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Psychiatric and Mental Health Nursing Department 

Practical Table at El-Azazi  Hospital 2020 

Day Date El-Azazi  Hospital 

Wednesday 

Thursday 

4/3/2020 

5/3/2020 

G1 

G1 

Wednesday 

Thursday 

11/3/2020 

12/3/2020 

  

G2 

G2 

 

Wednesday 

Thursday   

 

18/3/2020 

19/3/2020 

 

G3 

G3 

 

Wednesday 

Thursday   

25/3/2020 

26/3/2020 

 

G4 

G4 

 

 رئيس القسم 

 د.هناء حمدي
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 (2جروة )

   علٌ د.اسراء                   د.ُدً سعَد        

 هحودد.هي 

 البحث االسن  

  كٌالنى العزٌز عبد احمد ابراهٌم  .2

  احمد سٌد ابراهٌم احمد سٌد ابراهٌم  .1

  على مسلم ابراهٌم محمد ابراهٌم  .3

  منصور محمد عباس منصور ابراهٌم  .4

  موسى السٌد سعٌد اسامه احمد  .5

  ابراهٌم المقصود عبد ثروت احمد  .6

  على سلٌم السٌد جمعة احمد  .7

  ربٌع السٌد محمد السٌد حسن احمد  .8

 حسن محمد عبدالفتاح محمد خالد احمد  .9
 الجوهرى

 

  المرسى صالح عبدالرؤف رضا احمد  .20

  الرحمن عبد محمد رضا احمد  .22

  صقر رمضان ابراهٌم رمضان احمد  .21

  قاعود مرسى محمد السٌد احمد ابتهال  .23

  احمد سٌد حامد احمد اسراء  .24

  محمد شحاتة السٌد اسراء  .25

  نعمان محمد عبدالعزٌز السٌد اسراء  .26

  عثمان اسماعٌل على السٌد اسراء  .27
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  معروف محمد حامد اسراء  .28

  ابراهٌم محمد األنور حسن اسراء  .29

  عبدالعال الحفنى حمدى اسراء  .10

  العسٌوى محفوظ الدٌن سٌف اسراء  .12

  حسن ٌوسف عبدالمولى اسراء  .11

  مرسى جوده عصام اسراء  .13

  سالم هللا عبد محمد عماد اسراء  .14

  محمد محمد مٌمى اسراء  .15

  الغفار عبد حسن السٌد اسماء  .16

  سالمه ابراهٌم عبدالباسط السٌد اسماء  .17

  دٌاب احمد هللا عوض السٌد اسماء  .18

  حسٌن صالح اٌمن اسماء  .19

  عبدةعرفات السٌد خالد اسماء  .30

  عبدالداٌم السٌد رجب اسماء  .32

  سلٌمان عبدالرحمن امٌن رضا اسماء  .31

  الوهاب عبد محمد رمضان اسماء  .33

  الحمٌد عبد رشاد سعٌد اسماء  .34

  عبده محمود عادل اسماء  .35

  السٌد القادر عبد الرؤف عبد اسماء  .36

  عبدالوهاب كامل عبداللطٌف اسماء  .37

  أحمد على عبده اسماء  .38
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  ابراهٌم صالح محمد اسماء  .39

  بهنساوى محمد محمد محمد اسماء  .40

  السٌد عطٌه السٌد خالد اشواق  .42

  رٌه ابو عثمان احمد االء  .41

  احمد محمد شاكر االء  .43

  فرج محمد فتحى عادل االء  .44

  بكرى احمد السٌد العزٌز عبد االء  .45

  على مقبل محمد عبدالرحمن االء  .46

  خلٌل ابراهٌم هللا عبد عبدالهادي االء  .47

  محمد عطٌه على االء  .48

  ابراهٌم اسماعٌل ماهر االء  .49

  حسانٌن اسماعٌل محمود االء  .50

  عطٌه عوض وجٌه االء  .52

  علٌوه عبدالعزٌز جمال الزهراء  .51

  عبدهللا عطٌة رضا الزهراء  .53

  الصادق على رجب السٌده  .54

  عبدالباقى عبدالرحمن عبدالسالم السٌده  .55

  

                              رئَس القسن                                                            كشي   الودرسَي الوسئولَي عي الس 

 د.ٌُبء حودً                                                                                   السَد عسة.د
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 (1جروة )

                                             ًبصر ةد.غبد          د.بسوت عبدالوجَد                                        

 البحث االسن  

  محمد امٌن سمٌح احمد  .2

  عبدهللا احمد عبدالحمٌد صالح احمد  .1

  عباس عباس فضل صالح احمد  .3

  حسٌن حسن محمد صالح احمد  .4

  المقصود عبد احمد طارق احمد  .5

  السٌد السواح عبداللطٌف احمد  .6

  عطٌة فتحى عطٌه احمد  .7

  إبراهٌم أحمد على احمد  .8

  محمد ابراهٌم كمال احمد  .9

  سٌداحمد عبدالعزٌز محسن احمد  .20

  رمضان احمد محمد احمد  .22

  علٌوه محمد السٌد محمد احمد  .21

  حسٌن عٌسوى عراقى السٌد الشٌماء  .23

 النبى عبد اللطٌف عبد محمد الشٌماء  .24
 النجار

 

