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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  الشفهيتوزيع الطلبة لالمتحان 

 

 (1لجنة )
 أ.م.د/رباب السيد

 د/ بشري عطية محمد

    م.م / هند وجيه ابو زيد

 م/سارة مصطفي حمزة

 

 الدرجة اسم الطالب مسلسل

1  Haruna Yusuf Haruna  

  آالء ود عبد الباقى زياده  2

  آيه محمود عبد الرؤف محمود محمد امين  3

  أحمد حلمى شعبان كامل على  4

  أحمد حمدى السيد منصور السيد  5

  أحمد درويش ابراهيم على الطنطاوى  6

  أحمد عبد هللا أبوالعز حسن  7

  أحمد محمد محمود عارف عياد  8

  حمد محمد على االشقرأمانى م  9

  ابراهيم صالح ابراهيم الدسوقي  10

  احمد رشاد شعبان رشاد الدحدوح  11

  احمد رضا عبد الحكيم شعبان رمضان  12

  احمد صابر رمضان ابراهيم سالمه القولنجيلى  13

  احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم  14

  احمد محمد المتولى محمد حجازى  15

  مد محمد صادق شحاته علىاح  16

  احمد محمد عبد العظيم احمد صقر  17

  احمد مصطفى عبد العزيز ابراهيم  18

  احمد وليد عوض ابراهيم خميس  19

  ادهم الرفاعى مرسى الشربينى كشك  20

  اسراء الغريب عبد الرازق ابو الوفا  21

  اسراء جمال السيد السيد خضره  22

  بد الحميد محمد السيداسراء سعد ع  23

  اسراء سعيد صابر السيد  24

  اسراء عبده اسماعيل محمد اسماعيل  25

  اسراء محمد ابراهيم ابراهيم زهمون  26

  اسراء محمد عالم محمود خضر  27

  اسماء احمد احمد عبد المعطى  28
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  اسماء احمد عبد السميع فهيم يوسف  29

  اسماء احمد محمد حسين  30

  اسماء ادهم السيد عبد العليم على  31

  اسماء بشير عبد الحليم احمد علي  32

 

 التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 

 
 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 

 (2لجنة )
 د/ ماجدة عبد العزيز

 بد الجوادد/ دعاء ع

 م.م/أمل رضا

 م/ اسماء صبري

 
 الدرجة اسم الطالب مسلسل

  اسماء جمال خليل ابراهيم عوض  1

  اسماء محمد عادل احمد ابراهيم زيد  2

  اسماء محمود عوض يوسف  3

  اسماء محمود محمد متولي طه  4

  االء الدسوقى العشماوى عبده  5

  ماالء محى الدين فؤاد احمد ابراهي  6

  الزهراء محمد السيد ابراهيم داود  7

  السيد العوامى السيد محمد  8

  السيد محمد السيد ابراهيم الجارحى  9

  الشيماء مصطفي محمد عبد الباقي مصطفي  10

  امال محمد عبدالمنعم شلبي جالل  11

  امال منتصر عبد الفتاح عبد الشافى  12

  بو الخيرامانى السعيد السعيد محمد ا  13

  امانى على ابراهيم على النجار  14

  امل عبد الناصر ابوفراج السيد الطنطاوي  15

  اميره السعيد الغريب عبد الغنى  16

  اميره رضا محمد المهدى عبدالعزيز  17

  اميره سعد عبد الحميد عبد الوهاب عمر  18

  اميره عالء احمد المتولي ابراهيم  19

  ي محمد احمد حسناميره عل  20

  اميره كامل محمد حسن فروح  21

  اميره محمد مصطفي محمود  22

  اميمه حماده محمد على جراوش  23

  اهداء رضا محمد الحسيني  24

  ايمان ابراهيم مصبح ابراهيم  25

  ايمان احمد ابراهيم ابراهيم  26
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  ايمان احمد على السعيد الباز  27

  تحى محمد السباعىايمان جمعه ف  28

  ايمان شاكر احمد حسن غنيم  29

  ايمان محمود ابو المعاطى ابو حلبية  30

  ايمان محمود مصطفى خميس  31

  ايمان وجدى محمد على ابو العال  32

 

 التوقيع



 5 

 

 

 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 2018/2019 الثانىاألطفال الفصل الدراسي لمادة تمريض  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 

