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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A1 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             مد محموداالء احمد مح 1

             االء اسامة ابراهيم  2

             االء حمد هللا حمدى 3
             االء عبد هللا سيد 4
             ابانوب امير قاصد فرح 5

             ابانوب كامل وهيب كامل 6

             ابانوب نادى عبد هللا 7

             ابانوب نبيل شحاتة 8

             ابتسام اشرف عبد الرحمن  9

             ابراهيم مسلم سالم 10

             ابراهيم نادر زكرى 11

             ابو بكر محمد عيد 12

             احمد ابو الفتوح شحاتة 13

             احمد ابو بكر طلبة 14

             احمد حامد عمر 15

             حمد حسام الدين شعبانا 16
             احمد حسن سلطان  17

             احمد حسن صالح 18

             احمد حسين نجاح 19

             احمد حمادة احمد 20

             احمد خالد خضر 21

             احمد ربيع عبد العظيم 22

             احمد رمضان محمد 23

             احمد سيد صباح 24

             احمد شعبان محمد حسين 25

             احمد صبحى ابراهيم 26
             احمد عالء احمد 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A2 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             احمد عالء سعد 1

             احمد على كمال 2

             احمد عوض عرابى 3

             احمد عيد احمد 4
             المنعم احمد عيد عبد 5
             احمد فزاع احمد 6

             احمد كمال احمد رجاء 7

             احمد مازن دكرورى 8

             احمد محسن فرغلى 9

             احمد محمد احمد عبد الغنى 10

             احمد محمد على عبد الحميد 11

             احمد محمد على عثمان 12

             احمد محمد فاروق 13

             احمد محى الدين فتحى 14

             احمد مروان احمد 15

             احمد مصطفى سيد 16

             احمد مصطفى فكرى 17
             احمد ممدوح اسماعيل 18

             احمد ناصر محمد ثابت 19

             ر محمد خلفاحمد ناص 20

             احمد هنى رشدى 21

             احمد ياسين صالح 22

             اروى محمود ربيعى 23

             اسامة فضل سعد 24

             اسراء احمد رشدى محمد  25

             اسراء اشرف عبد الروؤف 26

             اسراء اشرف مهران 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A3 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             سيف عبد الحكيم  اسراء 1
             اسراء عالء الدين محمود 2

             اسراء محمود محمد محمد 3

             اسراء مصطفى سيد 4

             اسراء مفتاح محمود احمد 5
             اسراء يحيى شحاتة 6
             اسالم اشرف صالح 7

              اسالم رجب محمد طه 8

             اسالم رشاد عثمان  9

             اسالم صابر بكرى  10

             اسالم صالح حسن  11

             اسالم محمد خيرى 12

             اسالم محمد عبد الصمد  13

             اسالم محمد فؤاد 14

             اسالم ياسين مختار  15

             اء رمضان محموداسم 16

             اسماء سالمة عبد الفتاح محمد  17

             اسماء صالح سالم 18
             اسماء على عبد الفتاح محمد 19

             اسماء محمد عبد المولى 20

             اسماء محمد عوض محمد 21

             اسماء ممدوح خيرى  22

             اسماء يحى رمضان 23

             اسماعيل صالح نصر  24

             اشرف صالح محمد رمضان 25

             امال ايليا ناجى 26

             امانى ثروت عبد المنعم 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A4 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v
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a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             امانى ربيع عبد الحميد 1

             امانى رضوان محمد حسان 2
             راهيمامانى رضى محمد اب 3

             امانى طه عمر عمر  4

             امانى محمد عبد هللا 5

             امل سيد عبد العزيز 6
             امنية احمد سيد عبد الحميد 7
             امنية احمد محمد احمد  8

             امير اسماعيل محمد عبد النبى  9

             عبد الحميد اميرة احمد 10

             اميرة رجب عبد العزيز 11

             اميرة رضا حسن 12

             اميرة شريف حسن 13

             اميرة صالح صادق حنا  14

             اميرة فرح متياس 15

             اميرة ناجى ثابت 16

             اناسيمون حجاج يوسف 17

             انجى عماد جرجس 18

             انطون عادل صموئيل 19
             انور حجازى محمد  20

             اية ابراهيم محمد احمد  21

             اية ايمن نور  22

             اية خالد رشدى 23

             اية خلف سيد 24

             اية سعد احمد ابو العال 25

             اية صالح سيد عبد الحكيم  26

             اية عبد العال كامل 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A5 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             اية عبد الناصر عبد النعيم 1

