جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم ادارة التمريض

تىزيع طالب الفرقة الراتعة (قطن ادارة التوريض)علً أقطام
التذرية العولً تالوطتشفيات للعام الجاهعً 1028-1027
(الفصل الذراضً الثاًً )()17/2/2018- 22 /3/2018
Staff name
د.وفاء حطي

د/.هيادة حطي

Unit name
هعهذ االورام

Student name

 .1االء رضاد عثذ انعسٚس يذًذ انثذرٖ
 .2ادًذ اتراْٛى فٓٛى ضعثاٌ
 .3اسراء يذًذ يذًذ يذًذ دٕٚك
 .4أسًاء عثذ انثار٘ اسًاعٛم يذًذ انسُٗٚ
 .5انطًٛاء ادًذ كايم انذٚة
 .6ايم عثذانعسٚس عثذانمادر دسٍ
 .7أيٛرج فٕز٘ يرسَ ٙاصف
 .8أٚح هللا دسٍ لطة دسٍ
 .9اًٚاٌ عثذانذًٛذ عٕض سعذ ضذاد
راَا أدًذ ذٕفٛك عثذ انجٕاد
.11
سارِ سعٛذ عثذهللا غاَى
.11
دعاء ْالل سٛذ ادًذ يُصٕر
.12
سٛذ أدًذ

هعهذ االورام

د.وفاء حطي

هطتشفً الصذر

م/هها ًصر

الذور االول والثالث
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 .1ادًذ دس ٍٛدس ٍٛعثذانرسٕل جاتر
 .2ارٔج يذًذ يذًذ اتٕ انًكارو فرج
 .3اسراء يرس ٙسعٛذ يذًذ عٛسٗ
 .4اسالو عالو تكر يذًٕد عطّٛ
 .5أسًاء فٕزٖ تس َٕٗٛعثذ انًهك َصار
 .6انطًٛاء دهً ٙيذًذ يذًذ زٍٔٚ
 .7أياَٗ أدًذ أدًذ يصطفٗ جاب هللا
 .8اسًاعٛم صالح اسًاعٛم عثذانًجٛذ
 .9أيٛرج يذًذ اسًاعٛم انذطاش
دُٚا يذًذ يذًذ عٕض
.11
ادًذ عٕض عثذهللا عثذانمٕٖ
.11
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م/هها ًصر

انعُاٚح انًركسج
(يسرطفٗ انصذر)

د /يٛرفد

انًعٓذ انطثٗ انمٕيٗ

م /لوياء شفيق

العٌاية الوركسة
تالذور الراتع
والخاهص

م /لوياء شفيق

الذور الثالث
و
الراتع
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1
.2
.3
.4
.5
.6

إَٔار خانذ رجة يذًذ فرج انذرٛر٘
أٚح دًذٖ عثذهللا تذر
اًٚاٌ دسٍ عثذانذًٛذ يذًذ كذك
تسًح انسٛذ يذًذ تركاخ
دُٚا طّ عثذ انعسٚس يذًذ عثذ انفراح
رٔاٌ عثذ انردٛى يذًذ يذًذ جاد
زُٚة سعذ ٕٚسف يذرٔش عًار

أسًاء يذًذ عثذانهطٛف أدًذ ٚعمٕب
اياَٗ رضاد يذًذ انسٛذ انَُٕٗ
أٚح عثذ انُثٗ عثذ انجٕاد اتراْٛى
إًٚاٌ عثذانًُعى اتراْٛى يذًذ اتٕ ضادٖ
ايٛرج يذًٕد ٕٚسف رسالٌ
تذر ّٚعثذانًمصٕد عثذانذكٛى إتراْٛى
انسطٕدٗ

 .1ادًذ صثذ ٙعثذانًمصٕد َعًٛح
 .2ادًذ َاجٗ عثذ انعاطٗ يذًذ غانٗ
 .3تسًح يذًذ عثذانعسٚس فرخ هللا
 .4ذغرٚذ زكرٚا عثذانفراح ادًذ َذٛهح
 .5دانٛا أدًذ يذًذ يذًذ انًرُٙٛ
 .6جٓاد عرفّ يذًذ ادًذ زكٗ
 .7دُٚا انسٛذ عثذانجٕاد انسٛذ
 .8رضا ضعثاٌ يذًذ دًاد
 .9رٓٚاو جًال يسعٕد ريضاٌ
سارِ يذًذ كايم انطٛخ
.11
دعاء يذًذ صانخ خانذ
.11
زُٚة اتراْٛى انسٛذ تسَٕٗٛ
.12
اتٕسٛف
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م/ايه تطيىًً

