
 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثانيةكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

(1لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2001 االء ابوالمكارم عطية النجيلى

 2002 االء صالح سعيد جنيدى

 2003 االء عصام فتحى الشريف

 2004 االء محمود محمد محمود

 2005 االء مرضى عبد الجواد بديوى

 2006 ابتهال محمد محمد عوض احمد هلول

 2007 براهيم فايز عبدالرحيم عبدالقوى حسينا

 2008 احمد  عاشور محمد خضر

 2009 احمد ابراهيم احمد حسن الخراشي

 2010 احمد ابراهيم رزق محمد النمر

 2011 احمد جمعة محمد محمد عبدالفتاح

 2012 احمد حكوم محمد على البسومى

 2013 احمد رمضان على يوسف النافع

 2014 ريب الحملىاحمد صقر حافظ غ

 2015 احمد فرج علي محمود مروان

 2016 احمد فكرى محمد العشرى

 2017 احمد محمد عبد العزيز إسماعيل هميسه

 2018 احمد محمد عبد العظيم السيد

 2019 احمد محمد عبدالجليل الجداوى

 2020 احمد محمد محمد كشك

  



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثانيةكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض
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( 2لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

ــــــــــماالســـــــــ  
رقم 

 الجلوس

 2021 احمد محمد محمود طلبه

 2022 احمد موسى مشرف حسن مشرف

 2023 احمد ناصف شاكر احمد

 2024 اراده محمد غيضان عبد المجيد

 2025 اسراء السيد حسين عبدالرحمن بكر

 2026 اسراء حسن احمد ابراهيم ابو احمد

 2027 اسراء سعيد عبد الجواد ابو زامل

 2028 اء صبحى سعيد عبد السالم حسنإسر

 2029 اسراء عبد الجواد عبد الكريم على

 2030 اسراء عبد المنعم عبد الرؤف بقشيش

 2031 إسراء مجدى السيد كامل عبد الودود

 2032 اسراء محمد عبد الفتاح حسين

 2033 اسراء محمد محمد عبد الجواد

 2034 اسراء مصطفى احمد ابو شوشه

 2035 طفى عبد الهادى محمد علياسراء مص

 2036 إسالم إسماعيل نصر إسماعيل النشار

 2037 إسالم عبد ربه مصطفى كامل الحدينى

 2038 اسالم عبدالقادر عبد المنعم

 2039 اسماء جابر عطيه الغنام

 2040 اسماء حسان احمد اليمانى
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( 3لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

ـماالســــــــــــــــــ  
رقم 

 الجلوس

 2041 أسماء زكريا عبدالمنعم الصاوى

 2042 اسماء عبد النبى على ربيع

 2043 اسماء على محمد محمد

 2044 اسماء عيد ابراهيم الشرقاوى

 2045 أسماء محمد احمد احمد جعفر

 2046 اسماء محمد رمضان محمد

 2047 اسماء محمد شوقى عباس شلتوت

 2048 اهيم عبد الصمدأسماء نصر هللا صالح إبر

 2049 آالء رضا  محمد بسيونى صقر

 2050 امانى مختار عبد المقصود مختار

 2051 امانى ممدوح على شرشير

 2052 أمنية احمد عبد السالم فرج عطيه

 2053 امنية رفعت محمد ابوموسى

 2054 امنية سليمان مختار العطار

 2055 أمنية عبدالقادر محمد ابراهيم عرفان

 2056 أمنية علي محمد عبدالحميد الجبالي

 2057 امنية نجيب محمد شيخ روحه

 2058 أميرة عماد على السيد الشرقاوى

 2059 اميرة مسعود السيد عبد الجليل حسنين

 2060 اميره السيد ابراهيم ابو الروس
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 جامعة دمنهور
 كلية التمريض
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( 4لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2061 ميره مصطفى فتحى ابراهيما

 2062 أميره ممدوح فوزى البيومى

 2063 امين عبد الحميد امين حسن

 2064 انجى عاطف حكيم بخيت شحاته

 2065 اية رجب عبد السالم عبد الحليم

 2066 ايمان احمد عبد العظيم عبد هللا رمضان

 2067 ايمان السيد نبوي علي الزمرانى

 2068 مود قنديلايمان الكحالوي مح

 2069 ايمان انيس احمد الجايح

 2070 ايمان جمعه عبد الواحد رمضان

 2071 ايمان حمدى عبد الونيس ابو النجا

 2072 ايمان رمزى محمد محمد حافظ

 2073 ايمان رمضان ربيع مصطفى

 2074 إيمان رمضان عبد الحميد محمود مصطفي

 2075 ايمان صالح عبد الحميد خطاب

 2076 ن عبدالعزيز مصطفى عبدالفتاح جعفرايما

 2077 ايمان علي محمود توفيق رضوان

 2078 ايمان كارم محمد على الشوربجى

 2079 ايمان نبيل عبدهللا احمد

 2080 ايه  عادل يوسف على حسانين
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( 5لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2081 السيد مصطفى ايه السيد محمد 