 عبد المقصود عبد نظمً الشٌماء  .25
على الرحمن  

 

النبى عبد السعٌد السٌد الهام  .26   

بٌومى على محمد السٌد امانى  .27   
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عبدالباسط محمد جمال امانى  .28   

احمد على صالح امانى  .29   

متولى دسوقى متولى فؤاد امانى  .10   

محمد شوقى محمد امانى  .12   

مكى القادر عبد محمد امانى  .11   

العزٌز عبد ابراهٌم محمود امانى  .13   

عطٌه محمد عبدهللا سعٌد امانً  .14   

مسعد محمد عباس احمد امل  .15   

صالح احمد السٌد محمود امل  .16   

سالم عبدالجلٌل السٌد امنٌه  .17   

هللا عوض هالل محمد جمال امنٌه  .18   

حسن حسٌن رافت امنٌه  .19   

علوان السٌد محمد امنٌه  .30   

حموده البارى عبد احمد امٌره  .32   

عبدالوهاب عبدهللا احمد امٌره  .31   

عوض طلبه اسماعٌل امٌره  .33   

غنٌم عبدالعزٌز السٌد امٌره  .34   

وهبه الشحات مصطفى السٌد امٌره  .35   

 محمد حسن مصطفى حسن امٌره  .36
 القناوى

 

محمد على شحاته امٌره  .37   

المرسى الحفٌظ عبد عادل امٌره  .38   
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محمود السٌد الوهاب عبد امٌره  .39   

ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد محمد امٌره  .40   

حسن محمد محمد امٌره  .42   

عبدالعزٌز عبدالسالم نزٌه انشراح  .41   

محمد امٌن اٌمن اٌمان  .43   

محمد عبدالمقصود حسام اٌمان  .44   

ابراهٌم هالل فوزى حمدى اٌمان  .45   

طه محمد السٌد خلٌل اٌمان  .46   

محمود محمد عادل اٌمان  .47   

سلٌمان مصطفى عاطف اٌمان  .48   

السٌد الفتوح أبو عصمت اٌمان  .49   

النجدى ابراهٌم على اٌمان  .50   

عطٌة عبدالستار فتوح اٌمان  .52   

عطٌه سٌداحمد محمد اٌمان  .51   

ابراهٌم عوض محمود اٌمان  .53   

الحكٌم عبد السٌد ناصر اٌمان  .54   

  محمد محمود ٌحٌى اٌمان  .55

 

 الودرسَي الوسئولَي عي السكشي                                                          رئَس القسن

 د.ٌُبء حودى د.رحبة فتحي

   احود ًشوً. د
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 (3جروة )

 د.َُبم شعببى                                      د.هٌ ابو زٍد

 البحث االسن  

  على محمد السٌد على محمد احمد  .2

  سلٌم محمد محمد احمد  .1

  محمد الكرٌم عبد محمد محمد احمد  .3

  حسن ٌوسف محمود احمد  .4

  محمد منصور ابراهٌم نبٌل احمد  .5

  مصطفى عبدالرؤوف السٌد ٌاسر احمد  .6

  محمد احمد عاطف اسامه  .7

  ابراهٌم السٌد ابراهٌم اسالم  .8

  منصور محمد جمال اسالم  .9

  الجوهرى عبدالهادى محمد سعٌد اسالم  .20

  عالم اسماعٌل محمد محمد اسالم  .22

  احمد محمدى مصطفى اسالم  .21

  العزونى ابوالعال صابر اشرف اٌه  .23

  السٌد ابراهٌم السٌد اٌه  .24

على السالم عبد السٌد اٌه  .25   

غرٌب عبدالفتاح السٌد اٌه  .26   

عطٌه حبٌب عطٌه اٌمن اٌه  .27   

الدٌن سراج محمود محمد بالل اٌه  .28   
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محمد فهمى جالل اٌه  .29   

عطٌه ذكى جمال اٌه  .10   

السٌد محمد حامد اٌه  .12   

متولى طلبه خالد اٌه  .11   

العال عبد نجٌب محمد رضا اٌه  .13   

محمد احمد سعٌد اٌه  .14   

محمد محمد سلٌمان اٌه  .15   

عبدالمجٌد الشحات صالح اٌه  .16   

سابق عزب محمد صبحى اٌه  .17   

انس السٌد عادل اٌه  .18   

جاد محمد محمد عادل اٌه  .19   

احمد اللطٌف عبد القادر عبد اٌه  .30   

سعٌد ابو السٌد رمزى محمود عزت اٌه  .32   

عطٌه الصادق قدرى اٌه  .31   

رمضان الشبراوى محمد اٌه  .33   

احمد خلٌل محمد اٌه  .34   

التواب عبد الداٌم عبد محمد اٌه  .35   

المقصود عبد عبده محمد اٌه  .36   

السمٌع عبد محمد محمد اٌه  .37   

عبدالمقصود عزب موهوب اٌه  .38   

احمد العال عبد احمد بسمه  .39   
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مرسً محمد السٌد بسمه  .40   

