
قسم تمريض   االول الدراسي للفصل    ات الطلبه الي مجموعتوزيع 

 2021-2020 الجامعي للعام    صحة مجتمع 

Group 1 

 رزق   ثابت   سمير   ابانوب  .1
 محمد   حلمى   محمد   ابتسام  .2
 الفتاح   عبد   محمود   احمد   اسالم  .3
 عزيز   حنين   فريد   إبرام  .4
 جبر   خلف   ربيع   زينب  .5
 ماهر   ثابت   يسرى   زينب  .6
 احمد   محمد   هللا  خلف   ساره  .7
 الحكيم   عبد   محمود  احمد   شرين  .8
 صالح   المنعم   عبد   محمد  شيماء  .9

 الغنى   عبد   الستار   عبد   بركات   احمد  .10
 عوض   راضى   جمال   احمد  .11
 اسماعيل   الباب   فتح   محمد  حسن   احمد  .12
 جرجس   جابر   فايز   انجي  .13
 جبرائيل   غالى   جبرائيل   انجيلوس  .14
 محمد   احمد   حمدى   ايمان  .15
 رحمه عصام محمد جمعه . 16

 

 

 منسق العملي                    المنسق العام                             رئيس القسم                                          

 م.م/زينب محمد حسن          د/ نجالء أمين محمد                   أ.د/ يسريه السيد حسين 

                                 

 

                                                                               

 

 

 

 



 

Group 2 

 

 احمد شحاته موسى عبد العظيم  .1
 اسامه سداد فتحى فداوى  .2

 اسراء هشام محمد عبد السالم  .3
 اسماء مجدى على كامل  .4

 عزمي محمد حسن امنيه   .5
 امنيه محمود ابراهيم الجارحى  .6
 ايمان حنا ظريف شلبى  .7

 باسم محمد محمد عبد المولي  .8

 جون ممدوح راغب فرج  .9
 حسام حسن عبد الفتاح احمد  .10
 دعاء صالح فتحى حجازى  .11

 رغده محمد قناوي يونس  .12
 رفعت رأفت ذكي بولس  .13
 رفيده شعبان محمد نجاتي  .14
 داليا انور محمد حسين  .15
 علي راندا ناصر عيد   .16

 
 

 

 

 منسق العملي                    المنسق العام                             رئيس القسم                                          

 م.م/زينب محمد حسن          د/ نجالء أمين محمد                   أ.د/ يسريه السيد حسين 

                                 

 

 

 

 

 

 



 

Group 3 

 احمد طلعت عليان عبد الباقى  .1
 احمد عبد العزيز محمد سيد  .2
 اسامه عبد الرحمن محمد ابراهيم  .3

 عبد الناصر دكروري اسماء احمد   .4

 االء احمد ابراهيم عبد العظيم  .5

 امانى كمال كمال جبران  .6
 امجد مجدى حليم مجلى  .7
 اميره فضل عيسى حلمى  .8
 اميره محمود عبدالرسول على  .9

 ايه محمد عبد القادر على  .10

 باسم نصحى ميخائيل دانيال  .11
 بسمه ربيع محمد محمد  .12
 دينا خالد عويس خالد  .13
 رامى بطرس شفيق بطرس  .14
 هلل صاوي رضا يسين عبد  .15

 ريهام محمد خليل ابراهيم  .16

 زينب احمد عبد الرازق محمد  .17
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 م.م/زينب محمد حسن          د/ نجالء أمين محمد                   أ.د/ يسريه السيد حسين 

                                 

 

 

 

 

 



Group 4 

 صالح محمود صابر عبد الخالق  .1
 ميشيل بطرس جرجس صموئيل   .2
 ضحي صبحي عيسي عبد الغني  .3
 شيماء محمود عبد الحميد خليفه  .4

 شيرين تايب بدري احمد  .5

 سوسن محمد احمد على  .6
 شريف كمال يوسف مسعود  .7
 سميه محمود عبد العزيز ابو زيد  .8

 سماح توفيق على توفيق  .9
 سميحه ضاحى محمد تونى  .10
 زينب محمد نور الدين عمر  .11

 ساره هشام محمد محمود  .12
 ل رمضان خلف ساميه جما  .13
 احمد محمد الصغير صادق  .14

 اسامه عبد الرحيم يوسف صالح  .15

 اسالم حسن عبد الحميد عليوه  .16

 اسماء عمر ناجي محمد  .17
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Group 5 

 احمد عبد هللا احمد موسى  .1
 احمد عشرى فوزى عبد العزيز  .2
 اسامه يوسف جاد الرب حسانين  .3

 اسراء خالد هيمن محمد  .4
 سيد صديق محمود اسراء   .5
 اسالم عالء الدين محمد عمر  .6

 اسماء محمد احمد عبد المنعم  .7
 اسماعيل عماد ابراهيم حسن  .8
 االء خلف عبد الحميد عبد الجواد  .9

 االء نبيل محمد خلف  .10
 اميره انطونيوس فاروق داود  .11

 ايمان نادر عبد العاطى محمد  .12
 ايناس سيد سنوسي شحاته  .13
 ايه احمد عبد الوهاب صالح  .14
 ته يعقوب باسم جرجس شحا  .15
 باسم عمر عبد السالم تغيان  .16
 احمد شعبان محمد عبد النبى  .17
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Group 6 

 احمد على خلف عبد النعيم  .1

 اسراء عبد التواب عبد الرشيد   .2

 اسالم محمود محمد عبد اللطيف  .3

 االء حسين محمد محمد  .4

 امال خالد شحاته حلمى  .5
 امانى حمزه يحى حسن  .6
 ايه حسانين سليمان شحاته  .7
 ايه رجب عبد العزيز شحاته  .8
 ايه شعبان محمود محمد  .9

