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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 

Group (1) 

 

 
 

 و االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   رانٌا سعد عبد الحمٌد أحمد حسٌن
1.  

 االء صالح سعٌد جنٌدى
2.  

 اء حسن عبدالحكٌم السٌد عبد الهادىدع
3.  

 االء يذًٕد يذًذ يذًٕد
4.  

   اضًاء يذًذ ريضاٌ يذًذ
5.  

   عثذ انًُعى عثذ هللا َٕح ِٕرض
6.  

 ابتهال محمد محمد عوض احمد هلول
7.  

   اضراء يذًذ عثذ انفتاح دطٍٛ
8.  

 احمد عاشور محمد خضر
9.  

 اضًاء عهٗ يذًذ يذًذ
11.  

 احمد ابراهٌم رزق محمد النمر
11.  

   إسالم عبد ربه مصطفى كامل الحدٌنى
12.  

      اٌه السٌد محمد  السٌد مصطفى  
13.  

 احمد رمضان على ٌوسف النافع
14.  

     اٌمان كارم محمد على الشوربجى
15.  

  أحمد صبحً عبدالعزٌز مصطفً العجمى
16.  
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 

Group (2) 

 

 و االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى

A 

  .1 أدًذ يذًذ دًسج فٕاز

  .2   ابراهٌم فاٌز عبدالرحٌم عبدالقوى حسٌن

  .3 احمد محمد عبد العظٌم السٌد

  .4 احمد محمد عبدالجلٌل الجداوى

B 

  .5 مد كشكاحمد محمد مح

  .6 احمد محمد محمود طلبه

  .7 حسن محمد محمد محمد الردان

  .8 زٌنب السٌد ابراهٌم محمد رجب

C 

  .9   امٌرة مسعود السٌد عبد الجلٌل حسنٌن

  .11 شٌماء أحمد محمد محمد موسً 

  .11   اّٚ يصطفٗ عهٗ خهٛفّ

  .12 انجى عاطف حكٌم بخٌت شحاته

  .13   بثٌنة فرحان عبد المطلب عٌد قلقله
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
 

Group (3) 

 

 االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 م

  .1 اٌمان جمعه عبد الواحد رمضان

  .2   اٌه  عادل ٌوسف على حسانٌن

  .3   حمد عبد العزٌز إسماعٌل همٌسهاحمد م

  .4 اضراء يذًذ يذًذ عثذ انجٕاد

  .5 اسراء مصطفى احمد ابو شوشه

  .6 اسراء مصطفى عبد الهادى محمد علً

  .7 إسالم إسماعٌل نصر إسماعٌل النشار

  .8 احمد جمعة محمد محمد عبدالفتاح

  .9 اٌمان نبٌل عبدهللا احمد

  .11 اسماء جابر عطٌه الغنام

  .11 ذٗ اتراْٛى  ايٛرِ يصطفٗ فت

  .12 أسماء زكرٌا عبدالمنعم الصاوى

  .13 اسماء عبد النبى على ربٌع

  .14    احمد ابراهٌم احمد حسن الخراشً

  .15 ادهم محمود محمد عبدالحمٌد ابراهٌم

  .16 احمد فرج علً محمود مروان
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
Group (4) 

 
 

 م االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  .1 اسماء عٌد ابراهٌم الشرقاوى

  .2 أسماء محمد احمد احمد جعفر

  .3 االء مرضى عبد الجواد بدٌوى

  .4 اسماء محمد شوقى عباس شلتوت

  .5 الصمد أسماء نصر هللا صالح إبراهٌم عبد

  .6 آالء رضا  محمد بسٌونى صقر

  .7 اياَٗ يختار عثذ انًقصٕد يختار

  .8 اياَٗ يًذٔح عهٗ شرشٛر

  .9 ايُح تخٛد انثذرٖ ادًذ

  .11 أمنٌة احمد عبد السالم فرج عطٌه

  .11 اٌمان علً محمود توفٌق رضوان

  .12 اٌمان عبدالعزٌز مصطفى عبدالفتاح جعفر

  .13 أمنٌة عبدالقادر محمد ابراهٌم عرفان

  .14 أمنٌة علً محمد عبدالحمٌد الجبالً

  .15   إسراء صبحً سعٌد عبد السالم

  .16 احمد نبٌل عبد العزٌز عرابً
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
Group (5) 

 
 
 
 

 

