
 

Student Distribution for Strategy of Nursing 
Education and Health education 

semester 2016/2017 nd2 

G1  الدم ( مرض سكراشراف: د/ سامية ابراهيم ) بروجيكت 
 

    آالء احمد محمد محمود الغول   1
    آمل مجدى آبو العطا عمران   2  
    عبادةآية محمد عبد الوهاب رزق    3  
    آيه السيد مسعد رمضان   4  
    أحمد عبد الرازق احمد عبد الفتاح الشناوى   5  
    أمينه جاب هللا بدير محمد حسين   6  
    أيه محمد هالل محمد جعفر   7  
    أيه منير محمد امين   8  
    احمد شاكر محمود علي   9  
    امبابى عامراحمد صفوت عبد الغفار    10  
    احمد طارق احمد عبد العال   11  
    احمد على محمد عبد العزيز   12  
    احمد محمد صابر محمود   13  
    احمد محمد عبد الفتاح ابراهيم   14  
    احمد نصر عطيه محمود سليمان الحداد   15  
    ادهم الرفاعى مرسى الشربينى كشك   16  
    اسراء خيرى محمد محمود الغندور   17  
    اسراء عبدالحميد عوض علي ابوعلي   18  
    اسالم محمد عبد اللطيف حسن الحداد   19  
    اسماء سامى عبدهللا جمعه المشد   20  
    اسماء محمود محمد سمره   21  
    الشيماء محمود شعيب ابراهيم عوف   22  
 

 

ابراهيماشراف: د/ سامية   

 

 



 

 

G2 )اشراف: د/ سامية ابراهيم ) بروجيكت مرض ضغط الدم 

 الهام زينهم عبد الغفار عبد المولي   23  
 اميره حسن ابراهيم ابراهيم محمد داود   24  
 ايمان سمير اسماعيل المرسى اسماعيل النعامى   25  
 ايه رزق العدوى على كراوية   26  
 عبد الرحمن الشربينى ايه عطيه   27  
 بسمه رضا بركات ابراهيم شهده   28  
 حسناء احمد مختار محمد على   29  
 خلود ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد هللا   30  

 دنيا ابراهيم أمين ابراهيم احمد   31
 رانيا اشرف لطفى عبد العال االيح   32  
 رانيا غسان سعدو الزامل   33  
 ريم رمضان حسن رمضان السروى   34  
 زينب اسامه محمد عبد المقصود   35  
 سارة زاهر محمد عنتر عطيه   36  
 ساره جمعه فوزى حسين   37  
 ساره رزق احمد خضر حسن   38  
 سالى محمود محمد السيد عبد الوهاب   39  
 سعاد السيد احمد محمد الحديدى   40  
 سماح خليل عبد العزيز المتولى   41  
 سها محمد احمد عبد القادر   42  
 شيماء احمد عبد الخالق محمد شحاته   43  
 شيماء متولى عطيه جوده سيف   44  
 

 

 

 اشراف: د/ سامية ابراهيم

 

 

 



G3 )اشراف: د/ حنان عوض ) بروجيكت مرض سكر الحمل 

 عبد الرحمن محمد المصرى توفيق   45  
 عبد هللا اسماعيل اسماعيل الدسوقى الهلباوى   46  
 عبير ابراهيم شحاته محمد   47  
 عمر احمد محمد حسن الكومي   48  
 كريمان ابراهيم صدقى عبد هللا قدوس   49  
 مايسه عابد مصطفى محى الدين   50  
 محمد ابوالعنين ابوالجود ابوالعنين   51  
 محمد حسام الدين انور ابو العنين   52  
 محمد حسن السيد محمد   53  
 محمد عبد هللا محمد عبد هللا عرفات   54  
 محمد عبد المنعم محمد على   55  
 محمد محسن فاروق فؤاد محمد   56  
 محمود عادل احمد عزام   57  
 مديحة عبد العزيز عبد العزيز الحسينى   58  
 رزق محمد رزق محمد مرفت   59  
 منه هللا محمود سيد احمد على العبادى   60  

 مها عليوه محمود محمد   61
 مى عبد العزيزعوض هللا خضر ابراهيم   62  
 نرمين ابراهيم عيد ابو الوفا   63  
 نورا صالح حسن صالح   64  
 نورا على مصطفى محمد علي   65  
 مصطفى أبوالمجد نيره نبيه ابراهيم   66  
 

 

