
 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الرابعة

                        

 

 التمريض: القسم/الشعبة

 مستجد: الحالة الدراسية                                               

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

 5   ابراهيم السيد ابراهيم دمحم تمراز (الثالثة)امراض نسا وتوليد

 

 11   احمد اشرف عبدالحليم مطر (الثالثة)امراض نسا وتوليد

 

 102   االء حمدى دمحم عبده عبدهللا (الثانية)تخصصات جراحه

 

 106   السعيد دمحم السعيد على بكير (الثانية)تخصصات جراحه

 

 204   حامد السيد احمد دمحم على (الثالثة)امراض نسا وتوليد

 

 224   دعاء احمد دمحم دمحم (الثالثة)تثقيف صحي

 

 249   رضا على مصطفى على اسماعيل (الثالثة)احصاء حيويه

 

 280   ساره دمحم عوض عبدالسالم (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 314   صابرين سليمان محمود دمحم ابراهيم (الثالثة)علم نفس نمو



 

 330   على رمضان عبدالعال عبدالعال (الثالثة)احصاء حيويه

 

 331   علي عبدهللا ابراهيم علي عطيه (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 359   لمياء السيد على  السيد (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 376   دمحم شوقى فوزى السيد ابو العال (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 388   دمحم دمحم الدمرداش سعد دمحم (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 390   دمحم دمحم سليم حسين (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

تخصصات  - (الثالثة)امراض وجراحه اطفال
 (الثانية)جراحه

 395   محمود ابراهيم حسن مصطفى

 

 401   محمود طه عبدالفتاح على عامر (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 418   مني حسن السيد دمحم رزق (الثالثة)علم نفس نمو

 

 440   ندا احمد على الصادق (الثالثة)علم نفس نمو

 

 486   هدى عالء الدين مصطفى همام (الثالثة)امراض وجراحه اطفال



 

 488   هدير خيرى السيد متولى دمحم (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 

 509   ورده السيد عمر دمحم (الثالثة)امراض وجراحه اطفال

 باقي: الحالة الدراسية                       

 

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب المقررات

 

امراض نفسية ( - الرابعة)(2)اداره تمريض 
تمريض الصحة  - (الرابعة)وعقلية
تمريض المسنين  - (الرابعة)النفسية

طب ( - الرابعة)حقوق إنسان( - الرابعة)(2)
عالقات  - (الرابعة)طرق بحث - (الرابعة)مسنين

( 2)لغة انجليزية   - (الرابعة)إنسانيه
 (الرابعة)(الرابعة)

 2   امنيه احمد ابراهيم حسن

 

امراض نفسية ( - الرابعة)(2)اداره تمريض 
 (الرابعة)طرق بحث - (الرابعة)وعقلية

 3   ايه سعيد عبدالعاطى دمحم

 

 8   دمحم سيد دمحم الكمشيشى (الرابعة)(2)اداره تمريض 

                        
 
 
 
 

 



 
 2من الخارج: الحالة الدراسية

 

 م رقم الجلوس اسم الطالب اليــــــــــــــــــــوجد مقررات محمله

 

طب  - (الرابعة)تمريض الصحة النفسية
 (الرابعة)مسنين

 1   هند الشحات بركات عمر الصعيدى

                       

 

عميد 
 الكلية

وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب

رئيس 
 الكنترول

  أعضاء الكنترول مدير عام شئون الطالب

       


