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  روضة احمد احمد محمد عبده  .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م عتاب حسين.م 

  م.م لبنى عيد

 دعاء قدري مم.

 
 

 روفٌدة عطٌة ابراهٌم محمد ابراهٌم  .7

 عبدالمهٌمن محمد عطٌةرٌم مصطفى   .3

 رٌهام  محمد احمد محمد  .4

 رٌهام السٌد محمد امٌن ابراهٌم  .5

 رٌهام عبدهللا مبروك عطوة  .6

 رٌهام محمد عبدالعظٌم محمد السٌد  .2

 رٌهام محمود محمد محمد ابو هاشم  .2

 رٌهام وجٌه محمد عبدهللا  .9

 رٌوان حامد احمد محمد عبدالغنً  .01

 على حسنزهراء عبدالمحسن   .00

 زهراء عالء عثمان محمود  .07

 محمد فوزى محمد محمد جمعه  .03

 محمد محمد الدمرداش سعد محمد  .04

 محمد محمد السٌداحمد على كفافى  .05

 محمد محمد سلٌم حسٌن  .06

 محمد محمد طلبة عمر طلبه  .02

 زٌنب احمد عٌد احمد  .02

 زٌنب السٌد اسما عٌل عبدالمحسن  .09

 عامرزٌنب السٌد محمد محمد   .71

 زٌنب حسن محمد محٌى على حسن  .70

 زٌنب خٌرى متولى ابراهٌم  .77

 سارة جمال على احمد شرٌف  .73

 ساره حسن محمد مرسً  .74

 عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد محمد السٌد  .75

 عبدالرحمن عاطف صبحى محمد عبدالاله  .76

 عبدالرحمن كمال محمد حموده  .72

 عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد عبداللطٌف  .72

 ساره سامى كمال مصطفى حماد  .79

 ساره على على احمد حسن  .31

 عماد عبدالفتاح عبدالعال هسار  .30
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 ساره قاسم عبدالحمٌد قاسم حجازى  .37

 ساره مجدى محمد غرٌب  .33

 ساره محمد عوض عبدالسالم  .34

 محمد محمدى احمد هسار  .35

 سالى  محمد محمود السٌد  .36

 سامح احمد امٌن حسن  .32

 عبدهللا محمد عبدالعالسعٌد   .32

 سعٌد عبده عبدالحمٌد على  .39

 سلوى اشرف حسن محمود  .41

 محمود حمدى على الفٌشاوى  .40

 محمود خالد عبدالصمد عثمان حسن  .47

 محمود طه عبدالفتاح على عامر  .43

 سماح عبدالهادى احمد  محمد  .44

 سماح محمد خمٌس محمد السٌد  .45

 سماح نبٌل بخٌت عطوه  .46

 محمد صادق سمر السٌد  .42

 سمر جمعة عبدالمنعم السٌد  .42

 سمٌحة أشرف عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الحوت  .49

 سمٌحه السٌد خلٌل السٌد  .51

 سمٌره محمد جمعه عبدالرحمن سٌد احمد  .50

 سهٌلة عبدالباسط حسن تهامى ابوزٌد  .57

 شروق احمد محمد محمد جمعة  .53

 شروق اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل موسى  .54

 صبحى حفناوى محمد شروق  .55

 شرٌن محمد حمدى متولى  .56

 شفاء محمد علً مسلم سالم  .52

 شٌماء إبراهٌم عبدالوهاب مصطفى  .52

 شٌماء السعٌد أحمد محمد عبدهللا  .59

 شٌماء جمال وهبه الشرباصى  .61

 شٌماء رافت محمد الصابر محمد  .60

 شٌماء صابر مختار بحٌري  .67

 شٌماء عطوه عبدهللا محمد  .63

 عمران عبدالتواب خلٌفة شٌماء  .64

 شٌماء كامل محمد عبدالمقصود  .65

 شٌماء محمد عبدالباقى حافظ  .66

 شٌماء محمد عبدالرازق عبدالصادق  .62

 صابرٌن سلٌمان محمود محمد ابراهٌم  .62

 صباح حلمى محمد عبدالحافظ  .69

 عبدالرحمن هانً احمد بركات  .21
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 عبدالعزٌز اشرف عبدالعزٌز عبدالرحمن  .20

