
جامعة دمنهور

كلية التربية

مهارات يدوية وفنية1علوم بيئية سيكولوجية التعلمتكنولوجيا التعليمالدين وقضايا العصرالدراما ومسرح  الطفل البالغة والنقد اسم الطالبرقم الجلوسالحالة الدراسيةم

√√√√√√√احمد اشرف محمد عبد المطلب العقده22851مستجد1

√√√√√√√√احمد رأفت أنيس سعدون22852مستجد2

√√√√√√√√√احمد صبحي زغلول عبدالفتاح الفار22853مستجد3

√√√√√√√√√احمد عبدالمنعم جالل محمد البغدادى22854مستجد4

√√√√√√√احمد محمد عبد العزيز عبد الرؤف عاشور22855مستجد5

√√√√√√√احمد مسعود هريدى محسب احمد22856مستجد6

√√√√√√√√احمد نبوي يونس محمد22857مستجد7

√√√√√√√√√√احمد هانى محمد احمد بكر22858مستجد8

√√√√√√√√إسراء رمضان السيد محمد الشكعة22859مستجد9

√√√√√√√اسراء رمضان توفيق ناجى22860مستجد10

√√√√√√√√إسراء سعيد عطيه عبدهللا طايل22861مستجد11

√√√√√√√اسراء عامر خميس محمد مصطفي22862مستجد12

√√√√√√√√اسراء على محمد ابويوسف22863مستجد13

√√√√√√√اسراء محمد عبدالمقصود محمد العشماوى22864مستجد14

√√√√√√√اسالم مجدى صبحى محمد البوهى22865مستجد15

√√√√√√√√اسماء ابراهيم السيد بكر22866مستجد16

√√√√√√√√√اسماء صبحى كمال محمد الخولى22867مستجد17

√√√√√√√√√اسماء علي بكرى عثمان22868مستجد18

√√√√√√√اسماء محمد السيد جوده22869مستجد19

√√√√√√√√اسماء محمد رجب عبد الحليم موسى22870مستجد20

√√√√√√√االء رجب السيد عثمان22871مستجد21

√√√√√√√√√أالء عبد الستار نوام عبد الجواد22872مستجد22

√√√√√√√√√امانى سالمة على حسن عطا هللا22873مستجد23

√√√√√√√√أمل الشحات عبدالمالك سالم الديش22874مستجد24

√√√√√√√امل حامد السيد يوسف22875مستجد25

√√√√√√√امل سلطان محمد على دغار22876مستجد26

√√√√√√√أمل هشام رزق الغرباوي22877مستجد27

√√√√√√√امنية سعد عبد العاطى موسى عسول22878مستجد28

√√√√√√√أمنيه محمد يوسف البكراوى22879مستجد29

√√√√√√√اميرة بريك فايز هارون22880مستجد30

√√√√√√√أميرة حاتم سعيد محمود عبد الحميد22881مستجد31

√√√√√√√√√اميرة فوزى يوسف الصافى يوسف22882مستجد32

√√√√√√√اية حسن السيد الجدع22883مستجد33

√√√√√√√آية سامي حمدي محمود سيد احمدالغنام22884مستجد34

√√√√√√√اية شعبان محمد اسماعيل مرسال22885مستجد35

√√√√√√√أية طه عبد المنعم عبد الموجود محمد22886مستجد36

√√√√√√√اية عبد المنعم محمد عبد المنعم فرج هبيله22887مستجد37

√√√√√√√√√اية عالء سعيد محمودالشرقاوى22888مستجد38

√√√√√√√√اية عالء عبد اللطيف عبد الفتاح بريك22889مستجد39

√√√√√√√√آية هانى عبد المعطى فودة22890مستجد40

√√√√√√√ايمان احمد محمد الكنفانى22891مستجد41

√√√√√√√ايمان اشرف فهمى ابراهيم الرشيدى22892مستجد42

√√√√√√√√ايمان ايمن عثمان محمود22893مستجد43

√√√√√√√√ايمان  عبد الكريم  عبد المنعم محمد عصران22894مستجد44

√√√√√√√√√ايمان وجيه بسيونى على رمضان22895مستجد45

√√√√√√√√أيه ابراهيم عبد الواحد درويش بصله22896مستجد46

√√√√√√√√آيه احمد عبدالمنعم بحبح22897مستجد47

√√√√√√√ايه احمد محمد الكنفانى22898مستجد48

√√√√√√√ايه حسين عبد الرازق فرج22899مستجد49

√√√√√√√√√جيهان عبدالناصر عبدالعاطى ابواليزيد22900مستجد50
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√√√√√√√جيهان عالء عبد النبى محمد عمرعبد العال22901مستجد51

