
 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة االولىكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

( 1الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1001 االء احمد محمد فرج

 1002 االء سعيد البيلي السيد حسن غنام

 1003 االء عطية محمد الجارحي

 1004 االء محمد عبدالاله محمد حسين حسونه

 1005 ابراهيم احمد ابراهيم العيسوى

مد عمارهابراهيم خميس خيري مح  1006 

 1007 ابراهيم صالح ابراهيم موسي الغزالى

 1008 ابراهيم على ابراهيم محمود

 1009 احمد حامد السيد   محمد األبحر

 1010 احمد حفنى فتح هللا السيد كحله

 1011 احمد حلمى عبد الغنى  محمد سويد

 1012 احمد حمدى حسان امام

 1013 احمد حمدى عبد الفتاح جبريل

حمد خميس رمضان عبدهللاا  1014 

 1015 أحمد رمضان ابراهيم رزق

 1016 احمد سيد احمد محمد الشاعر

 1017 احمد صبحى شحاته محمود فرج

 1018 أحمد عبد الفتاح محمد خطاب

 1019 أحمد محمد أحمد محمد عبدهللا شلش

 1020 أحمد محمد حسين العطار
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ســـــــــــــــــــماال  
رقم 

 الجلوس

 1021 احمد محمد خميس  محمد عمر

 1022 أحمد محمد عبد العظيم عيسى شقرة

 1023 احمد محمد محمد عبدهللا احمد

 1024 احمد محمود فتحي على رحيم

 1025 احمد نصر محمود السيد عوض

 1026 احمد يحي محمد السيد قاقا

 1027 إرادة محمد محمد محمد خليل

 1028 أروى منصور عبد الهادي أحمد زيدان

 1029 ازهار جمال موسى السيد

 1030 اسامه رضا حافظ شرابين

 1031 اسامه سيد أحمد فهمي سيد أحمد بدر

 1032 اسراء جمال حسين عبد المجيد

 1033 إسراء خميس معوض شحاته شميس

 1034 إسراء خير الدين محمود خير الدين

بد العليم قطب الفقياسراء سامي ع  1035 

 1036 اسراء صبري عبد الحليم

 1037 اسراء عبد الحليم جمعة

 1038 اسراء عبد المقصود عطية باضون

 1039 إسراء عبده رمضان حسن أبوالعزم

 1040 اسراء على عوض بسيوني ابراهيم
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( 3الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 
سالجلو  

 1041 اسراء محمد على عبدالحليم نصير

 1042 اسراء محمد عوض عبدالفتاح عبد الجواد

 1043 إسراء نجاح عبد المعز رضوان

 1044 إسالم أحمد إبراهيم هليل الجالى

 1045 اسالم فؤاد محمود حسن محمود

 1046 اسماء احمد عبد الحميد جالل

 1047 أسماء السيد محمود محمد حموده

ء شعبان عبدالسالم عقيلةاسما  1048 

 1049 اسماء عبد المنعم عبد الوهاب محمدابراهيم

 1050 أسماء قدري ادريس

 1051 اسماء محمد ابواليزيد عوض

 1052 أسماء محمد خضري محمد الصاوى

 1053 اسماء محمد عباس سعدهللا عباسى

 1054 اسماء محمد عبد العاطى ابراهيم مرزوق

د المحسن حسناسماء مختار عب  1055 

 1056 اشرف عالء ضيف هللا

 1057 امال الشحات سمير عبده يونس ناصر

 1058 أمانى سعيد ابراهيم مبروك القمحاوى

 1059 امل ثروت بدر الدين محمد موسى

 1060 امل سعد السيد على موسى
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( 4الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1061 امل سعيد امين الكومى

 1062 امل سليمان محمد سليمان حسن الشيخ

 1063 امنية مسعد  غريب على السودانى

 1064 امير حمدى زكى عبدالرحمن

 1065 أميرة سعد السيد محمود

 1066 اميرة شعبان محمد

 1067 أميرة صبري عطية علي برعي

 1068 أميرة محمد كامل طعيمة

روك الحصرىأميره محمد مب  1069 

 1070 اميمه رشاد محمد ابراهيم الجوينى

 1071 أية صبحى عبد الستار عبد الرحمن هلول

 1072 اية عبد العاطي عوض محمد منصور

 1073 اية على حسن ابراهيم جاب هللا

 1074 اية فوزى محمد حجاب

 1075 اية محمد حسين ابو الوفا الصعيدى

 1076 اية محمد شفيق شرف الدين

 1077 آية محمد مصطفى عبدالجواد نده

 1078 ايمان ابراهيم عبدالمقصود عبدالخالق

 1079 ايمان حمودة فهمي فتح هللا خطاب

 1080 ايمان رجب رمضان عبدهللا
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1081 ايمان رجب محروس دعبس

