جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان بأسماء العشرة االوائل بالفرقة االولى
بالعام الجامعى 6102/6102
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

ش محمد عامر – تقسيم
الزهراء -ابو حمص -
البحيرة

10601101060

0

االء سعيد احمد السيد مطر

60116000111862

10120261201

6

منار عادل محمود عبد الرازق نوصير

60110100116680

سنهور – مركز دمنهور -
البحيرة

10616302116

3

ايمان محمد حسين على دعبس

60110100132610

البسلقون  -كفر الدوار -
البحيرة

8

شيماء وحيد مبروك خطاب

29809191803364

دست االشراف – كوم حمادة 10160222203
 -البحيرة

2

داليا على سعد سليمان بكر

60206620110122

المنشية  -مركز المحمودية
– البحيرة

10616810232

2

نوران خالد امين محمد سعدون

60018020113113

 31ش الجيش – دمنهور -
البحيرة

10100626328

2

علياء محمد طاهر شوقى موسى

29806021801929

ش عبد السالم الشاذلى
دمنهور  -البحيرة

10102061131

1

اسماء عصام عبد الحليم عبد العظيم
قاقا

60112020111121

كفر سالمون – كوم حمادة 10021222322 -
البحيرة

0

احمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح خضر

60200020110000

عزبة خضر ابو وردة –
شبراخيت  -البحيرة

10100203166

01

محمد صبرى مهران عثمان محمد

60200100116002

الحدائق – كفر الدوار -
البحيرة

10622222060

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان بأسماء العشرة االوائل بالفرقة الثانية
بالعام الجامعى 6102/6102
م

اسم الطالب

الرقم القومى

العنوان

التليفون

0

ايه سعيد عبد الهادى عبد العاطى يحيى

60210620116860

مدينة غرب النوبارية -
البحيرة

10120820230

6

اسماء مصطفى عبد المنعم الششتاوى

60200311111183

ش الترعة – الدقهلية
 -المنصورة

10612111622

3

االء محمد فتحى شرف

60216020101122

شبرا – دمنهور -
البحيرة

045/53353538

8

ندى بهنسى عبد الحميد مخلوف

60218620116022

مساكن فرغلى – ابو
الريش – دمنهور -
البحيرة

045/3338899

2

نورهان طارق درويش دعبيس

60211610110212

 01ش الشيخ محمد
عبد الكريم – دمنهور
– البحيره

10088060660

2

صباح السعيد محمد زيدان السواح

60210010111162

محلة منيسى –
شبراخيت  -البحيره

10100211380

2

مجدى عزت صبحى غالى حنا

60212180111022

الكوم االخضر – حوش
عيسى  -البحيرة

10600131262

1

اميرة محمد ياسر محمد برغش

60218661611160

منزل برغش ارض
ادمون – دمنهور -
البحيرة

10106122228

0

تقى رجب عبد العزيز احمد دعبيس
( مكرر )

60212010116212

ش صالح الدين –
دمنهور  -البحيرة

10100030332

01

اسراء صالح عبد الغفار ابراهيم عمار

60218100112010

صفت العنب – كوم
حماده  -البحيرة

10100022110

00

ايمان عبد السالم ابراهيم د موافى

60201020116110

ابو خليل – المحمودية
 -البحيرة

10611213206

06

ميادة رمضان انور عطيه ابو نعمة
( مكرر )

60212620111120

جرار – ابو حمص
البحيرة

10103321632

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان بأسماء العشرة االوائل بالفرقة الثالثة
بالعام الجامعى 6102/6102

م

اسم الطالب

الرقم القومى

العنوان

التليفون

0

اسماء جابر سعد عبد المجيد الروينى

60212020116162

ملقطر الشرقية – ابو
حمص – البحيرة

10082100236

6

ايمان قدرى محمود طلب

60801620116810

زاويه ابو شوشة –
الدلنجات  -البحيرة

10612160106

3

ايمان طلعت توفيق شاهين

60210020116680

اوسيم – كوم حمادة -
البحيرة

10102261221

8

مصطفى جمعة حسن محمد القط

29502011802375

العكريشة – كفر الدوار -
البحيرة

01220828397

2

زينب محمد محمد محمد الحداد

60212100102010

ديبى – رشيد  -البحيرة

10100213600

2

شيماء فهمى ابراهيم بدر

60201120110016

المدينة الصناعية –
دمنهور  -البحيرة

10002100620

2

فاطمة الزهراء مسعد احمد عقدة

29609191801648

ش حسين حجازى –
دمنهور  -البحيرة

01066537427

1

جهاد محمد احمد اسماعيل عطا هللا

60211080111081

ش المحكمة – كفر
الدوار  -البحيرة

10668362363

0

اسماء رضا محمد فرحات

60211620110828

منشأة ميت غمر –
الدلنجات  -البحيرة

10022600122

01

زينب محمود خليل عقدة ( مكرر )

60210180111060

محلة نصر – شبراخيت -
البحيرة

10123326332

00

شيرين ايهاب برهام علوانى برهام

60213100102026

قرية ابو خليفة –
دمنهور  -البحيرة

10103233800

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان بأسماء العشرة االوائل بالفرقة الرابعة حديث
بالعام الجامعى 6102/6102
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

