
 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الرابعةكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

 قسم التمريض النفسي 

(9الفرقة :الرابعة    لجنة )  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4168 ريهام السيد حسن حسن النمنم

 4169 ريهام عبدالعاطي محمد صابر

 4170 زبيدة احمد محمد لواطي

 4171 سابح عزت عبد العزيز مصطفى

 4172 سارة  أشرف محمد لطفى

 4173 سارة جمعة محمد محمد القزاز

 4174 سارة راتب عبد السالم عبد الونيس

 4175 سارة صبحى فؤاد قطوش

 4176 ساره جمال خميس زكى عبدالخالق

 4177 سامية ممدوح عبد المولى حمزة

 4178 ست محمد ابراهيم محفوظ

 4179 سحر عاطف محمود الكومي

 4180 سعيده جمال زيدان على ابوعلى

 4181 سلوى محمد طه احمد طه

 4182 سما عبد الموجود علي بدر عطا هللا

 4183 سماح  علي عبدالكريم علي الخولي

 4184 سمر  محمد مصدق اسماعيل

 4185 سمر جمعة عبدالغني البيدق

 4186 سمر حامد جادهللا عبدالجواد

 4187 سمر خليفة عبد الحميد فتح هللا بدر
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(10الفرقة :الرابعة    لجنة )  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4188 سمر شعبان عبدالالة  أبوزايد

 4189 سمرة حسنين عبد الحليم

 4190 سناء منصور عوض عبده عبدالعزيز

 4191 سهر محمد سعد احمد الجاريه

 4192 سهيله على ابراهيم ريان

 4193 سهيله ممدوح السيد محمد الهارونى

 4194 سوزان الشحات مصطفى رمضان دويدار

حسن معوض الجزارسوزان ربيع   4195 

 4196 شادى على حماده فتح هللا

 4197 شيماء ابراهيم محمد الذهبي

 4198 شيماء احمد لبيب محمودالمحالوى

 4199 شيماء بسيونى محمد ابراهيم الشرقاوى

 4200 شيماء بسيوني اسماعيل ابراهيم عسل

 4201 شيماء جمال عكاشة .

 4202 شيماء رمضان رمضان محمد االحول

 4203 شيماء عبدالباسط محمود الخولى

 4204 شيماء عبدالمعطي عبدالعزيز عبدالمجيد ابوشاد

 4205 شيماء علي محمد علي

 4206 شيماء محمد حمدى عبدالسالم

 4207 شيماء يوسف محمد احمد
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(11الفرقة :الرابعة    لجنة )  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4208 صباح عوض سليمان محمد

 4209 صفاء محمود محمد علي

 4210 عائشه احمد محمد ابراهيم فرجاني

 4211 عبد الرحمن فتحي حسن الزكري

 4212 عبد العزيز محمد احمد السيد العيد

 4213 عبدهللا السعيد عبدهللا داود

 4214 عبير عزت سمير عبد العزيز محمود

السيد علىعلي فهمى مختار   4215 

 4216 علياء علي محمد يونس

 4217 عمر على فتحى حسين الشيخ

 4218 غادة  جمال احمد النجار

 4219 غادة  فوزى عبدهللا حسن

 4220 فاتن السيد على النجار

 4221 فاتن عبد المعطي مصطفي السيد الفقي

 4222 فاطمه محمد سعيد حميده

 4223 فايزة رجب السيد رجب الغنام

 4224 فتحى ناجح فتحى بالل

 4225 فريدة احمد علي قاسم

 4226 قمر نصر جمعه نصر المقلى

 4227 كريم عبد الناصر احمد محمد الجمسي
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4228 كريم كرم محمد محمد

عليكريمان سامي احمد   4229 

 4230 ليلى أشرف على عبدالرؤف

 4231 مبروكه محمد حامد شحاته محمود القراجي

 4232 محمد  جابر محمد المغربى

 4233 محمد االمين محمود السيد ابراهيم

 4234 محمد بدر حامد محمد البنا

 4235 محمد حميدة محمد مبروك

 4236 محمد خميس محمد رمضان خميس

النجارمحمد رجب كامل   4237 

 4238 محمد رضا رمضان عبد هللا

 4239 محمد سعيد قويه موسى حلفايه

 4240 محمد شعبان عباس محمد القالوى

 4241 محمد صابر ابراهيم عبدالمقصود

 4242 محمد عبدالرافع على جاهين

 4243 محمد عبدالرحمن سعد احمد

 4244 محمد فوزى عبدالصمد خضر

محمود على البيومىمحمد محمود احمد   4245 

 4246 محمد محمود نوح ابراهيم

 4247 محمد نبيل محمد سليم خليف
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4248 محمد وجية عبد المقصود عطية

