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

                                            

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الثالثة

                      

 

 التمريض: القسم/الشعبة

 مستجد: الحالة الدراسية                                           

 

 

رقم  اسم الطالب المقررات
 الجلوس

 م

 

 6   ابراهيم دمحم المغاورى ابراهيم بندارى  (الثانية) تغذيه تطبيقيه

 

 37   اسراء عبدالنبي ربيع دمحم (األولى)فسيولوجي

 

 82   االء السيد ابراهيم دمحم  (الثانية) تخصصات جراحه

 

 109   امنية مجدى احمد السيد (الثانية)تخصصات جراحه

 

 121   انسام احمد عيسوى عيسوى (األولى)فسيولوجي



 

 184   خالد دمحم اسماعيل السيد معروف  (الثانية)تخصصات جراحه

 

 288   دمحم اسماعيل حسن دمحمابراهيم (الثانية)تخصصات جراحه

 

 296   سامح ناصف حمدى طة (الثانية) تخصصات جراحه

 

 301   دمحم عبدالحميد عبدالمعطي عبدالحميد (الثانية)تخصصات جراحه

 

 350   نجالء دمحم فتحى اسماعيل (الثانية)(اشعه، فحوص معمليه )علوم تشخيصيه 

 باقي: الحالة الدراسية                     

 

 

رقم  اسم الطالب المقررات
 الجلوس

 م

 

تثقيف  - (الثالثة)امراض نسا وتوليد - (الثالثة)احصاء حيويه
 (الثانية)تخصصات جراحه - (الثالثة)صحي

 1   احمد خيرى دمحم السيد

 

 6   بهاء الدين فتحى عبدالرازق خليل (الثانية)تخصصات جراحه



 

تمريض صحه االم وحديثي  - (الثالثة)امراض نسا وتوليد
 (الثالثة)الوالده

 8   دعاء عمر هريدى مرسى

 

علم نفس  - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال - (الثالثة)احصاء حيويه
 (الثالثة)نمو

 11   سعيد محمود ابراهيم سيد احمد

 

 - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال - (الثالثة)احصاء حيويه
 (الثالثة)تمريض اطفال - (الثانية)تخصصات جراحه

 12   شيماء سامي حسن حسن

 

 13   عال جمال احمد دمحم (الثالثة)تمريض اطفال

 

 14   دمحم عادل عبدالحليم دمحم (الثالثة)تمريض اطفال - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 15   محمود الشحات زكى السيد (الثالثة)علم نفس نمو - (الثالثة)تمريض اطفال

 

تمريض  - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال - (الثالثة)احصاء حيويه
 (الثالثة)علم نفس نمو - (الثالثة)اطفال

 16   هبة دمحم محمود محمود الكاشف

 من الخارج: الحالة الدراسية                     

 

 

رقم  اسم الطالب المقررات
 الجلوس

 م

 

 3   ابراهيم شريف ابراهيم ولى الدين (الثانية)تخصصات جراحه - (الثالثة)امراض نسا وتوليد



 

 6   اشجان دمحم حسن دمحم (الثالثة)تمريض اطفال

 

 8   طارق عنتر دمحم عبدالهادى (الثالثة)تمريض اطفال

 2من الخارج: الحالة الدراسية                     

 

 

رقم  اسم الطالب المقررات
 الجلوس

 م

 

 1   اسراء يسرى حامد عبدالمعبود (الثالثة)تمريض صحه االم وحديثي الوالده

 

 2   اسماء صبرى احمد عبدالحميد (الثالثة)تمريض صحه االم وحديثي الوالده

 

علوم  - (الثالثة)امراض نسا وتوليد - (الثالثة)احصاء حيويه
 (الثانية)(اشعه، فحوص معمليه )تشخيصيه 

 3   امل عشرى حربى صادق

 

 5   جمال عبدالناصر دمحم خواص (الثالثة)تمريض صحه االم وحديثي الوالده

 

تثقيف  - (الثالثة)امراض نسا وتوليد - (الثالثة)احصاء حيويه
لغه  - (الثالثة)تمريض صحه االم وحديثي الوالده - (الثالثة)صحي

 (الثالثة)(الثالثة) 2إنجليزيه 
 6   دعاء  احمد  عبدهللا  عطيه مصطفى عبدالعال



 

 7   ريهام احمد اسماعيل احمد (الثانية)(اشعه، فحوص معمليه )علوم تشخيصيه 

 

تمريض  - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال - (الثالثة)احصاء حيويه
 2لغه إنجليزيه  - (الثالثة)علم نفس نمو - (الثالثة)اطفال

 (الثالثة)(الثالثة)
 8   عزة السعيد عبدهللا دمحم العتبانى

 

 - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال - (الثالثة)احصاء حيويه
علم نفس  - (الثالثة)تمريض اطفال - (الثانية)تخصصات جراحه

 (الثالثة)(الثالثة) 2لغه إنجليزيه  - (الثالثة)نمو
 9   عمرو  مصطفى  عبدالسالم السيد على

 

 11   نجوى شعبان دمحم على (الثالثة)(الثالثة) 2لغه إنجليزيه  - (الثالثة)احصاء حيويه

                     

 

وكيل الكلية  عميد الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

مدير عام  رئيس الكنترول
شئون 
 الطالب

  أعضاء الكنترول

     