 (3لجنة )
 د/سحر فاروق هاشم     

 د/ جوهرة جاد سليمان    

 م.م/ مني رفعت ابراهيم    

 م/اسراء حسن ابراهيم    

 
 الدرجة اسم الطالب مسلسل

  ايه ابراهيم اسماعيل خالد حجازي  1

  ايه احمد داود على عوده  2

  محمد ايه احمد شعبان جاد  3

  ايه الرفاعى السيد محمد  4

  ايه السعيد ابراهيم السعيد  5

  ايه السيد محى الدين رمضان السيد  6

  ايه رزق العدوى على كراوية  7

  ايه صالح محمد عليوة موسي  8

  ايه صالح محمد محى الدين عبد الال  9

  ايه عبد الجواد نعيم عبد الجواد ابوالعز  10

  علي علي احمد القرعهايه   11

  ايه نصر الدين نصر الدين محمد علي  12

  ايه هانى تميم حجازى فرج  13

  ايه يوسف محمد شحاته عثمان  14

  بسمه ابراهيم سيد عبد المعطى عبد الحميد  15

  حنان ابراهيم احمد ابراهيم محمد  16

  حنان احمد شوقى محمد  17

  سف الساموليحنان محمد عيد احمد يو  18

  حنان نشأت السيد عبد البصير  19

  خلود احمد عبد العاطى موسى  20

  دعاء رضا معوض محمود على  21

  دينا عبد الكريم السيد الددامونى  22

  دينا محمد احمد عوض السيد عريضه  23

  دينا محمد حسين على غانم  24

  رانده السيد السعيد محمد البرعى  25

  انيا محمود يوسف السيدر  26

  رباب المرسى محمد المرسى الرفاعي  27
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  رحاب محمد محمود نوح  28

  رغده ابراهيم السيد عبد الفتاح  29

  رغده خليل عيسى خليل  30

  رقيه حسام حلمى حسين  31

  رقيه رجب لطفى يسن  32

  

 لتوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 
 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 

 (4لجنة )
 د/ هدي محمد نافع   

 د/ عهود يوسف الشيخ  

 م.م/ ريهام السعيد حشاد   

 م/ عزة محمد عبد الرازق   

 
 الدرجة اسم الطالب مسلسل

  رهف خليل عيسى خليل  1

  زق المتولى موسىروضه رضا عبد الرا  2

  روميساء نجاح رمضان رمضان الجربان  3

  ريهام خليل الرفاعى محمد محمد  4

  زهراء ياسر احمد اسماعيل محمد  5

  زينب رضا المتولى اسماعيل  6

  زينب عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف ابوالعال  7

  ساره اشرف محمد محمد عبد الرازق  8

  سيد عمرساره سمير عطيه ال  9

  ساره مصطفى محمود وهبة  10

  سحر شوقي محمد منصور السيد الزيني  11

  سلوى هاني عبد الحكم ابراهيم  12

  سمر سمير محمد رزق عيطه  13

  سمر محمد محمد الغصناوي  14

  سميره محمد محمود حسن  15

  سهام المحمدى زينهم عبد الجليل رمضان  16

  المطلب عبد المحسنشروق محمد عبد   17

  شريف ممدوح عبد الوهاب عطيه  18

  شيماء السيد محمد السيد مرسي  19

  شيماء زكريا سعد رمضان  20

  صفاء صبحى امين البرعى احمد  21

  عايده محمد على عبد اللطيف عمر  22

  عبدالرحمن عبدالحميد زكى عبده حلوه  23

  عبير اسماعيل على المتولى  24

  عال غالب حلمى محمد ابراهيم  25

  علياء ذكاء الصياد على الدشاش  26

  علياء طارق عمر نصر زيد  27
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  عمر محمد محمود جاد  28

  غادة كمال رسالن رسالن أحمد  29

  غادة محمد نجيب المهدي الغريب  30

  غاده رجب العزب المكاوى  31

  فاطمه احمد محمد ابو الخير  32

 

    يعالتوق
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 

 (5لجنة )
 ليلي يونس ابو سالم /د

 د/ جيهان النبوي

 م.م/أحمد صالح

 م/ دعاء كمال

 
 الدرجة اسم الطالب مسلسل

  الشحات غريب فاطمه بهجت محمد  1

  فاطمه حسن احمد الشربينى جعفر  2

  فاطمه عيد الشحات الصديق عبد هللا  3

  فاطمه فايز ابراهيم على حزة  4

  فاطمه مصطفى محمد مصطفى خضير  5

  فاطمه نائد حسين عبد العاطى احمد  6

  كريم احمد ابراهيم السيد  7

  كريمه فوزي عبد العليم عبدالرحمن  8

  لمياء جوده الشرقاوي علي ندا  9

  مايسه محمود عبد العظيم السيد  10

  محمد البدوى عبد العظيم عبد اللطيف غنام  11

  محمد ثروت المتولي رزق العريان  12

  محمد رمضان المتولى جمعه حموده  13

  محمد عادل السيد فايد السيد وردة  14

  محمود طارق صالح ذكى احمد  15

  مروه محمد محمد ابراهيم الفقى  16

  مريم سعد محمد عبد هللا هاشم  17

  مريم محمد رزق أبو العنين بدوى  18

  مصطفى حامد محمد حامد جاد هللا  19

  منه هللا السيد محمد شمس الدين السيد الموجي  20

  منى رضا محمد حسن بدوى  21

  مني محمد السيد عبد التواب موسي  22

  مى رضا جاد رمضان  23

  مى عبد الفتاح عبد الفتاح السيد  24

  ناديه محمد امين عصمت محمدين  25

  نجاه رضا محمد عبد الحميد  26
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  ندى فكرى محمود السيد عبد الرحمن  27

