد محمود دهشان عبد الرحمن -7

 أحمد محمود شوقي سالم   -8

 أحمد مختار حسن صادق   -9

 مد مصطفي علي حسن  أح   -10
 

 احمد ناصر أحمد عبد القوي    -11

 

 أحمد ياسر أحمد صديق   -12

 ادم سيد دردير زهري    -13

 بولس تاوضروس ادهم ماهر  -14

 أحمد أمين  اروي محمود   -15

 حسن أحمد  حسن  أسامة   -16

 اسراء السعيد عبد العليم احمد  -17

 اسراء بدري أحمد مصطفي    -18

 ادة عبد الغني اسراء حم  -19

 اسراء حمدي علي محمد  -20

 اسراء خالد حسن هريدي    -21

 اسراء رجب حسن  مرغني   -22

 اسراء شعبان محمد يوسف    -23

 اسراء صابر سيد عبد السميع   -24

 اسراء صبره  عمر أحمد   -25

 اسراء صالح عبد الرحمن     -26

 همام ورور اسراء عبدالفتاح   -27

 سن أحمد اسراء محمد ح   -28

 محمد شوقي عبد النبي  اسراء   -29

 اسراء هالل ابو زيد    -30

 احمد عبد المنعم  إسالم   -31

 اسالم اشرف نفادي    -32

 اسالم عبد المجيد محمد عبد المجيد  -34

 إسالم عبد الرحيم  محمد عبد العال    -35

 اسالم مشعال احمد  -36

 اسالم مشعال احمد  -36

 د نائل اسالم عربي محم  -37

 أسماء أحمد فواز محمد   -38

 أسماء خضر عزت ثابت  -39
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ( )اطفالشيماء محمد مرسيم/م/                      شلبية السيد ابو زيد  م الرائد العلمي :د/اس

  السنة الدراسية )الفرقة االولي(     

 الطالب أسماء                                                           

   زين العابدين محمد أسماء  -1

 أسماء سعد أحمد عبد المتجلي -2

 أسماء سعد جمال توني  -3

 اسماء صالح عبد المحسن  -4

 أسماء عصام محمد رجب  -5

 محمود أسماء محمود مصطفي  -6

 أسماء وائل عبد المعز  -7

 مراد اسماعيل علياشجان  -8

 مد علي ابراهيم  محكرم  أ -9

 آمال محمد حسين  محمود -10

 أماني خالد محمد عبد الرحمن   -11
 اماني جمال ناجي عبد المولي -12

 أماني محمد شافعي عبد الحميد -13

 أماني محمد يماني أحمد -14

 أماني مصطفي  معبد عبد السميع -15

 رضا صالح  منصور   أماني -16

 محمود عبدالكريم  أماني -17

 جابر  عالم  أمل رشدي -18

 أمل سيد محمود راغب  -19

 أمل محمد يونس  -20

 أمنه جالل علي سيد -21

 ابراهيم ادم ابراهيمنيه مأ -22

 أحمد سيد سيد كيالني أمنيه  -23

 الحليم  محمدين عبد  أمنيه  -24

 محمود كيالني أمنيه عصام الدين -25

 رضا عبد هللا امير تواضروس  -26

 لبيب  عبد المالك أمير مشيل -27

 هاني حشمت كامل  أمير -28

 أميره اشرف ابو الحسن  -29

 أميره حفظي ابراهيم  حماد -30

 أميره سعد مرزوق أحمد -31

 أميره عبد الرحيم تمام محمد -32

 أميره زهجر ماهر كامل  -33

 أميره صالح حلمي أحمد -34

 أميره فوزي محمد محمد -35

 محمد حمداميرة مصطفي أ -36

 

        



 

 م/نوره محمد مهدي )اطفال(                                سيد    ساميه يوسف   د/ العلمي :اسم الرائد        

   السنة الدراسية )الفرقة االولي(    

 أسماء الطالب
 أميمة  السيد محمد حسن -1

 

 اميمة صالح الدين محمد -2

 صالح موسي  غبريال   إنجي -3

 

 انجي محمد فرويز محمد -4

 

 إنجي محروس كرمي بسكالس  -5

  جعايبيأندرو لطيف عبدة  -6

 عبد السالم  محمد وحيدأنفال - 7

 

 انوار سيد كامل  مصبح -8

 

 اهداء أحمد سيد عبدهللا -9

 

 اهداء حسين فودة محمد -10

 

 آيات عالء محمد توفيق  -11

 

 علي اياد شربيني محمد - 12

 

 ية نصر سيدا -13

 

 اية حسين ابو النجد -14

 أية حسين عبد الستار  حسين -15

 أية علي خليل  عبد العال  -16

 أية مجدي محمد حداد -17

 أية محمود عيد ابراهيم  -18

 ايرين اشرف فواد جندي -19

 خليل  تامر فهيم  إيفون -20

 إيفون لطيف عدلي متري -21

 إيمان أحمد سيد حسن  -22

 إيمان سعد قاسم علي  -23

 إيمان صالح  الدين محمد  -24

 إيمان عاطف ابراهيم  سنوسي -25

 أحمد محمد عثمان إيه  -26

 جاد الكريم  محمد آية -27

 عبد الرحمن ابراهيم  آية -28

 فرج عبد الرحمن  عبد الحافظ آية -29

 محمد محمد عبد الالة  آية -30

 محمود محمد محمود آية -31

 ممدوح سالمان عبد المنعم  آية -32

 أحمد سليم  نصر آية -33

 لوندي  أيوب عاطف ايوب  -34

 بأفلي زغلول مكاريوس يونان  -35

 بسمله صفوت هاشم حامد -36

 بسمه حمادة أحمد عبد الرحيم  -37

 بطرس صفوت  بطرس غطاس -38

 بهاء الدين عبد الرحمن  صابر -39

 قبيتر انور سيد رز -40

 



 )حاالت حرجه(  م/ايمان ممدوح       اسماء سيد عبد المجيد            اسم الرائد العلمي :د/

                   السنة الدراسية )الفرقة االولي(         

 اسماء الطالب                                                                                    

 جمال ناشد شوييب -1

 بيشوي ميالد يوسف  خليفة  -2

 مهيب فاروق عزيزتوماس  -3

 طارق ممدوح عبد الحافظ تيسير -4

 تيسير محمد عبد الظاهر -5

 جاكين روماني خليل  -6

 جاكلين هاني نبيه   -7

 جرجس عاطف خلف بشاي -8

 جرجس قليني جرجس عبد المالك -9

 

 جرجس صابر رفيق  -10

 

 عامر يونس صديقجهاد  -11

 جهاد محمد فتحي محمد -12

 عبد العظيم احمدعلي حازم  -13

 حذيفه نادي كامل سيد -14

 حسام الدين احمد سيد -15

 حسام حسن ثابت شاكر  -16

 حسام عثمان زكي رشوان  -17

 حسام محمد محمود احمد -18

 حسام محمد حسام فتحي  -19

 الحسن بدر عبد التواب أحمد -20

 حسن شريف صدقي  نصير -21

 عالم راشد عالم حسن  -22

 حسناء سيد حسن علي -23

 حسناء عبد العاطي شحاتة -24

 حسناء عيد عبد الاله -25

 عبد الدايمحسناء محمد حسني  -26

 حسين حمدي فواد حسين  -27

 حسين عبد هللا  محمود -28

 مصطفي أحمد حسين كمال -29

 سيد  علي محمدالحسيني  -30

 حلمي يسري حلمي محمد -31

 حمادة ياسر كمال عبد الهادي -32

 الحليم  دمنصور عبحنان  -33

 جمال عبد الحافظ خالد -34

 

 خالد خليفة  يونس حسن  -35

 

 خالد محمد عبد الموجود -36

 خالد محمود أحمد احمد -37

 عاطف ابو بكر محمد  خلود -38

 خلود محسوب عبد الرحيم -39

 داليا علي عبد العال  -40

 داليا  محمود ابو رحاب  -41

 

 



 م/ ندي احمد )حاالت حرجه(                                  حنان عبد الرازق                اسم الرائد العلمي :د/

  السنة الدراسية )الفرقة االولي(

 اسماء الطالب                                             

 دعاء حسين بخيت سعيد -1

 دعاء صابر دسوقي ابوحسيبه -2

 دميانه ناصر الفي  فهدة -3

 محمد دنيا جمال أحمد -4

 دنيا فتحي عبد الصبور عبد الغني -5

 دينا فرحان حجاب حسين -6

 دينا خالد جمال عبد الناصر  -7

 دينا محمد حلمي محمود -8

 تار محمد عبدهللامخدينا  -9

 مي ضاحي ابو المجدرا -10

 رانا محمود ابراهيم محمود -11

 راندا ابو سريع غريب احمد -12

 راندة روماني جرجس  -13

 رانيا جامع سلمان أحمد -14

 رانيا حسن محمد سليم -15

 رانيا صابر عبد الحميد -16

 رانيا عامر مرسي سيد -17

 رانيا فاضل  محمد علي -18

 الم رانيا محمود عبد الس -19

 رانيا ممدوح مكايد عبد القادر  -20

 رحاب  خليفة  عبد الاله -21

 رحاب ربيع صالح ابراهيم  -22

 رحاب سامي عبد المنعم  -23

 رحاب عبد الناصر  يوسف -24

 رحاب عصام محمود احمد -25

 رحمه حمدي شوقي احمد -26

 رحمه صبري صالح خلف  -27

 رشا محمد فتح هللا  محمد -28

 رضوة سعيد قرني محمد -29

 رفيده ابراهيم صالح محمد -30

 رقيه ادهم حنفي محمد -31

 رقيه محمود عبد الرؤف -32

 رنا مصطفي فضل هللا ادم  -33

 رندا ادوار  رزق بسيط -34

 روان أحمد حسين  -35

 روضة وليد سعد عبد الحافظ -36

 ماكين روجينا فايز  -37

 د الحافظريم اشرف ثابت عب -38

 ريهام جمال وراد مصطفي   -39

 ريهام جميل  راتب   -40

 ريهام قرشي  شعيب  -41

 



 

 )حاالت حرجه(      مزيدأحمد  م/ايمان                        امنه دسوقي عبد هللا    اسم الرائد العلمي : د/   

 ( السنة الدراسية )الفرقة االولي

 اسماء الطالب                                                    

 ريهام محمد مصطفي -1

 سالم زمزم  خلف بدر -2

 حامد عيسيزينب احمد  -3

 زينب احمد سيد ابو زيد -4

 زينب حسين مرعي  -5

 زينب عاطف سليمان   -6

 زينب محمد عبد الرحمن   -7

 أحمد  ساره صالح  محمد -8

 ساره محمد عبد النظير   -9

 ه حسانين أحمد حسانين  سار -10

 ساره حسن ثابت أحمد -11

 ساره رافت أحمد عبد الرحيم -12

 الباسط محمد علي  دسارة عب -13

 ساره عاطف محمود عيسي  -14

 ناجي اليشع جورج  ساره -15

 عبد الرازق محمدسامح ابراهيم  -16

 سيد  سيد محمد سحر -17

 علي محمد  سحر محمود -18

 زغلول سعدسعاد فتحي  -19

 مهران محمدسعد ثابت  -20

 سعيد سامي محروس سعيد -21

 عميرهسالمه مصطفي علي   -22

 سلمي جمال  البدري   -23

 سلمان سالم علي احمد -24

 سما سيد محمد محمد -25

 سماء جمال ابراهيم -26

 سماء ناصر صالح بدوي   -27

 احمد علي بدوي  سمر -28

 سيد عطيفي احمد سمر -29

 سمر مراد عبد القادر   -30

 سماح انور عبد الحميد -31

 سماح عبد المجيد ابو الليف -32

 سمية عيد محمد عزيز الدين -33

 سهام مختار حسن صادق   -34

 سهام ممدوح  شاكر جاد المولي -35

 حمادة سعد يوسف  سهيلة   -36

 سيهله حسين علي ثابت -37

 سيد شوقي سيد عبدهللا  -37

 يمون جمال اسعدس  -38

 فواد شاكر  حنين شاكر -39

 محمد ابراهيم  محمد شروق -40



 

سم الرائد العلمي :د/ رشا علي احمد           ا    اميرة مصطفي  مهديم/                                      

(السنة الدراسية )الفرقة االولي           

 اسماء الطالب 

 محمد حسن محمدشروق  -1

 ف رمضان حلميشري -2

 شرين عريبي صابر  -3

 حسن  شيماء حسن محمد -4

 عبد الرحمن  عباس شمس  -5

 شهد خلف عبد الحليم عبد الباري -6

 خلف عبد الحفيظالشيماء  -7

 الصبور حنفي احمدشيماء عبد -8

 عبد هللا احمدشيماء فتحي  -9

 محمد أحمد محمد شيماء -10

 ي شيماء محمد بدري سعداو -11

 شيماء يحيي سيد خليفه -12

 صفاء محمود أحمد سيد -13

 صفاء مرسي عبد المعز  -14

 صفاء يحيي احمد حسن -15

 ضحي عبد الفتاح محمد عبد الناصر  -16

 أحمد طنطاوي ضحي محمود  -17

 ضياء الدين أحمد علي  -18

 طه رجب محمد أحمد -19

 عبدهللا عادل علي أحمد -20

 مت محمود أحمدعاصم عص -21

 سيد عامر أحمد عامر -22

 عائشة ماجد محمد شوكت -23

 عبد الخالق  عبد الجبار غنيم  -25

 عباس عبد الرحمن  جمال انور -26

 عبد الرحمن خليفة بدار   -27

 عبد الرحمن علي بدوي   -28

 عبد الرحمن عصام حسن محمد -29

 علي  عبد الرحمن مصطفي محمد -30

 الرحمن محمد عبد الرحمن عبد -31

 عبد الرحمن محمد محمود  جاد المولي -32

 عبد الرحمن محمود فوزي -33

 عبد الرحمن نبيل فضل سليم -34

 عبد الرحمن نصر محمد -35

 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم -36

 لف عبد النبي خعبد الكريم   -37

 عبد الكريم عبد الرحمن دسوقي -38

 خالد محمدعبد هللا  -39

 عبدهللا عبد الغني ابراهيم  -40

 عبدهللا عمر بدران حسن -41

 عبدهللا مصطفي مسعود -42



 