 م ــــــــــــــــــــــــــــــىضــــالا

  .1 امنٌة نجٌب محمد شٌخ روحه

  .2 أمٌرة عماد على السٌد الشرقاوى

  .3 ارادِ يذًذ غٛضاٌ عثذ انًجٛذ

  .4 ايٛرِ انطٛذ اتراْٛى اتٕ انرٔش

  .5 اضًاء دطاٌ ادًذ انًٛاَٗ  

  .6   دعاء فهمً فهمً عبدهللا بدر الدٌن

  .7 اسراء سعٌد عبد الجواد ابو زامل

  .8 ة رجب عبد السالم عبد الحلٌماٌ

  .9 دُٚا عٛذ ركٗ عثذ انذًٛذ يٕضٗ

  .11 اٌمان السٌد نبوي علً الزمرانى

  .11 اًٚاٌ ريضاٌ رتٛع يصطفٗ

  .12 اًٚاٌ اَٛص ادًذ انجاٚخ

  .13 اسراء عبد المنعم عبد الرؤف بقشٌش

  .14 اًٚاٌ دًذٖ عثذ انَٕٛص اتٕ انُجا

  .15 إًٚاٌ ضايٗ عثذ انذًٛذ انذرٚرٖ  
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
 

Group (6) 

 

 م االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى

A 

  .1 دعاء صافٗ عثذ انقادر ضانى

  .2    اٌمان الكحالوي محمود قندٌل

  .3 ان رمضان عبد الحمٌد محمود مصطفًإٌم

  .4 اٌمان صالح عبد الحمٌد خطاب

B 

  .5 امنٌة سلٌمان مختار العطار

  .6 امنٌة رفعت محمد ابوموسى

  .7 اسالم عبدالقادر عبد المنعم

  .8 إسراء مجدى السٌد كامل عبد الودود

  .9 جالل محسن عبد الحلٌم

C 
  .11 احمد حكوم محمد على البسومى

  .11 اداٌه رفعت محمود حم

  .12 اٌه رمضان اسماعٌل محمد بسٌونى الشرٌف

  .13 آٌه شعبان عطٌه ابوسالمه

  .14    دعاء احمد  كمال المعناوى
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Damanhu University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
Group (7) 

 

 
 

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــىاالضـ
  .1 أٌه عصام مصطفى عبدالهادى حشٌش

  .2 آٌه محمد السٌد محمد الخمٌسى

  .3 اسراء حسن احمد ابراهٌم ابو احمد

  .4 اسراء عبد الجواد عبد الكرٌم على

  .5 بسمة حماده العوضً أحمد

  .6 بشرى عٌد رجب عبد العزٌز

  .7 تٕضٗ عهٗ يذًذ يذًذ

  .8 السٌد كامل جهاد ابراهٌم سعد

  .9 جهاد احمد محمود محمود الشرقاوى

  .11 جهاد احمد مصطفى  ابراهٌم

  .11 جٓاد جاتر فؤاد يذًٕد

  .12 جٓاد عثذ انغُٗ يذًٕد عثذ انغُٗ

  .13 جٌهان عادل محمود الشرقاوى

  .14     احمد موسى مشرف حسن مشرف

  .15  احمد فكرى محمد العشرى

  .16 جالل محسن عبدالحلٌم الكومً
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group A (pediatrics) 
 

Group (8) 

 
 
 

 

 و االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  .1 دطُاء فرج عطّٛ عثذ انذًٛذ

  .2 حنان شوقى محمد خلٌل

  .3 ًٕداّٚ عثذ انذًٛذ ادًذ يذ

  .4 االء عصاو فتذٗ انشرٚف

  .5 دعاء حسن فرج محمد فرج

  .6 دعاء حمزه مصطفى عبد الحمٌد السمادٌسى

  .7 اٌمان رمزى محمد محمد حافظ

  .8 أمٌره ممدوح فوزى البٌومى

  .9 دٌنا عبد السالم احمد عبدالسالم العونً

  .11 دٌنا على عبد الظاهر عبد الحافظ

  .11 ناٌمان احمد عبد العظٌم عبد هللا رمضا

  .12 االء ابوالمكارم عطٌة النجٌلى

  .13 رداب عهٗ عهٗ يذًذ

  .14 رحمة عبدالحمٌد محمد سلٌمان الصباغ

  .15    إتتطاو عهٕاَٗ دفٛضح عثذ رتح

  .16 احمد ناصف شاكر احمد

  .17 اسراء السٌد حسٌن عبدالرحمن بكر
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 
 

 

 
 

Group (1) 

 
 
 
 
 

 االضــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 و

  .1 زُٚة دطٍٛ يذًٕد دطٍٛ

  .2 ضارج ضعٛذ عهٗ اتراْٛى انفشُٗ

  .3   غادِ يذًذ اتراْٛى يذًذ

  .4 ضعاد يذًذ ٕٚضف يصطفٗ

  .5    عال يذًذ يكاٚذ َصر

  .6 او يًذٔح عثذ انٕادذ عفٛفٗغر

  .7 ْٛاو عثذ انعاطٗ انطٛذ يذًذ

  .8 ضًاح إَر انطٛذ دٔٚذار

  .9 فاٚسِ ادًذ يذًذ عهٗ

  .11 ضًاح عادل اضًاعٛم عالو

  .11 ْثّ عثذ انفتاح عثذ انعسٚس عثذ انذهٛى

  .12 ضًر عادل ادًذ يذًذ

  .13 شرٔق َاصر عثذ انطٛذ عسو

  .14 ظَطًّٛ عثذ انعظٛى عثذ انذًٛذ ادًذ اتٕ انغٛ
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 

Group (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــن

A 

  .1 فرداَّ شٕقٗ دضٕقٗ عثذ انذًٛذ

  .2 روجمحمد حسن متولى دح
  .3 شًٛاء اًٍٚ انطٛذ انطرضأٖ

  .4 الشٌماء رضا سعد الجوهري سعد
  .5 مهند جمال ابراهٌم الرصٌد

B 
  .6   محمد محمد السٌد السٌد مندور

  .7 شٌماء مسعد عبداللطٌف ابواسماعٌل
  .8 صثاح انطعٛذ عثذ انًجٛذ يذًذ

  .9 محمد ضٌف هللا خالد ضٌف هللا جبرٌل
  .11 مصطفً محمود جادهللا راشد

C 
  .11 صثاح عطا ضاليح

  .12 عبد هللا ماهر مصطفى كامل عصمت
  .13 صالح نصر أبو العنٌن أحمد السٌد

  .14 عثذ انذًٛذ رجة عثذ انذًٛذ
  .15 فاطًح انسْراء يختار عهٙ أدًذ انثذٛر٘
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 

Group (3) 

 
 
 
 
 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــن
 م

  .1 صفاء ضعٛذ دطٍ دطٍ

  .2 عبد هللا محمد عبد هللا الوكٌل

  .3 محمد مهنى حامد حمٌده

  .4 عثٛر اضًاعٛم عهٗ يذًذ

  .5 عال رضا على حسن الفقى

  .6 ضعذِ يُطٗ انُجٛهٗ عهٗ

  .7 حسنٌن كروش عالء عبدالعزٌز

  .8 على صبرى مسعد الدمٌاطى

  .9 علٌاء سعد محمد حسن داود

  .11 محمود صالح هاشم زاٌد

  .11  محمد عطٌه ٌونس شحاته على

  .12 غادِ شٕقٗ زغهٕل اتٕ دٕضّ

  .13 محمد جمال رجب السٌد حموده

  .14   يٓا يذطٍ ضعٛذ عثًاٌ

  .15 فادّٚ اتراْٛى يذًذ يذًذ

  .16 هشٌماء عبد العزٌز ابراهٌم حامد طرابٌ
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 

 
Group (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــن
 م

  .1 فاطًح يختار عثذانْٕاب خضر

  .2 محمد فوزى ظرٌف فرج
  .3 ًّ صثذٗ عثذ انذًٛذ عثذ انذًٛذفاط

  .4 محمد عبد هللا محمد ابراهٌم القلٌوبى
  .5 ضًاح تطَٕٛٗ ضعذ ٕٚضف

  .6 فرج يذًذ فرج انطٛذ

  .7     نورهان عصام جمعه بسٌونى ناصف

  .8 لمٌاء مسعود ابراهٌم السٌد احمد خلٌف
  .9 نًٛاء َثٛم جًٛم انطٛذ

  .11 يذًذ عهٗ اتراْٛى فارش

  .11 بد المقصود نافعمحمد  عبدهللا محمود ع

  .12 محمد احمد سعد ابوالنجا

  .13 محمد السٌد عبد الحمٌد زاٌد

  .14 محمد اٌمن محمد عاشور

  .15 محمد جابر محمد الحفناوي
  .16 يٗ اشرف عطّٛ ادًذ

  .17 شٌماء اسماعٌل السٌد متولً محمد



  

 جاهعة دهنهىر     

 كلية التوريض   

 قسن توريض العناية الحرجة والطىاريء        
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Damanhur University  

 Faculty of nursing  

Critical care & emergency nursing department 

 Third Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 

 
Group (5) 
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Thir

d Academic year (2017-2018) 

Group B (obstetrics) 