             اية على احمد عبد اللطيف  2

             اية متولى محمد احمد 3
             اية محمد احمد محمد  4

             اية محمد محمود  5

             اية موسى عبد العال موسى 6

             اية نجاح مسعود 7
             ايمان حمدان بخيت محمد  8
             ايمان زكريا احمد على  9

             ايمان سامى حليم 10

             ايمان طه مصطفى محمد  11

             ايمان فريد حنا  12

             ن كامل ابراهيم رياض ايما 13

             ايمان محمد ابو سريع  14

             ايمان ممدوح هاشم 15

             ايمان نمر عبد المالك  16

             ايمن احمد عبد الحميد 17

             ايناس حسن على  18

             ايناس محمود عثمان  19

             ل محمد على بدور عاد 20
             بدوى حسين عبد الموجود 21

             بسام جمال عبد النور  22

             بسمة حسن سيد  23

             بسمة محروس عرفات  24

             بسمة ناصر عبد الحليم  25

             بوال جرجس سعيد  26

              بيشوى ادوارد افرايم 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A6 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             بيشوى يونان عياد 1

             تسابيح عبد هللا عبد المنعم  2

             تسنيم احمد مراد احمد  3

             تهانى السيد فهيم  4
             توماس ماجد يونان  5

             توماس نبيل بشرى  6

             جاكلين عادل يونان  7

             ين محب فرح جاكل 8
             جرجس خلف ميخائيل  9

             جميلة ضيف احمد  10

             جهاد احمد انور  11

             جهاد صابر عبد البديع  12

             جهاد عبد المنعم محمود  13

             حازم ممدوح فرغلى  14

              حبيبة احمد احمد محمد 15

             حرم محمد عنطر  16

             حسام احمد عبد المجيد  17

             حسام عربى بهجات 18

             حسام عز الدين محمد امين  19

             حسام محفوظ عبد العظيم  20

             حسام ممدوح فتحى  21
             ىحسن شعبان محمد عبد الباق 22

             حسن صالح عبد الجواد  23

             حسن عبد الرحمن حسن محمد  24

             الحسينى شعبان سيد 25

             حمزة على محمد على  26

             خالد احمد مهنى  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A7 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             خالد عرفة عبد الحميد  1

             خالد عصام محمد على  2

             خلود ناجى محمود  3

             خلود ياسر عبد الغنى  4

             داليا جمال سعيد  5
             دعاء زمنى قطب 6

             دعاء سيد محمد  مرسى 7

             دعاء محمد محمد حسن  8

             دميانة سمير وديع  9
             دميانة مالك متى  10
             دنيا جمعة عيد 11

             دنيا دسوقى محمد  12

             دينا خالد صالح  13

             دينا شعراوى ثابت  14

             دينا محمد عبد هللا  15

             راندا احمد محمد  16

             رائد جمال مسعود  17

             واد عبد العزيز رائد عبد الج 18

             رباب محمد فاروق  19

             رجاء صفوت عباس  20

             رحاب جمال مصطفى  21

             رحاب صالح خليفة  22
             رحاب طه ابراهيم على  23

             رحاب نور محمد سيد  24

             رحمة حماد عبد السالم  25

             رحمة فولى احمد عبد الحميد  26

             رشا فولى عبد العزيز  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A8 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             رضا اسطفانوس حنا  1

             رقية شريف فضل  2

             رمضان حسين عبد العزيز  3

             رنا محمد جمعة  4

             روضه محمد حسين  5

             ك صادق روال مال 6
             رويدا احمد محمد احمد  7

             ريمون هانى منير  8

             ريهام رجب على  9

             ريهام شحاتة شعبان  10
             ريهام عبد الناصر خليفة  11
             الزهراء احمد محمد  12

             ليلزياد محمود محمد ابو ال 13

             زينب حسن مصطفى حسن 14

             زينب محمد محمد بخيت 15

             زينب محمد محمود سعيد 16

             زينب محمد مصطفى  17

             زينب نادى محمد 18

             سارة اسطافنوس عدلى 19

             سارة بشير محمد 20

             سارة صالح محمد 21

             ساره ادريس على 22

             سامح حنا ظريف 23
             سحر ممدوح عبد الروؤف 24

             سلمان ربيعى امين 25

             سلوى خلف على  26

             سلوى صالح محمد 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A9 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             سمر اسماعيل متولى  1

