
 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الرابعةكشف   

 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم شئون التعليم والطالب

( 1الفرقة :الرابعة    لجنة )   

 قسم صحة مجتمع ومسنين

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4001 االء جابر شعبان مسلم

 4002 االء مجدي علي عمارة

 4003 ابراهيم سالمه ابراهيم شلبى

السيد محمد ابوالعنين رمضاناحمد السيد   4004 

 4005 أحمد حسن عبده االسكندراني

 4006 احمد حمدى رجب محمد عبد الفتاح

 4007 احمد ربيع عبدالهادى عبدالدايم

 4008 احمد سعد محمد موسى

 4009 احمد شوقي محمود عبدالستار الفقي

 4010 احمد صبحي احمد على البانوبى

 4011 احمد صبحي محمد القاضي

 4012 احمد صالح هنداوي

 4013 احمد عاطف رمضان منصور

 4014 احمد عبد المعطى حسن ابراهيم حسن

 4015 احمد عبدالفتاح احمد النمر

 4016 احمد عبدالمنعم عبدالمعطي عبدالرؤف عريبي

 4017 احمد علي عبد التواب مكي

 4018 احمد فتحي عبدالهادى ابراهيم

ابوتقال احمد ماهر يونس عبده  4019 

 4020 احمد محمد سعيد عبدالمجيد زعلوك

 4021 احمد محمد عبد الاله حسن
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 قسم صحة مجتمع ومسنين

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4022 احمد محمد عبد المقصود

 4023 احمد محمد على عبد هللا غالب

النكالوىأحمد محمد على محمد   4024 

 4025 احمد محمود فهمي ابو النجا شلبى

 4026 احمد مطصفي عبدرية الصعيدى

 4027 احمد يوسف حسن محمد النشار

 4028 اسراء سامي عطيه أمين محمد طاهر

 4029 اسراء سالمة عبدالنبي فرج

 4030 اسراء عبدالرؤف عبدالجليل زعير

 4031 اسراء محمد بسيوني شعبان أبو سعديه

 4032 إسالم إبراهيم خطاب

 4033 اسالم السعيد احمد ابو الفتوح موسى

 4034 اسالم عبدالصادق عبدالغنى ضيف هللا

 4035 أسماء  اشرف  ممدوح عبدالغزيز

 4036 اسماء ابراهيم معوض معوض

 4037 أسماء السيد عبد المقصود البري

 4038 أسماء أمين محمد بهيج السيد

احمد محمد الشاذلياسماء جمال   4039 

 4040 أسماء جمال عبدالفضيل منصور

 4041 اسماء حربي عبد الاله محمد عبد السيد

 4042 اسماء خالد محمد عز العرب السبكي
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 الجلوس

 4043 اسماء سعيد محمد السيد عبد ربه

 4044 اسماء سند ابراهيم حامد

 4045 اسماء صبحي عبدالفتاح عسران

 4046 اسماء عادل الغرباوى ..

 4047 أسماء عادل محمد على ابراهيم

 4048 اسماء عاطف سعيد حامد

 4049 أسماء على معروف عبدهللا

 4050 اسماء كامل سعيد ابراهيم محمد

 4051 اسماء ماهر عبد الباعث مصطفي محمد

 4052 اسماء محمد حسين محفوظ

 4053 اسماء محمد طاهر ابراهيم مبروك

 4054 اسماء محمد عبدالسالم الهلباوي

محمداسماء محمود ابوالعز   4055 

 4056 اسماء مهدى مصطفى بحيرى

 4057 اسماء نصرالدين حامد الرجيلي

 4058 اشرف محمد على علي محمود ادريس

الفيلآالء صالح عبدالرحمن   4059 

 4060 آالء طارق محمد سعدالدين عباس

 4061 آالء عثمان عطيه يوسف النبراوي

 4062 آالء محمد أحمد حسين الحويط

لسيد ماهر السيد محمد عيدا  4063 
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4064 الهام حسن شكر

لهام عبدالجيد عبدالهادى الخولىا  4065 

 4066 امال ابراهيم عبدهللا ابراهيم

 4067 أمال جمال سعد مصطفى

 4068 أمانى سامى عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب

 4069 امانى محمد عبد العظيم داود

 4070 أماني عبد الباسط أبوالفتح عامر حسين

 4071 أماني محمد رزق النقراشي

محمد زايد امل صبحى  4072 

 4073 أمل عبد الدايم راتب عبد الرازق العطار

 4074 أمنية رضا خليفة عبد القوي الناقور

 4075 امنية عبدالفتاح مصطفى غزالى

 4076 امنية محمد محمد محمد ابوليلة

 4077 امنيه محمد حسن عوض عبيد

 4078 اميرة  سعيد فرج عياد

 4079 اميرة ابراهيم احمد ..

 4080 أميرة أحمد عبد الخالق محمد العشرى

 4081 اميرة حامد عرفة ..

