خطه قسم تمريض الصحه النفسيه
2019-2018

جروب ()1
د.بسمه الغرباوي
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رباب محمود محمد عيد العبد
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رحمه حسينى محمد على محمد
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رشا محجوب محمد السيد
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رضوه خالد أحمد فتحي ابراهيم

.5

رغده حسن عبدالرحيم سالم مسلم
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رندا فوزى محمد عطيه
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ريم ابراهيم محمد عبدهللا حسين
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ريهام محمد السعيد عبدالحليم
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زينب احمد عبدالرحيم يوسف
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 .12ساره الديدامونى قاسم عبده
 .13ساره السيد محمد عبدالعليم
 .14ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى
 .15ساره عبدالوهاب محمد ابراهيم العجمى
 .16ساره محمد ابراهيم محمد
 .17ساره محمد حسين محمد

د.غاده
البحث
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المدرسين المسئولين عن السكشن
د .رحاب فتحي
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رئيس القسم
د.هناء حمدي

جروب ()2
د.مي ابو زيد

د.هيام شعبان
االسم
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عال عطية أحمد عطية
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عال محمد احمد عبدالمقصود
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غاده عطيه رمضان عطيه فوده

.4

فاطمه الزهراء محمد احمد

.5

فاطمه السيد ابراهيم زكى

.6

فاطمه السيد محمد محمد سليم
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فاطمه حبيب محمد محمود

.8
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فاطمه سعيد ابراهيم متولى
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 .11فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى
 .12فاطمه على خليل ابراهيم
 .13فايزه احمد ابو المجد على ابو ليله
 .14فايقة السيد محمد السيد احمد نجم
 .15فكريه ايمن احمد عبد الرحيم
 .16لمياء حلمى عبداللطيف محمد
 .17ماجده عبدالعليم عبدالعليم عوض هللا

البحث

 .18مرتينا عماد فاروق عزيز
 .19مرثا سمير عطيه عبدالقدوس
 .20مرفت أحمد محمد إسماعيل محمد
 .21مروه ابراهيم محمود عبدالمقصود
 .22مروه جمال محمد عطيه غنيمى
 .23مروه سمير محمود السيد
 .24مروه صبرى عبدالحميد محمد اسماعيل
 .25مروه محمد صالح عبدالفتاح
 .26مروه محمد عبدالحميد سليمان داود
 .27مروه نجاتى عوض مرغنى
 .28ملكه بشير السيد عبد الجليل
 .29منار مجدي طه علي سليمان
 .30منار مصطفى طه غنيم
 .31منال احمد عبدالسالم حسين عبدالعال
 .32منال رضا عبد هللا عبد الحميد
 .33منال فكرى عبدالعزيز اسماعيل
 .34منال محمد السيد محمد عمر
 .35منه هللا سباعى على احمد السباعى
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 .37منى مهدى محمد مهدى حسين
 .38مها ماهر متولى السيد
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 .43عصام نبوي شحاتة درغام
 .44على محمد محمد حسن
 .45محمد احمد زكى شحاتة
 .46محمد احمد محمد احمد ابو جبل
 .47محمد ايمن موسى محمود
 .48محمد جالل صالح زين احمد موافى
 .49محمد حسين حسن ابراهيم
 .50محمد رأفت عثمان عبدالحميد زهرى
 .51محمد راجح عبدالحميد محمد السيد
 .52محمد رمضان الشبراوى ابراهيم
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د.هانم احمد
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جروب ()3
د.عزه السيد