             ل توفيقسمر جما 2

             سمر رضا وديع 3

             سمر على محمد 4

             سمعان نعيم بهجت 5

             سمية محمد عبد النعيم 6

             سندس ايمن صالح 7
             سها محمد شفيق  8

             سهام محمد طه  9

             سهيلة حسن خلف  10

             سهيلة عبد الحميد حمدى  11
             سيدة فراج خلف  12
             شروق عيد فرغل 13

             شروق مصطفى  راشد  14

             شريف عمر نادى  15

             شريف مصطفى محمد  16

             شرين جرجس نادى 17

             هللاشيرين شعبان عبد  18

             شيماء جمال على  19

             شيماء خالد سعيد  20

             شيماء ربيع ريان  21

             شيماء رمضان حمدى  22

             شيماء عبد المنعم مصطفى  23

             شيماء عيد ابو بكر  24
             شيماء فيض على  25

             شيماء محمد ثابت  26

             صابرين مصطفى محمد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group A10 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             صفاء هاشم عباس  1

             صفوت سامح نزيه  2

             صالح محمد صالح  3

             صموئيل جرجس يوسف  4

             صموئيل ساويرس نمر  5

             ضاحى حمادة عبد الحكيم  6

             طارق عبد هللا صادق  7

             طارق مجدى ابراهيم  8
             طارق محمد يحيى  9

             طاهر ابو زيد مسلم  10

             طه صابر صالح  11

             طه محمد محمد نصر  12
             عاصم الشربينى ادم  13
             عاصم محمد زكى  14

             عاطف عاطف خليل  15

             عبد الحليم عبد اللطيف محمد  16

             عبد الرحمن ابو سمرة  17

             عبد الرحمن احمد على  18

             عبد الرحمن حسين قطب 19

             عبد الرحمن عاطف عثمان  20

             هنى عبد الرحمن عالء ذ 21

             عبد الرحمن على احمد  22

             عبد الرحمن على شحاتة  23

             عبد الرحمن عمران ابراهيم  24

             عبد الرحمن فتحى طه  25
             عبد الرحمن محمد جبر  26

             عبد الرحمن محمد سيد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B1 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             العال عبد هللا جمال عبد  1

             عبد هللا ربيع عبد هللا  2

              محمد احمد  عبد هللا شحات 3

             عبد هللا شوقى سنوسى 4

             عبد هللا عبد الرحمن محمد  5

             عبد هللا عالء هاشم  6

             عبد هللا عيسى سعد  7

             محمد ابراهيم عبد هللا  8

             عبد المجيد مصطفى عبد المجيد  9
             يوسف  ىعبد المسيح رض 10

             عبدهللا محمد حلمى  11

             عبدهللا محمد زغلول  12

             عبير حسن سليمان  13
             عبير محمد ابو الفتح  14
             ن قاصد عبد المالك عثما 15

             عزام حسن ابراهيم  16

             عزة زين العابدين سعد  17

             عصام عفيفى ناجى  18

             عصام عماد جاد  19

             عال عبد المالك عبد العزيز  20

             على احمد على  21

             د على حسان محم 22

             على سعد جاد  23

             على عبد الحميد صادق  24

             على عبد المنعم على  25

             على محمد احمد عبد الحكيم  26
             على نصر الدين محمد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B2 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             عمر احمد محمد عبد الرحمن 1

             عمر محمد على  2

             عمرو انور خميس  3

             عمرو حمادة خليفة  4

             عمرو محمد محمد  5

             عيد محروس عيد  6

             غادة احمد معتمد  7

             غادة سعداوى شعبان  8

             غادة محروس عبد المغنى  9

             فارس اسامة عبد المنعم 10
             فاطمة احمد عبد الستار  11

             فاطمة اسماعيل فوزى  12

             فاطمة الزهراء عزت عبدالحميد 13

             فاطمة الزهراء محمد على  14
             فاطمة عصام رمضان  15
             فاطمة عصام صالح  16

             فاطمة على عطية  17

             فاطمة عيد خلف  18

             فاطمة محمد يسرى 19

             فاطمة مصطفى عبد الحميد  20

             فاطمةالزهراء حنفى محمود   21

             فام عبده نجيب  22

             فتحية خلف على  23

             فرحة خالد عبد ربه  24

             فرحه خلف فتحى  25

             فريدة حامد محجوب  26

             كرستينا جاد زكى  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B3 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             كرستينا فوزى رسمى  1
             كريم جمعة محمد  2

