
 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة هجتوع " للعبم الجبهعى0202 /0202م

 هدرج )7(  كلية الخدهه اإلجتوبعيه 

 

 

 (0لجنه ) (2لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 احمد عطٌه عبدالعظٌم محجوب ٤۰۰٦ 1 ابرام مٌشٌل كامل ابراهٌم ٤۰۰۰ 1

 احمد على سالم عبد المقصود ٤۰۰٧ 2 اجالل حجاج محمد محمود ٤۰۰۰ 2

 احمد عمر محمد عبد التواب ٤۰۰٨ 3 احالم فتحً محمد معوض ٤۰۰۰ 3

 احمد فرٌد قاسم رمضان ٤۰۰٩ 4 احمد السٌد محمد حسن ٤۰۰٤ 4

 احمد مبروك محمود عبد المقصود ٤۰۰۰ 5 عبد اللطٌف جودهراحمد انو ٤۰۰٥ 5

 احمد مجدى محمد على ٤۰۰۰ 6 احمد حسن عبد العزٌز محمد ٤۰۰٦ 6

 احمد محمد رزق ابراهٌم ٤۰۰۰ 7 احمد خالد عبد الحمٌد عبد الحفٌظ ٤۰۰٧ 7

 احمد محمد عبد المنعم عباس ٤۰۰۰ 8 احمد ربٌع توفٌق عبد الرحمن ٤۰۰٨ 8

 احمد محمد فتحى حسن ٤۰۰٤ 9 احمد سٌد رجب دسوقً ٤۰۰٩ 9

 احمد محمود سلومه احمد ٤۰۰٥ 11 صالح الدٌن فاروق عبدالعزٌزاحمد  ٤۰۰۰ 11

 احمد مختار السٌد محمود ٤۰۰٦ 11 احمد عاصم حسن محمد ٤۰۰۰ 11

 احمد مرزوق أحمد نصر ٤۰۰٧ 12 احمد عبد التواب السٌد سلٌمان ٤۰۰۰ 12

 ارٌج مسعد محمد علً ٤۰۰٨ 13 احمد عبد القادر فاٌد فرج ٤۰۰۰ 13

 اسامه جمال احمد عبد الرحٌم ٤۰۰٩ 14 عبد هللا احمد سالم احمد ٤۰۰٤ 14

 اسراء اٌوب عبد الصادق على ٤۰۰۰ 15 عبدالغنً مواجب علً مداح ٤۰۰٥ 15

 (4لجنه ) (3لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 اسماء حسن احمد السٌد ٤۰٤٦ 1 اسراء حسن احمد محمود ٤۰۰۰ 1