  نسيم احمد احمد الموجى محمد  28

  نهال رمضان السعيد محمد  29

  نهله سالمه عبده الحسينى سالمه  30

  نهله عبدالعزيز عبدالعزيز محمد قرمد  31

  نهله مسعود طاهر نعمان طاهر  32

 

    التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 
 

 جامعة المنصورة
 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال
 

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (6لجنة )
iم.د/ فاطمة محمد فتحي. 

 د/ايمان عبد السميع 

 م.م/ غادة جمال محمد بدوي

 م.م/ محمود عبد الباسط

 
 الدرجه اسم الطالب مسلسل

  نورا احمد سامى احمد عبد العزيز  1

  نورا السعيد محمد مخيمر ابو النجا  2

  نورا عبدالحميد عبد المنعم ابراهيم  3

  وضنورا فايز على ع  4

  نورهان أيمن عبد الرحمن إبراهيم شحاته  5

  نورهان صالح صالح الدين احمد غيط  6

  نورهان عبد هللا محمد عبد الظاهر  7

  نورهان محمد عبد الحميد منصور ربيع  8

  نورهان نزار محمد خليل عبد الهادى  9

  نيرة خالد عادل أحمد عبد المجيد  10

  دين مصطفى موسىهاجر صالح صالح ال  11

  هاجر ناصر ابو سريع نصر السبكى  12

  هاشم هاشم محمد محمد  13

  هانم احمد محمود احمد المرسى  14

  هبه سامى توفيق احمد ابو حجاج  15

  هبه صبرى رزق محمد الجمل  16

  هبه عبد الناصر عبد الخالق محمد السيد  17

  هبه عطيه رحيم عبد السالم العربى  18

  هبه محمد عبد الحميد يوسف الشهاوى  19

  هجره امجد احمد احمد غيط  20

  هدى السيد ربيع محمود عبد الغفار هاللى  21

  هدير اشرف محمد طاهر بحبح  22

  هدير محمد فاروق شعبان شاهين  23

  هناء يسرى عباده السيد حافظ  24

  هند حسن محمود احمد الكفراوى  25
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  ا محمد محمد ابراهيم محمدهويد  26

  وفاء ابراهيم محمد رشاد محمد احمد  27

  وفاء عاطف محمد احمد حسن  28

  والء محمد محمد التميمى مسعد حمود  29

  والء محمود محمد زكريا  30

  ياسمين عبدالهادي محمد احمد عبد الهادى  31

  ياسمين عطيه محمد عطيه  32

  بى عبد المقصود عبد النبىيسرا حاتم عبد الن  33

     التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (1لجنة )
 أ.م.د/رباب السيد

 د/ بشري عطية محمد

    هند وجيه ابو زيد م.م /

 م/سارة مصطفي حمزة

 

 التوقيع اسم الطالب مسلسل

1  Haruna Yusuf Haruna  

  آالء ود عبد الباقى زياده  2

  آيه محمود عبد الرؤف محمود محمد امين  3

  أحمد حلمى شعبان كامل على  4

  أحمد حمدى السيد منصور السيد  5

  اوىأحمد درويش ابراهيم على الطنط  6

  أحمد عبد هللا أبوالعز حسن  7

  أحمد محمد محمود عارف عياد  8

  أمانى محمد محمد على االشقر  9

  ابراهيم صالح ابراهيم الدسوقي  10

  احمد رشاد شعبان رشاد الدحدوح  11

  احمد رضا عبد الحكيم شعبان رمضان  12

  احمد صابر رمضان ابراهيم سالمه القولنجيلى  13

  احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم  14

  احمد محمد المتولى محمد حجازى  15

  احمد محمد صادق شحاته على  16

  احمد محمد عبد العظيم احمد صقر  17

  احمد مصطفى عبد العزيز ابراهيم  18

  احمد وليد عوض ابراهيم خميس  19

  ادهم الرفاعى مرسى الشربينى كشك  20

  لغريب عبد الرازق ابو الوفااسراء ا  21

  اسراء جمال السيد السيد خضره  22

  اسراء سعد عبد الحميد محمد السيد  23

  اسراء سعيد صابر السيد  24

  اسراء عبده اسماعيل محمد اسماعيل  25
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  اسراء محمد ابراهيم ابراهيم زهمون  26

  اسراء محمد عالم محمود خضر  27

  د عبد المعطىاسماء احمد احم  28

  اسماء احمد عبد السميع فهيم يوسف  29

  اسماء احمد محمد حسين  30

  اسماء ادهم السيد عبد العليم على  31

  اسماء بشير عبد الحليم احمد علي  32

 

 التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 

 
 

 2018/2019 الثانىاألطفال الفصل الدراسي لمادة تمريض  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (2لجنة )
 د/ ماجدة عبد العزيز

 د/ دعاء عبد الجواد

 م.م/أمل رضا

 م/ اسماء صبري

 
 التوقيع اسم الطالب مسلسل

  اسماء جمال خليل ابراهيم عوض  1

  اسماء محمد عادل احمد ابراهيم زيد  2

  اسماء محمود عوض يوسف  3

  متولي طه اسماء محمود محمد  4

  االء الدسوقى العشماوى عبده  5

  االء محى الدين فؤاد احمد ابراهيم  6

  الزهراء محمد السيد ابراهيم داود  7

  السيد العوامى السيد محمد  8

  السيد محمد السيد ابراهيم الجارحى  9

  الشيماء مصطفي محمد عبد الباقي مصطفي  10

  ي جاللامال محمد عبدالمنعم شلب  11

  امال منتصر عبد الفتاح عبد الشافى  12

  امانى السعيد السعيد محمد ابو الخير  13

  امانى على ابراهيم على النجار  14

  امل عبد الناصر ابوفراج السيد الطنطاوي  15

  اميره السعيد الغريب عبد الغنى  16

  اميره رضا محمد المهدى عبدالعزيز  17

  عبد الحميد عبد الوهاب عمراميره سعد   18

  اميره عالء احمد المتولي ابراهيم  19

  اميره علي محمد احمد حسن  20

  اميره كامل محمد حسن فروح  21

  اميره محمد مصطفي محمود  22

  اميمه حماده محمد على جراوش  23

  اهداء رضا محمد الحسيني  24

  ايمان ابراهيم مصبح ابراهيم  25

  يمان احمد ابراهيم ابراهيما  26

  ايمان احمد على السعيد الباز  27
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  ايمان جمعه فتحى محمد السباعى  28

  ايمان شاكر احمد حسن غنيم  29

  ايمان محمود ابو المعاطى ابو حلبية  30

  ايمان محمود مصطفى خميس  31

  ايمان وجدى محمد على ابو العال  32

 

 التوقيع
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 ورةجامعة المنص

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (3لجنة )
 د/سحر فاروق هاشم  

 د/ جوهرة جاد سليمان

 م.م/ مني رفعت ابراهيم

 م/اسراء حسن ابراهيم  

 
 التوقيع اسم الطالب مسلسل

  يل خالد حجازيايه ابراهيم اسماع  1

  ايه احمد داود على عوده  2

  ايه احمد شعبان جاد محمد  3

  ايه الرفاعى السيد محمد  4

  ايه السعيد ابراهيم السعيد  5

  ايه السيد محى الدين رمضان السيد  6

  ايه رزق العدوى على كراوية  7

  ايه صالح محمد عليوة موسي  8

  عبد الال ايه صالح محمد محى الدين  9

  ايه عبد الجواد نعيم عبد الجواد ابوالعز  10

  ايه علي علي احمد القرعه  11

  ايه نصر الدين نصر الدين محمد علي  12

  ايه هانى تميم حجازى فرج  13

  ايه يوسف محمد شحاته عثمان  14

  بسمه ابراهيم سيد عبد المعطى عبد الحميد  15

  براهيم محمدحنان ابراهيم احمد ا  16

  حنان احمد شوقى محمد  17

  حنان محمد عيد احمد يوسف السامولي  18

  حنان نشأت السيد عبد البصير  19

  خلود احمد عبد العاطى موسى  20

  دعاء رضا معوض محمود على  21

  دينا عبد الكريم السيد الددامونى  22

  دينا محمد احمد عوض السيد عريضه  23

  ا محمد حسين على غانمدين  24

  رانده السيد السعيد محمد البرعى  25

  رانيا محمود يوسف السيد  26

  رباب المرسى محمد المرسى الرفاعي  27

  رحاب محمد محمود نوح  28
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  رغده ابراهيم السيد عبد الفتاح  29

  رغده خليل عيسى خليل  30

  رقيه حسام حلمى حسين  31

  فى يسنرقيه رجب لط  32

  

 لتوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 
 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (4لجنة )
 د/ هدي محمد نافع