                    )تمريض االطفال( ناهد خميسم/م.                                               شيماء سيد خليل  اسم الرائد العلمي :د/

  االولي( السنة الدراسية )الفرقة       

 اسماء الطالب                                                   

 عثمان عبد العالعبدهللا  -1

 محمد الالهمحمد عبد عبدهللا  -2

 عبد المسيح عادل رفعت -3

 رضوان محمد محمد عبد الناصر -4

 عبير سيد موسي دياب  -5

 سعيد أحمد عبد الحليمتمان ع -6

 امة عرفات عرفات اس -7

 عزه نبيل علم الدين -8

 عال عبدالعليم سيد أحمد -9

 عالء سيد أحمد عبد العزيز -10

 عالء طلعت محمد علي -11

 عالء عبد العليم سيد احمد -12

 علي  صابر علي محمد -13

 علي عبد الباسط علي أحمد -14

 علي علي عبد الناصر محمد -15

 علي قنديل  عبد المحسن  -16

 عماد احمد هاشم  مهني -17

 سعيد محمد بسيوني  عمر -18

 عبد العزيز علي همام عمر -19

 علي صبري عبد المعز عمر -20

 عيد محمود محمد عمر -21

 عمروعبد المحسن المجيد -22

 عمروعلي عبد الرحمن -23

 عمرو موسي عايد حسن -24

 عمرو ناصر محمد البق -25

 يأحمد عيس عيسي محمد -26

 غادة رجب محمد عبد الكريم -27

 غادة عبد الرازق  عبد الجابر -28

 غالية كامل جمعة محمد -29

 فرح نصر أحمد ابونوبر -30

 كامل مراد رزقفادي  -31

 فارس ايمن سيدأحمد -32

 فاطمة زين العابدين أحمد -33

 فاطمة طه محمد محمد -34

 فاطمة محمد احمد عبدهللا  -35

 ة محمد عبد اللطيففاطم -36

 فاطمة مصطفي ثابت محمد -38

 فام اشرف سليمان سيحه -39

 جمعة ثابت محمدفرحة  -40

 فرح نصر أحمد ابو نوبر   -41

 



 

 م/هبه مصطفي علي )ادرة التمريض(                مروة علي المصري                  اسم الرائد العلمي :د/

  ولي( السنة الدراسية )الفرقة اال   

 فرحة شعبان عبد الباسط -1

 فيفي وجيه يعقوب واصف -2

 فيوال سامي يوسف سمعان -3

 كرستينا جرجس عبد المالك  -4

 عبد المالك سالمهكرستينا ميخائيل   -5

 عبد الكريم عبد الظاهركريم مصطفي  -6

 كريمة رضوان محمد ابراهيم -7

 محمد عبد الرؤف  عبد الصبور  كوثر -8

 لس سمير فوزي بولسكير -9

 كيرلس عايد صادق   -10

 كيرلس عزت جاد السيد  -11

 كرم وليم عبد المالك  كيرلس -12

 كيرلس مشيل  برتي غالي -13

 لمياء يحي محمد بيومي -14

 ماتينا  مدحت انيس عزيز   -15

 مارينا قلته نظير  قلته  -16

 مجدي أحمد ضاحي أحمد -17

 لمان ابراهيم علي س محمد -18

 محمد أحمد سيد أحمد -19

 أحمد صالح محمد محمد -20

 أحمد عبد العزيز محمد -21

 أحمد يسين  موسي  محمد -22

 أحمد محمد عبد الوهاب  محمد -23

 محمد احمد عبد الرازق احمد -24

 محمد اشرف أحمد -25

 محمد انور محمد عوض  -26

 محمد إيهاب حسانين   -27

 سوقي  محمد جمال د -28

 محمد حامد صديق محمد -29

 محمد حسن حسن محمد -30

 محمد حسين خميس -31

 محمد حشمت احمد السيد -32

 محمد حمدي فرغلي   -33

 محمد حمدي دسوقي  -34

 محمد خالد حسني -35

 محمد رشدي الحادي مهران  -36

 محمد رفعت كامل  عبده   -37

 محمد زناتي عبد الرحمن   -38

 سيد د سعد محمدمحم -39

 



 

 وفاء رمضان                                    م/حنان سيد يونس)ادارة التمريض(  اسم الرائد العلمي :د/

 السنة الدراسية )الفرقة االولي(    

 أسماء الطالب 

 محمد سيد حسن علي -1

 محمد صحصاح  محمد ابراهيم   -2

 عبد الحليم محمود محمد -4

 عظيم ثابتمحمد عبد ال -5

 موسي احمد  المنجىمحمد عبد   -6

 محمد عبد المؤمن أحمد -7

 عصام الدين محمد عبد العال   محمد -7

 محمد علي أحمد علي   -8

 محمد علي جالل أحمد -9

 محمد عميره محمد محمد  -10

 محمد عنتر هاشم قاسم   -11

 محمد عيد محمد أحمد  -12

 محمد فتحي عبد المحسن    -13

 حمد فرغلي سعد حسن م  -14

 محمد مجدي محمد أحمد  -15

 محمد محمد عبد الباقي ابوالمجد  -16

 محمد محمود عبد الباري ثابت    -17

 محمد محمود فرج ابو النصر    -18

 محمد محمود محمد حسن   -19

 محمد ناجح عبد اللطيف    -20

 ثابت متولي    نجاحمحمد   -21

 محمد هاشم  سيد محمد  -22

 مد يسين شوقي يسينمح  -23

 محمود احمد حافظ حسين  -24

 محمود احمد محمد حسن  -25

  يوسفمحمود أحمد شاكر  -26

 محمود اشرف عبد العال عبد الغفار   -27

 محمود أشرف فولي عبد السالم -28

 محمود أمبارك سعد أحمد -29

 عبد المالك  محمود توفيق  -30

 محمد عبد الحافظمحمود جمال  -31

 محمود جمال محمد فهمي  -32

 محمود سليم بدر هالل  -33

 محمود سيد يوسف   -34

 عبد الرحيم    محمود صابر -35

 صالح محمود علي محمد -36

 محمود عربي فاروق -37

 محمود غريب شعبان ثابت -38

 محمود فيصل محمد أحمد -39



 

 )ادارة التمريض(م/سميه محمد عبد العزيز    نعمة ممدوح                     د/اسم الرائد العلمي :

                    السنة الدراسية )الفرقة االولي(          

  اسماء الطالب                                                          

 عبد الحميدمحسن محمود   -ا

 محمود محمد سعد محمد -2

 محمود مدحت محمود عباس -3

 مصطفي عبد القويد محمو -4

 مرثا رضا فطيم اسكندر   -5

 محمد عدلي أحمدمرفت   -6

 مرهان ايمن  مراد اسحق    -7

 مروان محمد فرغلي  قاسم  -8

 مروة جمال عبد القادر   -9

 مروة دسوقي  عبد المنعم  -10

 مروة صابر خليفة أحمد  -11

 مروة طارق أحمد عبد العال    -12

 ير  مروة طلعت كمال غف  -13

 مروة ياسر عبد الروف طلبيه  -14

 مروة احمد محمود عثمان  -15

 مروة ادم محمد بهلول  -16

 مروة جمال عبد القادر    -17

 مروة حمدي كامل سيد  -18

 مروة محمود ابراهيم    -19

 علي مروة محمود محمد  -20

 مروة مدحت محمد عبد القدر  -21

 مريد حليممريد ابشوت    -22

 يت  سعد هللاخمريم ب  -23

 مريم حربي عبد الشهيد  -25

 مريم عمران سيد محمد  -26

 مريم مجدي رشدي اديب    -27

 مريم محمد عبد المجيد  -28

 مريم نبيل متي لوندي  -29

 مصطفي احمد ابوزيد  -30

 مصطفي أحمد عبد التواب  -31

 مصطفي حجازي محمد جمعة  -32

 مصطفيمصطفي صالح الدين    -33

 علم الدين محمد  مصطفي  -34

 مصطفي علي عطا  جبر   -35

 مصطفي عبد الرازق ابراهيم  -36

 مصطفي قطب لمعي صابر  -37

 مصطفي محمد عبد الحفيظ  -38

 مصطفي منصور علي عبد المجيد  -39

 مصطفي محمد عبد العال عبد الجليل  -40

 

 



 

 ) باطنة وجراحة (   نورهان محمد انورم/         عطيات حسن حسين                   العلمي :د/ اسم الرائد      

                 ( السنة الدراسية )الفرقة االولي         

 اسماء الطالب
 مالك ميالد شنودة ابراهيم   -1

 منار خالد عبدهللا -2

 منار زغلول عباي  حامد -3

 منار سيد حامد محمد -4

 عبد المالك  منار سيد -5

 رمنار عثمان عنت -6

 منار علي اسماعيل محمد -7

 منار مجدي عباي خميس   -8

 منار محمد أحمد محمد -9

 منار محمد محمود ابراهيم    -10

 منار محمد محمود صالح    -11

 منار محمود محمدعلي  -12

 منار يسري  ابو زيد    -13

 عبد العاطيمنار يسري   -14

 منال ابراهيم كامل  محمد  -15

 هللا غاليمنال سامي عبد  -16

 ابوزيد يح محمدسممني   -17

 مني عمار شوكت حسين   -18

 مني مجدي عبد العظيم    -19

 مها جمال ابراهيم السيد  -20

 احمد  مها علي فواد  -21

 سعيد ثابت مها محمد  - 22

 موسي   سيد موده احمد  -23

 مؤمن عالء الدين محمد محمد  -24

 ميادة سويفي حسين سويفي  -25

 محمد حسين  السيد ميار  -26

 ميار مصطفي عبد الحي                                                  -27

 ميري صبحي فهيم                                                 -28

 مينا  جمال منير يني                                             -29

                                        مينا رمزي كامل  جريس      -30

 مينا سعد وديد غالي                                             -31

 مينا  صابر نجيب فرج                                              -32

 مينا عيد مسعود طالنيوس                                             -33

 ينا غالي توفيق  جرجس م -34

 مينا ليشع  سعد خليل                                              -35

 كامل                                                نشأتمينا  -36

 نادين غليون سيدهم قلدس  -37

 نادية حمدان أحمد حسن  -38

                          ناريمان مريد زكي                     -39

 



 

   مها نفادي ) باطنة وجراحة (  م/م.ماجدة احمد منصور                      اسم الرائد العلمي :د/ 

                 السنة الدراسية )الفرقة االولي(   

 اسماء الطالب

 نجالء حسن حسن سالم                                              -1

 ندا أحمد محمود محمد                                              -2

 ندا حسن أحمد عبدالرحمن                                              -3

 ندا عبده خلف عبد العواض   -4

 ندي صالح محمد محمود                                              -5

 ان                                           عمران حسن عمرندي   -6

 ندي محمد أحمد سيد    -7

 ندي هشام عبد التواب                                                 -8

 نرمين رفعت حافظ                                            -9

               سيد زاكي محمد                          نرمين  -10

 نرمين عبد العزيزعبد الحكيم                                           -11

 نرمين عزت صديق يسي                                        -12

 نشوي حسين رمضان                                           -13

 نصرة اسحاق علي محمد -14

 فتاح اسماعيلعبد ال هنعم -15

 منصور حسنين  يمهنع -16

 نهلة خليفة  محمد خليفة   -17

 نهي سيد محمد أحمد -18

 نوال ياسر سيد صادق   -19

 نورا محمود سليمان  -20

 نورما ماهر وليم تكال -21

 نورهان احمد علي سيد -22

 نورهان حسين جمعة  -23

 نورهان خلف بدري محمد -24

 ناصر عبد هللانورهان عبد ال -25

 نورهان عبد المنعم حسين -26

 علي سيد احمد  نيرة -27

 هاجر ابراهيم نتعي عبد السالم                                              -28

 هاجر أحمد محمد أحمد                                                -29

                                    اكرام ابو بكر محمد              هاجر -30

 سمير سعد فهمي     هاجر -31

 هاجر سيد أحمد خلف                                                  -32

 عبد الحليم حمزة                                                   هاجر -33

 عبد الناصر علي عطا    هاجر -34

 علي أحمد   هاجر محمود -35

 هاجر منصور عبد الوهاب                                                 -36

 جمال عبد الناصر  ههال -37

 



 

 ) باطنة وجراحة (  محمد احمد سماء أ م/            عبد العزيز مرفت انور سم الرائد العلمي :د/ ا

  السنة الدراسية )الفرقة االولي(          

 لطالباسماء ا

 علي هايدي أحمد محمد -1

 هايدي حسني لمبي فام                                             -2

 عمران عبد الكريم أحمد                                             هايدي  -3

 هبه زينهم ثابت  فرج -4

                                            هبه عبد اللطيف  شاكر   -5

 هبه علي محمد خليل                                            -6

 هدي عبد الباسط علي أحمد  -7

 هدير ياسر أحمد سيد     -8

 هناء عبد الناصر محمد                                       -9

          هند رفعت حمدي عثمان                                    -10

 وفاء ابراهيم خلف هللا                                           -11

 البدري أحمد محمد                                         وفاء -12

 وفاء عبد المنعم محمد محمود                                             -13

                                           محمد وفاء محمود عبد الحميد -14

 والء سيد جمال    -15

 والء محمد أحمد سيد  -16

 والء صالح الدين أحمد  -17

                                               والء صالح الدين السيد  هدية -18

            والء عبد المنعم جابر                                           -19

 والء  فرج عيد فرج                                                                                                       -20