 اسماء حمدي سعداوي جابر ٤۰٤٧ 2 اسراء سٌد موسى السٌد ٤۰۰۰ 2

 اسماء حنفً محمود محمود ٤۰٤٨ 3 اسراء عبد المحسن عبد هللا امٌن ٤۰۰۰ 3

 اسماء سٌد رمضان فاٌد ٤۰٤٩ 4 اسراء عبدالباري عبدالرحمن عبدالباري ٤۰۰٤ 4

 اسماء شعبان محمد سٌد ٤۰٥۰ 5 اسراء عمر احمد كامل ٤۰۰٥ 5

 اسماء عبدالجواد عبدالعزٌز عبدالجواد ٤۰٥۰ 6 اسراء عوٌس زٌدان صمٌده زٌدان ٤۰۰٦ 6

 اسماء عبدالرحمن عوض محمد ٤۰٥۰ 7 اسراء مجدي اسماعٌل محمود ٤۰۰٧ 7

 اسماء علً حسن محمد ٤۰٥۰ 8 اسراء محمود ابو الحسن احمد ٤۰۰٨ 8

 عبدالجواداسماء فتحً رمضان  ٤۰٥٤ 9 اسراء مصطفى صابر جاد هللا ٤۰۰٩ 9

 اسماء فوزى سٌد ابراهٌم ٤۰٥٥ 11 اسراء وائل عارف عبد الرحٌم ٤۰٤۰ 11

 اسماء لطفً عبدالفتاح عبداللطٌف ٤۰٥٦ 11 اسالم سٌد احمد عبد العظٌم ٤۰٤۰ 11

 اسماء محمد عبد اللطٌف محمد ٤۰٥٧ 12 اسالم عنتر محمد مرسى ٤۰٤۰ 12

 اسماء محمد عٌد عبدالقادر ٤۰٥٨ 13 اسالم مرعى فتحى ابراهٌم ٤۰٤۰ 13

 اسماء محمد كامل قاسم ٤۰٥٩ 14 اسماء جابر عبد الغنً ابو النور ٤۰٤٤ 14

 اسماء محمد ٌوسف احمد ٤۰٦۰ 15 جمال عشري عثمان اسماء ٤۰٤٥ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة هجتوع " للعبم الجبهعى0202 /0202م 

 هدرج )7(  كلية الخدهه اإلجتوبعيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م  

 اسماء محمود على عبد الوهاب ٤۰٦۰ 1

 اسماء مروان عٌد اشعت ٤۰٦۰ 2

 االء جمال عبدالتواب رمضان ٤۰٦۰ 3

 الهام شعبان محمود علً ٤۰٦٤ 4

 امانى حموده خلٌل عبد الصمد ٤۰٦٥ 5

 امانً رجب عبدالقادر عبدهللا  ٤۰٦٦ 6

 امانً شعبان محمد احمد ٤۰٦٧ 7

 امانً صالح السٌد علً ٤۰٦٨ 8

 امانً محمود محمد الصوفً ٤۰٦٩ 9

 امانً مصطفً حسن محمد ٤۰٧۰ 11

 امل عزٌز ابراهٌم حسٌن ٤۰٧۰ 11

 امل فتحى اطامش عبد القادر ٤۰٧۰ 12

 امل محمد بٌومً علً ٤۰٧۰ 13

 عبدالهاديامنٌه عبدالعلٌم عبدهللا  ٤۰٧٤ 14

 امنٌه مصطفً عبدالعظٌم اسماعٌل ٤۰٧٥ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة هجتوع " للعبم الجبهعى0202 /0202م 

 هدرج )8(  كلية الخدهه اإلجتوبعيه 

 

 

 (7لجنه ) (6لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 اٌمان محمد محمد على ٤۰٩۰ 1 امٌرة جمعة السٌد صادق ٤۰٧٦ 1