0

سعدية رمضان عوض عبد الغنى

29410021801464

ش المستشفى العام –
ابو المطامير  -البحيرة

01002204661

6

ريهام عبد الكريم عبد هللا محمد فراج

29508301801621

ش محمد نجيب – شبرا
خيت – البحيرة

045/3800829

3

مها رمضان عبد العاطى السيد حبيب

29510011809208

ع .هندى – الدلنجات -
البحيرة

045/3601242

8

يسرا اسماعيل محمد مقرب

29410151802624

ع  .مقرب – الدلنجات -
البحيرة

045/0100291378

2

رانيا جمعة مصطفى انصارى زكرى

29501011844705

مساكن رعاية الطفل –
الدلنجات  -البحيرة

01008175587

2

فاطمة فهيم حسن حسن صقر

29503231801627

 03ش مسجد الحناوى
– دمنهور  -البحيرة

045/03313742

2

خلود عبد الحميد احمد عبد الحى
الزناتى

60800100113082

اورين – شبراخيت -
البحيرة

01091450134

1

شيماء حسن فاروق ابو المكارم

29601131802469

ش الشونة – دمنهور –
البحيرة

0

دينا محمد يسرى شلقامى عبد القادر

60212620111361

ش احمد عرابى –
دمنهور  -البحيرة

10113006060

01

عبير صبحى سعيد محمد ابو فايد

29504011817383

جزيرة الرحمانية البحيرة

01146163561

01013864009

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان بأسماء العشرة االوائل بالفرقة الرابعة قديم
بالعام الجامعى 6102/6102
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

0

اسماء صالح محمد نصر الدين
الشامى

29406241800305

 01ش عطية ارض
ادمون – دمنهور -
البحيرة

0122764866

6

امل محمد احمد جاب هللا

29409011803088

ام حكيم – شبراخيت -
البحيرة

0192439345

3

نجوى ابراهيم رزق هالل

29407011810928

ابو خليل  -المحمودية -
البحيرة

01286871697

8

سارة محمد على الحنبوشى

29503031801142

ش النزهة – دمنهور -
البحيرة

10112688281

2

مصطفى عبد الحميد محمود عقدة

29405251804698

ش الحصافى – دمنهور -
البحيرة

2

ندا حسن عزمى حسن الدرشابى

294090118107989

محلة االمير – رشيد -
البحيرة

01203440645

2

محمد بهاء الدين عبد الرحمن السيد
على

29406281801771

ش جالل – دمنهور -
البحيرة

01091648481

1

هند عبد السالم لبيب معوض القريطى

60810100181813

ش الثورة – المحمودية
 -البحيرة

0

ذهب عبد السيد عبد السالم عبد السيد
ابو بكر

29410011813281

السنطة – كفر الدوار -
البحيرة

01285593968

01

اكرام طارق على رمضان جرامون

29409031800824

قرية بسوانى – ابو
حمص  -البحيرة

01278885724

01010837222

10112001218

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بيان باسماء االوائل بالفرقة االولى
العام الجامعى 6102/6102
( برنامج الصيدلة االكلنيكية )
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

0

جهاد فتحى فتح هللا خطاب حسوب

29805051804403

مركز المحمودية – البحيرة

01223873197

6

ريهام محمد سعد فايد

29810241801129

خلف البنك االهلى –
دمنهور  -البحيرة

01014329094

بيان باسماء االوائل بالفرقة الثانية
العام الجامعى 6102/6102
( برنامج الصيدلة االكلنيكية )
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

شبرا – دمنهور  -البحيرة

01116872174

0

ايه مرضى شعبان شامة

29802011822566

ش عبد السالم الشاذلى –
دمنهور  -البحيرة

01064936808

6

سارة عصام كمال الحسينى

29711291802187

بيان باسماء االوائل بالفرقة الثالثة
العام الجامعى 6102/6102
( برنامج الصيدلة االكلنيكية )
الرقم القومى

العنوان

التليفون

م

اسم الطالب

0

شروق محمد احمد عقدة

29701081803444

برج ميامى – سيدى بشر -
االسكندرية

01060892442

6

محمد جمال الدين حسن محمد
السيد

29609152101736

قرية منشأة ناصر – مركز بدر

0120771943

جبمعة دمنهور
كلية الصيدلة
شئون الطالة

Damanhour university
Faculty Of Pharmacy

بالعام الجامعى 6102/6102
م

اسم الطالب

الرقم القومى

العنوان

مرشح للتعيين فى وظيفة معيد

 01 29406241800305ش عطية ارض
 0اسماء صالح محمد نصر الدين
ادمون – دمنهور -
الشامى
البحيرة
 29409011803088ام حكيم – شبراخيت
 6امل محمد احمد جاب هللا
 البحيرةابو خليل -
29407011810928
 3نجوى ابراهيم رزق هالل
المحمودية  -البحيرة
 29503031801142ش النزهة – دمنهور
 8سارة محمد على الحنبوشى
 البحيرةش الحصافى –
29405251804698
 2مصطفى عبد الحميد محمود عقدة
دمنهور  -البحيرة
 294090118107989محلة االمير – رشيد
 2ندا حسن عزمى حسن الدرشابى
 البحيرة 29406281801771ش جالل – دمنهور -
 2محمد بهاء الدين عبد الرحمن السيد
البحيرة
على
ش الثورة –
 1هند عبد السالم لبيب معوض القريطى 60810100181813
المحمودية  -البحيرة
 29410011813281السنطة – كفر الدوار
 0ذهب عبد السيد عبد السالم عبد
 البحيرةالسيد ابو بكر
قرية بسوانى – ابو
29409031800824
 01اكرام طارق على رمضان جرامون
حمص  -البحيرة

الموقف من
التعيين

-