عيم العطارايمان طه ن  1082 

 1083 ايمان عبد الصمد عبد الستار عبد اللطيف النجار

 1084 ايمان علي رمضان علوى

 1085 ايمان عوض إيراهيم عبدالحميد

 1086 ايمان ناجي محمد السيد البنا

 1087 ايمان نبيل محمد عزت احمد هالل

 1088 ايمان يوسف حسن يوسف الصواف

وبايناس محمود شاكر احمد قل  1089 

 1090 ايه اشرف عطية شكر

 1091 ايه جمال سرور يوسف عطية

 1092 ايه سعيد عبدالسالم احمد البنا

 1093 تحيه خالد على محمود عباس سالم

 1094 تنسيم عيد يونس الدمنهوري

 1095 جمال خالد جمال الدين عبدهللا حسن

 1096 جهاد محمد السيد كامل ابراهيم

بد الرحيم حسينحسام خميس محمد ع  1097 

 1098 حسناء ماهر عبد الفتاح

 1099 حمدى عبدالجيد عبدالمنعم محمد ناصر

 1100 خلود اسماعيل مصطفى التلوانى
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( 6الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1101 خميس سعد خميس فتيانى

 1102 داليا رشدى حسين رياض الناقورى

 1103 دعاء حامد حامد مرعي

 1104 دينا شعبان حسن السروى

 1105 رانيا سمير السيد خضر

 1106 رانيا سمير خميس قوزع

 1107 رحاب السيد محمودالديبانى

 1108 رشا جابر أحمد القاضي

 1109 ريهام محمد زكريا عيد

 1110 سارة السيد محمد السيد الشيخ

لبسارة خالد جمعة عبد النبي تعي  1111 

 1112 سارة عبدهللا عبداللطيف محمد محمود

 1113 سارة عطية اسماعيل محمدسليم

 1114 سحر احمد عبدهللا عجاج

 1115 سعاد عبد الفتاح عبدالحميد موسى

 1116 سعيد عادل سعيد فضل هللا عقاب

 1117 سماح سعيد عبدهللا محمد عشماوى

 1118 سماح على محمد الشيخ على

ى الشحات بكرسماح عيس  1119 

 1120 سماح مسعد عبداالمنعم محمود زلهف
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( 7الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1121 سمر رمضان جبريل

 1122 سمر محمد عطيه عبدالعزيز شتا

 1123 سهير صبحي محمد عطاهلل

 1124 سوزان مبارك يوسف محمد ابويوسف

 1125 الشريف سعيد توفيق على الشريف

 1126 شيماء رزق محمد ابراهيم  رزق

 1127 شيماء مصطفى على حسبوا

 1128 صفاء حمدى ابراهيم فايد

 1129 طارق زكريا عبد الاله سيد احمد

 1130 عبد الرحمن عادل بسيوني الشويخ

 1131 عبد الغنى محروس عبد الغنى السيد الحرون

على العسيلى عبد هللا أحمد  1132 

 1133 عبدالرحمن عبدالنبى ابراهيم عبدالسالم حسن

 1134 عبدالرحمن ماهر مصطفى عصمت

 1135 عبير شعبان السيد بسيونى

 1136 عبير محمد ابراهيم شحوت على محمد

 1137 عطية السيد انور ابراهيم

 1138 عال صبحي نعيم محمود الطنطاوي

 1139 عالء محمد هنداوي العلقامي

 1140 علياء محمد عبد السالم عبده الشرمه

 

  



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة االولىكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

( 8الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1141 عمار صبحي فرج محمد غالب

 1142 عمر احمد ابوالمجد محمد حمزه

 1143 عمر السيد رمضان حسن عسكر

 1144 عمرو عبد الحليم عبد الواحد

اسماعيل ابراهيمعمرو عطية   1145 

 1146 غادة احمد محمد محمود المعطاوى

 1147 فاطمة حامد على حربى

 1148 فاطمة محمد ابراهيم حرب سيد احمد النجار

 1149 فريد محمد فريد محمد

 1150 محمد  منشاوي خميس منشاوي

 1151 محمد ابراهيم محمد ابراهيم البسومي

 1152 محمد أحمد محمد رياض الزهيرى

 1153 محمد السيد محمد سعد الجندى

 1154 محمد ايمن احمد يسري غازي شاهين

 1155 محمد بسيوني محمود عبدالغني

 1156 محمد حماده مرسى الشربينى

 1157 محمد خليفة سليم حسين

 1158 محمد راضى السيد الزقيطى

 1159 محمد رجب محمد زين الدين

 1160 محمد رضا زكي فتحي عبد الفتاح
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( 9الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1161 محمد رمضان حسن ابوزايده