السٌد محمد عطٌه بسمه  .42   

اسماعٌل المعز عبد محمد بسمه  .41   

ابراهٌم عبدالحمٌد محمد بسمه  .43   

نور محمد محمود محمد بسمه  .44   

السٌد عبدالسالم ٌاسر بسمه  .45   

احمد مصطفى صالح تغرٌد  .46   

على توفٌق كامل توفٌق تقوى  .47   

عنان حسن الرازق عبد عنان تهانى  .48   

عبدالقادر الدٌن جمال محمد اشرف جهاد  .49   

على عبدالمحسن على جهاد  .50   

السٌدعطا محمد العاطى عبد محمد جهاد  .52   

احمد الجٌد عبد محمد حبٌبه  .51   

االمام الباز االمام حسناء  .53   

  محمد حسن صبحى حسناء  .54

  الرازق عبد محمود فوزى حسناء  .55

 

 رئَس القسن                      كشي                   درسَي الوسئولَي عي السالو

                                                                                     د.ٌُبء حودى                                                               فتحٌ  شبدٍَ.د
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 (4جروة )

 د.رضوً احود                            د.هروٍ الشَخ  

 البحث االسن  

  شحاته العال عبد السٌد الشاذلى السٌد  .2

  خلٌل عبدالمطلب السٌد رضا السٌد  .1

  بدوي السٌد محمد السٌد  .3

  الرحمن عبد جابر احمد اٌمن  .4

  على مسلم السٌد صبحى اٌمن  .5

  عمران محمد محمد طلعت اٌمن  .6

  السٌد محمد  عبدالرازق اٌمن  .7

  محمد احمد عبدالرؤف اٌهاب  .8

  العال عبد محمد العال عبد ثروت  .9

  بولس هللا عبد عادل جمٌل  .20

  حسن حسن سامً حسن  .22

  الجالد السٌد عطٌه عبدالسالم حمدى  .21

  خلٌل رشاد ربٌع رضا  .23

متولى جالل محمد احمد حنان  .24   

احمد مصطفى محمد حنان  .25   

حسن محمد محمود خلود  .26   

متولى السٌد محمد محمد دالٌا  .27   

على احمدى ابراهٌم على دعاء  .28   
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بٌومى صالح اشرف دنٌا  .29   

سلٌمان صبحى عماد دنٌا  .10   

عٌسً احمد عٌسً دنٌا  .12   

محمد عابد هانى دنٌا  .11   

محمد الحمٌد عبد صابر دٌنا  .13   

على احمد على دٌنا  .14   

محمود محمد عماد دٌنا  .15   

عطٌة لطفى حامد ذكرى  .16   

السٌد عبدالحمٌد سلٌم مسلم رانا  .17   

عبدالحلٌم عبدالفتاح التهامى رانٌا  .18   

بدوى كامل العربى رانٌا  .19   

محمد عمر امٌن جمٌل رانٌا  .30   

محمد احمد سعٌد رانٌا  .32   

متولى رجب عاطف رانٌا  .31   

ابراهٌم على عثمان رانٌا  .33   

السٌد السٌد فتحً عمرو رانٌا  .34   

السٌد حسٌن مدحت رانٌا  .35   

عبدالرحمن الشحات اشرف رباب  .36   

السٌد محمد السٌد رحاب  .37   

سعد عبدالعزٌز منصور خلٌل رحاب  .38   

الشاذلً محمود السعٌد رحمه  .39   
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هللا نصر محمد محمد رحمه  .40   

العكشه محمد محمد محمد محمود رحمه  .42   

عبدالرحٌم طاهر احمد  رضوى  .41   

عبدالعال أحمد عزت محمد رضوى  .43   

محمود السٌد محمد رغده  .44   

الرحمن عبد حسن هشام رغده  .45   

العزٌز عبد احمد العزٌز عبد رنا  .46   

عبدربه محمد رجب محمد رنٌا  .47   

عبدالجلٌل محمد عبدالستار روضه  .48   

احمد ٌوسف احمد رٌهام  .49   

شعبان فؤاد السٌد رٌهام  .50   

ابراهٌم محمود خالد رٌهام  .52   

سالم اسماعٌل عبدالرحٌم رأفت رٌهام  .51   

السعدنً علً ساهر رٌهام  .53   

محمد منصور إسماعٌل زٌنب  .54   

  عبدهللا عبده محمد حمدى االء  .55

 

 كشي                                         رئَس القسن                                         الودرسَي الوسئولَي عي الس 

 د.بثٌََ السَد                                                                 د.ٌُبء حودً       

 