 4082 اميرة رمضان سعد عبد الحليم

 4083 اميرة عبد هللا علي سعفان

 4084 اميرة عبدالمنعم محمد الطنطاوي
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 الجلوس

 4085 اميرة مصطفى عبد الحميد مصطفى

 4086 اميرة نفيذ محمد عبد الوهاب

 4087 األميره علي فرج علي الصباغ

 4088 اميره عيد موسي سليمان عبد العال

 4089 امينه علي سيد احمد الخولي

 4090 أنتصار رجب عبد الستار يوسف

 4091 انور اشرف عبدهللا فرج البنداق

عبدهللا محمداية  السعيد   4092 

 4093 اية ابراهيم محمد دومة

 4094 اية عطية جمعة عطية

 4095 ايمان اشرف السيد على الفقى

 4096 ايمان السيد رمضان عبدالخالق بدر

 4097 ايمان السيد سعد بدر

 4098 ايمان حمدى رشاد محمد الحمراوى

 4099 ايمان صدقى محمد محمد شرف الدين

عبدالحميد الخرادليايمان   4100 

 4101 إيمان عالء محمد محمد الحمامى

 4102 ايمان فكري محمد دياب

 4103 ايمان كمال محمد عبدالحميد صالح

 4104 ايمان محمد عبد الحميد مسعود

 4105 ايمان محمد قطب الدماطي
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 الجلوس

 4106 ايمان مسعود عبدالعزيز اسماعيل

 4107 ايمان مصطفى اسماعيل محمد جاد

 4108 ايمن  منصور علي خليل

 4109 ايمن جميل فوزى ابراهيم

 4110 ايه سعد عبدالمطلب ابراهيم بدوي

 4111 ايه عنتر فتحي اسماعيل االقرع

المصريايه محمد عبد هللا   4112 

 4113 آيه محمد عبدالحميد محمد السعداوى

 4114 ايه ناجى عبد الحليم زكي

 4115 بثيبة محمد حسن ابراهيم

 4116 بدرى رجب سعد على بدرى

 4117 بسمة  شكري علوى مرسي شلتوت

 4118 بسمة احمد عبد الحميد قاسم

 4119 بسمة رجب كمال أبو زيد

محمدعبدالغفاربسمه يوسف محمد   4120 

 4121 بسنت محمود عطية محمد خضر

 4122 تحيه عبد العزيز شعبان محمود

 4123 تهاني  الشحات رجب أبورفاعي

 4124 جالل عالم عالم محمد

 4125 جهاد عبد المحسن عطا عبد المحسن ابو شندي

 4126 جيهان عطيه عبدالسالم عطيه الزينى
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 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 4127 حليمة محمود محمد محمد عباس

 4128 حميده محروس عبد الغنى علوه

 4129 حنان  عصام عبدالحميد الصياد

 4130 حنان عبدالفتاح عطيه سليم

 4131 حنان كرم محمد المغربى

 4132 حنان محروس محمد اسماعيل

 4133 خلود محمود محمود أبوزيد

 4134 خليفة رجب ابو شناف نبيوة

 4135 داليا زهدى توفيق النشار

 4136 داليا سعيد محمد حسن الخالع

الشرقاوي عبدالغفار داليا فتحي  عبدهللا محمد  4137 

 4138 داليا محمد عبد النظير احمد

 4139 دعاء ابراهيم منسي ابراهيم البانوبي

جمال عبدالعظيم الفحامدعاء   4140 

 4141 دعاء حلمي وهبة قمر

 4142 دعاء سامى عبد الستار عمر مدين

عبداللطيف الديب دعاء ناجح توفيق  4143 

 4144 دعاء نصر صديق الشناوى

 4145 دنيا خميس يوسف الديب

 4146 دينا حبشى يوسف فتح هللا

 4147 دينا سعد مسعود سعد الصايم
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رقم 

 الجلوس

 4148 دينا عبد الرحيم احمد عبد الغنى سالم

 4149 دينا عبدهللا محمد الشنيطي

 4150 دينا عبدالمنعم انور فراج

 4151 رانيا ابراهيم احمد محمد نعمان

 4152 رانيا جابر رجب غانم

رفعت  عبدالصمد ..رانيا   4153 

 4154 رانيا سليمان محمود سليمان

 4155 رانيا سمير محمد عباس

 4156 رانيا فرج محمد سليم خليف

 4157 رباب أحمد إبراهيم أحمد زعيتر

 4158 رباب جالل عيد مهدي الجيار

 4159 رباب عبدالرسول مخلوف امين

 4160 رجب عيد السيد على الديب

عبده محمد ثابترحاب كمال   4161 

 4162 رحاب يوسف عبدالفتاح يوسف

 4163 رحمة  السعيد عبدالعزيز

 4164 رضا رمضان محمود ابراهيم

 4165 رضا عبدالكريم عبدالعطيم

 4166 رغدة أحمد كمال الفقي

 4167 ريهام أبوالعنين غالب جالل