√√√√√√√√√√حماده زاهر أحمد شحاتة إبراهيم22902مستجد52

√√√√√√√حنان عبدهللا نصر محمد22903مستجد53

√√√√√√√خالد عمرو حسن الصعيدى22904مستجد54

√√√√√√√خديجه محمد عبد الحميد السيد المالح22905مستجد55

√√√√√√√خلود فريد ابو طالب عبد الرحيم22906مستجد56

√√√√√√√√√داليا رجب شعبان محمد منصور22907مستجد57

√√√√√√√دعاء جاب هللا عبدالسميع عبدالحميد22908مستجد58

غغغغغغغدعاء عيد عبد العزيز جادالرب22909مستجد59

√√√√√√√√دنيا العربي رمضان محمد العبسى22910مستجد60

√√√√√√√دنيا رضا عبدالفتاح موافى احمد الشال22911مستجد61

√√√√xx√رامي  احمد فتحي  فتياني22912مستجد62

√√√√√√√√رانيا رمضان سعد االحول22913مستجد63

√√√√√√√رانيا عبد هللا اسماعيل عبيده ابراهيم22914مستجد64

√√√√√√√رانيا على محمد عبد الوهاب عطية22915مستجد65

√√√√√√√√رحاب محمد رمضان ابراهيم الطباخ22916مستجد66

√√√√√√√رحمة محمد احمد احمد22917مستجد67

√√√√√√√رضا على ابراهيم صالح عمران22918مستجد68

√√√√√√√روان احمد كامل مصطفى عماره22919مستجد69

√√√√√√√زياد مجدى السيد الصاوى بلبوله22920مستجد70

√√√√√√√√سارة مجدي محمد محمد خليفة22921مستجد71

√√√√√√√سارة محمود عبد الرحمن عيسى22922مستجد72

√√√√√√√√√ساره سعيد عبدالحميد سليم الشويح22923مستجد73

√√√√√√√√سعاد مسعد حمدى أحمد22924مستجد74

غغغغغغغسلمى نبيل عبد الحميد محمد عقيله زيدان22925مستجد75

√√√√√√√√سناء محمد أبوالعينين محمد22926مستجد76

√√√√√√√√√سندس صبرى محمود محمد ابوالعال22927مستجد77

√√√√√√√شيماء فتوح محمد عطية عوض22928مستجد78

√√√√√√√شيماء محمود حامد بدر22929مستجد79

√√√√√√√صابرين يحي احمد زكي اسماعيل22930مستجد80

√√√√√√√صالح رمضان  عبد العزيز محمد حسب هللا22931مستجد81

√√√√√√√طارق السيد عبدالحميد غضابى شراره22932مستجد82

√√√√√√√√√√عبد الرحمن روتان محمود عبد هللا روتان22933مستجد83

√√√√√√√√عبد الرحمن هشام محمد على عنانى22934مستجد84

√√√√√√√عبير محمد ابراهيم ربيع جاد22935مستجد85

√√√√√√√√√عال شعبان عبدالحليم على احمد22936مستجد86

√√√√√√√على سعيد على حسن غانم22937مستجد87

√√√√√√√علياء فؤاد عبداللطيف محمد صالح22938مستجد88

√√√√√√√√√عواطف محمود محمد محمود عوض22939مستجد89

√√√√√√√√غادة رجب محمد احمد عمارة22940مستجد90

√√√√√√√√غادة سامى محمد زكى عيسى22941مستجد91

√√√√√√√غزالة عطية نافع عباس22942مستجد92

√√√√√√√√√√فاطمة عبد الحميد الجنيدى مختار22943مستجد93

√√√√√√√فاطمة هشام عبد المنعم عبده سعيد22944مستجد94

√√√√√√√√فوزية عيد عبد هللا بسيوني عطا22945مستجد95

√√√√√√√√قسمة محمد احمد السكرى22946مستجد96

√√√√√√√ليلي ابراهيم خليل محمد خليفة22947مستجد97

√√√√√√√ماجدة عز الرجال عبد الفتاح مكرم22948مستجد98

√√√√√√√√√محمد اشرف محمد عبدالمنعم غريب22949مستجد99

√√√√√√√محمد رأفت محمد عبدالجليل الطحان22950مستجد100

√√√√√√√√محمد رمضان محمد عبد القادر الحوفى22951مستجد101

√√√√√√√√√√محمد عمر ممدوح الصافى22952مستجد102

√√√√√√√√محمد فيصل ابراهيم عبده القاضى22953مستجد103

√√√√√√√√√محمد مسعود ناجي محمد مرزوق22954مستجد104
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√√√√√√√√√محمد هاشم ابراهيم رجب22955مستجد105