 اٌمان مشهور سٌد احمد ٤۰٩۰ 2 امٌرة محسن عبدالوهاب معوض ٤۰٧٧ 2

 اٌمن رمضان عبد الستار شحات ٤۰٩۰ 3 امٌرة محمد احمد عبدالحمٌد ٤۰٧٨ 3

 اٌمن عالء الدٌن محمد فوزي ٤۰٩٤ 4 امٌرة محمد احمد محمد ٤۰٧٩ 4

 اٌه احمد محمود عبد الرحمن ٤۰٩٥ 5 امٌرة هادى فتحى امام ٤۰٨۰ 5

 اٌه خٌري شعبان فرج ٤۰٩٦ 6 امٌره محمد شعبان محمود ٤۰٨۰ 6

 اٌه رمضان حسٌن ابراهٌم ٤۰٩٧ 7 امٌمه  فتحً السٌد جوده ٤۰٨۰ 7

 اٌه زٌنهم عبد المنعم محمد ٤۰٩٨ 8 امٌنه عادل حسٌن التعلب ٤۰٨۰ 8

 اٌه شعبان احمد عبد الواحد ٤۰٩٩ 9 رمضان محمود منصورانس  ٤۰٨٤ 9

 اٌه صابر جمعه احمد ٤۰۰۰ 11 انهار عوض محمد ابراهٌم ٤۰٨٥ 11

 اٌه عبد التواب رمضان سعٌد ٤۰۰۰ 11 اٌمان اٌمن عوٌس حسن ٤۰٨٦ 11

 اٌه عبد التواب محمود السٌد ٤۰۰۰ 12 اٌمان سالم الصوفً صادق ٤۰٨٧ 12

 اٌه عبد الهادى بدوى رمضان ٤۰۰۰ 13 شحاته احمد محمداٌمان  ٤۰٨٨ 13

 اٌه عصام احمد رجب ٤۰۰٤ 14 اٌمان قطب محمود ابو حامد ٤۰٨٩ 14

 اٌه عوٌس ربٌع عبدالرحمن ٤۰۰٥ 15 اٌمان محمد احمد سٌد ٤۰٩۰ 15

 (9لجنه ) (8لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 جهاد السٌد خلٌفة عبد الواحد ٤۰۰۰ 1 محروس احمداٌه عوٌس  ٤۰۰٦ 1

 جهاد عاطف رجب سالم ٤۰۰۰ 2 اٌه عٌد رمضان ضٌف ٤۰۰٧ 2

 حبٌبة ربٌع زكى احمد ٤۰۰۰ 3 اٌه قرنى محمود على ٤۰۰٨ 3

 حبٌبة عمرو عبده بٌومى ٤۰۰٤ 4 اٌه محمود على عوض ٤۰۰٩ 4

 محمد حسام احمد سٌد ٤۰۰٥ 5 اٌه مصطفً ادرٌس محمد ٤۰۰۰ 5

 حسام شعبان عوٌس عبد هللا ٤۰۰٦ 6 اٌهاب عماد عبد المالك صلٌب ٤۰۰۰ 6

 حسناء محمد نجٌب معوض ٤۰۰٧ 7 بثٌنه جمال محمد ابو زٌد ٤۰۰۰ 7

 حسناء نبٌل فؤاد محمد ٤۰۰٨ 8 تسنٌم فتحً عبدالونٌس فٌصل ٤۰۰۰ 8

 مطاوعخالد ابوزٌد جمعه  ٤۰۰٩ 9 تغرٌد السٌد اسحق عبد الغنً ٤۰۰٤ 9

 خالد جمعه عبد التواب عبد التواب ٤۰۰۰ 11 تغرٌد عزت علوانى كٌالنى ٤۰۰٥ 11

 خدٌجة احمد محمد عبد الرحمن ٤۰۰۰ 11 تغرٌد لطفى فاروق عبد العلٌم ٤۰۰٦ 11

 خلود محمد محمد عبد الخالق ٤۰۰۰ 12 تقوي جمعه محمود عبدالعزٌز ٤۰۰٧ 12

 دالٌا جوده معوض جوده ٤۰۰۰ 13 تقوي شعبان عبدالفتاح ٤۰۰٨ 13

 دالٌا خالد جمعه غٌطان ٤۰۰٤ 14 تقى عادل شعبان محفوظ ٤۰۰٩ 14

 دعاء حسٌن علً رمضان ٤۰۰٥ 15 جمال محسن عبدالعظٌم عبدالعلٌم ٤۰۰۰ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 م0202/ 0202للعبم الجبهعى"  صحة هجتوعقسن  "الرابعةللفرقه  الثبنيي إهتحبى الفصل الدراس

 الخدهه اإلجتوبعيه(  كلية 8هدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م  