 4249 محمد يحيى محمد على

 4250 محمود احمد فؤاد مكى

 4251 محمود سعيد فرحات محمد نجم

 4252 محمود محمد ابراهيم عبدالهادى

 4253 محمود محمد محمد محمود ماضي

 4254 مرفت رجب عبد المنعم عبد الحميد عبده

 4255 مروه حسين منصور محمد فيصل

 4256 مروه حمدى محمد حسن فتح هللا

 4257 مروه مسعود السيد والى

السيدمروه وجية محمد حسان   4258 

 4259 مريم ابراهيم محمود على الجنبيهى

 4260 مريم سعيد عبد الحميد محمد ابراهيم

 4261 مريم صابر محمد عوض غنيم

 4262 مريم عبدالجواد عبده عبدالجواد خضر

 4263 ملكة صقر ابراهيم اسماعيل عجيلة

 4264 منار جمال عوض محمد ناصف

 4265 منار رجب طلبه قطب خضر

 4266 منى السيد قدرى السيد نعيم

 4267 منى عبدالجواد حسن الصافي
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4268 مني محمود عطية احمد النجار

 4269 مى محمد احمد السيد

 4270 نادر محمد ابراهيم رجب مجاهد

محمد القبراوىنبيلة محمد   4271 

 4272 نجالء جمال محمد مبروك  صقر

 4273 نجوى ابراهيم محمد ابراهيم

 4274 نجوى ممدوح فتحى غزالة

 4275 ندا صالح على عبدالسالم المليجى

 4276 نرمين احمد محمد ابراهيم عميرة

 4277 نرمين زكى إسماعيل عبدالحميد الزهانى

 4278 نرمين عاطف محمد شيبه

 4279 نسمه رمضان احمد عبد المعطى حماد

 4280 نعمه ابراهيم محمد ابراهيم

 4281 نهاد محمد عبده غالب

 4282 نهي صالح السيد عرايس

 4283 نهي مجدي الصابر تركي

 4284 نورا نصر اسماعيل العكازى

 4285 نوران كامل مصطفي الحناوي

 4286 نورهان أحمد محمد السميع

قبيصي محمود جودهنورهان رشاد   4287 
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4288 نورهان عبد الكريم عشري ابو صالح

 4289 نورهان محمد فخرى محمود عالم

 4290 نيرة محمود رجب البانوبي

 4291 نيفين  السيد أحمد الشرنوبي

عبدالحميد محمد الطحانهالة جمعه   4292 

 4293 هايدى محمد دسوقي حامد الجرواني

 4294 هبة اشرف رجب قطب

 4295 هبة محمد محمدي

 4296 هبه شحاته محمد الجمل

 4297 هبه صالح عبدالقوى صالح على

 4298 هبه ممدوح أحمد الصعيدي

 4299 هدير توفيق ابو بكر الشريف ابراهيم

السالم راضي عفيفىهدير راضي عبد   4300 

 4301 هدير صالح سعد عبدالقوي الشرقاوي

 4302 هدير عبدالحكيم محمد الحلفاوى

 4303 هدير فتحى على حسن العشري

 4304 هدير مصطفي عبدالعزيز مصطفي ماجد

 4305 همام محمد على حميدة

 4306 هند شعبان عيد عبدالهادى سعد

 4307 هند عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4308 هويدا عبد الستار فرج عبد اللطيف

 4309 هيام محمود جمعه ابو بكر

 4310 ورده صالح محروس بغيض

 4311 وعد محمد عبد المقصود المالح

 4312 وفاء  رضا صبحي احمد

عطية عبدالمحسن عطيةوفاء   4313 

 4314 والء احمد عبدالعزيز محمود

موالء عبدالعزيز عبدالمنع  4315 

حسن شلبي ابراهيم ياسر محمود  4316 

 4317 ياسمين السعيد خميس حماد

 4318 ياسمين السيد دسوقى غريب

 4319 ياسمين عبدالخالق رمضان فريج

 4320 ياسمين على احمد عرفه

 لالعادةطالب باقون 

 4321 رقية خيري محمد عبد الباعث

 4322 سميره عبدالعزيز محمد الرويني

 4323 شادية فتحى محمد على شاهين

 4324 علي عطيه علي حسن عياد
 4325 علي محمد علي عبدالعزيز شحاته

 4326 فاطمه الزهراء حسن حسن اسماعيل

 4327 محمد علي ابو العطا علي سالمه
الستار مرهفمحمود عبد   4328 

 4329 نور الدين سمير عبدالرازق

 4330 هدي مختار الصافي

 