 اشراف: د/ حنان عوض

 

 

 

 

 

 



 

G4 )اشراف: د/ حنان عوض ) بروجيكت عدوى الجهاز التناسلى للمرأة 

 هاله رشدى سعد عبد الواحد   67  
 هدى شحته الشبراوى عباس   68  
 هدير عبد الخالق السيد ابراهيم   69  
 هناء جمال اسماعيل احمد اسماعيل   70  
 هناء محمد ابراهيم محمد شمس الدين   71  
 وفاء حامد محمود الرفاعى   72  
 والء محمد محمد مرعى الشوبكى   73  
 والء منصور السيد منصور على   74  
 ياسمين رمزى فتحى على   75  

 آيه سعفان محمد سعفان   76
 آيه شوقى السيد جمعه كشكه   77

 عبد هللا عبد المنعم عبد المقصود آيه   78  
 آيه محمود عبد الرؤف محمود محمد امين   79 

 أحمد حلمى محمود حسنين عويضه     80
 أحمد عبد الغنى صالح عبد الغنى الحسينى    81
 أمانى السيد احمد عبد الرحيم     82
 أمل ابراهيم سلمان ابراهيم     83
 غنام أميره أنور عارف مخيمر     84
 أميره احمد محمد السيد الجيار     85
 أميره حامد عطيه عوض     86
 احمد محمد متولى السروى   87
 احمد وحيد اسعد عبدالعزيز     88

 

 

 اشراف: د/ حنان عوض

 

 

 

 

 



 

G5 المياه الزرقاء بالعين( اشراف: د/ ايمان احمد فاضل ) بروجيكت 

 الفتوح احمد عثمان اسراء رمضان ابو     89
 اسماء محمد محمد ابراهيم مجاهد     90
 اميره عبد الرحمن عبد الرازق ابراهيم     91
 انتصار حسين السيد زيدان   92
 ايمان ابراهيم مصبح ابراهيم     93
 ايمان خيرى مسعد عبد العزيز نور الدين    94
 ايمان فايز محمد عبد الرازق     95
 ايمان محمد احمد محمد عبد هللا     96
 جيهان رضا عبد الحميد احمد خفاجى    97
 دعاء محمد سليمان الهجرسى     98
 رانيا ايمن السعيد الكنانى     99

 رباب المرسى محمد المرسى الرفاعي   100
 ريم ابراهيم على مطاوع     101
 زينب ابراهيم عبد الغفار اسماعيل     102
 زينب رضا المتولى اسماعيل     103
 ساره محمد السيد محمد عبد العال     104
 ساره محمود حسن احمد نصار     105

 سهام اشرف ابو السعود ابراهيم سالمه   106
 شيماء سمير عبد الوهاب شبارة     107
 عبد هللا طارق عبد هللا على السبروت     108
 على على عبده عبد الواحد سعد     109

 

 

 اشراف: د/ ايمان احمد فاضل

 

 

 

 

 



G6 المياه البيضاء بالعين( اشراف: د/ ايمان احمد فاضل ) بروجيكت 

 علياء محمد عبد اللطيف محمد فرحات    110
 عواطف كمال محمود رمضان بركات    111
 فاطمه السيد محمد محمد عطيه عبد الرحمن     112
 ابو حلبيةكريم مجدى محمود      113
 ليلى خالد محمد أحمد الطنطاوى     114

 محمد أحمد محمد على العدل   115
116   

 محمد ابراهيم عبد المهيمن ابراهيم الشربينى   

 محمد احمد محمد يوسف محمد المندراوى     117
 محمد احمد مهران احمد عنان     118
 محمد صدقى عبد القادر سعد     119
 محمد محمود عبده ابو العطا الخولى     120
 محمود احمد نعمان خفاجى     121
 مريم ابراهيم محمد سليمان ابراهيم     122
 مريم سامى صالح شوشه     123
 مصطفى يسن محمد عبد الحميد الحارون     124
 منار السيد محمد عبد المطلب     125
 مني محمد السيد عبد التواب موسي     126
 نيره المنير محمد المنير عبد الغنى     127
 هبه اسماعيل اسماعيل اسماعيل الخميسى     128
 هدير نصر السعيد شميس     129
 والء الشربينى يحى فرحات حسنين     130
 والء نبيل عبد السالم ابراهيم     131
 ياسمين محمود محمد محمود زيدان     132

 

 

 احمد فاضل اشراف: د/ ايمان 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