 د/ عهود يوسف الشيخ  

 م.م/ ريهام السعيد حشاد   

 م/ عزة محمد عبد الرازق   

 
 التوقيع م الطالباس مسلسل

  رهف خليل عيسى خليل  1

  روضه رضا عبد الرازق المتولى موسى  2

  روميساء نجاح رمضان رمضان الجربان  3

  ريهام خليل الرفاعى محمد محمد  4

  زهراء ياسر احمد اسماعيل محمد  5

  زينب رضا المتولى اسماعيل  6

  زينب عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف ابوالعال  7

  ساره اشرف محمد محمد عبد الرازق  8

  ساره سمير عطيه السيد عمر  9

  ساره مصطفى محمود وهبة  10

  سحر شوقي محمد منصور السيد الزيني  11

  سلوى هاني عبد الحكم ابراهيم  12

  سمر سمير محمد رزق عيطه  13

  الغصناوي سمر محمد محمد  14

  سميره محمد محمود حسن  15

  سهام المحمدى زينهم عبد الجليل رمضان  16

  شروق محمد عبد المطلب عبد المحسن  17

  شريف ممدوح عبد الوهاب عطيه  18

  شيماء السيد محمد السيد مرسي  19

  شيماء زكريا سعد رمضان  20

  صفاء صبحى امين البرعى احمد  21

  محمد على عبد اللطيف عمر عايده  22

  عبدالرحمن عبدالحميد زكى عبده حلوه  23

  عبير اسماعيل على المتولى  24

  عال غالب حلمى محمد ابراهيم  25

  علياء ذكاء الصياد على الدشاش  26

  علياء طارق عمر نصر زيد  27

  عمر محمد محمود جاد  28



 20 

  غادة كمال رسالن رسالن أحمد  29

  غادة محمد نجيب المهدي الغريب  30

  غاده رجب العزب المكاوى  31

  فاطمه احمد محمد ابو الخير  32

 

    التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (5لجنة )
 ابو سالم ليلي يونسد/

 د/ جيهان النبوي

 م.م/أحمد صالح

 م/ دعاء كمال

 
 التوقيع اسم الطالب مسلسل

  فاطمه بهجت محمد الشحات غريب  1

  فاطمه حسن احمد الشربينى جعفر  2

  فاطمه عيد الشحات الصديق عبد هللا  3

  فاطمه فايز ابراهيم على حزة  4

  فاطمه مصطفى محمد مصطفى خضير  5

  مه نائد حسين عبد العاطى احمدفاط  6

  كريم احمد ابراهيم السيد  7

  كريمه فوزي عبد العليم عبدالرحمن  8

  لمياء جوده الشرقاوي علي ندا  9

  مايسه محمود عبد العظيم السيد  10

  محمد البدوى عبد العظيم عبد اللطيف غنام  11

  محمد ثروت المتولي رزق العريان  12

  مضان المتولى جمعه حمودهمحمد ر  13

  محمد عادل السيد فايد السيد وردة  14

  محمود طارق صالح ذكى احمد  15

  مروه محمد محمد ابراهيم الفقى  16

  مريم سعد محمد عبد هللا هاشم  17

  مريم محمد رزق أبو العنين بدوى  18

  مصطفى حامد محمد حامد جاد هللا  19

  حمد شمس الدين السيد الموجيمنه هللا السيد م  20

  منى رضا محمد حسن بدوى  21

  مني محمد السيد عبد التواب موسي  22

  مى رضا جاد رمضان  23

  مى عبد الفتاح عبد الفتاح السيد  24

  ناديه محمد امين عصمت محمدين  25

  نجاه رضا محمد عبد الحميد  26

  ندى فكرى محمود السيد عبد الرحمن  27
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  نسيم احمد احمد الموجى محمد  28

  نهال رمضان السعيد محمد  29

  نهله سالمه عبده الحسينى سالمه  30

  نهله عبدالعزيز عبدالعزيز محمد قرمد  31

  نهله مسعود طاهر نعمان طاهر  32

 

    التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 تمريض األطفال قسم
 

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (6لجنة )
 .م.د/ فاطمة محمد فتحيأ

 د/ايمان عبد السميع 

 م.م/ غادة جمال محمد بدوي

 م.م/ محمود عبد الباسط

 
 التوقيع اسم الطالب مسلسل

  زنورا احمد سامى احمد عبد العزي  1

  نورا السعيد محمد مخيمر ابو النجا  2

  نورا عبدالحميد عبد المنعم ابراهيم  3

  نورا فايز على عوض  4

  نورهان أيمن عبد الرحمن إبراهيم شحاته  5

  نورهان صالح صالح الدين احمد غيط  6

  نورهان عبد هللا محمد عبد الظاهر  7

  نورهان محمد عبد الحميد منصور ربيع  8

  نورهان نزار محمد خليل عبد الهادى  9

  نيرة خالد عادل أحمد عبد المجيد  10

  هاجر صالح صالح الدين مصطفى موسى  11

  هاجر ناصر ابو سريع نصر السبكى  12

  هاشم هاشم محمد محمد  13

  هانم احمد محمود احمد المرسى  14

  هبه سامى توفيق احمد ابو حجاج  15

  برى رزق محمد الجملهبه ص  16

  هبه عبد الناصر عبد الخالق محمد السيد  17

  هبه عطيه رحيم عبد السالم العربى  18

  هبه محمد عبد الحميد يوسف الشهاوى  19

  هجره امجد احمد احمد غيط  20

  هدى السيد ربيع محمود عبد الغفار هاللى  21

  هدير اشرف محمد طاهر بحبح  22

  حمد فاروق شعبان شاهينهدير م  23

  هناء يسرى عباده السيد حافظ  24

  هند حسن محمود احمد الكفراوى  25

  هويدا محمد محمد ابراهيم محمد  26
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  وفاء ابراهيم محمد رشاد محمد احمد  27

