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بيان بالمقررات المسجلة لطالب في فصل دراسي من فرق سابقة للعام  :
 األكاديمى

                                                      

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 األولى

                          

 

 التمريض: القسم/الشعبة

باقي : الحالة الدراسية                                                                            

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

 1   احمد السيد دمحم منصور (األولى)فسيولوجي

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 2   احمد نبيل دمحم السيد دمحم

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 3   احمد هيثم احمد عبد السالم عبد المحسن



 

 4   اسامه عبد هللا دمحم عطيه دمحم (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 5   اسامه دمحم دمحم عبده

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 6   االء محسن احمد جمعه

 

 7   الفتاح الفتاح  كمال عبد امانى  عبد (األولى)فسيولوجي - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

 8    السيد صادق السيد سليمإنشاد (األولى)علم االجتماع

 

 9    احمد حسن ابراهيم خشبهإيمان (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 



 

 10   ايناس دمحم منصور السيد دمحم (األولى)فسيولوجي

 

 11   ايه محمود على دمحم (األولى)فسيولوجي - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 12   بالل جمال احمد دمحم النجار

 

 13   حاتم حسام حسن توفيك (األولى)فسيولوجي - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 14   حسام دمحم دمحم دمحم السيد السبع

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 15   خلود ياسر عبدالمنعم دمحم



 

 16   ساره جمال دمحم دمحم حسن (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

 17   ساره دمحم السعيد دمحم (األولى)فسيولوجي - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
 (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 18   سند كمال سند ابراهيم

 

علم  - (األولى)علم االجتماع - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
 (األولى)(اولى) 2لغة إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)النفس

 19   عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز بسيونى

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 20   عمر دمحم احمد متولى

 

 21   عمرو دمحم السيد عبالفتاح (األولى)فسيولوجي



 

 22   كريم اشرف امجد احمد السيد (األولى)فسيولوجي - (األولى)حموق إنسان

 

 23   دمحم ابراهيم حسن دمحم (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

 24   دمحم احمد  شولى احمد (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

 25   دمحم احمد دمحم احمد البمرى (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم االجتماع

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 26   دمحم اسامه فوزى التهامى

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 27   دمحم رضا دمحم مصطفى عبد العال



 

 28   دمحم سعيد غنيمى فرج (األولى)فسيولوجي - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 29   محمود اكريم دمحم سليمان

 

 30   محمود حماده ابراهيم  عطيه (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 

 

علم  - (األولى)حموق إنسان - (األولى)2التمريض الباطني والجراحي 
لغه إنجليزيه  - (األولى)فسيولوجي - (األولى)علم النفس - (األولى)االجتماع

 (األولى)( ب1)
 31   مى سمير عبد هللا على العبيط

                         

 

وكيل الكلية  عميد الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

  أعضاء الكنترول مدير عام شئون الطالب رئيس الكنترول

        

 

      

        

                         

                          