√√√√√√√√√محمود السعيد رفعت الشهبي22956مستجد106

√√√√√√√محمود على سعد عبد ربه نصير22957مستجد107

√√√√√√√√محمود محمد سعيد عبدالعزيز22958مستجد108

√√√√√√√√√√محمود محمد محمد محمد عباس22959مستجد109

√√√√√√√مروه محمود عبدالبارى احمد22960مستجد110

√√√√√√√مريم حسان شحاته حسين عيد22961مستجد111

√√√√√√√√√√مصطفى محمود حسين السيد22962مستجد112

√√√√√√√√منار احمد محمود العطار22963مستجد113

√√√√√√√منار سعيد اسماعيل عبدالغنى الجهادى22964مستجد114

√√√√√√√√منار عالء الدين محروس اسماعيل عيد22965مستجد115

√√√√√√√√منار ماجد محمود عثمان22966مستجد116

√√√√√√√√منار مجدي عبد القادر محمد حسين22967مستجد117

√√√√√√√منه هللا اشرف شحاته القاضي22968مستجد118

√√√√√√√منه هللا سعد ابراهيم محمد زقزوق22969مستجد119

√√√√√√√√منى ابراهيم عبدالعزيز طلب سليمان22970مستجد120

√√√√√√√منى فايز ابراهيم العربى22971مستجد121

√√√√√√√√√مهند ايمن كامل الجيالني22972مستجد122

√√√√√√√√نادية مصطفى ابوزيد احمد مصطفى22973مستجد123

√√√√√√√ناريمان عادل حسن الصافى ابراهيم22974مستجد124

√√√√√√√ندا اشرف قاسم عمرمحمد22975مستجد125

√√√√√√√ندا جمال دومه محمود حمد22976مستجد126

√√√√√√√√√ندا ناصر فؤاد محمد محمود22977مستجد127

√√√√√√√ندى حسن عبد الحميد احمد تركى22978مستجد128

√√√√√√√ندى رفعت الزمزمى احمد صقر22979مستجد129

√√√√√√√ندى شفيق صالح محمدهويدى22980مستجد130

√√√√√√√√ندى صالح فتحي محمود المنزالوي22981مستجد131

√√√√√√√ندي محمد حامد مصطفى المصرى22982مستجد132

√√√√√√√نسرين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم22983مستجد133

√√√√√√√نهال عبدالكريم محمد عبدالكريم محمد22984مستجد134

√√√√√√√√نور الهدي  محمد سليمان سليمان ريحان22985مستجد135

√√√√√√√نورا عادل محمد احمد الجميل22986مستجد136

√√√√√√√نورة سعيد فوزى عبد الفتاح شلبى22987مستجد137

√√√√√√√نورهان أحمد محمود أحمد المالح22988مستجد138

√√√√√√√نورهان صفوت محمد موسى محمود22989مستجد139

√√√√√√√√√نورهان عبد القادر يونس عبد الحفيظ22990مستجد140
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√√√√√√√√هاجر احمد حسن محمد خالف22991مستجد141

√√√√√√√√√هاجر خالد محمد رفعت سعود22992مستجد142

√√√√√√√هاجر مصطفى الحصافى السيد هاشم22993مستجد143

√√√√√√√√√√هايدى وليد عبد الفتاح عبد الحميد داود22994مستجد144

√√√√√√√هبة محمد محمد عبده حامد22995مستجد145

√√√√√√√√هبه مصطفى عبدالسالم محمود االشقر22996مستجد146

√√√√√√√هدير السيد جابر محمود ابو الوفا22997مستجد147

√√√√√√√هدير حمدى عبدالمحسن البرقى22998مستجد148

√√√√√√√هدير عبد الستار عبد العزيز عبد العزيز22999مستجد149

√√√√√√√√هند هانى احمد مهدى قريطم23000مستجد150

√√√√√√√وسام على احمد مسعود حراز23001مستجد151

√√√√√√√√√وسام يوسف محسن يوسف جفالن23002مستجد152

√√√√√√√وفاء محمد عبدالحميد مندور الذغارى23003مستجد153

√√√√√√√والء حسن محمد عبدالغنى البشارى23004مستجد154

√√√√√√√√والء على صبحى على موسى23005مستجد155

√√√√√√√وليد عطوة عطية محمد بهلول23006مستجد156

√√√√√√√يارا عادل  ابراهيم الخوالقة23007مستجد157

√√√√√√√ياسمين حمدى السيد احمد الشاعر23008مستجد158

√√√√√√√ياسمين صالح سعد سعد فشوان23009مستجد159

√√√√√√√ياسمين عبد هللا حامد محمد رمضان23010مستجد160

√√√√√√√ياسمين محمد على محمد الوكيل23011مستجد161

غغغغغغ√أحمد محمود عبدالفتاح ابراهيم عيسى23012باقى162

√√غغغغxحسام شعبان حميده محمود23013باقى163

√√√√√√√√علياء أشرف أحمد العترباقي164

غغغغغ√√معتز عبد الرحمن محمد الحصانباقي165

√√غغغغ√سهام عبد الباسط الخويسكيباقي166
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