             كريم ربيع على  3

             كريم ربيع محمد  4

             كريم محمد رجب  5

             عبد النور  كيرلس رشدى 6

             كيرلس عجايبى يوسف  7

             كيرلس عزت شحاتة  8

             لمياء صابر احمد  9

             لمياء فايز محمد  10

             لمياء نادى فتحى  11
             ليديا مرقس داود 12

             ماجد نادى نجيب  13

             ماجده ميخائيل داود 14

             مارتينا سامح نمر  15
             مارلين جرجس شكرى  16
             مارلين ممدوح جرجس  17

             مارينا ابراهيم خلف  18

             ماريو مجدى ليشع  19

             مايكل  جرجس ثابت  20

              مايكل عيد شحاتة 21

             مبروكة ظافر سيد  22

             محمد ابو قرمان محمد  23

             محمد احمد مصطفى  24

             محمد اشرف متولى  25

             محمد امين محمد  26

             محمد جابر محمد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B4 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             محمد جابر مهدى  1

             عيم محمد جمال عبد الن 2
             محمد حربى عبد الرشيد  3

             محمد حسان محمد  4

             محمد حسين عبد الحكيم  5

             محمد حلمى ابو عريف  6

             محمد حمادة محمد  7

             محمد حمدان سيد  8

             محمد حمدى راتب  9

             حمد خالد محمد م 10

             محمد خلف حسين  11

             محمد ربيع محمد عبد الرحيم  12
             محمد رضا عبد هللا  13

             محمد رضا محمد  14

             محمد رمضان يحيا  15

             محمد سعد محمد  16
             محمد سيد صبرى  17
             محمد سيد عبد العليم  18

             محمد سيد محمد  19

             محمد شحاتة على  20

             محمد شعبان طلعت  21

             محمد صابر باشا  22

             محمد صالح كامل  23

             محمد طنطاوى محمد   24

             م محمد محمد عبد السال 25

             محمد عالء الدين محمد  26

             محمد على عبد الحميد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B5 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             محمد عماد مصطفى  1

             محمد عيد عبد التواب  2

             محمد فرجانى محمد  3
             محمد كامل رفعت  4

             محمد محمد فتحى  5

             محمود احمد  محمد 6

             محمد محى الدين جمعة 7

             محمد معيش انور  8

             محمد نصار محمد  9

             محمود احمد محمود عثمان  10

             محمود جمال توفيق  11

             محمود حسام امام  12

             محمود حمادة  شلقامى  13
             محمود خالد محمد جبالى 14

             محمود خالد محمود  15

             محمود خلف عبد العليم  16

             محمود ربيع صادق  17
             محمود شرف شحاتة  18
             محمود شرف محمد  19

             محمود ضاحى عبد الفتاح  20

             محمود مجدى على  21

             محمود يوسف احمد محمود 22

             مدحت خيرى محمد  23

             مرقص سعيد زكى  24

             مروة جمال عبد القادر  25

             مروة حمدى صابر  26

             مروة صالح احمد  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B6 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             مروة فضل زهنى  1

             مروة ناصر نجاتى  2

             مروى فيصل حسن  3

             مريم احمد شحاتة  4
             مريم ارميا حبيب  5

             مريم ايمن فؤاد 6

             مريم سعد عيد  7

             مريم عبد المسيح داود 8

             مريم محمد حسن على 9

             مريم محمد حسين محمد 10

             مريم مالك عيد  11

             مريم نبيل شحاتة  12

             مصطفى احمد سليم  13

             مصطفى جمال محمد  14
             مصطفى حسين حزين  15

             مصطفى خالد خلف احمد  16

             يد مصطفى صفى عبد المج 17

             مصطفى عادل غليوب  18
             مصطفى عامر فهمى  19
             مصطفى عبد الرازق على عباس  20

             مصطفى عماد محمود  21

             مصطفى عيد عبد السالم  22

             مصطفى كامل محمد  23

             مصطفى محمد مصطفى  24

             صطفى محمود احمد عبد الواحد م 25

             مصطفى محمود محمد مليجى  26

             معتز مصطفى عاكف  27
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Medical surgical nursing department – first year, second term 2019 -2020 
 

 

 Group B7 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             منار رسمى حلمى  1