الذور الخاهص
و
الذور الطادش
و
الذور الطاتع

د/غادة ضوير

هطتشفً كفر الذوار
3

 .1ادًذ عثذانعاطٗ سعٛذ دًٛذِ تاغٗ
 .2أياَ ٙعثذ انغفار عثذ انعسٚس ضهص
 .3اًٚاٌ يجذ٘ عثذ انردًٍ يذًٕد انًسٍٚ
 .4أٚح عثذهللا سعٛذ عٛس ٙانعرر
 .5جٓاد أضرف يذًذ عثذ انًعط ٙرضٕاٌ
 .6اسًاء يذًذ يصطفٗ جٕٚذ
 .7ايُٛح عثذانذًٛذ اتراْٛى عثذانذًٛذ
 .8أٚح يذًٕد يذًذ أدًذ انغراتهٙ
 .9دس ٍٛعصاو دس ٍٛانصثاغ
دُاٌ عثذهللا عثذانردٛى عثذهللا
.11
دَٛا عثذهللا فرذٗ اتراْٛى سانى
.11
راَٛا يرضٗ دسٍ عهٗ اتٕانسٍٚ
.12
رغذج َذٖ دسٍ رزق عساو.
.13
رٓٚاو يصطفٗ عثذهللا إسًاعٛم
.14
ادًذ عسخ صادق يذًذ
.15
خٛرخ َثٛم خٛرخ انثرٖ
.16
اسًٓاٌ فرٚج يذًذ َصر انذٍٚ
.17
سذر يذًٕد عهٗ انًُطأٖ
.18
يذًذ عالو

جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم ادارة التمريض

م.م/ايواى اضواعيل

الذور الراتع علىي

م /احوذ علىاًً

الذور الثالث

 .1ادًذ انسعٛذ عثذ انردًٍ انصعٛذ٘
 .2اتراْٛى ٚسرٖ اتراْٛى ادًذ ضذاذّ
 .3اسًاء سهًٛاٌ سعٛذ دسٕلٙ
 .4ايٛرج دًذ٘ يذًذ أدًذ
 .5اًٚاٌ صالح فرذٗ عثذانرؤٔف
 .6تسًّ يذًذ سعذ انسٛذ انطاعر
 .7ذٛسٛر اضرف َصر انسعذأ٘ ردٛى
 .8رٓٚاو سعذ يذًٕد اتراْٛى ادًذ
انخذرجٗ
 .9سهًٗ رضا يذًذ عثذ هللا زغهٕل
دعاء فرخ هللا عهٗ فرخ هللا
.11
عثذانعسٚسانثٛهٗ
راَٛا ريضاٌ ادًذ يصطفٗ
.11
اسًاء َثٛم انصافٗ انطًٗٛ
.12
 .1ادًذ يذًذ اتراْٛى انجْٕرٖ
 .2اسالو انسعٛذ أتٕانفرٕح
 .3ادًذ يصطفٗ انسٛذ انذثطٗ
 .4اسراء فرداخ يذًٕد كايم انطرلأٖ
 .5اسًاء دسٍ يذًذ عًارج
 .6ايٛرج يذًٕد عثذ هللا عثذ انًطهة عرٚف
 .7اًٚاٌ ضعثاٌ عثذ انسٛذ عثذ انعال
 .8دانٛا عادل دسٍ يذًٕد اتٕضرتٛح
 .9دُاٌ سعٛذ عثذانْٕاب يذًذ انًُطأٖ
رجاء عًر يذًذ اتراْٛى عثذ
.11
انْٕاب
رٓٚاو عطٛح عثذانعسٚس عٕض
.11
االنفٗ
ادًذ يُصٕر دسٍ يرسٗ
.12
انجُذ٘
إُٚاش جًال عثذ انُاصر يذًٕد
.13
يكرو
اًٚاٌ عاضٕر تطٛر ادًذ رجة
.14
اسًاء فاٚس فٕزٖ عثذ انذهٛى
.15
لطة
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م /ضاهية اتراهين

الذور الثاًً علىي
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 .1االء َعٛى عًر عثذانذمٛظ
 .2ادًذ عثذ انردًٍ دسٍ عه ٙأتٕ َعًح
 .3أدًذ يذًذ سانى انجًال
 .4إسراء أدًذ ريضاٌ يرٕنٗ ادًذ
 .5اسًاء رجة دساٌ اياو
 .6ايٛرج يكرو دسٍ يذًذ دجازٖ
 .7أٚح يذًذ لطة دسٍ انثطثٛطٙ
 .8اًٚاٌ خٛرٖ اتٕ انًجذ انصًاد
 .9دًذٖ ادًذ عثذانذًٛذ عثذانذكٛى
يذرٔش
دانٛا انسٛذ يذًذ انسٛذ انُطٛهٗ
.11
اسًاء َاد٘ عثذج اتٕزٚذ
.11
اًٚاٌ عصاو ضعثاٌ اتٕزٚذ
.12
ايٛرج سعٛذ دس ٍٛاتٕطانة
.13
اسًاء يذًذ اسًاعٛم عثذانجٛذ
.14
رجة
تسًّ يذًذ عثذانًطهة عثذانذٗ
.15
عثذانكرٚى

