
Hospital Training Evaluation summer 
2019 

Monday 16 September 2019 
 مستشفي مصطفي كامل العسكري 

 

ID Student Name  
Hospital 

name 

Room 

number 
Time Examiner 

5115147 
5115148 
5115425 
5115422 
5115183 

 رنا محمد حامد محمد الرجال
 رنا محمود ضياء قماز

سلومه حكيم مرعىهبه هللا   
 هاجر عماد عبد الفتاح احمد عبد المنعم

محمد   امين سعيد  اشرف  سلمى  

ي  ر
سك

لع
ل ا

ام
ي ك

طف
ص

 م
في

ش
ست

 م

C-614 

 

9:30-10:00 

Sara El Serow 

 

5115239 
5115107 
5115331 
5115091 
5115074 

 علياء علي فؤاد عبد العزيز
 جهاد سعيد جابر عبد السالم ابراهيم

اليمين جرجس منصورمريم عاطف ابو   
 ايه محمد فتحى محمد مطر

 ايه اشرف السيد سعيد

10:00-10:30 

5115392 
5115128 
5115211 
5115467 
5115169 

 نداء هشام محمد اسماعيل
 دينا سالمه محمود سالمه غانم

مكاوى  هللا  عبد عائشه  
 ساره ماهر محمد عبد الحليم القبانى

الاله عبد هللا  فتح محمد  هللا  عبد ساره  

10:30-11:00 

5115138 
5115426 
5115061 
5115043 
5115482 

 رانيا طاهر احمد حامد الشناوى
 هبه زهير كامل الرحمانى
 امنيه عطيه محمد عطيه

جود   احمد محمد  الدين عالء  اسراء  
 مها سميح مختار محمد  الديب

11:00-11:30 

5115483 
5115152 
5115324 
5115053 
5114195 

 نورين محمد احمد عبد الرحيم السخاوى
الجزار   احمد سيد اشرف  روان  

 مروه فايز حامد  الزقيلى
عليوه احمد  نبيل محمد  آالء  

البسيونى  عبده حامد  الحسينى سديم  

11:30-12:00 

5115438 
5115395 
5115240 
5115122 
5115451 

 يارا احمد محمد مختار علي عزام
ابراهيم محمد  محمود  الغنى عبد ندى  

 علياء محمد محمود عبد القادر فياله
سعيد  على  صالح الدين عالء داليا  

 يوسف سعد محمد سعد الشاعر

12:00-12:30 

5115277 
5115362 
5115058 
5115225 
5115019 

 مارينا جورج ميشيل انيس عبده
عماد فتح هللا عبد الرحيم مقلد مى  

 امانى جابر السايح حسن
 عبد هللا احمد ابراهيم احمد محمد

رجب  اسماعيل محمد عاطف  احمد  

12:30-1:00 



5115040 
5115041 
5115042 
5115044 
5115048 

زناتى السيد على السيد اسراء  

الصيرفى  امين محمود  بكر  اسراء  

بحيرى  رمضان متولى  رمضان اسراء  

حشيش  ابو  محمود سعيد مجدى  اسراء  

االشهب  مفيد فهمى  محمد  اسماء  

C-514 

9:30-10:00 

Nourhan Esmat 

Abd El Ghany 

 

5115269 
5115054 
5115055 
5115057 
5115062 

 لينه حمدى عبد الحفيظ شعيب
عماره  هللا  جاب  نعيم نعيم االء  

سعيد  عزت  محمد  صالح  االميره  

على  احمد  مصطفى الشيماء  

شعله  السالم  عبد محمد امنيه  

10:00-10:30 

5115069 
5115085 
5114463 
5115442 
5115291 

على  احمد  سليم  محروس  ايمان  

قمح  قطب محمود  المحسن  عبد آيه  
 عصام عزت احمد سعد نعيم

 ياسمين طلعت عبد المجيد محمد الصبان
 محمد ثروت محمد طلعت حسن الشربينى

10:30-11:00 

5115210 
5115191 
5115203 
5115206 
5115208 

 طارق عبد الرازق عبد الرازق على الكنانى
 سهيله عبد السالم كامل السيد شعله

 شيرين   اسامه محمدعبد المقصود محمد
 شيماء  محمود محمد حامد البواب

 صفاء سعد عبد الجيد يونس

11:00-11:30 

5115155 
5115254 
5115144 
5115390 
5115322 

النجار  على  ناجى الخالق  عبد روان  
 فاطمه عيسى محمد عيسى يحيي

خفاجى   محمد ابراهيم ايهاب رنا  

الشرابى المحسن عبد اشرف ندا  
 مروان  احمد ابراهيم محمود على سليمان

11:30-12:00 

5115325 
5115327 
5115335 
5115356 
5115365 

 مروه مجدى محمد  احمد
 مروة حامد احمد احمد  يوسف
 مريم محمد على عبد العال سليم

 منه هللا ممدوح محمد السعيد مصطفى ابراهيم
 ميار  جمال محمود محمود  عبد هللا

12:00-12:30 

5115383 
5115386 
5115405 
5115332 
5115262 

 مينا اشرف توفيق جوهر
 مينا هانى امين منصور  ميخائيل

احمد السيدنرمين ناصر فؤاد   
عقيل  يوسف الفتاح عبد مريم  

 كريم ضياء الدين   ابراهيم

12:30-1:00 

5115116 
5115449 
5116510 
5114480 
5115151 

 حنان حسن نجم الدين احمد حبيب
 يمنى  وجيه عبد هللا  شعير

 علياء احمد محمد محمد احمد
 ريم طارق محمد يوسف بلتاجى

عبد المنعم احمد    محمد روان  احمد  

C-414 

9:30-10:00 

Rana Saied 

5115188 
5116501 
5115233 
5115286 
5115293 

 سمر سمير عبد العزيز ابراهيم السواح
 اسالم محمود عبد السالم 

 عال اشرف احمد عبد السالم محمد
 محمد احمد محمد احمد عبد النبى

 محمد حسن محمد محمد عيد

10:00-10:30 

5115303 
5115312 
5115321 
5115323 
5115326 

 محمد  عبد اللطيف شعبان  كونه
 محمد مجدى مهدى محمد الفقى

 مرنا مجدى محمد  نوفل
 مروان محمد كمال الدين محمد السيد

 مروة احمد شتا حويلى سالم

10:30-11:00 

5115333 
5115377 
5115263 
5115020 
5115130 

 مريم على سعيد  عبد هللا
 ميرنا عادل زكى توفيق

 كيرلس نشات خليل عطا هللا
 احمد عبد الجواد عبد الحميد محجوب مدكور

 دينا يوسف محمد يوسف

11:00-11:30 



5115444 
5115092 
5115204 
5114037 
5115378 
5115380 

 ياسمين محمد عبد العزيز  محمد
على النجار ايه محمد محمد  

 شيرين رضا علي الفشني
 احمد منار احمد على   حمدان

 ميرنا  عصام عبد السالم حجازى
 ميرنا مجدى عزمى سيدهم

11:30-12:00 

5115075 
5115084 
5115334 
5115347 
5115189 
5115379 

 ايه اشرف السيد جمال الدين يونس
 ايه عبد الكريم محمد دغيم
 مريم مجدي فتحي فوزي

 منه هللا احمد محمد فراج الطنيخى
 سمر  محمد محمد  عيسى

هللا  عوض جرجس كامل كريم ميرنا  

12:00-12:30 

 