 حسن عاشور حسن على  .10
 حنان ربيع عبد الظاهر احمد  .11
 محمد رانيا حسانين محمد   .12
 رشيده محمد صغير علي  .13

 ريمون عماد عوض خليل  .14
 ريهام عباس محمد محمود  .15
 ابراهيم شعبان على خليل  .16
 احمد شعبان احمد عبد الغنى  .17
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Group 7 

 صابرين عنتر احمد ابو العال  .1
 صفاء سيد احمد حسين  .2
 شيماء محمد حسانين شباط  .3

 شرين بطرس كامل عطيه  .4
 جمال عامر شعبان مغنى   .5
 سهيله عثمان احمد محمد  .6

 سحر هاشم حلمى بيومى  .7

 ساره سمير جرجس منتياس  .8
 ساره عباس محمد سيد  .9

 زمزم مصطفى يحيى عبد الغنى  .10

 رحاب يونس سيد عباس  .11
 رحمه احمد حسن على  .12
 رانيا نادى محمد عبد الموجود  .13

 رامى يوسف تقى معوض  .14

 حسام محمد نظير إبراهيم  .15

 جرجس معوض منير معوض  .16

 طه مظهر أحمد زاهر   .17
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Group 8 

 بيشوى عادل يوسف برسوم  .1
 تبارك فولى محمد على  .2
 ايهاب مرن عيسى صديق  .3

 ايه عماد الدين نسيم تهامى  .4

 ايمان على فتحى كامل  .5

 انتصار قطب احمد قطب  .6
 انجي خالد فاروق احمد  .7
 اميره حسن محمد محمد  .8

 امال جمال احمد سيد  .9

 اسماء رضا عبد التواب محمد  .10
 اسماء رمضان احمد عبد العال  .11
 اسالم محمود محمد توفيق  .12

 احمد وجيه شوكت توفيق  .13
 احمد يحى خلف هللا عبد المعبود  .14
 اسحق عماد اسحق بنيامين  .15
 ابراهيم ابوعميره حسن اسراء  .16
 ايه احمد خلف عبد الخالق   .17
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Group 9 

 احمد عنتر محمد على  .1
 احمد ماهر خلف عبد الحفيظ  .2
 حنفى بشر على اسراء   .3

 الحسن تايب حسن عبد العظيم  .4

 الزهراء ماهر كامل محمد  .5

 امانى كمال جمال احمد  .6

 ايمان سيد عبد العزيز مزيون  .7

 ايه ابراهيم حسين سيد  .8

 بشر خالد خلف مهني  .9
 بيتر وصفى ملك عبده  .10
 حنان محمد سعداوي محمد  .11

 دعاء ادريس عبد السالم سعيد  .12

 رانيا مصطفى اسماعيل عبد الحكم  .13

 علي عبدهللا خليفه رحاب   .14
 رحاب مدحت شوقى امام  .15
 رحمه حربى عبد الاله خلف   .16

 شواط   سيد   صابرين  .17
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Group 10 

 احمد محمد رمضان محمد  .1
 احمد محمد عبد السالم حسن  .2
 اسراء محمد جميل محمد  .3
 اسراء محمد عبد الجواد على  .4
 محمد عدلى مسلم اسالم  .5

 الشيماء احمد سيد غريب  .6

 امانى على انور محمد  .7

 ايه جمال يحى ابراهيم  .8

 بيشوى اسحق عياد سمسوم  .9

 دعاء سعد عبد الجواد احمد  .10

 رامى عادل صبحى ابسخرون  .11

 رحاب طه فتحى عبدالصالحين  .12

 زينب زكي عبدالعزيز علي  .13

 ساره رمضان راضى عبد الجواد  .14

 شيماء عاشور عبد الحميد فولى  .15
 عماد عبد هللا محمد   شيماء  .16
 سندس سعيد احمد عبد الرحيم   .17
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Group 11 

 احمد محمد على عبد النعيم  .1
 احمد محمد عوض توفيق  .2
 احمد احمد عبد الوهاب امال   .3

 ايه صالح محمد سيد  .4

 جهاد عبد المنعم رياض عطا  .5

 حسن احمد عبد الجابر عبد الرحيم  .6

 دينا ايليا مرتكى ايليا  .7

 رانيا عزام سعد احمد  .8
 رانيا محمود عبد الرؤف عثمان  .9

 رفيق جمال سمير اسحاق  .10
 رويده عبد هللا عبد الناصر حسانين  .11
 الحكيم ساره متولى عبد الظاهر عبد   .12

 سهير احمد عبد المعز شلقامى  .13
 شيماء خالد جمال عبد القادر  .14

 محمد   رمضان   كامل   ابراهيم   حسن  .15

 المعبود   عبد   فخرى  محمود   ابراهيم  .16
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Group 12 

 اسالم على ناجى على  .1

 اسماء جمال مصطفى عبد الحميد  .2

 ايمان خالد عثمان مصطفى  .3

 ايناس محمد احمد محمد  .4

 سيد متولى ايه اشرف   .5

 بسمه وائل حسن عبد هللا  .6

 جرجس سمير شاكر جاد السيد  .7

 جهاد خالد صابر توفيق  .8

 حسام حسن عبد الموجود حسن  .9

 دريه محمد جاب اللله .10

 دعاء حسنى محمد محمد  .11

 رحاب سعيد على عبد الباقى  .12

 ريهام عبدالرحيم على محمد  .13

 أحمد حمدي كامل سيف  .14
 أحمد خالد زغلول محمد   .15
 مهنى  الموجود   عبد   محمد   زينب  .16
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