 والء محمد أحمد سيد      -21

                                                والء محمد عبد الرحيم  -22

 حمد     والء محمد علي ا -23

                                             أحمد   وليد سيد مصطفي -24

 ياره أحمد محمد أحمد                                                  -25

 حسانين                                                 ياسمين حسن جابر -26

                                          ياسمين حمدي عبد الكريم       -27

 ياسمين عبد الرحيم أحمد                                                 -28

 العربي                                                ياسمين عبد الناصر -29

    ياسمين مصطفي حسني                                          -30

 ياسمين ناصر عبد الرحيم       -31

                                         ياسمين عز الدين محمد لي  -32

 ياسمين ياسر محمد أحمد    -33

 ياسمين عبده محمد                                           -34

                  علي                           عبد هللا محمد سين يا -35

 يحيي محمد جاد الحق                                                 -36

 يسي يحيي كمال شاروبيم                                                 -37

 يوسف ذكريا  فكري حبيب  -38

 يوسف رشدي يوسف سمعان  -39

                                   يوسف ممدوح ثابت ناروز           -40

 يوسف منتصر يوسف محمد                                             -41

 علي يونس مرزوق أحمد -42

 



 

 )تمريض مسنين(زينب شاكر شيماء حسين  محمد                     م/ اسم الرائد العلمي :د/  

 الثانية( السنة الدراسية )الفرقة 

 ء الطالبأسما

 االء أشرف  محمد حسن  -1

 علي  هللا االء  بدر  قصد -2

 د الناصر محمد عباالء  -3

 محمد أحمد  محفوظ   ابتسام -4

 حسانين شعبان ريان  ابتسام -5

 حسن عطية مرزق إبراهيم  -6

 صديق  أبوزيد حفني  أبوبكر -7

 احمد انور احمد خليل  -8

 احمد ايمن رفاعي محمد -9

 احمد بشندي يوسف محمد -10

 احمد جمال عبد الحميد اسماعيل -11

 احمد سعد الدين عبد الحميد على  -12

 احمد سيد عبد الحميد محمود -13

 احمد عاطف ابراهيم محمد  -14

 احمد عامر عبد هللا عامر  -15

 المجيد عبد الرحمن احمد عبد  -16

  أحمد عبد النعيم  علي حربي  -17

 احمد عبد الوهاب عبد الحميد  -18

 مراد محمد احمد غندور -19

 احمد فراج توفيق عبد الجواد -20

 عبد احمد محمد سبع محمد  -21

 احمد محمد صالح الدين احمد -22

 احمد محمد عبد الحميد محمد  -23

 احمد محمود عبد الخالق محمود -24

 احمد مصطفى عبد الحافظ شريعى  -25

 حمد عبد القادر ابراهيم ادم ا -26

 اروى طه محمد طه -27

 اريج احمد محمد محمد -28

  استير  بدر عادل  -29

 اسراء  إبراهيم  مبارك  -30

 أسراء أشرف  مصطفي  -31

 اسراء حسن  محفوظ -32

 حمدي محمد سيداسراء  -33

 عثمان على عبد الحفيظ اسراء  -34

 اسراء محمد عارف عبد الرحيم -35

 

 

 

                      



 

 ي وجراحي( ن)باطم/والء علي عبد الرحمن        مجدة محمد مهني د/  -اسم الرائد العلمي : *   

  الثانية ( السنة الدراسية )الفرقة       

 أسماء الطالب 

 اء محى الدين عاصم كمال الدين ابراهيم اسر -2

 اسالم جابر محمد زناتي  -3

 ماعيل عطية اسالم جمال اس -4

 اسالم سامى احمد عبد المجيد  -5

 اسالم عبد العاطي محمد سيد  -6

 اسالم سامى احمد عبد المجيد  -7

 اسالم عبد العاطي محمد سيد  -8

 اسماء ابراهيم عبد الرحيم محمد  -9

 اسماء احمد محمد موسى  -10

 اسماء اسامه خميس سيد  -11

 اسماء اشرف محمد بيومي  -12

 اسماء ثروت بدر عبد الجواد  -13

 اسماء حامد محمد احمد  -14

 اسماء رضا عبد العزيز مسعود  -15

 اسماء سيد حسن شحاته  -16

  اسماء سيد سعد زغلول محمود  -17

 اسماء صابر كمال عبد الرحيم  -18

 اسماء عربي عبد العظيم رضوان  -19

 اسماء على احمد مجلى  -20

 محمود محمد  اسماء مصطفى -21

 عود كمال امين اسماء مو -22

  شوقي علي عثماناسماء  -23

 اسماعيل خليفة محمد خليفة  -24

 أماني احمد محمد على محمد  -25

 أماني سعد يوسف بخيت  -26

 أماني محمود على عليوة -27

 امل عبد الخالق سعيد خالد  -28

 أمل فراج  نصيف -29

 أمل نادي جرجس -30

 أمل نادي محمود  -31

 مرزقأمنة  رفعت  -32

 أمنة سالم  محمود  -33

 أبوسريعة عاطف يأمن -34

 أمير عبد هللا مبارز محمد  -35
  

 

 

        

 



 

 )تمريض باطني وجراحي(    حسين  م/اميرة أحمد         الرشيدينجالء أحمد  د/:  اسم الرائد العلمي  

  الثانية( السنة الدراسية )الفرقة 

 سماء الطالب أ

 اميره ايمن احمد على   -1

 اميره رمضان احمد عبد العال   -3

 اميره عيد صدقي عيد   -4

 أميرة محمد سيد عثمان  -5

 اميره يسرى خلف مرزوق -6

 انجى فكرى عجبان جندي  -7

 انور جمعه محمود على  -8

 سعيد إيرين تواب عزيز  -9

 أيرين مقار سيي مقار   -10

 أحمد عمر عبد المالك  ايما ن -11

 ايمان جميل محمد جبر  -12

 ايمان حلمى عبد الظاهر احمد  -13

 ايمان زكريا مختار على  -14

 ايمان عماد الدين ايوب سيد  -15

 ايمان عمر محمد أحمد  -16

 ايمان محمد يوسف محمود   -17

 ايمان منصور سعد محمد  -18

 ايه صابر محمد سالم  -19

 عبد السميع احمد  ايه محمد -20

 ايه محمد كمال سفينه   -21

 ايه محمود محمد عبد العواض  -22

 ايه ناصر محمد محمد   -23

 ايه هاشم محمد هاشم -24

 باسل سيد محمد جمعة   -25

 بخيت عبيد بخيت حناوي   -26

 بسمه احمد محمد محمود   -27

 وبي على سيد ب عبسمه ز  -28

 بشاره دواد اسعد جالب   -29

 بشوى ماهر صبحى مرزوق    -30

 ثريا ابو زيد احمد ابو زيد    -31

 جرمين  كمال سعيد عبد النور -32

 جهاد عبد الباري الحسيني  -33
 

 جهاد على انور على -34

 جون سعيد رمزي عبده -35

 جيهان عبد الناصر العربي عبد الغنى  -36

 عبد الحفيظ محمود  سامهوأحسام الدين  -37

 م رمضان احمدحسا -38

 اميرة محمد االمين محمد-39



 

     

 )تمريض باطني وجراحي(   محمود اسماء علي محجوب          م/وسام محمد   د/ اسم الرائد العلمي    

  الثانية( السنة الدراسية )الفرقة 
 

 أسماء الطالب

 حسن اشرف احمد عامر  -1

 حسن محمد حسين محمد  -2

 على حسين جميل جاد الرب  -3

 حنان اسعد احمد سالم -4

 خالد محمد هريدي احمد  -5

 خلود صالح عبده احمد -6

 داليا سمير كمال سيد  -7

 داليا صابر عبد السميع  -8

 داليا عبده كامل دسوقي  -9

 دعاء احمد عبد الحميد محمد  -10

 دعاء حفظي محمد عبد هللا  -11

 دعاء صابر عبد الحميد سيد -12

 عاء محمد محمد على الشعراويد -13

 دعاء ناصر محمد حسن -14

 دنيا ربيع محمد محمد -15

 صطفى سيد احمد دنيا م -16

 دهب حامد قاسم على  -17

 دهبه جمال عبد الحميد اسماعيل  -18

 دينا خالد محمد احمد -19

 رامز عيد رزق بقطر  -20

 رانيا احمد شعبان على  -21

 ي اسماعيل رانيا احمد صاو -22

 رانيا احمد محمود على  -23

 رانيا محمد محمد عبد العزيز -24

 رانيا مصطفى محمد سيد  -25

 رانيا جرجس جميل -26

 رانيا يحي  سعد محمد -27

 رحاب احمد صابر احمد -28

 رحاب عبد التواب  عبد الكريم  -29

 رحاب عصام احمد عطا -30

 رحاب على صابر على  -31

 حاب على عباس كتبي ر -32

 رحاب محمد حسن عبد الولي -33

 رحاب محمد سيد احمد -34

 رحمه محمد عكاشه عبد الشافي  -35

 عبد الفتاح  عبد العزيزرضوي  -36

 رزق جمال نمرود بستون -37
 

          



   

 
 

 رضا حسن حسين م// م                                        غاده شلبي      د/اسم الرائد العلمي :         

  الثانية( السنة الدراسية )الفرقة        

 أسماء الطالب 

 ريالم احمد عثمان صابر  -1

 ريم خليفه محمد حسن -2

 ريم محمد عبد النبي محمد -3

 ريهام محمود كامل عبد المعز -4

 ريهام مهاب لطيف  -5

 ريهان غليون سيدهم قلدس -6

 محمد زهراء رفعت صادق  -7

 زينب سيد هاشم عبد هللا -8

 زينب عبد الفتاح محمود عوض  -9

 زينب عبد الناصر حسين احمد -10

 ساره سعد محمد حسن  -11

 ساره سالمه نادى زياده -12

 ساره صابر عبد الحكيم نصير  -13

 ساره عبد السالم محمد عارف  -14

 ساره على محمود على -15

 الك احمدساره محمد عبد الم -16

 ساره محمد فوزى رشوان -17

 سارة همام محمود حسين  -18

 سامح فايز هادى هديه -19

 سحر عثمان  أحمد خليفة  -20

 سلمى زكريا شحات عبد التواب  -21

 سماح محمد على حسن -22

 سميره على احمد سيد -23

 سندس سيد هاشم عبد العال  -24

 سيد حسين سيد حسن  -25

 ق ايمن رجب محمدشرو -26

 شروق احمد عبد الاله -27

 شريف مرزوق علي ثابت  -28

 شريف مرزوق محمد محمد  -29

 محمد عبد النعيمشهاب الدين  -30

 شيرين عادل فتحي محمد -31
 

 

 

 

 

 



 

 م/اسماء محمود جمعة                    عبد العظيم               مني د/اسم الرائد العلمي :

 دراسية )الفرقة الثانية ( السنة ال  
 

 أسماء الطالب

 شيرين محمد عبد الرحيم حسين -1

 شيماء انور فتحي عطيفي -2

 شيماء بدوى على فوزى -3

 الشيماء طه محمد ابراهيم -4

 شيماء محمود محمد ابو زيد -5

 صالح اكرم صالح  عبد الفضيل -6

 صابرين محمد قاسم رشوان  -7

 عبد العظبم عوضصفاء عبد الحميد  -8

 صموئيل مكرم فريج جويد  -9

 عبد الرحمن عبد السالم خضر -10

 عبد الرحمن احمد عبد التواب   -11

 عبد العزيز محمود احمد محمد عطا  -12

 عبد هللا احمد عبد الرحمن عبد هللا  -13

 عبد هللا الكحالوي عبد الحى عبد الجواد -14

 عبير رمضان هاشم  -15

 ير شحاته امين سويقي عب -16

 عبير صالح راشد محمد  -17

 عبير عبد العزيز عبد الاله سرحان -18

 عبير على حسن رزق -19

 عزام حسن عزمي احمد -20

 عزه محمد عبد العال احمد -21

 عالء سيد محمد سيد  -22

 على احمد حسين محروس  -23

 على حماده محمد حسن -24

 فةعلى عصام محمود خلي -25

 على ماهر محمد سلطان -26

 على ممدوح على فراج -27

 علياء عبد الحميد محمود -28

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ) باطنة وجراحة (حنان علي عبد المولي م/        أسماء عطية طلبة          د/ سم الرائد العلمي : ا

    الثانية(السنة الدراسية )الفرقة        

 اسماء الطالب 
 

 عبد الرحمن  عماد عالء -1

 عمر طةصالح  مرع -2

 عايد حسنعمرو موسى  -3

 غاده رشاد انور حسين -4

 غاده كمال على سليمان -5

 فاديه طلعت خليفة ابراهيم  -6

 فاطمه ابوزيد سيد جاد الرب  -7

 فاطمه عادل ربيع مدنى -8

 فاطمه عبد المعز محمد اسماعيل  -9

 فاطمه محروس محمد محمد عربي -10

 فاطمه محمود بدوى على الدين -11

 فاطمه مصطفى محمد جاد الرب  -12

 الهيثم على احمد فايزة  -13

 عبد الرؤف محمديناحمد فدوى  -14

 كريم ماهر رشوان سيف -15

 كريمة محمد احمد محمد -16

 كريمة عبد العليم على سيد -17

 كريمة محمود عطا على -18

 لبنى عصام تغيان على -19

 ليلى عصام عبد المنعم احمد -21

 مادونا اشرف صبحي  هنري  -22

 مارينا فتحي كامل ملك -23

 مارينا ميالد شكري شكر -24

 مارينا وصفى ابراهيم توفيق  -25

 ماريو مدحت كامل فهيم -26

 مازن محمود السيد مسعود  -27

 مايكل منير مراد كامل  -28

 مايكل منير مراد كامل  - 29

  ابراهيم عبد الظاهر محمد  -29

 محمد إبراهيم محمد عبد الصالحين  -30

 أبراهيم محمد محمدمحمد  -32

 حسين عبد الرحمنأحمد محمد  -33

 منير  حامدمحمد احمد  -34

 

 

 



 

 

 سحر احمد علي ) حاالت حرجة (  /م              غادة حسن أحمد  د/لمي :اسم الرائد الع    