  وفاء عاطف محمد احمد حسن  28

  والء محمد محمد التميمى مسعد حمود  29

  رياوالء محمود محمد زك  30

  ياسمين عبدالهادي محمد احمد عبد الهادى  31

  ياسمين عطيه محمد عطيه  32

  يسرا حاتم عبد النبى عبد المقصود عبد النبى  33

     التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (1لجنة )

 أ.م.د/رباب السيد

 د/ بشري عطية محمد

    م.م / هند وجيه ابو زيد

 م/سارة مصطفي حمزة

 
 اسم الطالب مسلسل

1  Haruna Yusuf Haruna 

 آالء ود عبد الباقى زياده  2

 آيه محمود عبد الرؤف محمود محمد امين  3

 مد حلمى شعبان كامل علىأح  4

 أحمد حمدى السيد منصور السيد  5

 أحمد درويش ابراهيم على الطنطاوى  6

 أحمد عبد هللا أبوالعز حسن  7

 أحمد محمد محمود عارف عياد  8

 أمانى محمد محمد على االشقر  9

 ابراهيم صالح ابراهيم الدسوقي  10

 احمد رشاد شعبان رشاد الدحدوح  11

 حمد رضا عبد الحكيم شعبان رمضانا  12

 احمد صابر رمضان ابراهيم سالمه القولنجيلى  13

 احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم  14

 احمد محمد المتولى محمد حجازى  15

 احمد محمد صادق شحاته على  16

 احمد محمد عبد العظيم احمد صقر  17

 احمد مصطفى عبد العزيز ابراهيم  18

 د وليد عوض ابراهيم خميساحم  19

 ادهم الرفاعى مرسى الشربينى كشك  20

 اسراء الغريب عبد الرازق ابو الوفا  21

 اسراء جمال السيد السيد خضره  22

 اسراء سعد عبد الحميد محمد السيد  23

 اسراء سعيد صابر السيد  24



 26 

 اسراء عبده اسماعيل محمد اسماعيل  25

 ابراهيم زهمون اسراء محمد ابراهيم  26

 اسراء محمد عالم محمود خضر  27

 اسماء احمد احمد عبد المعطى  28

 اسماء احمد عبد السميع فهيم يوسف  29

 اسماء احمد محمد حسين  30

 اسماء ادهم السيد عبد العليم على  31

 اسماء بشير عبد الحليم احمد علي  32

 

 التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 م تمريض األطفالقس

 

 
 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (2لجنة )

 د/ ماجدة عبد العزيز

 د/ دعاء عبد الجواد

 م.م/أمل رضا

 م/ اسماء صبري

 
 اسم الطالب مسلسل

 اسماء جمال خليل ابراهيم عوض  1

 زيداسماء محمد عادل احمد ابراهيم   2

 اسماء محمود عوض يوسف  3

 اسماء محمود محمد متولي طه  4

 االء الدسوقى العشماوى عبده  5

 االء محى الدين فؤاد احمد ابراهيم  6

 الزهراء محمد السيد ابراهيم داود  7

 السيد العوامى السيد محمد  8

 السيد محمد السيد ابراهيم الجارحى  9

 الباقي مصطفي الشيماء مصطفي محمد عبد  10

 امال محمد عبدالمنعم شلبي جالل  11

 امال منتصر عبد الفتاح عبد الشافى  12

 امانى السعيد السعيد محمد ابو الخير  13

 امانى على ابراهيم على النجار  14

 امل عبد الناصر ابوفراج السيد الطنطاوي  15

 اميره السعيد الغريب عبد الغنى  16

 مد المهدى عبدالعزيزاميره رضا مح  17

 اميره سعد عبد الحميد عبد الوهاب عمر  18

 اميره عالء احمد المتولي ابراهيم  19

 اميره علي محمد احمد حسن  20

 اميره كامل محمد حسن فروح  21

 اميره محمد مصطفي محمود  22

 اميمه حماده محمد على جراوش  23

 اهداء رضا محمد الحسيني  24

 ابراهيم مصبح ابراهيمايمان   25

 ايمان احمد ابراهيم ابراهيم  26
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 ايمان احمد على السعيد الباز  27

 ايمان جمعه فتحى محمد السباعى  28

 ايمان شاكر احمد حسن غنيم  29

 ايمان محمود ابو المعاطى ابو حلبية  30

 ايمان محمود مصطفى خميس  31

 ايمان وجدى محمد على ابو العال  32

 