 عبدهللا اكمل على على  .27

 عبدهللا عادل عبدهللا محمد  .23

 عبدهللا مجدى عبدهللا محمود  .24

 عبدهللا محمد السٌد هواري  .25

 عبٌر السٌد فاضل سلٌم  .26

 عبٌر على ابراهٌم محمد حسٌن  .22

 عزة نبٌل السٌد عبدالفتاح فضل  .22

 عالء الدٌن عبدهللا حسن برٌك  .29

 على رمضان عبدالعال عبدالعال  .21

 على محمد على محمود الصاوى  .20

 علً عبدهللا ابراهٌم علً عطٌه  .27

 علٌاء احمد محمد فراج صقر  .23

 علٌاء حسٌن ابراهٌم حسٌن قاسم  .24

 علٌاء عبدالحكٌم ابراهٌم السٌد العٌداروسً 80

  علٌاء على على محمود أحمد 88
 عمر السٌد السٌد ذكى 88

 عمر عبدالعزٌز حسنى سلٌم احمد 88

 عمرو جمال محمد النبراوى 88

 فارس ضوٌحى سالمه محمد 88

 احمد السٌد احمد هفاطم 88

 حفنً امام حفنً هفاطم 88

 ٌاسمٌن عبدالمنعم محمود عبدالمنعم عٌاد 88
 ٌسرا جمال عبداللطٌف متولى 88
 فاتن عارف حمودة سلٌمان 80
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school   

 

 (7102/  7102) الترم الثانى االسم م

  حمدى موسى عطٌة هفاطم  .0
 
 

 م م :نشوى صابر
 

 م م :هدى مرزوق
 

 م : اسراء محمد

 راغب على ابراهٌم هفاطم  .7

 فاطمه عارف رشٌد سلٌم سبع  .3

عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم  هفاطم  .4
 الغرباوى

 على ابوالعلى محمد خلٌل هفاطم  .5

 محمد  رشٌدي محمد هفاطم  .6

 فاطمه محمد كامل عبدالفتاح عقل  .2

 فاطمه ناصر عبدالفتاح عبده  .2

 فاطمه نصر ابراهٌم نصر احمد رمضان  .9

 فداء مصطفى محمد متولى مصطفى  .01

 فهٌمه احمد حامد احمد كامل  .00

 كرٌم مرسى محمد بغدادى  .07

 كرٌمان محمد محمد على خلٌل  .03

 كمال محمد محمد عبدالوهاب  .04

 عبدالمجٌد السٌدلبنى السٌد   .05

 لطفى محمد محمود حسن جاد  .06

 لمٌاء السٌد على  السٌد  .02

 لمٌاء خالد احمد جمٌل  .02

 لمٌاء محمد حسٌنى احمد متولً  .09

سماء محمد عبدهللا ابراهٌم الجندى   .71
 البصٌلى

 سماح عبدالسالم محمد محمود مرسً  .70

 سماح عبدالعزٌز عبدالعزٌز احمد  .77

 عبدالحمٌد السٌدلٌلى عصمت حسٌب   .73

 مارٌنا وجٌه ادوارد بطرس  .74

 ابراهٌم حسن محمد ةهب  .75
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 هبة هللا محمد محمد أحمد عٌداروس  .76