 دعاء شعبان عبدالفضٌل جاد ٤۰۰٦ 1

 دعاء عادل محمد الصوفى ٤۰۰٧ 2

 دعاء محمد عبد الفتاح محمد ٤۰۰٨ 3

 دمٌانه نجٌب عبدالنور كامل ٤۰۰٩ 4

 دٌنا بكرى عطٌه هللا على ٤۰٤۰ 5

 دٌنا ثروت محمد على ٤۰٤۰ 6

 حمدي محمد سعددٌنا   ٤۰٤۰ 7

 دٌنا ربٌع قرنى على ٤۰٤۰ 8

 دٌنا عادل امٌن عطٌه ٤۰٤٤ 9

 دٌنا محمد مظهر عبد التواب ٤۰٤٥ 11

 دٌنا مصطفى صالح الجالى ٤۰٤٦ 11

 دٌنا ممدوح محمد ابراهٌم ٤۰٤٧ 12

 رانٌا ربٌع السٌد عبد الغنى ٤۰٤٨ 13

 رانٌا سالمة سنوسً محمد ٤۰٤٩ 14

 احمد محمد راوٌه محمد ٤۰٥۰ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

  م0202/ 0202للعبم الجبهعى"  صحة هجتوعقسن  "الرابعةللفرقه  الثبنيي إهتحبى الفصل الدراس

 التوريضكلية   (023هدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20لجنه ) (22لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 محمد ماضىرحمة مٌهوب  ٤۰٦٦ 1 رجب سٌد رجب امٌن ٤۰٥۰ 1

 رضا صالح مٌزار سٌد ٤۰٦٧ 2 رحاب جمال عبد العزٌز نمر ٤۰٥۰ 2

 رغدة رمضان عبد الرحٌم خلف هللا ٤۰٦٨ 3 رحاب جمعه قطب احمد ٤۰٥۰ 3

 رفٌدة دسوقى مصطفى صالح ٤۰٦٩ 4 رحاب جمعه محمد عبدالقوي ٤۰٥٤ 4

 علىرمضان السٌد حسٌن  ٤۰٧۰ 5 رحاب حسن اسماعٌل عبدالسمٌع ٤۰٥٥ 5

 رٌم خمٌس شعبان ٌونس ٤۰٧۰ 6 رحاب راضً مهدي حسن ٤۰٥٦ 6

 زهراء حسنى السٌد حسن ٤۰٧۰ 7 رحاب صالح محمود عامر ٤۰٥٧ 7

 زٌاد محمد عوٌس عبدالسالم ٤۰٧۰ 8 رحاب طه السٌد عبد الهادى محمد ٤۰٥٨ 8

 زٌنب سعٌد زاٌد ابراهٌم ٤۰٧٤ 9 رحاب عادل عبدالحمٌد مشرف ٤۰٥٩ 9

 زٌنب عبدالحلٌم عبد الهادي محمد ٤۰٧٥ 11 رحاب محمد احمد عبد الباقً ٤۰٦۰ 11

 ساره ابراهٌم رجب عطٌه ٤۰٧٦ 11 رحاب محمد نعمان عبدهللا ٤۰٦۰ 11

 السٌد محمد عبد الكرٌم هسار ٤۰٧٧ 12 رحمة عبد المرضى موسى كٌشار ٤۰٦۰ 12

 شحاته محمدساره حمدي   ٤۰٧٨ 13 رحمة عرفات عبد التواب احمد ٤۰٦۰ 13

 رضوان عبد العزٌز عواد هسار ٤۰٧٩ 14 رحمة على جمعة على ٤۰٦٤ 14

 رحمة كارم السٌد عبد التواب ٤۰٦٥ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة نفسية " للعبم الجبهعى0202 /0202م

 (  كلية الخدهه اإلجتوبعيه9هدرج )

 

 

 (0)لجنه  (2لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 سومٌه محسن محمد محمد ٤۰٩٥ 1 رمضان ذكى مفتاح هسار ٤۰٨۰ 1