 1162 محمد رمضان يونس الشريف

 1163 محمد سعد عبدالهادى الصاوى

 1164 محمد سعد محمد عبدالسالم عيسى

 1165 محمد سليمان حسن حسين األسود

 1166 محمد صبري عبد العزيز

 1167 محمد طارق عبد الفتاح عبد القوى عطا

 1168 محمد عادل محمد ابو المعاطي سعيد

 1169 محمد عطية محمد علي عثمان

 1170 محمد على محمد عبدالحميد احمد الرسول

 1171 محمد علي عباس رضوان

 1172 محمد فتحى محمد السيد بدر

 1173 محمد محروس محمد عبد المجيد  شاهين

حمد مصباح عبدهللا على المدبولىم  1174 

 1175 محمود احمد فتحى الجميل

 1176 محمود رمضان فاضل سالمة

 1177 محمود عادل حسنين شريف

 1178 محمود مصطفى ابراهيم المراسى

 1179 مديحة محمد على باشا

 1180 مروة فرج سيد احمد بدر

 

  



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة االولىكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

( 10الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1181 مروه ابراهيم عطيه ابراهيم ابوزيد

 1182 مروه رزق رزق على محمد

 1183 مريهان ابراهيم فتحى محمد زقزوق

 1184 مصطفى السيد عبدالجواد عبدهللا

ي القرممصطفى جمال محمود علي منس  1185 

 1186 مصطفى حسين فؤاد محمد

 1187 مصطفى محمد ابراهيم الطويل

 1188 منار حمدي محمود محمد نوح

شعبان حنفي منال حسن اسماعيل  1189 

 1190 منى اشرف على على محمد الشرقاوى

 1191 منى سعيد ابراهيم على السقا

 1192 منى عباس رجب داغر

أحمد عبدالرحمن الغرابلىمنى عنتر  1193 

 1194 مها جمعه محمد عبد العال فايد

 1195 ميادة عبد هللا عبد الحميد راجح

 1196 ناهد كمال خليل أحمد

 1197 نجالء زكريا عبده ابراهيم

 1198 نجوى ابراهيم عبدالمولى هبيله

 1199 نجوى رمضان اسماعيل يونس

راهيم شرفندى اسماعيل سيد اب  1200 
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 1201 ندى حامد محمد عبد اللطيف شيبوب

 1202 نسرين شوقي عبد الحميد رفاعي شعبان

 1203 نهال زكريا توفيق الوكيل

 1204 نهال عبد الناصر عبد الحليم ابو عرب

 1205 نوره على سعد خيرهللا حجاج

 1206 نورهان توفيق محمد كشك

 1207 نورهان عبد هللا عبد العليم عبد القوى

 1208 نورهان فايز محمد مشرف اسماعيل

 1209 نورهان محمد ابراهيم مصباح

 1210 هاجر سعد على عبدالغنى هارون

 1211 هالة فرج احمد عبدالرحمن

 1212 الهام رضا محمد بسيوني جاب هللا

 1213 الهام محمد عبد الحليم المغوارى

 1214 هايدي عبد هللا مبروك العلقامي

 1215 هبه هللا اكرم محمد فايد

 1216 هبه على عبد الحميد محمد أبو شهبه

 1217 هدى السيد السعيد السيد

 1218 هدير أحمد محمد عبد العزيز عسل

 1219 هدير جمال سليمان الديب

 1220 هدير حماد احمد عبد العاطى
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( 12الفرقة: االولى     لجنة  )   

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

ناعهدير صبري عيسى بركات م  1221 

 1222 هدير محمود حنفي ابو طور

 1223 هناء خميس محمد السخاوى

 1224 وفاء ربيع عبدالعال عطية

 1225 وفاء عدلى يوسف محمد ونس

 1226 ياسمين يسرى محمد رشوان خالف

 1227 احمد عبدالمنعم هاشم سعدون

 1228 ايمان عبادة شعبان يوسف شرف

 1229 ذكية سالم بسيونى الشامخ

 1230 رانيا عادل  على محمد

 1231 شيماء عبد الرازق حسن عوض

 1232 محمد عطية محمد على

 1233 منار ممدوح محمد محمود بدر

وض منصور الشريفمحمد عبدالمنعم ع  1234 

 1235 مروة عطية حامد سيد احمد

 