د.هدي سعيد

االسم
.1

مياده هاشم عبد الفتاح عبد المعطى

.2

ناهد محمد احمد اسماعيل

.3

نجاة طارق محمود جمعة

.4

نجالء محسن فاروق متولى

.5

ندا السعيد عبدهللا محمود

.6

ندا رمضان ابراهيم حسانين

.7

ندا عبداللطيف حسين ابراهيم نمر

.8

ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور

.9

ندى محمد السيد محمود

.10

نهال السيد علي عبدالحليم

.11

نهال السيد محمد سيد

.12

نور الهدى احمد ديب مسعد

.13

نورا احمد الحسينى عباس

.14

نورا السيد شعبان محمد

.15

نورا السيد محمد حمد

.16

نورا عاطف جوده احمد اسماعيل

.17

نورا عطية الشحات عطية

د.اسراء
البحث

.18

نورهان ابراهيم السيد السيد

.19

نورهان السيد محمد احمد

.20

نورهان خالد عبدالمحسن قرشى

.21

نورهان محمد حسينى محمد فرغلى

.22

نوسه احمد محمد على احمد

.23

نيره محفوظ صادق ابراهيم

.24

نيفين محمد صالح سليمان

.25

هاجر احمد عبد الحميد محمد

.26

هاجر السيد حسن محمد ابراهيم

.27

هاجر محمد سعد الدين محمد عرفه

.28

هاله ابراهيم السيد الحفنى

.29

هاله عبداللطيف ابراهيم احمد

.30

هاله محمد علوى عثمان مصطفى

.31

هاله هانى ابراهيم محمد

.32

هالين محمد دياب مرسي

.33

هانم سعيد بكري متولي

.34

هبه فتحي محمد زكي

.35

هدي محمد محمد عبدالعظيم

.36

هدى ياسر عبدالعزيز عبدالواحد

.37

هدير احمد عبدالرحمن عبدالمنعم

.38

هدير عماد عبداللطيف ابو السعود كروان
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هند السيد محمد حسين
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هند حسن السيد ابراهيم محمد

.41

هند على حسن على السيد الجندى
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هند محمد عبدالعزيز خليل

.43

محمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى

.44

محمد عبدالغني خطاب عبدالغني عبدالستار

.45

محمد عبدهللا ابراهيم منصور حالوة

.46

محمد على رشاد السيد الشهيدى

.47

محمد قطب محمد احمد

.48

محمد كمال قطب موسى دسوقى

.49

محمد محمود عبدالعزيز على

.50

محمد محمود عبدالواحد ابراهيم

.51

محمود عبدالجليل عبدهللا عبدالمجيد
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محمود عبدالعزيز محمد علي
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محمود عمر عبدالسالم مكاوي

.54

محمود فرحات محمد عبدالعظيم

المدرسين المسئولين عن السيكشن

رئيس القسم

د.صفاء متولي

د.هناء حمدي

جروب ()4
د.رضوي احمد

د.مروه الشيخ
االسم
.1

هيام رفيق محمد مصيلحى

.2

وسام عثمان يونس يوسف

.3

وسام محمد حسين احمد

.4

وفاء أحمد عبدالعظيم أحمد

.5

وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سليم

.6

والء محمود محمود حسن

.7

يارا محمد عبدالعظيم السيد

.8

ياسمين السيد محمد محمد

.9

ياسمين رأفت عبدالصمد امام

.10

ياسمين عبدهللا حسن أحمد

.11

ياسمين عبدهللا عبدالرؤف محمد

.12

ياسمين عبدالمعبود عبدالحميد ابراهيم

.13

ياسمين عطية مدبولي حميد

.14

ياسمين عمر احمد سالم

.15

يسرية طارق عوض عبدالجليل شهوان

.16

يمنه مجدى لطفى ابوطالب

.17

دعاء عمر هريدى مرسى

البحث

.18

رانيا شعبان محمود محمد

.19

رانيا عبدالحفيظ مرسى محمد موسى

.20

رانيا لطفى على مرسى

.21

ريهام احمد اسماعيل احمد

.22

ساره عيد الشربينى احمد الشربينى

.23

ساره محمد عوض عبدالسالم

.24

سميرة رأفت نظيم عطيه

.25

شيماء سامي حسن حسن

.26

فاطمة محمد ابراهيم عبدالفتاح

.27

فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم

.28

فاطمه عبدالرحمن عطيه ابراهيم

.29

منار عبدالعزيز عبدهللا حسانين

.30

منال محمود عبدالعاطى عبدالغنى

.31

منى عبدالنبى سيد احمد

.32

نجوى شعبان محمد على

.33

نرمين السيد عامر سليم عامر

.34

نورا مأمون رمضان عطيه

.35

هاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبدالجواد

.36

هاله مصطفى حسنين الدسوقى الشعراوى

.37

هند الشحات بركات عمر الصعيدى

.38

هند سعيد يوسف محمد سباعى

.39

والء السيد محمد متولي

.40

ياسمين محب محمد عبدالحافظ

.41

منصور نجاح منصور علي

.42

سعيد محمود ابراهيم سيد احمد

.43

عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم

.44

عبدالعزيز محمدعبدالعزيز جاد

.45

على رمضان عبدالعال عبدالعال

.46

محمد احمد محمد السيد السيد

.47

محمد اسماعيل حسن محمدابراهيم

.48

محمد الشحات احمد ابراهيم على

.49

محمد حامد عبدالعال ابراهيم سرحان

.50

محمد خالد محمد حسن محمد

.51

محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى

.52

محمد عادل عبدالحليم محمد

.53

محمد عبدالحليم السيد محمد

.54

محمود مجدى محيى محمد عبدهللا
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