 2082 ايه رفعت محمود حماد

 2083 ايه رمضان اسماعيل محمد بسيونى الشريف

 2084 آيه شعبان عطيه ابوسالمه

 2085 ايه عبد الحميد احمد محمود

 2086 أيه عصام مصطفى عبدالهادى حشيش

 2087 آيه محمد السيد محمد الخميسى

 2088 ايه مصطفى على خليفه

 2089 ن عبد المنطلب عيد قلقلهبثينة فرحا

 2090 بسمة حماده العوضي أحمد

 2091 بشرى عيد رجب عبد العزيز

 2092 بوسى على محمد محمد

 2093 جهاد ابراهيم سعد السيد كامل

 2094 جهاد احمد محمود محمود الشرقاوى

 2095 جهاد احمد مصطفى  ابراهيم

 2096 جهاد جابر فؤاد محمود

 2097 ى محمود عبد الغنىجهاد عبد الغن

 2098 جيهان عادل محمود الشرقاوى

 2099 حسن محمد محمد محمد الردان

 2100 حسناء فرج عطيه عبد الحميد

 



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثانيةكشف   
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( 6لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2101 حنان شوقى محمد خليل

 2102 دعاء احمد  كمال المعناوى

 2103 عبدالحكيم السيد عبد الهادىدعاء حسن 

 2104 دعاء حسن فرج محمد فرج

 2105 دعاء حمزه مصطفى عبد الحميد السماديسى

 2106 دعاء صافى عبد القادر سالم

 2107 دعاء فهمي فهمي عبدهللا بدر الدين

 2108 دينا عبد السالم احمد عبدالسالم العوني

 2109 دينا على عبد الظاهر عبد الحافظ

 2110 دينا عماد الطباخ

 2111 دينا عيد ذكى عبد الحميد موسى

 2112 رانيا سعد عبد الحميد أحمد حسين

 2113 رحاب على على محمد

 2114 رحمة عبدالحميد محمد سليمان الصباغ

 2115 رضا عبد المنعم عبد هللا نوح

 2116 زينب السيد ابراهيم محمد رجب

 2117 زينب حسين محمود حسين

 2118 رة سعيد على ابراهيم الفشنىسا

 2119 سارة محمد عبد الرحمن يوسف

 2120 سعاد محمد يوسف مصطفى
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(7لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2121 سعده منسى النجيلى على

 2122 سلمى سعيد عبد الفتاح عبد الحميد القماح

 2123 سلوى الشحات رزق عبد هللا

 2124 سماح انور السيد دويدار

 2125 سماح بسيونى سعد يوسف

 2126 سماح عادل اسماعيل عالم

 2127 سماح عبدالعزيز عبدالرازق عبد القوى جوهر

 2128 سمر سعيد شوقى رجب عبد الحميد

 2129 سمر عادل احمد محمد

 2130 سمر محمد كامل يونس

 2131 شروق ناصر عبد السيد عزم

 2132 يماء ابراهيم خطاب فليفلش

 2133 شيماء أحمد بيومى احمد عبد القادر

 2134 شيماء اسماعيل السيد متولي محمد

 2135 شيماء اسماعيل عبد الرازق عمار

 2136 شيماء ايمن السيد السرساوى

 2137 الشيماء رضا سعد الجوهري سعد

 2138 شيماء رفعت لطفى عبد السالم

 2139 عبد العزيز ابراهيم حامد طرابيهشيماء 

 2140 شيماء مسعد عبداللطيف ابواسماعيل
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(8لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2141 صباح السعيد عبد المجيد محمد

 2142 غالب صباح رمضان عبد اللطيف

 2143 صفاء سعيد حسن حسن

 2144 صفاء فرج محمد عوض

 2145 صالح نصر أبو العنين أحمد السيد

 2146 عبد هللا ماهر مصطفى كامل عصمت

 2147 عبد هللا محمد عبد هللا الوكيل

 2148 عبير اسماعيل على محمد

 2149 عال رضا على حسن الفقى

 2150 نصرعال محمد مكايد 

 2151 عالء عبدالعزيز حسنين كروش

 2152 على صبرى مسعد الدمياطى

 2153 علياء سعد محمد حسن داود

 2154 عمرو مصطفى ابو اليزيد على شحاته

 2155 غاده السيد زيدان زيتون

 2156 غاده شوقى زغلول ابو حوسه

 2157 غاده محمد ابراهيم محمد

 2158 بد الواحد عفيفىغرام ممدوح ع

 2159 فاديه ابراهيم محمد محمد

 2160 فاطمة مختار عبدالوهاب خضر

 



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثانيةكشف   
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( 9لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2161 فاطمه جمعه شعبان محمود مطاوع