 توقيعال
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (3لجنة )

 د/سحر فاروق هاشم

 د/ جوهرة جاد سليمان

 م.م/ مني رفعت ابراهيم

 م/اسراء حسن ابراهيم  

 
 اسم الطالب مسلسل

 اهيم اسماعيل خالد حجازيايه ابر  1

 ايه احمد داود على عوده  2

 ايه احمد شعبان جاد محمد  3

 ايه الرفاعى السيد محمد  4

 ايه السعيد ابراهيم السعيد  5

 ايه السيد محى الدين رمضان السيد  6

 ايه رزق العدوى على كراوية  7

 ايه صالح محمد عليوة موسي  8

 ين عبد الالايه صالح محمد محى الد  9

 ايه عبد الجواد نعيم عبد الجواد ابوالعز  10

 ايه علي علي احمد القرعه  11

 ايه نصر الدين نصر الدين محمد علي  12

 ايه هانى تميم حجازى فرج  13

 ايه يوسف محمد شحاته عثمان  14

 بسمه ابراهيم سيد عبد المعطى عبد الحميد  15

 م محمدحنان ابراهيم احمد ابراهي  16

 حنان احمد شوقى محمد  17

 حنان محمد عيد احمد يوسف السامولي  18

 حنان نشأت السيد عبد البصير  19

 خلود احمد عبد العاطى موسى  20

 دعاء رضا معوض محمود على  21

 دينا عبد الكريم السيد الددامونى  22

 دينا محمد احمد عوض السيد عريضه  23

 لى غانمدينا محمد حسين ع  24

 رانده السيد السعيد محمد البرعى  25

 رانيا محمود يوسف السيد  26

 رباب المرسى محمد المرسى الرفاعي  27

 رحاب محمد محمود نوح  28
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 رغده ابراهيم السيد عبد الفتاح  29

 رغده خليل عيسى خليل  30

 رقيه حسام حلمى حسين  31

 رقيه رجب لطفى يسن  32

  

 لتوقيع



 31 

 معة المنصورةجا

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 
 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (4لجنة )

 د/ هدي محمد نافع  

 د/ عهود يوسف الشيخ  

 م.م/ ريهام السعيد حشاد   

 م/ عزة محمد عبد الرازق   

 
 اسم الطالب مسلسل

 ل عيسى خليلرهف خلي  1

 روضه رضا عبد الرازق المتولى موسى  2

 روميساء نجاح رمضان رمضان الجربان  3

 ريهام خليل الرفاعى محمد محمد  4

 زهراء ياسر احمد اسماعيل محمد  5

 زينب رضا المتولى اسماعيل  6

 زينب عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف ابوالعال  7

 رازقساره اشرف محمد محمد عبد ال  8

 ساره سمير عطيه السيد عمر  9

 ساره مصطفى محمود وهبة  10

 سحر شوقي محمد منصور السيد الزيني  11

 سلوى هاني عبد الحكم ابراهيم  12

 سمر سمير محمد رزق عيطه  13

 سمر محمد محمد الغصناوي  14

 سميره محمد محمود حسن  15

 سهام المحمدى زينهم عبد الجليل رمضان  16

 شروق محمد عبد المطلب عبد المحسن  17

 شريف ممدوح عبد الوهاب عطيه  18

 شيماء السيد محمد السيد مرسي  19

 شيماء زكريا سعد رمضان  20

 صفاء صبحى امين البرعى احمد  21

 عايده محمد على عبد اللطيف عمر  22

 عبدالرحمن عبدالحميد زكى عبده حلوه  23

 المتولىعبير اسماعيل على   24

 عال غالب حلمى محمد ابراهيم  25

 علياء ذكاء الصياد على الدشاش  26

 علياء طارق عمر نصر زيد  27

 عمر محمد محمود جاد  28
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 غادة كمال رسالن رسالن أحمد  29

 غادة محمد نجيب المهدي الغريب  30

 غاده رجب العزب المكاوى  31

 فاطمه احمد محمد ابو الخير  32

 

    وقيعالت
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض
 قسم تمريض األطفال

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (5لجنة )