  الثانية( ة )الفرقة السنة الدراسي

 اسماء الطالب     

 محمد جمال راتب ابراهيم -1

 محمد حسن محمد حسن -2

 محمد حمودة محمد رمضان -3

 محمد رجب محمد عبد الاله  -4

 محمد سمير حامد عبد الحميد -5

 محمد سيد محمد قصاص   -6

 محمد شوقي دسوقي معوض  -7

 محمد صابر بدر محمد -8

 فوت محمد عبادة صمحمد  -9

 محمد عاطف سيد عبد المجيد -10

 محمد عبد الحميد عبد النعيم عبد الحق -11

 محمد عبد هللا عبد العال احمد -12

 عباس علي محمد على -13

 احمد محمد علي  محمد -14

 محمد عمر فرغلي سالم -15

 محمد كمال محمد غريب  -16

 محمد محمود حسين محمد -17

 محمود عبد الرحيم ابو الحمدمحمد  -19

 محمد محمود عبد الوهاب محمود -20

 محمد مختار عبد الرحمن عبد الكريم  -21

 محمد مصطفى جاد الرب عبد الباسط  -22

 محمد مصطفى محمود قاسم  -23

 محمد ناصر زكى محمد -24

 محمد نشأت احمد محمد -25

 محمد وحيد جابر محمد -26

 ي عبد الرؤف هارونمحمود البحراو -27

 محمود حامد حسب فرج -28

  حنفي  محمود فوادمحمود  -29

  عبدالباسط  رشدي  محمود -30

 عبد المجيد عبد الصابر محمود -31

 مصطفى عبد الغنى مجلىمحمود  -32

 محمود منصور علوي أحمد  -33

 

 

 

 

 



 

 

 هاشم ) باطنة جراحة ( محمد ايمان م/                    هبة عبد الغنيد/اسم الرائد العلمي :   

  السنة الدراسية )الفرقة الثانية(     

 اسماء الطالب 

 مروان احمد محمد عبد الكريم  -1

 مروان رزق يوسف محمد   -2

 عبد المولى  يمروه اسماعيل الوردان -3

 مروه عبد السميع محمد عبد الحليم -4

 مروه عنتر ابو المكارم طلبه  -5

 روه نعيم عبد الحكيم صديق م -6

 مريانه ميالد فرج فريج -7

 مريم خلف حسن رزق -8

 مريم زكريا اسماعيل طه  -9

 مريم فوزى نعوم استمالك -10

 مريم وجيه فكرى وديد -11

 مصطفى البحراوي عبد الرؤف هارون -12

 مصطفى خالف فهمى عبد الحميد -13

 مصطفى رمضان رفاعي سويقي  -14

 مصطفي صالح كامل محمد -15

 مصطفى على زين العابدين عبد الحميد -16

 مصطفى محمود شعبان محمد -17

 مصطفى محمود محمد محمود -18

 مصطفى محمود محمد نصير  -19

 منار احمد عبد الرؤف محمدين -20

 منار احمد مصطفى محمد -21

 منار ايمن عبد القادر احمد -22

 رهمنار عادل عبودة صب -23

 منار على محمد السعيد  -24

 منار محمد ابو سيف ابو زيد -25

 منار محمود احمد عبد الحفيظ  -26

 عاطف اصنعى حبيبمنى  -27

 مها مصطفى محمد ابراهيم -28

 مورين شنودة  توفيق -29

 ميادة  نتعي  موسي  عبد الحافظ -30

 ميرنا ميالد جاب هللا  أندروس -31

 لصبور فارس سوارسميشيل عبد ا -32

 ميشيل مرشد نعيم حناوي -33

 ميكل مكرم مريد بشاي -34

 مينا خيرى فوزى سيف  -35

 

 

 



  

 

       محمد هاشم ) حاالت حرجة ( م/  سهام هاشم    عصمت سيد عبد المجيد   د/  اسم الرائد العلمي :  

   الثانية(السنة الدراسية )الفرقة       

 اسماء الطالب 

 ا مكرم عزيز غبريال مين -1

 مينا ممدوح بديع صليب  -2

 حمد محمد محمدندا أ -3

 نسمه سيد عطيه سيد -4

 نفيسة سيد احمد موسى  -5

 الهدى زيدان حامد عبد الحميد نور -6

 عامر كمال عبد الحكيم  نورا -7

 نورا مجدى سعيد مشرقي -8

 نوره جمال على سيد -9

 حافظ نوره صالح فتحي عبد ال -10

 نوره عبد هللا كامل عبد هللا -11

 هاجر احمد محمود احمد -12

 هاجر ايمن احمد محمد -13

 هاجر حسين عمر محمد -14

 عبد الباسط خليل  هاجر -15

 هاله جمال عبد العزيز عبد الفتاح -16

 هاله حسن عبد الحافظ محمد -17

 هبه جابر محمود جابر -18

  هبه رشاد محمد حسين -19

 هبه محمد بغدادي احمد -20

 محمد ثابت هبة محمود  -21

 على سيد احمدهدى  -22

 هشام عبد الرازق حمدان محمد -23

 محمد محمد علم الدين  همام -24

 هناء جمال خيرى عبد الناصر  -25

 هناء عبد المنصف محمد االنور ابراهيم -26

 هند عبد الفتاح رشدي توفيق -27

 ل عزت عيدهيام عاد -28

 والء محمد ابراهيم خلف هللا -29

 ياسمين عبد المنعم على محمود -31

 سيد عمران ياسمين  -32

 يوستينا جرجس وديع يوسف -33

 يوسف شعبان كامل درويش -34

 يوسف عبد الرحيم القناوى  -35
 

 

 



 

 

   اطنة وجراحة ( فاطمة جارح أحمد ) بم/             ايمان كامل اسم الرائد العلمي :د/ 

  الثانية( السنة الدراسية )الفرقة 

 أسماء الطالب

 معهد                                               ابتسام محمد عبد الحميد    -1

 معهد                                              أحمد حسين ابوبكر مرعي  -2

 معهد                                         أحمد محمد رفاعي ابو خطوة   -3

 معهد                                               اسراء أحمد سليمان أحمد -4

 معهد                                          جبر عبد الستار تهامي اسراء -5

 معهد                                            علي مصطفي حسن  اسراء -6

 معهد                                         زين العابدين كمال أحمد اسراء -7

 معهد                                              متولي علي متولي اسراء -8

 معهد                                                أحمد  محمد سعيد اسراء -9

 معهد                                         حسين حموداسراء محمد م -10

 معهد                                                  اسماء احمد ابراهيم  -11

 معهد                                             احمد اسماء احمد السيد -12

 معهد                                          اسماء احمد متولي ابو زيد -13

 معهد                                      اسماء السادات فرغلي فرغلي -14

 معهد                                        اسماء حسن سليمان مسعود -15

 معهد                                      اسماء عبد الناصر محمد علي -16

 معهد                                          محمد حسن يوسفاسماء  -17

 معهد                                        اسماء محمد عالم حسانين  -18

 معهد                                        الشيماء خالد حسن هريدي  -19

 معهد                                              اماني عامر ديب جبر -20

 معهد                                               امل سيد أحمد محمد -21

 معهد                                             امل فتحي محمد سالم -22

 معهد                                     امنه جمال شاكر عبد الحافظ -23

 معهد                                             الدين عليامنيه كمال  -24

 معهد                                               اميرة أحمد حسين  -25

 معهد                                         محمد اميرة اشرف صبور -26

 معهد                                           اميرة سيد محمد صالح -27

 معهد                                       شحات  اميرة شحاتة محمد -28

 معهد                                  اميرة محمد االمين محمد عامر -29

 معهد                                           أحمد محمد اميمه محمد -30

 معهد                                         شماميمه الشافعي أحمد ها -31

 معهد                                              وهبة محروس ايناس  -32

 معهد                                             ايه جمال خليفه عمره -33

 معهد                                              محمد اصيل جمعةايه  -34

 

 



 

 ) باطنة وجراحة ( نور االيمان حسن  م/                 هناء محمد احمد اسم الرائد العلمي :د/ 

  السنة الدراسية )الفرقة الثانية( 

 معهد           ايهاب توفيق متولي                                             -1

 معهد                                   جيهان جمال عبد الراضي                -2

 معهد                                             حنان محمد سليمان محمد   -3

 معهد                                                        ه حامد موسي بحبي  -4

 معهد                                               حسام رمضان عبد الحميد  -5

 معهد   حنان محمد سليمان                                                     -6

 معهد      دعاء السيد صابر                                                     -7

 دعاء بكري علي عرابي                                                   معهد -8

 معهد                                دعاء حسن وديني حسن                   -9

 معهد                       دعاء عبد التواب عبد الاله                         -10

 معهد       ديانا اشرف توفيق                                                  -11

 معهد                                عبد السالم محمد           دينا حمادة  -12

 معهد                                  دينا عبد التواب عبد الكريم           -13

 معهد        دينا عبد المنعم حسين                                          -14

 معهد                                      رانيا عادل رمضان                -15

 رحمه سامح محمد علي                                              معهد -16

 معهد                                روفيده حسين عبد الشفيق            -17

 معهد        ريهام عبد الرحيم محمد                                        -18

 زينب محمد أحمد حسين                                              معهد -19

 معهد                                  أحمد             عقونهزينب محمد  -20

 معهد       ساره حسين عبد هللا                                             -21

 عيد عمر                                              معهدسعيد محمد س -22

 سلوي سعيد حماد احمد                                              معهد -23

 سماح رمزي جرجس                                               معهد -24

 معهد                سمر سيد محمد أحمد                               -25

 معهد                              شاديه جبر عسكر عبد العال         -26

 معهد                               شيماء جمال عبد الناصر            -27

 معهد     شيماء خالد عمار عبد هللا                                     -28

 معهد                                 سليمان           شيماء محمود -29

 معهد                                    صابرين فتحي عبد الرحيم    -30

 معهد                                طارق عبد الفتاح  محمد ابوزيد -31

 معهد         احمد                                      عادل سيد عبير -32

 معهد                      علي حسين صالحين حسين                -33
 

 

 

 



 

 سهام محمد عبد الحميد م/              منال محمد عبد النعيم اسم الرائد العلمي :د./*  

  الثانية( السنة الدراسية )الفرقة 

 اسماء الطالب                                     

 معهد                                                   اده مجدي عبد الكريم غ -1

 معهد                                                          غاده محمد خلف  -2

                                                                    معهد                                                         غاده محمد فرغلي -3

 معهد                                  أحمد         سيد  فاطمه الزهراء محمد  -4

 فاطمه الزهراء ممدوح عنتر                                            معهد  -5

 معهد              فاطمه رافت عوني مرزوق                                  -6

 معهد                                                 فاطمه سيد علي احمد     -7

 معهد                                                         فايزة احمد عبد الحافظ     -8

 معهد                                                           فتحيه حشمت انور عامر -7

 معهد                                                                  كرستينا ناثان  كامل -8

 معهد                                                             لمياء عربي انور حسين -9

 معهد                                                       محمد ححازي عبد الحميد  - 10

 معهد                             محمد عارف أحمد عبد هللا                  -11

 محمد علي سيد علي                                                    معهد -12

 معهد                               محمد لطفي طوسن منتصر               -13

 معهد                                 مروة احمد علي عبد الاله              -14

 مروة عصام محمد محمد                                              معهد -15

 معهد                                 مروة محمد عبد الرحمن حسانين    -16

 معهد                               يه            مصطفي جمال حمدي هد  -17

 معهد     منار مجدي عبد المنعم                                             -18

 معهد           مني ابراهيم كامل                                               -19

 معهد                            مني عبد البديع ابراهيم                      -20

 معهد       ميرنا رفعت  شوقي                                              -21

 معهد                                   ناديه مصطفي عبد الحميد           -22

 معهد         نهال اكرم محمد احمد                                           -23

 معهد       نورا محمد عبد الحميد                                            -24

 معهد                                          حسين محمد ين نورهان يس -25

 معهد                                                   خالد هاجر كمال علي  -26

 معهد                                    ور الدين       هاجر محمد السيد ن -27

 معهد     هالة صالح محمد محمد                                            -28

 معهد            هدي يسري علي سعد                                        -29

 معهد                         وفاء عزت محمد عباس                           -30

 معهد            والء أحمد مصطفي                                             -31

 معهد                                    محمد      ياسمين عبد الحليم محفوظ -32

 

 

 



 

 ميد سيد)باطني وجراحي( مروة عبد الح/ م           مرزوقة عبد العزيز  د/اسم الرائد العلمي 

 الثالثة( السنة الدراسية )الفرقة 

 أسماء الطالب 

 االء أيمن محمد عبد الحميد    .1

 االء درويش سيد طلبه  .2

 االء سيد عبد المعبود عبد العال    .3

 أالء محمد مصطفي  .4

 ابانوب بدرى جاد رزق هللا  .5

 ابانوب جرجس صابر بولس  .6

 أبانوب  حسني  ناجي  نجيب  .7

 نزيه غانم رزق  بانوبأ  .8

 ابرام ميالد مرزق منصور  .9

 حسانين  محمد محمود  ابتسام  -10

 بتسام عبدالرحمن  أحمدأ  -11

 براهيم احمد ابراهيم شيميإ  -12

 براهيم سمير مسعود عبد هللاإ  -13

 محمد  العربيراهيم على  إب  -14

 أبراهيم محمد أبراهيم  -15

 حمد ابراهيم عثمان خلفأ -16

 إبراهيم محمد أمام د احم - 17

 أحمد اشرف عبد الكريم سيد   -18 

 احمد الوليد  محمد أبراهيم  -19

 مد حسن سيد محمد أح -20

 أحمد رمضان  حسانين  حسن - 21

 احمد زيد عبد الرحيم محمود -22

 احمد سيد سلطان مرسى -23

 صادق علي حسن حمد أ -24

 حمد طه احمد عبد الموجودأ -25

 عادل مصطفى عبد هللااحمد   -26

 حمد عبد الحميد جالل علىأ -27

 احمد عبد الحميد سيد عبد الحميد  - 28

 احمد عبد الحميد محمود حسانين  - 29

 احمد عبد المنعم محمد عمر    -30

 احمد عبد الناصر احمد سيد  -31

 احمد عبد الناصر يوسف عبد العال  - 32

 عبد المعطي حمد عدنان  أ -33

 حمد كرم  حسين  السلماني  ا -34

 احمد مجدي عابدين أبوسيف  -35

 أحمد محمد ابراهيم  محمد  -36

 أحمد محمد أحمد حسانين    -37

 أحمد محمد بدوي عبد الحليم    -38

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ي وجراحي(ن )باطاحمرفت عبد الفت م/  حكمت ابراهيم عبد الكريم              د/  اسم الرائد العلمي :  