 2162 صبحى عبد الحميد عبد الحميد فاطمه

 2163 فاطمه ناجى عبد الحميد احمد حسين

 2164 فايزه احمد محمد على

 2165 فرحانه شوقى دسوقى عبد الحميد

 2166 كريم محمود محمد احمد عيد

 2167 لمياء مسعود ابراهيم السيد احمد خليف

 2168 لمياء نبيل جميل السيد

 2169 اهيم مصطفى بدرمالك ابر

 2170 محمد  عبدهللا محمود عبد المقصود نافع

 2171 محمد احمد سعد ابوالنجا

 2172 محمد السيد عبد الحميد زايد

 2173 محمد ايمن محمد عاشور

 2174 محمد جابر محمد الحفناوي

 2175 محمد جمال رجب السيد حموده

 2176 محمد حسن متولى دحروج

 2177 محمد خيرى رمضان محمد محمد حربى

 2178 محمد سالم كامل محمود الجزار

 2179 محمد سعيد احمد السقا

 2180 محمد سمير سالمة السباخى
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( 10 لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

جلوسال  

 2181 محمد عادل عبدالحميد عبدالحميد عيد

 2182 محمد عبد هللا محمد ابراهيم القليوبى

 2183 محمد عبد الوهاب عبد العزيز رياض زيدان

 2184 محمد عطيه يونس شحاته على

 2185 محمد عوض عطيه باشا

 2186 محمد فوزى ظريف فرج

 2187 محمد كامل حسن قلقاس

 2188 حمد محمد السيد السيد مندورم

 2189 محمد مهنى حامد حميده

 2190 محمد وجية محمد حسان السيد

 2191 محمود صالح هاشم زايد

 2192 محمود فرج محمود السيد عطيه

 2193 مروة احمد مختار كشك

 2194 مروه عدس فؤاد الجندى

 2195 مريم عادل فوزى غازى

 2196 د ابراهيم متولى أبو عليمصطفى احم

 2197 منار عبد النبى ابراهيم عبد النصار

 2198 منى شعبان عبدالعظيم محمد رمضان

 2199 منى صبحى عبد الرحمن عوض السقا

 2200 منى عطيه عبد السالم الزينى
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(  11لجنة  )      الثانيةالفرقة:   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2201 مها جابر غازي ابوحامد

 2202 مها سعيد حسن محمد

 2203 مها محسن سعيد عثمان

 2204 مى اشرف عطيه احمد

 2205 مى عبد السالم احمد عبد السالم

 2206 مى ناجى عبد اللطيف عطا هللا

 2207 يد عطيه عيسيميادة خليل الس

 2208 ميرهان عالء الدين عبداالاله منصور الجندى

 2209 ميرهان على محمد زين الشيخ

 2210 ناهد حمدى محمد سيد

 2211 ندا فوزي علي حسن السيد

 2212 ندى على السيد ابوجودة

 2213 نسمة حسن انور السيد جويلى

 2214 مد ابو الغيطنسيمه عبد العظيم عبد الحميد اح

 2215 نهى محمد قطب محمد دياب

 2216 نواره سعيد سعد محمد

 2217 نورهان أحمد محمد السعيد أبوسمره

 2218 نورهان عصام جمعه بسيونى ناصف

 2219 نيرة محمد حسين ابو حمد

 2220 نيرمين محمود حموده ابراهيم النجار
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( 12لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

رقم  االســـــــــــــــــــم
 2221 هاجر محمد اسماعيل مهدى الهميسى الجلوس

 2222 هبة عبد العزيز السيد الديب

 2223 هبه عبد الفتاح عبد العزيز عبد الحليم

 2224 هدى احمد عبد الواحد عبد الكريم

 2225 هدير رمضان اسماعيل يونس

 2226 هدير شريف عبد الظاهراحمد

 2227 هناء خميس عبد الحفيظ محمد

 2228 هيام عبد العاطى السيد محمد

 2229 وفاء ماهر زكى عثمان

 2230 والء سماره السيد سارى

 2231 ياسمين ابوالمكارم سليمان احمد ابوالسعود

 2232 ود نعيمياسمين احمد مسع

 2233 ياسمين عبد الحليم محمد حرحش

 2234 يوسف السيد يوسف السيد حمودة
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( 31لجنة  )     الثانيةالفرقة:   

 

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 2235 بدرى احمدامنة بخيت ال

 2236 إبتسام علوانى حفيضة عبد ربة

 2237 أحمد محمد حمزة فواز

 2238 أمارة أحمد الفاتح زايد

 2239 إيمان سامى عبد الحميد الحريرى

 2240 عبد الحميد رجب عبد الحميد

 2241 عبد هللا محمد محمود حسين

 2242 عمرو عبد هللا عبدالباسط عامر

 2243 رج محمد فرج السيدف

 2244 محمد حسن إبراهيم حراز

 2245 هدى أحمد عبد الفتاح متولى منصور

 2246 أميرةمصطفى الحيص

 2247 لبيبة إبراهيم عبد السالم الجارحى

 2248 محمد على ابراهيم فارس

 2249 صباح عطا سالمة

 2250 مى فضل رزق فضل

 2251 براهيم عبدالنعمساره  عبد المنعم إ

 