 محمد محمد عزب ابراهٌم القشاوي  .72

 محمد محمود ابراهٌم حسن  .72

 محمد مهدى عبدالعاطى صالح  .79

 محمود ابراهٌم حسن مصطفى  .31

 محمود احمد عبداللطٌف ابو طالب  .30

 محمود احمد عثمان على  .37

 محمود حسام سعٌد ابراهٌم الكاشف  .33

 جمعه لطفى جمعه ةهب  .34

 هبة زغلول ابراهٌم محمد  .35

 عٌسى محمد ابراهٌم ةهب  .36

 هبة محمد ابراهٌم حسن هٌكل  .32

 هبة محمد سلٌمان السٌد  .32

 هدى سلطان عبدالرحمن محمد  .39

 هدى عبدالفتاح فتوح مصطفى األعرج  .41

 الدٌن مصطفى همام هدى عالء  .40

 هدٌر توفٌق ٌوسف عبدالعاطى  .47

 هدٌر خٌرى السٌد متولى محمد  .43

 هدٌر رمضان عبدالمنجى عبدالحمٌد  .44

 هدٌر عبدالحلٌم عبدالعزٌز محمد  .45

 هدٌر عبدالمنعم احمد الشحات  .46

 هدٌر عصام عامر محمد عامر  .42

 هدٌر كٌالنى السٌد محمد الكٌالنى  .42

 عبدالجوادهدٌر محمد كامل   .49

 هدٌه عٌد عبدالفتاح متولى  .51

 هناء السعٌد عبدهللا السعٌد  .50

 هناء رفعت احمد محمد  .57

 محمود عٌسى محمد اسماعٌل  .53

 محمود غرٌب محمد السٌد غرٌب  .54

 محمود محمد عبدالظاهر محمد السٌد  .55

 محمود منصور احمد حمدان سلٌمان  .56

 مروة  ابراهٌم محمد السٌد  .52

 ابراهٌم محمد علً محمد طعٌمهمروة   .52

 مروه محمد حافظ السٌد  .59

 مروه محمد شوقى محمد إبراهٌم قوره  .61

 مصر مصطفى سلٌم  مصطفى  .60

 ٌاسمٌن احمد محمد السٌد على  .67

 محمد شوقى فوزى السٌد ابو العال  .63

 محمد صبري محمد حسٌن  .64
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 معالى محمد عبدالعظٌم عبدالعظٌم السٌد  .65

 عٌد مصلحىمنار رمضان   .66

 منال رمضان محمود ضٌف  .62

 منى جابر عطٌه النفادى عطٌه  .62

 منى سامى هالل السٌد  .69

 منى عبدالنبى سٌد احمد  .21

 منى على محمد حسٌن الدالى  .20

 منى غرٌب حسٌن محمد  .27

 منً حسن السٌد محمد رزق 97

 منً محمود سرٌع كرٌر 08

 مها محمد عبداللطٌف ابراهٌم 08

  ٌاسر محمد بٌومىمها  08

 موسى حجازى عبدالعزٌز احمد 08

 مؤمن رضا حسٌنى محمد 08

 مى حسٌن ابراهٌم عبدالغنى 08

 طارق محمد عبدالعزٌز ىم 08

 ٌاسمٌن امام السٌد على 09

 ٌاسمٌن راضى السٌد السٌد محمد 00

 ٌاسمٌن رفعت محمد عبده عبدالرحٌم 07

 ٌاسمٌن سامح صابر محمد 78

ٌاسمٌن عبدالباقى ابراهٌم عبدالباقى  78
 البرعى

 هٌام محمد محمد حسن 78
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group 3   

  out-patient clinics      

 

 (7102/  7102) الترم الثانى االسم م

  مى عادل احمد عبدالمجٌد  .0
 
 

 اسماء علىم م :
 
