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

                                                      

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الثانية

                          

 

التمريض : القسم/الشعبة

 مستجد: الحالة الدراسية                                                   

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

 1   آٌه دمحم الشبراوى رمضان (األولى)فسٌولوجً

 

 2   احمد صالح دمحم حسن حسٌن (األولى)فسٌولوجً

 

 3   اللطٌف السواح السٌد احمد عبد (األولى)حموق إنسان

 

 4   احمد على أحمد إبراهٌم (األولى)فسٌولوجً

 

 5    دمحمإبراهٌماحمد كمال  (األولى)فسٌولوجً

 

 6   احمد دمحم دمحم عبد الكرٌم دمحم (األولى)علم االجتماع

 

 7    منصور دمحمإبراهٌماحمد نبٌل  (األولى)فسٌولوجً

 

 8    عصام جوده مرسىأسراء (األولى)علم االجتماع

 

 9   السٌد دمحم السٌد بدوي (األولى)علم االجتماع

 

 10   السٌده رجب على الصادق (األولى)فسٌولوجً

 

 11   اٌمن احمد جابر عبد الرحمن (األولى)علم االجتماع



 

 12   اٌمن طلعت دمحم دمحم عمران (األولى)علم االجتماع

 

 13   اٌه خالد عبد الهادى عبد الغنى (األولى)فسٌولوجً - (األولى)حموق إنسان

 

 14   حمدى عبدالسالم عطٌه السٌد الجالد (األولى)فسٌولوجً

 

 15   دالٌا دمحم دمحم السٌد متولى (األولى)فسٌولوجً

 

 16   رانٌا مدحت حسٌن السٌد (األولى)فسٌولوجً - (األولى)علم االجتماع

 

 17   عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن محمود الشامى (األولى)فسٌولوجً

 

 18   عصام ٌوسف رضوان محمود حسٌن (األولى)علم االجتماع

 

 19   عمر سلٌمان السٌد عوض هللا رشوان (األولى)علم االجتماع

 

 20   كرم حسنى حامد متولى (األولى)علم االجتماع

 

 21   دمحم احمد دمحم احمد مسعود (األولى)فسٌولوجً

 

 22   دمحم السٌد عبدالحمٌد منصور دمحم (األولى)علم االجتماع

 

 23   دمحم جمال شرٌف دمحم عبد العال (األولى)علم النفس

 

 24   دمحم رضا حمزة عبد العظٌم السٌد (األولى)علم االجتماع

 

 25   دمحم عبد الجواد عبد العزٌز عبد الجواد (األولى)علم االجتماع

 

 26   دمحم عبدالنبى دمحم توفٌك الحلوانى (األولى)علم االجتماع

 

 27   دمحم عزت عبدالجلٌل احمد (األولى)علم االجتماع



 

 28   دمحم على دمحم دمحم مرسى (األولى)علم االجتماع

 

 29   مصطفى احمد عفٌفى حسانٌن (األولى)حموق إنسان

 

 30   نوره جمال الدٌن دمحم سطوحى (األولى)علم االجتماع

 

 31   نٌره احمد السٌد دمحم نجم (األولى)علم االجتماع

 

 32   نٌره محمود صالح احمد (األولى)علم االجتماع

 

 33   هاجر عبد المنعم السٌد دمحم االلفى (األولى)حموق إنسان

 

 34   هانم محمود دمحم الشرنوبى دمحم عرب (األولى)علم النفس

 

 35   هدى ناصر صابر جوده (األولى)فسٌولوجً

 

 36   هدٌر دمحم دمحم رشاد عزازى (األولى)فسٌولوجً

 

 37   وفاء دمحم دمحم السٌد (األولى)فسٌولوجً

 باقي: الحالة الدراسية                         

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

 1   المجٌد البرماوى آٌة صالح الشحات عبد (الثانٌة)4التمرٌض الباطنً والجراحً 

 

 2   اٌمان دمحم سٌداحمد عطٌه (الثانٌة)تخصصات جراحه



 

 3   إبراهٌم محمود عوض إٌمان (الثانٌة)تخصصات جراحه

 

 (الثانٌة)تغذٌه تطبٌمٌه - (الثانٌة)تخصصات جراحه - (الثانٌة)4التمرٌض الباطنً والجراحً 
 2)لغه إنجلٌزٌه  - (الثانٌة)طرق التحكم فً العدوي فحوص معملٌة - (الثانٌة)جراحه عامه- 

 (الثانٌة)(ب
 4    ناصر السٌد عبد الحكٌمإٌمان

 

 5   جمال علً دمحم علً (الثانٌة)تغذٌه تطبٌمٌه - (الثانٌة)تخصصات جراحه

 

 (الثانٌة)تغذٌه تطبٌمٌه - (الثانٌة)تخصصات جراحه - (الثانٌة)4التمرٌض الباطنً والجراحً 
 2)لغه إنجلٌزٌه  - (الثانٌة)طرق التحكم فً العدوي فحوص معملٌة - (الثانٌة)جراحه عامه- 

 (الثانٌة)(ب
 6   دٌنا صابر عبد الحمٌد دمحم

 

 7   رٌهام علً نعمت هللا علً (الثانٌة)تخصصات جراحه - (الثانٌة)4التمرٌض الباطنً والجراحً 

 

 8   المادر الوهاب عبد غاده دمحم عبد (الثانٌة)4التمرٌض الباطنً والجراحً 

 من الخارج: الحالة الدراسية                         

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

 1   السٌد اسماعٌل السٌد اسماعٌل ابو طالب (الثانٌة)تخصصات جراحه



 

 2   العظٌم الشرلاوي رانٌا مسعد عبد ليس  لها مواد ترم ثانى 

 

 3   السالم على عطٌة نور ٌوسف عبد (الثانٌة)تخصصات جراحه

                         

 

وكيل الكلية  عميد الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

مدير عام  رئيس الكنترول
شئون 
 الطالب

  أعضاء الكنترول

        

 

      

         


