(GROUP (1 A
grade

Student name
50
1

سارة عطية اسماعيل

2

سماح سعيد عبد اللله محمد

3

سماح على محمد الشيخ

4

سماح مسعد عبد المنعم محمود

5

سناء نصر ابراهيم على

6

عبد الرحمن عبد النبى ابراهيم

7

عبير شعبان السيد بسيونى

8

عبير عزت ابراهيم

9

عبير محمد ابراهيم شحوت

10

عطية السيد انور

11

عال صبحى نعيم محمود

12

عمر احمد ابوالمجد محمد حمزة

13

غادة احمد محمد محمود المعطاوى

14

محمد بسيونى محمود عبد النبى

15

محمد طارق عبد الفتاح عبد القوى

16

كريم محمود محمد أحمد

17

عبير اسماعيل على محمد

1

15

مجموعة )(B 1
grade

Student name
50
1

محمد على محمد عبد الحميد احمد

2

محمود مصطفى ابراهيم المراسى

3

مروة عطية حامد سيد احمد

4

مصطفى محمود فتحى السيد

5

منى سعيد ابراهيم على السقا

6
7

ميرفيت راضى عبد السالم
نجاة خميس ابراهيم يونس

8
9

ندا حامد محمد عبد اللطيف
نسرين شوقى عبد الحميد رفاعى

 10نعمة صابر محمود محمد
 11نورهان عبد هللا عبد العليم
 12وفاء شعبان عبد الغنى
 13هدى احمد عبد الفتاح
 14مريم بيومي االشعل
 15مى محمد عبد السالم عبد العاطى

غير محمل بمادة النسا

 16محمد عبد المنعم عوض منصور
 17محمد عطية محمد على عثمان

2

15

(GROUP (2
Group 2 A
الرقم

االســـــــــــــــــــــــــــــــم

 1سارة عبد الموجود حمودة
 2سهير صبحي محمد عطا هللا
 3شيماء محمد عنتر محمد درويش
 4شيماء مصطفي علي
 5عبير خميس ابراهيم جمعة
 6عبير محمود عبد الحميد هندي
 7علياء محمد عبد السالم عبده
 8عمرو عطية اسماعيل ابراهيم
 9فاطمة حامد علي حربي
 10محمد منشاوي خميس
 11محمد خليفة سليم حسين
 12فريد محمد فريد
 13سحر مبروك السيد احمد خليفة
 14سماح عيسى الشحات بكر
 15فاطمة الزهراء مختار على احمد
 16احمد فكري محمد العشري

3

Group 2 B
الرقم

االســـــــــــــــــــــــــــــــم

 1محمد عوض باشا
 2هبة هللا اكرم محمد فايد
 3هبة محروس رجب عثمان
 4هدير حماد محمد عبد العاطي
 5هدير محمود حنفي ابو طور
 6فاطمة الساعدى عبيده العربي
 7وفاء عدلي يوسف محمد ونس
 8ياسمين يسري محمد رشوان خالف
 9سمر محمد فوزي حسن
 10عبد هللا احمد علي العسيلي
 11محمد حسن ابراهيم حراز
 12محمد عادل محمد ابو المعاطي سعيد
 13مصطفي حسين فؤاد محمد
 14ميادة عبد هللا عبد الحميد راجح
 15الهام رضا محمد بسيوني جاب هللا
 16والء احمد عوض احمد
 17محمود رمضان فاضل سالمة
 18أحمد محمد عبد العظيم

4

(GROUP (3
)(A3
1

سحراحمد عبد هللا عجاج

2

شيماء رزق محمد ابراهيم رزق

3

نهال زكريا توفيق الوكيل

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

صفاء حمدى إبراهيم فايد
عبدالرحمن عادل بسيونى الشويخ
هناء خميس محمد السخاوي
محمد ابراهيم محمد ابراهيم البسومى
محمد حمادة مرسى الشربينى
محمد راضى السيد الزقيطى
محمد رمضان حسن ابوزايدة
نهال عبد الناصر عبد الحليم
هايدى عبدهللا مبروك
هبة على عبدالحميد محمد
منار حمدى محمود محمد نوح
منى عباس رجب داخر

 16نجوى رمضان اسماعيل يونس

5

جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم تمريض امراض النساء والتوليد
2019 -2018