 احمد محمود: م 
 

 ٌناس محمدم : ا

 موسىمى محمد شعٌب   .7

 مى محمد فكرى السٌد على العشماوى  .3

 مٌاده  عبدالعظٌم حجاز  محمد  .4

 مٌاده كمال عبدالمنعم عبدالعزٌز  .5

 مٌاده محمود محمد عبدالعزٌز  .6

 مٌخائٌل سامح كمال مٌخائٌل  .2

 نانسى محمد انور محمد عثمان  .2

 نجاة  الهادى  محمد  ابراهٌم  .9

 نجالء  فتحى عبدهللا محمد  .01

 نجوى ناجح السٌد السٌد عبدالحق  .00

 محمد ابوهاشم حسٌنى ابوهاشم  .07

 محمد احمد عبدالعال محمد  .03

 محمد أحمد متولً أبو العال  .04

 محمد احمد محمد الهادى السٌد  .05

 محمد السٌد محمد غرٌب شهاب  .06

 محمد السٌد هدهد السٌد  .02

 محمد أمٌن محمد أمٌن  .02

 محمد ثروت محمود محمد  .09

 حامد عبدالعال ابراهٌم سرحانمحمد   .71

 محمد سعٌد السٌد على عٌون  .70

 محمد سعٌد عبدالرازق محمد دسوقى  .77

 ندى احمد محمد السعٌد أبو مسلم عمر  .73

 ندى السٌد على  عبدالرحمن  .74

 ندى جمال محمد محمد عوض  .75

 ندى حسانٌن حسن ابراهٌم  .76

 ندى ممدوح اسماعٌل محمد  .72

 رمضان علىنرفانا هشام محمد   .72

 نرمٌن  محمد عبدهللا السٌد دسوقى  .79
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 نرمٌن محمد سالم منصور  .31

 نسمه اشرف اسماعٌل على  .30

 نسمه السٌد جوده ابراهٌم  .37

 نشوى مصطفى السٌد اسماعٌل  .33

 ابراهٌم سلٌمان موسى هنعم  .34

 عطٌة مصطفً حسن هنعم  .35

 نعمه محمد سعٌد مصطفى  .36

 نفٌسه محمد ابراهٌم محمد  .32

 نهاد احمد ٌسن محمد السواح  .32

 نهال سعٌد عبدالعزٌز السٌد  .39

 نهى خالد عطٌه عبدهللا  .41

 نوال أحمد السٌد محمود  .40

 نورا السٌد عبدالحمٌد احمد  .47

 نورا لطفى عبدالعظٌم على  .43

 نورا محمد بكرى محمد  .44

 نورهان ابراهٌم احمد عبدالحمٌد  .45

 نورهان احمد سمٌر مقبل  .46

 منصور متولى شباٌك نورهان خالد  .42

 نورهان عبده محمد عطٌه  .42

 نورهان مصطفى محمد امٌن محمد محمد  .49

 نٌفٌن رزق على عبدالقادر  .51

 نٌفٌن رمضان على ابراهٌم  .50

 هاجر الشامى عبدهللا قاسم الٌمانً  .57

 هاجر حسٌن جودة عطٌه  .53

 هاله السٌد محمد السٌد  .54

 هاله فتحى مصطفى عبدهللا علٌم  .55

 هاله مصطفى حسنٌن الدسوقى الشعراوى  .56

 هانم ماهر طه محمد  .52

 مصطفى أحمد أمٌن عبدالسالم سالم  .52

 مصطفى حمدى فرج اسماعٌل فرج  .59

مصطفى محمود عبدالسالم عبدالمجٌد   .61
 زٌتون

 هناء محمد على منصور  .60

 هناء محمد محمود احمد على  .67

 هناء محمود محمد المهدى الشهٌدى  .63

 ٌوسف محمد سباعى هند سعٌد  .64

 هند عبدهللا ابراهٌم ٌوسف  .65

 هند على مصطفى على حسبو  .66

 هند ماجد كامل محمد عبدالعاطى  .62
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 هنٌه سامً  عبدالمجٌد علً  .62

 هٌام محمد رضا السٌد ابراهٌم البدوى  .69

  وسام محمد عبداللطٌف محمد 98

  وفاء عصام معوض علً 98

  والء السٌد محمد حماد احمد 98

  والء رمضان عبدالباقً حسانٌن 98

  والء سعٌد حسن محمد 98

  ٌارا محمد محمد سلٌمان 98

  ٌاسمٌن احمد السعٌد على العشماوى 98

  محمد صالح احمد مرسى حجازى 99

  محمد طلعت متولى السٌد 90

  محمد عادل مرسى مرسى خلٌل 97

  محمد عاشور خلٌل احمد دنٌا 08

  عبدالحلٌم السٌد محمدمحمد  08

  محمد عصام محمد فتح هللا 08

  محمد عماره على على بدٌر 08

  محمد فتحى محمد عطٌة سٌد احمد 08

  محمد فوزى عبدهللا منصور 08

  فاطمة محمود ابراهٌم ابراهٌم 08

  محمد السٌد محمد الكمشٌشً 09

  هند محمد السٌد احمد 00

  عبدالسالم  العٌسويوسام  عبدالباسط  07

  وجدان ابراهٌم احمد على 78

  وردة محمد محمود على 78

  ورده السٌد عمر محمد 78