 شادٌة جمال علوانى صالح ٤۰٩٦ 2 ساره شوقً السٌد مصطفً ٤۰٨۰ 2

 شروق مفرح محمد موسً ٤۰٩٧ 3 ساره صالح نجٌب سلٌمان ٤۰٨۰ 3

 شرٌن احمد جمعه قندٌل ٤۰٩٨ 4 القادرساره عالء مصطفً عبد  ٤۰٨۰ 4

 شعبان عبدالظاهر ابراهٌم عبدالسالم ٤۰٩٩ 5 محمد على فراج هسار ٤۰٨٤ 5

 شعبان مفرح دٌاب عدوى ٤۰۰۰ 6 سالى سالم على سالم ٤۰٨٥ 6

 شكران رجب سالمة عبد التواب ٤۰۰۰ 7 ساٌمون لوفوقو سٌت ٤۰٨٦ 7

 احمد محمد عبدالواحدشٌماء  ٤۰۰۰ 8 سحر سٌد عطٌه سٌد ٤۰٨٧ 8

 شٌماء توبه عطٌه مصطفى ٤۰۰۰ 9 سحر محمد محمد احمد ٤۰٨٨ 9

 شٌماء حسٌن عبدالسالم محمد ٤۰۰٤ 11 سماح جمال جوده سعد ٤۰٨٩ 11

 شٌماء خمٌس سٌد عبدالواحد ٤۰۰٥ 11 سمر بكرى عبد الشافى محمود ٤۰٩۰ 11

 حلمً ابراهٌم شٌماء ربٌع ٤۰۰٦ 12 جمعه اسماعٌل جمعه ةسمٌ ٤۰٩۰ 12

 شٌماء سٌد محمد سٌد ٤۰۰٧ 13 سمٌة رمضان محمد سلٌمان ٤۰٩۰ 13

 شٌماء عبد الجلٌل محمد على ٤۰۰٨ 14 سمٌه سالمه معوض محمد ٤۰٩۰ 14

 شٌماء عبد الهادى سٌد مازن ٤۰۰٩ 15 سمٌه عبد الناصر عشري عبدالحمٌد ٤۰٩٤ 15

 (4لجنه ) (3لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 عبدون مٌاندٌت دنٌق ٤۰۰٥ 1 شٌماء عبدهللا احمد محمد ٤۰۰۰ 1

 عال عٌد عبدالتواب عثمان ٤۰۰٦ 2 شٌماء  فراج سٌد جاد ٤۰۰۰ 2

 عال محمد السٌد الشحات ٤۰۰٧ 3 شٌماء كامل احمد صاوى ٤۰۰۰ 3

 عالء محمد رفاد عبد هللا ٤۰۰٨ 4 شٌماء محمود قرنى على ٤۰۰۰ 4

 على جمال عطٌطه هللا عبد الباقى ٤۰۰٩ 5 صابرٌن حمد صابر قرنً ٤۰۰٤ 5

 علٌاء عزام عبد الجواد عبد الكرٌم ٤۰۰۰ 6 صباح قرنً عبدالفتاح عبدالسمٌع ٤۰۰٥ 6

 عمر خمٌس عبد الحلٌم عبد الحلٌم ٤۰۰۰ 7 عبد الرحمن شعبان عبد المنجى ابو العال ٤۰۰٦ 7

 فاطمة احمد محمود محمد ٤۰۰۰ 8 غزاوى حمودهعبد الرحمن صوفى  ٤۰۰٧ 8

 فاطمة ربٌع محمد عبد الداٌم ٤۰۰۰ 9 عبد الرحمن على حسن احمد ٤۰۰٨ 9

 فاطمة رجب على سلٌمان ٤۰۰٤ 11 عبد الرحمن محمود احمد عبد التواب ٤۰۰٩ 11

 فاطمة طه عبد العال محمد ٤۰۰٥ 11 عبد الرحمن محمود احمد على ٤۰۰۰ 11

 فاطمة عزمً حسن حمٌده ٤۰۰٦ 12 عبد الرحمن محمود شعبان عبد الحمٌد ٤۰۰۰ 12

 فاطمة عزٌز عوض محمود ٤۰۰٧ 13 عبد الرحمن مسعود عبد الحلٌم مٌهوب ٤۰۰۰ 13

 فاطمة محمود محمد على ٤۰۰٨ 14 عبد هللا خالد سٌد حافظ ٤۰۰۰ 14

 العلٌم ولىفاطمة مصطفى عبد  ٤۰۰٩ 15 عبدهللا السٌد محمود علً ٤۰۰٤ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة نفسية " للعبم الجبهعى0202 /0202م