(GROUP (3
)(B3
1

محمد فتحى محمد السيد بدر

2

محمود عادل حسنين شريف

3

مصطفى السيد عبد الجواد عبد هللا

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هدير جمال سليمان الديب
وفاء ربيع عبد العال عطية
سعاد عبد الفتاح عبد الحميد موسى
سوزان مبارك يوسف محمد ابو يوسف
شيماء هالل ياقوت الديب
والء سمارة سارى
محمد سعد عبد الهادى الصاوى
مروة عبد المجيد سعد عبد المجيد
والء احمد لطفى ابو سيد
نادية نصر الدين جمعة على عشرى
نجالء زكريا عبده ابراهيم
نجوى ابراهيم عبدالمولى هبيلة
نهى جمال جمال الدين محمد

6

جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم تمريض امراض النساء والتوليد
2019-2018

(GROUP (4
)(A4
1

فاطمه محسن سعيد عثمان

2

سمر محمد عطية عبد العزيز شتا

3

شيماء السيد على السيد

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طارق زكريا عبد هللا سيد احمد
عمر السيد رمضان حسن عسكر
فاطمة محمد ابراهيم حرب سيد أحمد
محمد أيمن أحمد يسرى غازى
منى أشرف على محمد الشرقاوى
ناهد كمال خليل أحمد
نرمين صبحى شحاته محمود
نورا على سعد خير هللا
ساره عبدهللا عبد اللطيف
شيرين أحمد عوض أحمد
أحمد محمد عبدالعزيز هميسة
الهام محمد عبدالحليم المغواري

 16منى محمود محمد محمد
 17هدير عبد المنعم فاروق شحاته
 18علياء على عبد اللطيف فايد

7

جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم تمريض امراض النساء والتوليد
2019 -2018

(GROUP (4
)(B4
1

عمرو عبد هللا عبد الباسط

2

شيرين قدرى عبد الحميد عبد العزيز

3

محمد رضا ذكى فتحى عبد الفتاح

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مروة فرج سيد أحمد بدر
نورهان فايز محمد مشرف اسماعيل
ساره عسران أبو زيد عبد العزيز
ميرفت صابر حسن طايل
نورهان محمد ابراهيم مصباح
عيشة عبد الرازق محمد ابراهيم
محمود أحمد فتحى الجميل
نورهان توفيق محمد كشك
عبد الغنى محروس عبد الغنى السيد
محمد سعد محمد عبد السالم
منال حسن اسماعيل شعبان حنفى
مى فريد لطفى الخرضلى
يسرية أحمد محمود أبو داوود
هدير أحمد محمد عبد العزيز عسل
ياسمين السيد محمد حامد
ساره سعيد عطيه حمزه
ملك عطا سالمه

8

GROUP (5( 5 A
الرقم

االســـــــــــــــــــــــــــــــم

 1ياسمين لطفى حامد محمد زيد
 2ياسمين هاشم عبدة حسن
 3عبدالحميد رجب عبدالحميد
 4ندا اسماعيل سيد ابراهيم شرف
 5محمد احمد محمد رياض الزهيرى
 6محمد رمضان يونس الشريف
 7محمد مصباح عبداللة على المدبولى
 8مروة ابراهيم عطية ابراهيم ابوزيد
 9مروة رزق رزق على محمود
 10ميرهان ابراهيم فتحى محمد زقزوق
 11مصطفى جمال محمود على منسى القرم
 12منى عنتر احمد عبدالرحمن الغربلى
 13مها جمعة محمد عبدالعال فايد
 14نيرمين كمال محمد ابراهيم
 15ياسمين رزق حسين رزق
 16سمر محسن حلمى الدر
 17شيرين عبدالمولى قطب

9

GROUP (5( 5 B
الرقم

االســـــــــــــــــــــــــــــــم

 1شيماء محمد حلمى محمد
 2صباح جمعة محمود على
 3محمد محروس محمد عبدالمجيد
شاهين
 4منال حسن اسماعيل
 5مروة محمد عبدالحليم عبدالحميد
 6نوال عبدالمقصود محمد محمود
 7سهير صبحي محمد عطا هللا
 8هدى السيد السعيد السيد
 9هدير صبرى عيسى بركات مناع
 10هند عبدالواحد محمد الداودى
 11والء جمال احمد احمد
 12والء سالمة محمد على
13

محمد صبرى عبد العزيز

14

محمد على عباس رضوان

 15عمرو عبدالحليم عبدالواحد
16

مصطفى محمد ابراهيم الطويل
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