 الثالثة( السنة الدراسية )الفرقة  

 احمد محمد صالح الدين نصر عطيفي  -1

 أحمد محمد معوض -2

 هاشم منصور    أحمد منصور -3

 أروي محمد عبد العال   -4

 ابو خطوة  عبدهللا اسامة   -5

 اسراء ابراهيم  محمد - 6

 اسراء اشرف فتحي فرغلي -7

  اسراء  جمال  حسين -8

 اسراء درويش سيد طلبه  -9

 اسراء رجب  خلف عبد الصادق  -10

 اسراء سمير علي محمد -11

 أسراء سيد محمد مصطفي  -12

 اسراء صالح  سيد رمضان  -13

 عبد الحكيم اسراء عبد الشكور -14

 اسراء عبد الناصر  حسين  -15

 أسراء عصمت محمد -16

 أسراء عماد حمدي  - 17

 محمد  شحاتة  اسراء -18

 محمود شعبان  أسراء -19

 أسراء مصطفي عبد العال  -20

 سالم  أحمد عبد السالم إ -21

 سالم  علي عبد الجابر إ -22

 سالم محمد سيد مهدي إ -23

 سالم محمد محمد أحمدإ -24

 سالم محمود حامدإ -25

 سالم محمود عبد النعيم إ -26

 اسماء اسامة  عبد الاله  -27

 أسماء  جودة محمد  -28

 أسماء حسن  السيد -29

 أسماء  حسني  حسين  -30

 أسماء حمدي  شاكر   31

 أسماء سعد  فتحي عبد الرحمن  -33

 أسماء شحاتة عبد العال  -33

 أسماء صادق  صديق  -34

 أسماء صالح كامل  -35

 سماء عبد الحميد  درويش أ -36

 عال أسماء عبد الناصر  عبد ال -37

 أسماء عبد الناصر  عبد الستار  -38

 

 

 

 



 

 

           رشا عبد الحارس )تمريض نفسي (م/           نوره عبد الحميد             لرائد العلمي د/    ا

 السنة الدراسية )الفرقة الثالثة(  

 أسماء الطالب 

 أسماء عبد الناصر  عبد اللة   -1

 اسماء عثمان  عبد المولي    -2

 اسماء محمد أحمد عبد العليم  -3

 علي محمود اسماء محمود  -4

 أسماء مرسي حمدي محمد -5

 أسماء  ناصر  سعد قطب  -6

 أسماء نعمان  أحمد نعمان  -7

 أسماعيل  أحمد  عبد السالم   -8

 أسيا تهامي علي  تهامي  -9

 أشرف أحمد سيد حسانين  -10

  أكرم  بدري شعبان  عبد العال -11

 أماني جمال  علي  عبد الحليم  -12

 أماني حمدي أنور أحمد -13

 أماني سيد علي عبد الفتاح  -14

 أماني عبد العال خضير فرج  -15

 عوض عبد الحميد أماني  -16

 أماني فزاع  لمعي صابر  -17

 أمل رفعت  عبد الراضي  أحمد -18

 أمل عادل عثمان إبراهيم  -19

 غني أبراهيم أمل  عبد ال -20

 أمل مرزق فرغلي  -21

 أمنة محمد سيد  سيد -22

 أمنية أحمد محمد أحمد -23

 أمنية رفيق  محمد أبراهيم  -24

                                                                              أمنيه طه محمد                                       -25

 يرة رمضان عباس محمد                    ام -26

 اميرة سعيد قرني محمد                                    -27

 اميرة ضاحي عيد حمدون                         -28

 اميرة عثمان شبيب محمد                         -29

 اميره محروص سيد عبد العال                  -30

 ميرة محمد مصطفى محمد    ا -31

 اميرة احمد محمد عبد الالة                -32

 اميرة اشرف عبد الوهاب على   33

 اميرة صديق حامد ابوزيد -34

 أميرة مصطفى جاد الرب عبد الباسط  -35

 

 أميمة ممدوح احمد صالح -36

 

 أنجي رافت  نجيب  ويصا  -37

 

 الك جي صفوت يعقوب عبد المأن  -38

 



 
 

 

 اسماء حمدي محمد)باطني وجراحي(       ناهد ثابت محمد         د/  -اسم الرائد العلمي :

 (الثالثةالسنة الدراسية )الفرقة     

 أسماء الطالب

 ابراهيم محمد علي  -ا 

 صبري عشم   سأنطونيو -2

 أنغام هاشم أحمد محمد -3

 انوار حسن عباس -4

 من  عبد الغفار  عبد الرحإهداء محمود  -5

 أيات أحمد مشرف  شاكر -6

 سيد أحمد أيات   -7

 إيرين شهيد فام مكاري  -8

 رافت  دانيال أيريني مظهر  -9

 ايمان جمال محمد قاسم  -10

 ايمان حجازي  شاذلى عبد هللا -11

 أيمان حسن محي الدين  -12

 خلف حسن  محمودأيمان  -13

  أيمان رمضان  عبد الرحمن -14

 ايمان زيادة مصطفي خليفة -15

 إيمان صالح حسين احمد - 16

 ايمان عادل جمعة محمد  -17

 ايمان عاطف عبد الواحد هريدي  -18

 أيمان عبد التواب سليمان  -19

 ايمان عبد الصبور  حسين  -20

 ايمان عبد الناصر سالمان                         -21

 ود محمد                 ايمان عبد الوهاب محم -22

 ايمان عمر مرسى سيد                                         -23

                          علي  ايمان محمد أحمد -24

 أيمان محمد عبد اللة -25

 ايمان محمود صادق انس                          -26

 أيمن  تفيد  مفيد جيد -27

 كامل  عادلأيمن  -28

 يسري  أبو زيد ساينا -29

  هأية أحمد عبد الال -30

 أية أسحاق علي محمد -31

 مال تعلب حسنينجأية  -32

 أية رمضان  محمد جاد المولي -33

 ايه سعد محمود سليمان  -34

 اية صبحى محسب حسن -35

 عبد العال  محمداية  -36

 أية عبد الناصر  فتحي  -38



 

 

 تريزة صابر)نساء وتوليد( م/                                     حسن  سيد        اعتمادد/ الرائد العلمي

 الثالثة(السنة الدراسية )الفرقة    

 أسماء الطالب 

 أية علي عبد الحكيم -1

 أية علي عبد الناصر  عبد الواحد -2

 اية فرغلي  سيد محمد -3

 اية كمال  شاكر  -4

 محمداية محمد أحمد   -5

 اية محمد حسين  حامد -6

 اية محمد محمد سالم -7

 ايهاب كمال محمود عطيفي -8

 ايهاب مرزق راتب ذكى   - 9

 باسم اسامة  أنور -10

 باسم زغلول فهمى فام   -11

 باسم ثروت  منصور  -12

 باسم مراد أسحق  -13

 بدور عيسى سيد محمد  -14

 بدور مرزوق عبد العال محمد -15

 بهاء احمد همام احمد -16

 بولس نادي بخيت  عطية -17

 بيتر داود حكيم عياد   -18

 ةبيتر سعيد شاكر عطي -19

 تهاني داوود  جابر حسن  -20

 تهاني سيد علي حسن -21

 تهاني محجوب  عبد الجواد -22

 توماس عاطف خليل غبريال   -23

    عبد الناصرعبدهللاجمال حلمي  -24

 ف عبد السالم على  جهاد أشر -25

 جهاد صفوت مصطفى محمد  -26

 جهاد عاطف على محمد  -27

 جهاد محمد سيد عبد المجيد -28

 جورج اسحق حبيب سعيد -29

 جون فاخر  زاخر   -30

 جيهان محمود محمد شحاته -31

 احالم رمضان عبد الحافظ -32

 حسام  أحمد حسن  -33

 حسام البدري صبحي   -34

 جمال ثابت  سيدحسام   -35

 حسام جمال حفيظ  ثابت  -36

   حسن جمال حفيظ -37

 حسناء عبد العليم على عوض -38

 حسناء محمد فتحي حسين -39

 حسناء سعد محمد نصار -40

 

 



 
 

 

 حسن)تمريض نفسي( شيماء محمد / م.                   محمد   هند سيدد/ أسم الرائد العلمي : 

 الثالثة( رقة السنة الدراسية )الف 

 أسماء الطالب

 الحسيني  أبراهيم  أحمد   -1

 حكيمه يوسف جريس بوس   -2

 علي أحمد  حمادة مختار  -3

 عبد الحميد أحمد حنان أبو ذر  -4

 عبد الظاهر جاد محمد حنان   -5

 حنين خليل بحر خليل   -6

 خديجة  صالح  محمد سالم  -7

 خلود خالد احمد على   -8

 درية خالد علي خليفة   -9

 دري أحمد درويش دعاء ب -10

 دعاء خالد محمد بدوي -11

  شعراويدعاء سمير محمد  - 12

 عاء سيد عبد القادر د  -13

 عاء صابر  ثابت  شاكر د  -14

 عاء عبد المجيد إبراهيم د  -15

 عاء عبد النعيم  محمد قطب د  -16

  فرغليدعاء عزت ابو زيد  -17

 دعاء كامل عبد هللا محمد  -18

 مد عبد العظيم عبد الحميد دعاء مح -19

 دعاء محمد عبد اللطيف محمد  -20

 دعاء ناصر أبراهيم  -21

  دنيا  أبو العال أحمد أبو العال    -22

 دنيا السيد البدوي   -23

 دنيا محمد سيد محمود  -24

  دياب عبد العزيز محمد محمد -25

 ديانا ثروت شكري عبد السيد -26

 محمددينا السيد البدوي  -27

 دينا روماني محروص    -28

 دينا عالء محمد توفيق    -29

 راشد رمضان محمد -30

 ببالطسراندا سمير حلمي  -31

 بيومي  هللارانيا بيومي عون     -33

 رانيا شحاتة  ثابت  عبد العال    -34

   الالهرانيا صفوت  محمد عبد    -35



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيماء حسن خلف هللا  م. م/                   حسن عبد الفتاح  اميرة  د/ -سم الرائد العلمي :أ*   

 السنة الدراسية )الفرقة الثالثة( 

 اسماء الطالب                                                

 رانيا مجدى بدرى محمد -1

 رانيا محمد سيد احمد  -2

 رانيا محمد صادق محمد  -3

 رباب عالم هشام حسن  -4

 رجب مهران محمود مهران -5

  رحاب حسن أحمد حسن -6

 عادل عابدينرحاب  -7

 علي حسن  محمودرحاب  -8

 عبد العزيزرحاب علي سيد  -9

 محمود عبد العاطي عبد الحفيظرحاب  -10

 رحاب مصطفى عبد النبي عبد الرسول  -11

 رشا عبد المجيد إبراهيم -12

 أسحق رشا نبيل -13

 أحمد حسن رشا يحيي  -14

 رقية سليم زناتي  -15

 عبد المنعم أحمدرمضان  -16

 حسين كامل  عبد الرازقندا ر - 17

 روماني يوسف عطيه جرس  -18

 حاب فتحي خيرى خليفة ير - 19

 ريهام احمد ماكن عبد الصابر   -20

 ريهام رياض حسن عبد الغني  -21

 ريهام عادل احمد محمد   -22

 ى احمد مصطفىزايد مصطف  -23

 زبيدة احمد ابو القاسم السيد   -24

 الزهراء  جمال  محمد زياد -25

 الزهراء  حسن  مصطفي  -26

 الزهراء  رمضان  طه جاد الحق -27

 زينب  حسن علي محمود -28

 زينب  محمود علي داخلي  -29

 زينب محمود علي محمد -30

 إيهاب أسماعيل  هسار -31

 نفي حسينحسين ح هسار -32

 حسن  أحمد هسار -33

 عبد الحميد مهني عبد العاطيه سار -34

 محمد ابراهيم محمد هسار -35

  أحمد أحمد عبد العالسحر  -36
 

 

 



 

 

 ملك لبيب ) مسنين (ثا م/ مر                           نادية حسين د/  -أسم الرائد العلمي :    

 ( لثةالسنة الدراسية )الفرقة الثا   

 الطالب األسماء

 سحر شعبان محمد راغب  -1

 سحر طاهر عبد المنعم  -2

 ر على عبد الحفيظ حس -3

 هاني سمير سلفيا  -6

 سلوي محمد  محمد ثابت  -5

 سماح سالمة عطاهللا عبد الكريم  -6

 سماح فتحي  بخيت  شحاتة  -7

 سماهر شعبان  صالح  -8

 عثمان احمد على  سمر -9

 عثمان احمد اسماعيل سمر  -10

 سمر محمد على عبد المجيد -11

 سمر نجاح ايوب  بدر  -12

 عبد المعطي نافع سميحة  -13

 محمد سميرة محمد أحمد -14

 جاللسناء علي سالمة  -15

 مرسي سيد محمود سهير -16

 سوسن ربيع حافظ صالح  -17

 سوسن مصطفي أحمد محمد -18

 سيد عصام محمد مسعود -19

 سيد نيبر سيد محمد ق -20

 شرين زغلول لبيب قلته  -21

 عبد هللا  حمديشرين طارق  -22

 شرين عبد العال سيد محمد  -23

 محمد محمود شرين نافع  -24

 شنودة اشرف غالى يوسف -25

 الشيماء جمال محمد زيان محمد  -26

 امين عبد الحليم حمديشيماء  -27

 لشيماء خالد حسن اسماعي -28

 دشيماء ربيع محمود محم -29

 رجب سيد عليشيماء  -30

 شيماء سيد احمد عبد القادر -31

 شيماء صبحي محمد عبداللة  -32

  شيماء صالح الدين علي عبد الجواد -33

 الشيماء عز محمد عبد الرحمن -34

 شيماء على ابراهيم محمد -35

 شيماء كمال عبد هللا صادق -36

 

 



 
 

                                   م / ايه مصطفي ) نساء (       امال عبد ربه حسين                 العلمي د/ اسم الرائد

                    ( الثالثةالسنة الدراسية )الفرقة          

 

 اسماء الطالب 

 محمد مجيدمحمد عبد ال الشيماء-1

 