 (  كلية الخدهه اإلجتوبعيه9هدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م  

 فاطمة هشام شعبان عوض هللا ٤۰٤۰ 1

 حماده كامل عوٌس  ةفاطم ٤۰٤۰ 2

 خالد محمد عبدالقادر ةفاطم ٤۰٤۰ 3

 محمد احمد علً ةفاطم ٤۰٤۰ 4

 محمد كامل هلٌل ةفاطم ٤۰٤٤ 5

 كاظم رمضان مصطفى مبروك ٤۰٤٥ 6

 كرٌم ماهر فرج محمود ٤۰٤٦ 7

 كرٌم مؤمن عبد الرحمن عبد القادر محمد ٤۰٤٧ 8

 كرٌمان محمد احمد عبد السمٌع ٤۰٤٨ 9

 كرٌمه جابر محمود مشاضً ٤۰٤٩ 11

 كرٌمه طه محمد ابو زٌد ٤۰٥۰ 11

 لمٌاء حمدي عبدالغنً عثمان ٤۰٥۰ 12

 ماجده  سٌد عبدالعزٌز خلٌل ٤۰٥۰ 13

 مارٌنا بٌباوي توفٌق كامل ٤۰٥۰ 14

 محاسن عبدالجواد حسن عبد الجواد ٤۰٥٤ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة نفسية " للعبم الجبهعى0202 /0202م

 (  كلية الخدهه اإلجتوبعيه22هدرج )

 

 

 (7لجنه ) (6لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 محمد رفعت مختار احمد ٤۰٧۰ 1 محمد ابراهٌم زكى ابراهٌم ٤۰٥٥ 1

 محمد سٌد عبد البارى محمد ٤۰٧۰ 2 محمد احمد حسٌن احمد ٤۰٥٦ 2

 محمد صالح السٌد سعداوى ٤۰٧۰ 3 محمد اشرف عٌد سٌد ٤۰٥٧ 3

 محمد صالح محمود زٌدان ٤۰٧۰ 4 محمد السٌد محمد عبد التواب ٤۰٥٨ 4

 محمد عارف احمد عشري ٤۰٧٤ 5 محمد امام محمود عبد الواحد ٤۰٥٩ 5

 محمد عاطف عبد الستار عثمان ٤۰٧٥ 6 محمد جمال ذكى عبد هللا ٤۰٦۰ 6

 محمد عبد الحكٌم عبد الونٌس عبد القوى ٤۰٧٦ 7 رشاد محمد محمد جمال ٤۰٦۰ 7

 محمد عبد هللا مصطفى عبد الرحٌم ٤۰٧٧ 8 محمد جمال محمد البٌومى عبد الخالق ٤۰٦۰ 8

 محمد على امٌن على عبد المقصود ٤۰٧٨ 9 محمد جوده عبد العاطً صادق ٤۰٦۰ 9

 جابرمحمد علً حسن  ٤۰٧٩ 11 محمد حسنً علً محمد ٤۰٦٤ 11

 محمد على سٌد معوض ٤۰٨۰ 11 محمد حمدى حسٌن عبد الحلٌم ٤۰٦٥ 11

 محمد محمود عباده محمد ٤۰٨۰ 12 محمد حمٌده عرفه مرسى ٤۰٦٦ 12

 محمد مصطفى معوض محمد ٤۰٨۰ 13 محمد  خمٌس محمود سٌد ٤۰٦٧ 13

 محمود خالد حسن احمد ٤۰٨۰ 14 محمد ربٌع عبد الحمٌد محمود ٤۰٦٨ 14

 محمود سٌد فاروق عبد الحمٌد ٤۰٨٤ 15 محمد رفعت على ٌوسف ٤۰٦٩ 15

 (9لجنه ) (8لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 محمد مصطفى محمود فًمصط ٤۰۰۰ 1 محمود شحاتة على عبد هللا ٤۰٨٥ 1