 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــن
 م

  .1 نٌرمٌن محمود حموده ابراهٌم النجار

  .2 شًٛاء اضًاعٛم عثذ انرازق عًار

  .3 محمد خٌرى رمضان محمد محمد حربى

  .4 محمد سالم كامل محمود الجزار

  .5   ى صبحى عبد الرحمن عوض السقامن

  .6 محمد سمٌر سالمة السباخى

  .7 محمد وجٌة محمد حسان السٌد

  .8  فاطمه ناجى عبد الحمٌد احمد حسٌن

  .9   مروه عدس فؤاد الجندى

  .11 غادِ انطٛذ زٚذاٌ زٚتٌٕ

  .11  مالك ابراهٌم مصطفى بدر

  .12  فاطمه جمعه شعبان محمود مطاوع

  .13 محمد كامل حسن قلقاس

  .14    رفعد نطفٗ عثذ انطالو شًٛاء

  .15 عثذ هللا يذًذ يذًٕد دطٍٛ 
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Group B (obstetrics) 
 

Group (7) 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــن
 م

A 

  .1 محمد عادل عبدالحمٌد عبدالحمٌد عٌد

  .2 عمرو مصطفى ابو الٌزٌد على شحاته

  .3 محمود فرج محمود السٌد عطٌه

  .4 هبة محمد مصطفً محمد بوادي

  .5 محمد عبد الوهاب عبد العزٌز رٌاض زٌدان

B 

  .6 مرٌم عادل فوزى غازى

  .7 مصطفى احمد ابراهٌم متولى أبو علً

  .8 مرهنورهان أحمد محمد السعٌد أبوس

  .9 منى شعبان عبدالعظٌم محمد رمضان

  .11  محمد سعٌد احمد السقا

C 

  .11 منى عطٌه عبد السالم الزٌنى

  .12 َٕارِ ضعٛذ ضعذ يذًذ 

  .13 يٓا ضعٛذ دطٍ يذًذ

  .14   سلمى سعٌد عبد الفتاح عبد الحمٌد القماح

  .15 شٌماء أحمد محمد محمد موسى

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــن

  .1 يٗ عثذ انطالو ادًذ عثذ انطالو

  .2 يٗ َاجٗ عثذ انهطٛف عطا هللا



  

 جاهعة دهنهىر     

 كلية التوريض   

 قسن توريض العناية الحرجة والطىاريء        
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Group (8) 

  .3 مٌادة خلٌل السٌد عطٌه عٌسً

  .4 الدٌن عبداالاله منصور الجندىمٌرهان عالء 

  .5 مٌرهان على محمد زٌن الشٌخ

  .6 َاْذ دًذٖ يذًذ ضٛذ

  .7 ندى على السٌد ابوجودة

  .8 نسمة حسن انور السٌد جوٌلى

  .9 شٌماء ابراهٌم خطاب فلٌفل

  .11 نهى محمد قطب محمد دٌاب

  .11 مها جابر غازي ابوحامد

  .12 يُار عثذ انُثٗ اتراْٛى عثذ انُصار

  .13 ٌومى احمد عبد القادرشٌماء أحمد ب

  .14 نٌرة محمد حسٌن ابو حمد

  .15 سارة محمد عبد الرحمن ٌوسف

  .16 هاجر محمد اسماعٌل مهدى الهمٌسى

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــن
 م

  .1 هبة عبد العزٌز السٌد الدٌب



  

 جاهعة دهنهىر     

 كلية التوريض   

 قسن توريض العناية الحرجة والطىاريء        
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  .2 سمر سعٌد شوقى رجب عبد الحمٌد

  .3 هدى احمد عبد الواحد عبد الكرٌم

  .4 هدٌر رمضان اسماعٌل ٌونس

  .5 ْذٚر شرٚف عثذ انظاْرادًذ

  .6 ُْاء خًٛص عثذ انذفٛظ يذًذ

  .7 ضهٕٖ انشذاخ رزق عثذ هللا

  .8 اء ياْر زكٙفٔ

  .9 ٌاسمٌن ابوالمكارم سلٌمان احمد ابوالسعود

  .11 ٚاضًٍٛ ادًذ يطعٕد َعٛى

  .11 ٌاسمٌن عبد الحلٌم محمد حرحش

  .12 ٌوسف السٌد ٌوسف السٌد حمودة

  .13 نورا محمد عبدالعظٌم موسى الشرقاوي

  .14   مروة احمد مختار كشك

  .15 صثاح ريضاٌ عثذ انهطٛف غالب

  .16 صفاء فرج يذًذ عٕض

  .17 ًذ كايم َٕٚصضًر يذ

  .18 يٓا ضعٛذ دطٍ يذًذ