 شيماء محمود محمد سويفي  -2

 ود  مصطفي  حسن شيماء  محم -3

  صابرين صابر محمد أبوزيد -4

 ي علصابرين  محمد أحمد  -5

 صدام هاشم احمد مهران -6

 صفاء سلطان كيالني حسين -7

 صفيه حماده مكرم امين -8

 صالح عبد العال صالح عبد العال -9

 طارق ابو القاسم سيد خالف  -10

 طارق أحمد حسن حسين   -11

 ابو اليزيد  طارق جمال محمد -12

 عايده محمد سليمان محمد -13

 عبد الحليم صابر عبد الحليم رضوان   -14

 حسنعبد الرحمن حجازي  جعفر   -15

 الرحمن سيد عزوز عبد المعطى  عبد -16

 الرحمن فرحات حسن ابراهيمعبد  -17

   عبد الرحمن محمد أحمد محمد   -18

  عبد الرحمن محمود علي حسن   - 19

                                           ناصر سيد سليمان بد الرحمن ع   -20

 عبد الرحيم  حربي محمد حسن  -20

 سطوحي عبد الستارعبد الستار  -21

 عبد العزيز مجدى عبد العزيز دياب -22

 عبد العظيم  مصطفي عبد الوهاب    -23

 عبدالمجيد أحمد حسن   -24

 محمد على عبد المهيمن ابراهيم  -25

 عبد الناصر جمال محمد سيد - 26

 عبد الناصر  محمد أحمد -27

   محمد حمدان  عبد الغني   عبد الهادي  -28

 عبد الهادي كمال  معبد  عطية -29

 عبيد هللا  فيصل  عبد الحميد -30

 عبير حسن السيد  أحمد -31

 سالمة عبير خالد  محمد  -32

 عادل خليفة عبير -33

 بير عزت علي عبد الهادي ع -34

 عزة زايد حسين صاوي  -35

 عزيزة محمد معتمد  عثمان  -36

 عفاف راضي  ضاحي  -37

 شعبان محمد  مصطفي   عال -38

 



 

 )نساء (    م/حسناء جمالم. علم الدين                                      حميدةد/   اسم الرائد العلمي :    

 الثالثة( السنة الدراسية )الفرقة                            

 أسماء الطالب 

 نادي كامل عبد الكريمعال   .1

 عالء احمد نادى عبد الرحمن .2

 سيد خلف  صالح  عالء .3

 عالء نصر عبد العال تمام .4

 عالء  ابوحجاج ابو طالب  محمود  .5

 علي عبد التواب عبد الجليل   .6

 عبد هللا  سيدعلياء خضر .7

 مد احمد محمود مح  عمر .8

 خالف أحمد مهران  عمر .9

 عبد التواب احمد سيد    عمر .10

 ابوالقاسم  عبد القادر  عمر .11

 محمد صبحى عبد هللا  عمر .12

 محمد عمر احمد  عمر .13

 مصطفى عبد هللا احمد  عمر .14

 شعبان  محمود أحمد عمرو .15

 احمد   عشماوياحمد  عمرو  -19

 اشرف فولى عبد السالم عمرو .16

 عصام احمد عبد السميع عمرو .17

 محمد ضوى احمد عمرو .18

 محمد عبد الحفيظ عبد هللا عمرو .19

 نور الدين  محمد طلبة  عمرو .20

 غادة خيري نعمان محمد .21

 غادة ناصر محمد ناصر   .22

 غادة ياسر سيد علي   .23

 غرام عبد العزيز خلوي  .24

 عاطف جاب هللا بخيت  فادي  .25

 فادي وجية وليم  أبراهيم   .26

 شربلى عبد الخالق فرفارس زع .27

 محمد حسن جمعة   فاطمة الزهراء .28

 فاطمة حسن احمد مبارز .29

 بدران  فرغليفاطمة الزهراء سمير  .30

 فاطمة الزهراء صالح الدين حسن محمد  .31

 فاطمة الزهراء محمد حسانين محمد حسانين .32

 فاطمة خلف عبد العال صابر عبد العال .33

 فاطمة شعبان احمد صابر   .34

 ابراهيم  فرغليفاطمة صابر   .35

 

 

 

 



 

   

   مني ربيعم/                                           مد             صفاء  حلمي  مح/    د -د العلمي :اسم الرائ       

 السنة الدراسية)الفرقة الثالثة(            

 أسماء الطالب 
 عزقل عبد هللا عزقلفاطمه  -1

 فاطمة على حماد محمد  -2

 فاطمة مجدى السيد عبد الحميد  -3

 حمد ابوالوفا احمدفاطمة م  -4

 احمد  فرغليفاطمة محمد   -5

 محمد محمود  سليمان    فاطمة - 6

 فرحة عارف اسماعيل عبد الجواد - 7

 فرحة محمد احمد منصور - 8

 فهد طلعت محمد يوسف -9

 فوزيه شعبان عبده شهاب   - 10

 كاترين جمال  حليم ارمانيوس  -11

 كاترينا طلعت مخلوف منصور  -12

 ين هواري اسحق تكرس  -13

 كرستين ميالد عبد الشهيد  -14

 كرم عبود إبراهيم  -15

 كريمان ماهر احمد عبد العال    -16

  جمال متولي مصطفي  كريمة   -17

 كمال صابر كمال عبد الحليم    -18

 ايمن الفى وليم  كبرلس  -19

 صابر يعقوب ثابت  كبرلس   20

 لوي غريب عبد الحميد  محمد  -22

 نى احمد عبد العزيز طهلب  -23

 مومن عوض عبد الراضي علي  -24

 ماجد مراد نزهى فرنسيس  -25

 مارسيل صليب عزيز  -26

 ماري كريم حزر  بولس  - 27

   ماريا سامى زكريا اقالديوس  -28

 ماريا مدحت ماهر نظيم    -29

 مارينا أدور فتحر مرجان   -30

 مارينا ايوب سعد خله  -31

 جنديكير  مارينا سعد ش  -32

 مارينا عزت ابراهيم  متري   -33

 مارينا مالك سيف النصر سليمان  -34

 مارينا ممدوح عدلي منصور    -35

 مارينا  نشأت  لويز    -36

 مايكل مالك خالف عبد المالك  -37

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدي حنفي  ) مسنين ( م/                                         امل عبد العزيز    د/ -اسم الرائد العلمي :*       

 السنة الدراسية )الفرقة الثالث(         

 جوي علي  محمد أحمد  -1

   محمد أحمد حنفي  حسان  -2

 محمد احمد عبد العزيز محمد -3

 محمد احمد محمد اسماعيل -4

 محمد احمد محمد عبد المعتمد  -5

 محمد أسامة أحمد حسن  -6

 محمد محمد جمال حسين  -7

 محمد جمال عبدهللا  عبد الحفيظ  -8

 محمد حسن جالل محمد  - 9

 محمد حسن حسانين  سالمان       -10

 محمد حسن  محمود حسانين                                                             - 11

 محمد حنفي  محمود  أبراهيم     - 12

 محمد خالد عبد المنعم  -13

 د ربيع حلمي  عبد الرحيم                                                                     محم  -14

 محمد رجب  حمدي  بكري    - 15

 محمد رفعت  سيد رفاعي   - 16



 محمد سعيد عبد اللطيف        -17

                                                                                    محمد شعبان  أسماعيل                                                    -18

 محمد صابر على محمد   -19

 

 محمد صالح على محمد  -20

 

 محمد ضاحي شعبان زيد  -21

 

 محمد عادل كامل سلطان    -22

 

 محمد عاطف محمد محمود   - 23

 محمد عبد الباسط  محمد علي   -24

  محمد عبد العزيز  محمود  -25

 محمد عبد القادر ابو حسيبة عبد القادر -26

 محمد عبد الاله عبد المحسن عبد العليم -27

 محمد  عبد النبي  حسن يوسف    -28

 محمد عالء الدين توني محمد   -29

 محمد علي  محمود أحمد  -30

 محمد فتحي  عبد العزيز  محمد –  31

 من  محمد سيد عبد الرح   -32

 محمد فرج عمران فراج   -33

 محمد كحالوى عبد العليم محمد - 34

 محمد كمال دسوقي احمد -35

 محمد محمود علي أحمد  -36

 

 ( نساء ) صفاء حجازي م/                          محمد هبه مصطفي د/ الرائد العلمي : 

 الثالثة( السنة الدراسية )الفرقة  

 اسماء الطالب                                                   

 محمد مرعى سيد صبره  .1

 محمد مصطفى معبد عبد السميع .2

 محمد معتصم عبد هللا عطيه .3

 محمد نجيب رجب فراج  .4

 محمد نزهى شفيق معتمد .5

 محمد وجيه احمد احمد .6

 محمد ياسر محمد محمود .7

 محمود ابراهيم حسن جابر .8

 محمود أبراهيم محمد ابراهيم  .9

 مود احمد نجدى احمدمح .10

 محمود حربى فوزى شحات .11

 محمود حمدي زغلول على  .12

 محمود سعد  محمد أحمد .13

 محمود سليم عبد الحكيم  .14
                                                     محمود شعبان  عبد الحكيم -15

                  حمود عبد الاله حسين عبد الاله                               م -16



 محمود علي محمد علي         -17

    محمود غازي محمدعبد الحافظ -18

 محمود فرج عبد المولي -19

                                               محمود محمد احمد علي -20

 محمود محمد حسن عيد      -21

                               عبد المنعم                 محمود محمد -22

 محمود مصطفى عبد الظاهر                                             -23

 مختار شحاتة  عبد الرحيم    -24

 مرقص يوسف عدندس                                     -25

 مروة زين ابراهيم على   -26

                                               فارسمروة عبد الحليم   -27

 مروه محمد حمدان محمد -28

 محمد يونس  مروة   -29

 فرايم مفيد توفيق                                                مريانه -30

 مريايه بهلول ذكى عبد المسيح     -31

 مريم خلف خليفة                                               -32

 مريم طانيوس القادوس عطية     -33

 مريم عادل نعيم  ضيف                                  -34

 مريم كمال عبدة  مسعد                                                  -35

 مريم وهبة  فهيم  منصور   -36

 مشيرة مخلص فتحي  -37

 

 

 

 

 منار عمر ) باطني وجراحي ( م/                          والء حمزة سم الرائد العلمي :د/ ا

  ( السنة الدراسية )الفرقة الثالثة 

 مصطفي أحمد حسن أحمد -1

 مصطفي جالل محمد محمد -2

 مصطفي جمال عبدهللا -3

 مصطفى حمدي محمدين محمد                                        -4

                                      مصطفى على العربي محمد       -5

 مصطفى فتحي محمد سيد                                              -6

 مصطفى كمال حسن عبده                                                             -7

                              مصطفى محمود احمد ضاحي                                          -8

 مصطفى هشام مصطفى محمد    9

 محمد نور الدين                                                                 المعتز باهلل  -10

 مالك سامى فريج فرج            - 11

 علي  احمد  منار اشرف  -12

                         عبد الرحمن                منار حشمت محمد  -13

 كامل محمد عبد الرحمن                                                                      منار  -14

  محمد احمد عبد الجواد                                          منار  -15



  محمود جابر على منار  -16

                                                 منال محمد قطب علي           -17

 منصورة حسين حسن مصطفى -18

 منى صالح عبد هللا زيد -19

 مني عبد الجواد محمد -20

 مني مصطفي  عبد الغني  -21

 مها حامد أحمد عطية  -22

 مها محمود عبد صبور  عبد الحفيظ  -22

 مهاب مصطفي علي سيد   -23

 صالح حسين ميرنا عزت -24

 ميرنا مجدى جرجس  -25

 مينا ابادير رزق هللا عبيد -26

 مينا ايمن نخنوخ -27

 مينا تقى عريان                                                                                    -28

 مينا ممدوح زكا رزق    -29

 مينا نيازي صالح      -30

 الدين عدلي                                            نادية تاج  -31

 نادية مصطفى محمد عبد االمام                                                                                           -22

 نانسي عز خلف عبيد                                                     -23

 ناهد نشأت لمعي -34

 نجاة علي محمد سيد -35

 نجالء صابر صديق -36

 نجوى عيد توفيق شعبان                                                -37
 

 

 

 

 

   شيماء محمد جودة )صحة مجتمع (م/رضا رفاعي              اسم الرائد العلمي :د/*

 (  الثالثة)الفرقة  -:السنة الدراسية      

 

 ندا جمال قطب احمد  -1

 ندا عبد الحكيم محمد بكر -2

 ندى احمد محمد بشندي -3

 ندي سيد عبد الحكيم  -4

 ندى صبري احمد محمد  -5

 ندى صبري فتحي صديق -6

 ندى صفوت حسين محمد  -7

 ندى عبد الفتاح هاشم خليفه -8

 ندي عطا عطية علي  -9

 ندى ياسر محمود محمد  -10

 ن جامع صديق عزيز الديننرمي -11

 نرمين مفيد سعد نصر -12

 نسرين بشري غالي -13

 نهلة حمادة محمد عبد الرحيم  -14



 نهي عبد المنعم عبد الاله -15

 نهي كحالوي علي علي -16

 نور محمد البويضاني -17

 نورا كمال إسماعيل  -18

 نورا يسري عبد اللطيف -19

 نورة أحمد محمد عبدهللا -20
 ورة  محمد حسب هللا عبد العال     ن - 21

     نورهان أشرف محمد أحمد  -22

                                         نورهان صابر  عبدهللا   -23

                                             ورهان محمود سفينه احمد                                           ن  - 24

 نيره عادل محمد سويلم       -25

 سيد أحمد علي   جرها   -26

 هاجر عبد الحي إسماعيل  -27

                                هاجر مصطفى احمد على                                                  - 28

                 هاله مدحت محمود خبر                                          - 29

 هايدي مصطفي فوزي -30

 هبه اسماعيل توفيق احمد  -31

 هبه هللا احمد صابر على  -32

 هبه على مصطفى احمد  -33

 هبه محمد على احمد  -34

 هبه مصطفى عبد الحفيظ عبد السيد  -35

 هبة مصطفي علي عبدهللا -36

 

 

 