             منار سعيد احمد  2

             منار كامل محمد  3

             منار وليد حسين  4

             توفيق منال عبدربه 5
             منة هللا على ذكى  6

             منة هللا محمد سعد  7

             منصور محمود مسامح  8

             منى عاطف حسن  9

             منى على خلف  10

             منى فتحى احمد  11

             منى ماهر كمال  12

             د مها فتحى احم 13

             مهاب شعبان عبد النعيم  14

             مؤمن جمال حسان 15
             مؤمن جمال خميس  16

             مؤمن جمعة حسن  17

             مى اشرف قناوى  18

             مى خالد احمد  19
             مى رمضان احمد عبد  20
             حمد مى عمر م 21

             ميار رضا كامل  22

             ميخائيل جوزيف نخلة 23

             ميرفت ابراهيم محمد  24

             ميرنا فرج هللا يوسف  25

             ميرنا مالك بباوى  26

             ميرى ثابت مالك  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B8 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             ميالد غطاس بباوى  1

             من خميس مينا اي 2

             مينا خلف ناجح  3

             مينا صالح سعد  4

             نادية عبد العاطى ثابت  5

             نادية كمال كامل  6
             نادية مصطفى شحاتة  7

             ناصر عمر عبد المحسن  8

             نجالء خليل صالح  9

             نجالء رضا سعد  10

             نجوى على يحيى  11

             ندا مجاهد مهنى  12

             ندى جمال فهيم  13

             ندى حسن عرفات  14

             ندى خالد خضر  15

             ندى سعد محمد  16
             ندى سعيد محمود  17

             ى ناجى ندى ضاح 18

             ندى عالء مصطفى  19

             ندى على اسماعيل  20
             ندى على دردير  21
             ندى محمد اسماعيل  22

             ندى محمد مصطفى  23

             نرمين اسامة حسن  24

             نرمين على نواس  25

             عماد حنا  نرمين 26

             نسمة  احمد على  27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B9 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
v

er
a

g
e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             نسيبة سعداوى رجب  1

             نعيمة رمزى فرج  2

             نها حسين محمد 3

             نهال عثمان جحا  4

             نهال ناصر انور  5

             نهلة ادريس عبد السالم  6

             لفهيم نهى سامح عبد ا 7
             نوال خالد خضر  8

             نورا رمضان عبد العاطى  9

             نورا كسبان عبد الحميد  10

             نورا محمد كامل  11

             نوران بهجت عبد الحميد  12

             نورهان ابراهيم على 13

             نورهان جرجس مرزوق  14

             نورهان عبد الخالق زيادى  15

             نورهان عمر صالح  16

             نونه نادى فرج 17
             نيفين رفعت فايز ابراهيم  18

             نيفين نادى فروق  19

             هاجر على محمد  20

             هاجر محمد ابراهيم  21
             هاجر محمد محمود  22
             هادى احمد اسماعيل  23

             هاله ابو صباح شبيب  24

             هاله اسماعيل محمود  25

             هاله حسين محمود  26

             الهام ابراهيم احمد محمود 27
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Medical surgical nursing department – Second year, First term 2020 -2021 
 

 

 Group B10 

Attendance Uniform& 

Kits 

Attitude  

S
co

re
 

 A
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a
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e

 

Signature   score Score  Practice score (4) 

2 
  

2 2 
First 

application  

Second 

application  

             هايدى خالد محمد  1

             طلب هبة محمد عبد الم 2

             هبه شعبان بكر  3
             هدى احمد زايد  4
             هدير ماهر عوض  5

             هدير مخلوف على  6

             هشام فتحى كامل  7

             همت يحيى احمد  8

             هناء احمد عبد الحميد  9

             ونسهناء بدر الدين ي 10

             هناء يوسف عبد النور  11

             وجدى شحاتة نجيب  12

             وجيه ناجح مرسى  13

             وديع عجايبى وديع 14

             وفاء اسماعيل حسن  15

             ياسمين احمد محمد  16
             ياسمين حافظ عبد المجيد  17

             ياسمين سيد احمد  18

             ياسمين صفوت زيدان  19

             ياسمين عامر على عبد المجيد  20

             ياسمين محمد جاد  21

             يحيى هاشم تونى  22

             يسرا جمال طه 23

             يؤانا حاتم وجيه  24

             وت لويزيوستينا صف 25

             يوستينا مجدى وهيب  26
             يوسف رجب رمضان  27

             يوسف محمد عبد الحميد 28

 