 ليلي يونس ابو سالم /د 

 د/ جيهان النبوي

 م.م/أحمد صالح

 م/ دعاء كمال

 
 اسم الطالب مسلسل

 ات غريبفاطمه بهجت محمد الشح  1

 فاطمه حسن احمد الشربينى جعفر  2

 فاطمه عيد الشحات الصديق عبد هللا  3

 فاطمه فايز ابراهيم على حزة  4

 فاطمه مصطفى محمد مصطفى خضير  5

 فاطمه نائد حسين عبد العاطى احمد  6

 كريم احمد ابراهيم السيد  7

 كريمه فوزي عبد العليم عبدالرحمن  8

 الشرقاوي علي ندالمياء جوده   9

 مايسه محمود عبد العظيم السيد  10

 محمد البدوى عبد العظيم عبد اللطيف غنام  11

 محمد ثروت المتولي رزق العريان  12

 محمد رمضان المتولى جمعه حموده  13

 محمد عادل السيد فايد السيد وردة  14

 محمود طارق صالح ذكى احمد  15

 هيم الفقىمروه محمد محمد ابرا  16

 مريم سعد محمد عبد هللا هاشم  17

 مريم محمد رزق أبو العنين بدوى  18

 مصطفى حامد محمد حامد جاد هللا  19

 منه هللا السيد محمد شمس الدين السيد الموجي  20

 منى رضا محمد حسن بدوى  21

 مني محمد السيد عبد التواب موسي  22

 مى رضا جاد رمضان  23

 د الفتاح عبد الفتاح السيدمى عب  24

 ناديه محمد امين عصمت محمدين  25

 نجاه رضا محمد عبد الحميد  26

 ندى فكرى محمود السيد عبد الرحمن  27
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 نسيم احمد احمد الموجى محمد  28

 نهال رمضان السعيد محمد  29

 نهله سالمه عبده الحسينى سالمه  30

 قرمدنهله عبدالعزيز عبدالعزيز محمد   31

 نهله مسعود طاهر نعمان طاهر  32

 

    التوقيع
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 جامعة المنصورة

 كلية التمريض

 قسم تمريض األطفال
 

 

 

 2018/2019 الثانىلمادة تمريض األطفال الفصل الدراسي  توزيع الطلبة لالمتحان الشفهي

 (6لجنة )

 .م.د/ فاطمة محمد فتحيأ

 ان عبد السميع د/ايم

 م.م/ غادة جمال محمد بدوي

 م.م/ محمود عبد الباسط

 
 اسم الطالب مسلسل

 نورا احمد سامى احمد عبد العزيز  1

 نورا السعيد محمد مخيمر ابو النجا  2

 نورا عبدالحميد عبد المنعم ابراهيم  3

 نورا فايز على عوض  4

 نورهان أيمن عبد الرحمن إبراهيم شحاته  5

 نورهان صالح صالح الدين احمد غيط  6

 نورهان عبد هللا محمد عبد الظاهر  7

 نورهان محمد عبد الحميد منصور ربيع  8

 نورهان نزار محمد خليل عبد الهادى  9

 نيرة خالد عادل أحمد عبد المجيد  10

 هاجر صالح صالح الدين مصطفى موسى  11

 هاجر ناصر ابو سريع نصر السبكى  12

 هاشم هاشم محمد محمد  13

 هانم احمد محمود احمد المرسى  14

 هبه سامى توفيق احمد ابو حجاج  15

 هبه صبرى رزق محمد الجمل  16

 هبه عبد الناصر عبد الخالق محمد السيد  17

 هبه عطيه رحيم عبد السالم العربى  18

 هبه محمد عبد الحميد يوسف الشهاوى  19

 مد غيطهجره امجد احمد اح  20

 هدى السيد ربيع محمود عبد الغفار هاللى  21

 هدير اشرف محمد طاهر بحبح  22

 هدير محمد فاروق شعبان شاهين  23

 هناء يسرى عباده السيد حافظ  24

 هند حسن محمود احمد الكفراوى  25
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 هويدا محمد محمد ابراهيم محمد  26

 وفاء ابراهيم محمد رشاد محمد احمد  27

 فاء عاطف محمد احمد حسنو  28

 والء محمد محمد التميمى مسعد حمود  29

 والء محمود محمد زكريا  30

 ياسمين عبدالهادي محمد احمد عبد الهادى  31

 ياسمين عطيه محمد عطيه  32

 يسرا حاتم عبد النبى عبد المقصود عبد النبى  33

     التوقيع
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 (1لجنة )   
 

 

 

 

 أ.م.د/رباب السيد

 د/ بشري عطية محمد

 م.م / هند وجيه ابو زيد

 م/سارة مصطفي حمزة
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 (2لجنة )

 

 د/ ماجدة عبد العزيز

 د/ دعاء عبد الجواد

 م.م/أمل رضا

 م/ اسماء صبري
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 (3لجنة )

 

 د/سحر فاروق هاشم     

 جوهرة جاد سليمان /د

 م.م/ مني رفعت ابراهيم

 م/اسراء حسن ابراهيم  
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 (4لجنة )

 

 د/ هدي محمد نافع

 د/ عهود يوسف الشيخ

 م.م/ ريهام السعيد حشاد

 م/ عزة محمد عبد الرازق
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 (5لجنة )

 

 د/ ليلي يونس ابو سالم

 د/ جيهان النبوي

 م.م/أحمد صالح

 كمال م/ دعاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 
 (6لجنة )

 

 

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحي

 د/ايمان عبد السميع 

 م.م/ غادة جمال محمد بدوي         

 م.م/ محمود عبد الباسط    