 شيماء غندور ) صحة مجتمع (م/                أمل فؤاد            د/ اسم الرائد العلمي :*

 الثالثه( السنة الدراسية )الفرقة          

 أسماء الطالب 

 ابو طالب هدى صابر  -1

 محمد احمد حمدى  هدير -2

 عبد هللا حجاب  هدير مبارز -3

 هشام محمد عثمان  -4

 هناء حماد ابراهيم محمد  -6

 هناء سعد عبد الكريم  -7

 العظيم صابر سليم هناء عبد  -8

 عرفان  احمد  هناء محمد  -9

 هند حسن قطب عباس  -10

 هند خميس محمد عباس  -11

 هند سيد سيد عبد الغني  -12

 هيام خلف زغبي     -13

 هيام صالح عبد العزيز احمد  -14



 وائل عبد الراضي خليل  -15

 حامد حسين عبد العال  وفاء   -16

 حسنين وفاء خلف محمود  -17

 محمود  وفاء علي السيد  -18

 والء خالد ابراهيم  -19

 والء عارف محمد على  -20

 والء كمال فرغلي حسين  -21

 والء محمد صديق متولى  -22

 يارا عبد العظيم فؤاد احمد  -23

 ياره عبد العظيم فواد  -24

 ياسمين احمد حمدان مبروك  -25

 ياسمين أحمد خالد أحمد  -26

 الكريم مكىياسمين خميس عبد    -27

 ياسمين عامر قطب عبد المنصر  -28

 ياسمين عبد الرحيم كامل  -29

 ياسمين عبد الناصر حسين  30 

 عبد الوهاب  حسن ياسمين    -31

 ياسمين منصور محمد  -32

 احمد مصطفىياسين مصطفى    -33

 عيسي حسنيحيي زكريا   -34

 احمد ابراهيميسرا سمير  -35

 حسينيمنى محمد عبد العال    -36

 يوسف أحمد كمال علي  -37

 

 

 

 

 

 

 ايمان مخيمر ) نفسية ( نادية عبد الغني                م//د  -اسم الرائد العلمي :   

 الرابعة( السنة الدراسية )الفرقة      

 أسماء الطالب 

 الء جمال رمضان سيدأ -1

 حربي شعبان  عدليأالء  -2

 أالء سيد صديق سيد -3

 عم محجوب طاهر عبد المنأالء  -4

 عشمبرتي أبانوب  -5

 حشىابانوب موريس اسحق  - 6

 سعيد علي عبد الحافظ بتساما -7

 هيم  بشتا ابراهيم زكريا  أبرإ -8

 ابراهيم فارس حليم  -9

 ابراهيم محمد محمد عبد القادر  -10

 برقيع محمد  م ياحمد ابراه -11



 احمد جمال سفينه مصباح -12

 ن محمد سيداحمد حسي -13

 احمد سامى محمد حسانين -14

 احمد سعد عامر عمر -15

 احمد سيد أبو السعود محمد -16

 أحمد سيد عبد العاطي عبد هللا -17

 أحمد سيد محمد عبد هللا -18

 أحمد شريت حلمى محمد -19

 أحمد عادل نادى موسي -20

 أحمد عبد الناصر محمد جابر -21

 حمد حسنأحمد عبد الهادي أ -22

 احمد كمال احمد كامل -23

 احمد محمد عمر محمد -24

 أحمد معروف حسن ابراهيم -25

 أحمد يوسف احمد -26

 أدهم  محمد سيد مصطفي -27

 ادهم مسعود عبد المحسن -28

 اروي محمد عبد السميع -29

 ازهار عبد العليم عبد الرحمن محمد  -30

 اسامه حجازي عبد الرحمن حامد -31

 اسامه عبد هللا ابو اليمين محمد  -32

 اسراء جمال علي محمد -33

 عبد العليم عبد الرحمن محمد  ازهار -34

 اسامه حجازي عبد الرحمن حامد -35

 اسامه عبد هللا ابو اليمين محمد  -36

 اسراء جمال علي محمد -37
 

 

 

 

 

 

 ) صحة مجتمع (مروه محمد كامل م/                     محمد عزة عبد العزيز / اسم الرائد العلمي : د* 

 

 السنة الدراسية )الفرقة الرابعة(   

 

 اسراء سيد أحمد رزق  -1

 اسراء عزت عبد الكريم  -2

 اسراء عبد الرحمن عبد اللطيف  -3

 اسراء ممدوح عبد الموجود -4

 محمد ابو الوفا فنجرى اسراء  -5

 عباس سليمان    اسالم أنور -6

 امح محمد أحمد اسالم س  -7

 محمد فواز  هريدياسالم  -8



 أسماء أحمد حسن مرسى -9

 أسماء أنور أحمد محمد  -10

 حسين  محمد   اسماء -11

 حفناوي  حسن  سليم  أسماء  -12

 أسماء حمزة على حسن  -13

 أسماء سعد محمد حسانين  -14

 مدني   امير  سميرأسماء  -15

 أسماء صابر عبد الحميد سيد -16

 اسماء عاطف كامل عطيه -17

 اسماء عاطف هشام شيمي  -18

 اسماء عبد الحكيم محمود محمد -19

 نجار  جاد الكريم  أسماء عبد الرحمن  -20

 مدبولي أسماء كمال محمد  -21

 اسماء محمد مصطفي محمد -22

  أحمد محمداسماء محمود  -23

 اشرقت عبد الوهاب محمود محمد -24

 العليم على    اكرام احمد عبد -25

 اماني محمد بيومي محمد -26

 اشرف عبد الوكيل عبد النعيم   أماني-27

 عبد الرؤف احمد عبد الرؤف   أماني -28

 محمد عبد النعيم  عبد النعيم أماني   -29

 عامر    أماني محمد محمد -30

 عبد الكريم مل محمد كاأماني  -31

 أماني مظهر هابيل  ميخائيل  -32

 هدي  محمد أحمد أماني م -33

 أمل أحمد عبد هللا   -33

 أمنية أشرف شحاتة  -34
 

 

 

 

 

 

 ) تمريض نفسي (   بخيتة عبد العزيزم/                             اميرة عزت د/اسم الرائد العلمي : 

 الرابعة( الدراسية )الفرقة  السنة 

 أسماء الطالب                                   

 ال محمد عبد القادرامنيه جم -1

 امنية سعد عبد الغني  -2

 امير صفوت  شكري  عبد السيد   -3

 امير ممدوح  عطا  زحاري  -4

 اميرة ابو الحسن محمد عبده -5

 أسماعيل  الدرنكي صادق أميرة -6

 اميرة حليم نادى حليم -7

 اميرة خالد عبد الحميد على -8



 اميرة سليم علي سليم  -9

 الح  محمد عبد المغيثاميرة ص -10

 اميرة عبد الرؤف أحمد همام -11

 اميرة على ابو النور خليفة  -12

 اميرة مصطفي محمد محمد  -13

 اميرة هالل مرزوق بدروس  -14

 اناسمون نتعى نصرهللا  -15

 انجى لويز الفي تادرس  -16

 انجى ممتاز زكريا جرجس -17

 عاطف محمد محمود انصاف  -18

 محمد سعيدسعيد إهداء  -19

 آيات جمال أحمد محمود -20

 أيات عطيفي  فوزي  -21

 علي  محمد حسن أيات  -22

 أيرينى حنا سالم حكيم -23

 ماكين اسطفانوس  ايفون فايز -24

 أيمان أحمد مدبولي    -25

 ايمان جمال زلل عبد الرازق -26

 أيمان  جمعة  أسماعيل   -27

 أحمد خلف أحمدأيمان  -28

 أيمان راعى حشمت محمود -29

 ايمان سعد مبارك محمد -30

 عبد اللطيف ابوزيد على  ايمان  -31

 أحمد أحمدايمان عمر  -32

 ايمان محمود حسن عبد الراضي  -33

 ايمان محمود مصطفي -34

 ايمان مدحت محمد محمد -35
 

 

 

 

 مروة مختار ) صحة مجتمع (  م/                             حسنية شحاتة الرائد العلمي : د / اسم  

 الرابعة(السنة الدراسية )الفرقة 

 اسماء الطالب                               

 حسن قوشتي يمان مصطفي ا -1

 يمان مصطفي محمد بيوميا -2

 ايمان ممدوح محمد فرج -3

 ايمان ناصر عباس شريف -4

 أحمد فرغلي   أيمان -5

 مدايه اشرف خليفة مح -6

 ايه جمال الدين محمد حسنين -7



 محمد أحمد اية حامد  -8

 اية رشاد عمران علي سيد  -9

 ايه سيد علي  -10

 ايه شامي كامل محمد -11

 صبرة  احمداية صابر -12

 ايه عبد الباعث سيد محمد -13

 ايه عبد العزيز سلطان عبد العزيز    -14

 ايه فرغلي احمد جابر -15

 ابراهيم محمد  ايه محمد -16

 ايه محمد حسين محمد -17

 ايه ناصر محمد احمد  -18

 باسم لطفي سعيد جرجس  -19

 بخيتة عصمت على -20

  محمد طة دبسمة احم  -21

 بسمه سامى بطريس حنا  -22

 بسمة عبد العال  بدر  -23

 بسمة عبد العزيز ابرهيم -24

 محمد خلف  بسمة -25  

 دبالل امير  حسن محم -26

 تغريد محمد عبد الحميد عبد الباسط  -27

 تفاحة حسين عطيه جماع -28

 جمال فتحي حسن وهمان -29

 جهاد محمود  عدلي توفيق   -30

 حسام حمدي احمد محمدين  -31

 حسام متولي كاشف علي -32

 حسام عمرو سعد  عبد المنعم -33
 

 

 

 

 

 ) صحة مجتمع (  اميمة سيد علي سيدم/                                           مني فوزي /  اسم الرائد العلمي : د 

 الرابعة(السنة الدراسية )الفرقة 

 أسماء الطلبة

 حسناء اسماعيل محمد احمد -1

 حسناء سيد عبد المنعم حسن  -2

 حسناء محمد درويش محمد -3

 حسين كمال على  -4

 احمد تمام حسن   الحسيني -5

 محمد  الدينحماده عثمان عزيز  -6

 فراج ابراهيم فارس حماده  -7



 حماده نجم الدين محمد عبد المجيد  -8

 ناجح كمال عبد الشافي  حمدي -9

 حمزة اسماعيل محمود  -10

 عد فرج هللاس راضيحنان  -11

 حنان مجدى سعيد مشرقي  -12

 حمزة اسماعيل  محمود  13

 حنان مرزوق نجيب متى  -14

 ر عبد الظاهر خالد عاطف عبد القاد -15

 خليل محمد عبد الحفيظ   -16

 داليا سعد محمد على   -17

 داليا صفوت محمود محمد -18

 داليا عبد التواب علي   -19

 داليا محمد ماهر قنديل   -20

 عبد العال حسن احمددعاء  -21

 دعاء فتحي  محمد عبد اللطيف  -22

 دينا احمد جابر احمد  -23

 ي  دينا حسن عبد الراض  -24

 رامي  مظهر يوسف -25

 راند مصطفي اسماعيل سيد -26

 رانيا عادل فرحات اسماعيل  -27

 رانيا عاطف فتحي دياب  -28

 رانيا محمد عبد العال حسانين   -29

 رجب شحاته على سالم   -30

 رحاب صالح عبد الراضي عبد الرحمن  -31

 رحاب عدلي عبد هللا   -32

 رحاب ممدوح مكايد  -33

 رحاب هاشم نصر الدين  -34

 

 

 

 

 الشيماء خالد صبري   م/                           منال ابو الليل  /اسم الرائد العلمي : د 

 ( لرابعةاالسنة الدراسية )الفرقة 

 أسماء الطالب 
 رشا محمود محمد عثمان   -1

 رضا صالح امام عليوه  -2

 رضا غندور داود جيد  -3

 رضا كمال احمد  -4

 محمد على حسن  رضا -5

 رغدة هاشم امين شحاته  -6

 رندا احمد السيد  سليمان  -7



 ريم محمد محمود عبد الغنى -8

 ريهام احمد ابراهيم احمد  -9

 ريهام سيد توفيق عثمان  -10

 ريهام عادل دياب محفوظ -11

 ريهام على خلف عبد الواحد -12

 ريهام محمد احمد سليمان  -13

 ويصا  ريهام نبيه نجيب -14

 ريهام باسر مصطفى محمد  -15

 زينب احمد عبد المولى ابو زيد  -16

 زينب بدر محمد  -17

 زينب جمال حسني   -18

 زينب سيد محمد عبد العال  -19

 زينب شعبان  صديق علي   -20

 زينب فتحي احمد سيد   -21

 زينب محمد االمين محمد عامر  -22

 سارة قاسم سيد قاسم   -23

 عبد الرحمن احمد ابراهيم    سارة -24

 سارة عماد عبد الوهاب عبد هللا     -25

 سارة محمود  عبد العاطي أحمد  -26

 سامية  محمود سيد علي  -27

 سحر محمد عمر مرعى   -28

 سال محمد عليوة حسن   -29

 سماح سيد احمد تمام  -30

 سماح عالم خليفة فراج  -31

 سماح على عبد الحميد محمود -32

 سمر أحمد توفيق مصطفي  -33

 سمر حسانين على محمد  -34

 سمر زغلول محمد حسن  -35

 سمر صالح الدين محمود عبد النعيم   -36

 سمر مرزوق مري  بشاي -37
 

 

 

 

 

 )تمريض مسنين (امل حمدي محمود  م/                                  حنان عبد هللا  /اسم الرائد العلمي : د 

 الرابعة(راسية )الفرقة السنة الد

 سميه طارق مصطفي سيد   -1

 سهام هديه محمود حسن  -2

 سهير حسن سيد محمد   -3

 أحمد مصطفي حسين  سوسن  -4

 سيد أنور  سيد حسب النيي   -5

 سيد حسين الشافي  عبد الحميد  -6

 شادية عبد الكريم أحمد  -7

 شارل اشرف مشيل   -8



 شاهر محمد محمد شلقامي  -9

 شروق أشرف  أحمد محمد علي   -10

 شروق السيد شحاتة محمد  -11

 شرين سمير عبدة أحمد  -12

 شنودة سامح  بحر حنا هللا  -13

 شرين شعبان محمد عبد البديع   - 14

 شيرين عادل عبد الحافظ محمد -15

 شيرين مصطفي احمد خليفة  -16

 شيماء ثابت احمد عبد العال -17

 مراد عبد الحليم  شيماء جمال  -18

 شيماء حسين عبد الكريم امام  -19

 شيماء سعيد احمد محمود -20

 شيماء صالح خلف محمد  -21

 الشيماء عبد الرحمن عبد الناصر   -22

 شيماء عبد المجيد عبد العال محمد -23

 شيماء عماد حمدي محمد -24

 شيماء فوزى حسن عبد الرشيد  -25

 من احمد  شيماء مصطفي عبد الرح -26

 شيماء يحي محمد بيومي  -27

 شيماء يوسف سيد ابراهيم   -28

 صابرين راضي عيد حسانين  -29

 صابرين عزت ابو المكارم محمد -30

 صابرين محمد حسن محمد  -31

 صالح محمد خالد سيد محمد -32

 صالح نصر صالح سالم  -33

 صفاء على محمود عبد العليم   -34

 ر حسين  صفاء محمد صاب -35
 

 

 

 

 

 

 

 

 ) تمريض مسنين ( تسنيم احمد شلقامي م/                                        سعيدة عبد الحميد اسم الرائد العلمي : د /  

 الرابعة( السنة الدراسية )الفرقة 

 اسماء الطالب 

   يعبد الشاق  يالراض عبد صفاء   -1

 صفاء نصار أحمد جاد الحق  -2

 سيد   على محمدطارق  -3

 مصطفي محمود على طارق  -4

 مصطفي احمد سنوسيطاهر  -5

 عبد الباقي يوسف طاهر  -6

 طه احمد محمد مرسى معوض -7



 عاطف محمد على  عائشة -8

 عبد الرحمن رجب عبد الرحمن -9

 عبد الرحمن سامح عبد الغفار عبد اللطيف  -10

 سعيد حنفي   عبد الرحمن -11

 عبد الرحيمالرحيم  مصطفي  عبد  -12

 عبدهللا حسن محمود محمد  -13

 عبير راضي حسب النبي فرغلى   -14

 عبير محمد محمد هنتش  -15

 عبير يوسف عبد الرحمن محمد   -16

 عرفه عبد الرجال عبد القطب على   -17

 عزه عبد الرؤف عبد الحي محمد -18

 عزه غانم زيدان عيد   -19

 عزه محمود احمد محمد   -20

 ت أحمد مصطفي  عصم -21

 عالء الدين مصطفي   -22

 عالء عبد التواب محمود سلطان  -23

 علي سيد  علي همام   -24

 على عبد التواب محمود سلطان  -25

 على محمد يوسف عبد الحميد -26

 محمد سعيد عمر   عمر -27

 عبد الرحمن  محمد   عمرو -28

 عمرو كمال محمد عبد الرازق  -29

 سن عمرو مصطفي ح -30

 فادي عيسي طياب جبره  -31

 فادي منير شوقي جبرائيل -32

 فاطمه ابراهيم محمود  -33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م/ايمان حسن محمود ) تمريض مسنين (                         نجالء سعد عبد العاطي اسم الرائد العلمي : د /

 الدراسية )الفرقة الرابعة(  السنة

 أسماء الطالب                                                          

 فاطمة احمد ادفاوي احمد  -1

 فاطمه احمد شطوري عبد الخالق  -2

 محمد احمد فاطمه احمد  -3

 فاطمه الزهراء احمد محمد حفناوي  -4

 فاطمه الزهراء مصطفي تمام على  -5

 فاطمة الزهراء محمد حسن جمعه  -6

 فاطمه محمد احمد   -7



 طفي محمد فاطمة مص -8

 كاميليا فولي دسوقي محمد -7

 كرم ذكرى فهمى سمعان  -8

 كريمه ناجح صالح  -9

 لبني اشرف محمد مبارك محمد  -10

 مؤمن أحمد أبراهيم مؤمن  -11

 مؤمن  حسن  يوسف -12

 عياد حبيب بشاي   مارتينا -13

 ميالد فتحي  قرقار مارتينا  -14

 مارينا ثروت شفيق   -15

 حفظي نصيف    مارينا -16

 مارينا رشاد  ظريف  -17

 مارينا وصفت عبد الشهيد حنس -18

 ماريو امجد تقي ويصا   -19

 ماريو رافت رشدي سالمه -20

 ماريو صموئيل جمال  -21

 مفيد مكين مترى  رما ي -22

 محمد إبراهيم  عيسي علي  -23

 محمد أحمد علي حسن   -24

 محمد احمد صدقي  عبدهللا   -25

 محمد حسن محمد جبالي   -26

 محمد سيد هاشم بخيت  -27

 محمد شرقاوي عثمان غالب  -28

 محمد عادل عبد الحافظ محمد -29

 محمد عبد المبدئ داهش محمود -30

 محمد عبد الناصر مصطفي  -31

 محمد عبد الستار محمود  -32

 محمد عالء الدين ابراهيم 33

 محمد محمود سيد محمد -34

 

 

 

 

 

 ابتسام عبد العظيم  م/ م/                         شيماء الوردانيد/ م الرائد العلمي : اس

 الرابعة( السنة الدراسية )الفرقة      

 أسماء الطالب                                  

 مخلص فتحي سيد محمد  -1

 محمد مفتي صبرة  -2

 محمد نبيل عبد النعيم عبد النبي  -3

 ا شيبو عبد العال احمدمحمد نش -4

 محمد نصر محمد احمد  -5

 محمد وجيه البسطويسى سعد -6



 محمود احمد معوض ابراهيم -7

 محمود حمدي ثابت زايد  -8

 محمود رجب عبد العال محمود  -9

 محمود زهري عبد الظاهر زهران  -10

 محمود عادل عبد الرؤف   -11

  فولي عبد الحميدمحمود   -12

 مد خلف يوسف محمود مح   -13

 محمود مسلم محمد على  -14

 مروة احمد على عبد الموجود   -15

 مروة احمد محمد خليفة   -16

 مروة احمد محمد عثمان   -18

 مروة خالد عز الدين رضوان  -19

 مروة محمد على كامل   -20

 مروة منصور احمد منصور   - 21

 مريم  بدار  عزيز  سرديوس   -22

 مودمريم عادل محمد  مح  -23

 مريم كامل رياض  عبداللة  -24

 مريم  نصر  صدقي راغب  -25

 مريم هرفي غايس   -26

 مصطفى احمد حمد هللا احمد  -27

 مصطفي احمد محمد احمد   -28

 مصطفي حسنى محمد    -29

 مصطفي رياض محمد سيد   -30

 مصطفي سيد علي سيد   -31

 مصطفي سيد محمد عبد الرحمن   -32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمر محمد فوزي ) صحة مجتمع (م/                          أسماء كمال  /ائد العلمي : د سم الرا

 الرابعة(الفرقة  )  الدراسية  السنة

 اسماء الطالب 

 مصطفي صابر علي محمد -1

 مصطفي محمد عبد السميع -2

 مصطفي محمود شلتوت  -3

 منار محمد علي سليم   -5

 منه هللا ناصر على خليل  -6



 مني حسان ذكى عبد الناصر  -7

 منى محمد سيد عطية  -8

 منى سيد محمد  -9

 مورا ناثان كامل عويضة  -10

 ميرنا فؤاد مكرم فؤاد  -11

 ميالد جميل ثابت  -12

 مينا عادل موسى ميالد  -14

 مينا لحظي عطيه داود  -15

 مينا مليكه عيسى مليكة -16

 مينا نادي زكريا جندي -17

 لمعي بقطر  مينا نادي -18

 مينا يوسف صموئيل نصر هللا -19

 ناديه جابر  عباس عبد الغني  -20

 نادية مصطفي سيد بكر  -21

 نان نادر فرج وديع  -22

 ناهد عمران محمود  -23

 نجالء عبد الرشيد احمد محمد -24

 نجالء نادى عبد اللطيف محمود -25

 نرمين شاول سيدهم نعيم  -26

 عبد المجيد  نرمين محمود حسن -27

 نسمة  رشاد عبد الرحمن  محمد  -28

 خلف  نسمةعبد الناصر  -29

 نعمة ابراهيم  حسن محمد  -30

 نها حافظ جاد  -31

 نورالهدي خميس جمعة  -32

 نورا ابراهيم حسن احمد  -33

 نورا سيد عمران احمد  -34

 نورا عبد المحسن عبد الحميد  -35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نساء (  )عيشة عبد الناصر   م/                        ربيع عثمان صفاء : د /  اسم الرائد العلمي

 السنة الدراسية)الفرقة الرابعة( 

   اسماء الطالب                                                               

 علي    محمد محمدنورا  -1

 نورا محمود  مجلي عطيفي   -2

   دنورهان سليمان احم -3

 نورهان عبد العال احمد  -4

 نورهان محمد عبد العزيز  -5

 نيره عبد الفتاح محمد عبد الناصر  -6

 هاجر دردير ابراهيم حسن  -7

 هاجر دياب  محمد عبد القادر  -8

 هاجر عرفة صديق علي   -9

 عماد الدين مصطفي محمدهاجر -10

 ابراهيم على محمدين  ههال -11

 الحميد يونسالهام شاهين عبد  -12

 هايدي عاطف لبيب متري  -13

 هبه هللا احمد عبد الحميد محمد -14

 هبه حسين احمد سليم  -15

 هبه ضاحي احمد عبد الخالق -16

 هبه على احمد حسن  -17

 هبه على فرغلي احمد  -18

 هبه محمد جالل احمد -19

 هبة محمود بيومي  -20

 هدبة محمود عبد الرحيم   -21

 بع عبد السالم احمد هدي س  22

 هدى عبد الناصر محمد احمد -23

 هدير عزت فرغلي احمد  -24

 هشام حسن معارك  -25

 هند صابر على عاشور  -26

 هند صابر محمد حسانين  -27

 هند عبد الفتاح محمود امين -28

 هيثم كمال على حميد  -29

 وائل  محروس  سعيد  -30

 والء أبو بكر  هاشم  عثمان  -31

 والء مرزق توفيق  محسب  -32

 وليد عبد الحارس محمود  -33

 وليد  محمد عالء الدين أحمد - 34

 ياسمين  خلف  شوقي رزق - 35

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حنان فريد مغاوري)تمريض نفسي( م/م/     مة رشدي                             طفاد /  أ.اسم الرائد العلمي :

 

 الئحة قديمة  (ةالسنة الدراسية)الفرقة الرابع

 اسماء الطالب                                                                                       

 ابانوب إبراهيم عبد المالك  -1

 ابوبكر عبد الباسط بكري  -2

 احمد ابو بكر أحمد حسن   -3

 أحمد فراج أحمد عبد الغني  -4

 أحمد محمد بكرحسن  -5

 د محمود رمضان محمودأحم -6

 اسراء محمد فوزي علي   -7

 اسالم عبد الشافي محمد  -8

 اسماء بدري محمد  -9

 اسماء مشهور مختار   -10

 اماني محمد بيومي   -11

 اماني سبع محمد  -12

 امل خالد حسن نصار   -13

 امل عمر فتحي سالم   -14

 اميرة حسن طايع   -15

 اميرة سيد أحمد حسين   -16

 اميرة سيد أحمد محمد  -17

 اميرة مبارك علم الدين   -18

 الاله خالد أحمد عبد  اية -19

 اية صالح عباس عيد  -20

 اية عبد الفتاح عبد الفضيل   -21

 بيشوي سعيد بولس   -22

 حسام جمال حلمي محمد  -23

 حسام خالد عبد المالك   -24

 حسام عبد الجواد سعد  -25

   حسين محمد محمد رجب -26

 داليا عبد البديع توفيق   -27

 دنيا  محمد جبر عبد النظير   -28

 دنيا محمد محمود    -29

 سارة حسن محمد  -30

 شيماء احمد علي   -31

 طاهر عبد الباقي  يوسف   -32

 عبد البديع  عبد الحميد اسماعيل   -33

 عبد الرحمن زين عبد السميع -34



 

 

 

 

 

 

 سيد                             م/شرين فخري  امال اسم الرائد العلمي : د /

 (الئحة قديمة السنة الدراسية)الفرقة الرابعة

 اسماء الطالب                                                                                       

 عبد الرحمن طارق جالل   -1

 عبد الهادي خلف  -2

 عصام رفعت حسن محمد   -3

 عالء امام عبد النبي -4

 عالء جمال حسين محمد -5

 علي الدين ابوبكر  -6

 علياء سيد علي عبد هللا   -7

 علياء عبد الهادي محمد  -8

 غادة حمال أحمد  -9

 فاطمه عبد الرحيم علي تسن   -10

 فاطمه عبد اللطيف أحمد -11

 كيرلس جمال فتحي   -12

 مبارك محمد عبد الحميد  -13

 حمد أحمد احمد يوسف  م   -14

 محمد أحمد علي حسن  - 15

 محمد جمال فتحي سيد    -16

 محمد حسن سيد صابر     -17

 محمد خلف عبد الحكم    -18

 محمد رفعت صادق محمد    -19

 محمد عبد الناصر محمد    -20

 محمد فوزي احمد الهم     -21

 محمد ماجد أحمد    -22

 محمود عبد الظاهر عبد السالم     -23

 محمود عبد العليم     -24

 مصطفي امير محمد   -25

 مصطفي عمر توني عبد العاطي    -26

 مصطفي محمد عبد السميع     -27

 منصور عثمان عبد العليم    -28

 شنوده ميالد سامي عزيز    -29

 مينا عادل فؤاد    -30

 عاطف حسني  نادر  -31

 ناهد عمران محمود    -32

 هاجر رفعت سيد مصطفي  -33

 هالة جمال سيد رياض  -34

 هبة محمود بيومي  - 35

 هدير بدوي علي محمد -36



 هشام محمود فتحي محمد  -37

 هيثم اصنعي سيدهم -38

 وائل حيري ابو الحمد   -39

 علي  محمد والء اشرف  -40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