 محمود عبد الستار خمٌس فًمصط ٤۰۰۰ 2 محمود عمر عبد الحمٌد عبد الجلٌل ٤۰٨٦ 2

 ناصر محمد على طفًمص ٤۰۰۰ 3 محمود مجدى ابودرباله عبد الستار ٤۰٨٧ 3

 منال توبه ربٌع محمود ٤۰۰۰ 4 محمود محمد سٌد احمد ٤۰٨٨ 4

 منة هللا على عبد السالم عبد العزٌز ٤۰۰٤ 5 محمود محمد عبد هللا ابوزٌد ٤۰٨٩ 5

 منً السٌد محمد احمد ٤۰۰٥ 6 محمود محمد قرنً محمد ٤۰٩۰ 6

 منى محمد كمال امٌن ٤۰۰٦ 7 مروة احمد محمود عبد الحفٌظ ٤۰٩۰ 7

 منى محمود عبد الباسط محمد ٤۰۰٧ 8 مروه علً مجاهد عٌد ٤۰٩۰ 8

 منٌرة حمدي مٌخائٌل فرٌد ٤۰۰٨ 9 مروه فتوح عبدالحمٌد عبدالرسول ٤۰٩۰ 9

 مها عبد الفتاح شعبان عبد الفتاح ٤۰۰٩ 11 مرٌم دروٌش عبد العزٌز عبد القادر ٤۰٩٤ 11

 مؤمن فتحى نمر على ٤۰۰۰ 11 مسعود محمود رجب محمود ٤۰٩٥ 11

 مً حسٌن اسماعٌل عبدالعزٌز ٤۰۰۰ 12 مصطفً رشاد عبدالعظٌم عبدالوهاب ٤۰٩٦ 12

 مً محمد حسن عبد الجواد ٤۰۰۰ 13 مصطفً سٌد محمود سٌد ٤۰٩٧ 13

 مٌنا سامى حنا برسوم ٤۰۰۰ 14 عاشور عبد الكرٌم محمد فًمصط ٤۰٩٨ 14

 مٌنا عادل صبحى بغدادى ٤۰۰٤ 15 كمال الدٌن شعبان عبد الكرٌم ًمصطف ٤۰٩٩ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة نفسية " للعبم الجبهعى0202 /0202م

 (  كلية الخدهه اإلجتوبعيه22هدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م  

 نبوٌة محمد عبد السالم جوده ٤۰۰٥ 1

 نجاح شعبان على حافظ ٤۰۰٦ 2

 ندا ابراهٌم محمد جمعه ٤۰۰٧ 3

 ندا احمد عبدالتواب طلبه ٤۰۰٨ 4

 ندا ثابت عبد الواحد موسى ٤۰۰٩ 5

 ندا حمدي جمعه احمد ٤۰۰۰ 6

 ندا سالمه صادق السٌد ٤۰۰۰ 7

 أحمد السٌدندا سٌد  ٤۰۰۰ 8

 ندا صالح ابراهٌم محمد ٤۰۰۰ 9

 ندا محمد محمود عبدالعزٌز ٤۰۰٤ 11

 ندا هندى عبد العظٌم صوفى السٌد ٤۰۰٥ 11

 نسمة بكر محروس احمد ٤۰۰٦ 12

 نشوة ٌحٌى السٌد ٌحٌى ٤۰۰٧ 13

 نهال محمد جابر على ٤۰۰٨ 14

 نورا عبد الفتاح احمد محمد ٤۰۰٩ 15



 

 كلية التوريض شئوى الطالة                                                                                    جبهعة الفيوم                               

 إهتحبى الفصل الدراسي الثبني للفرقه الرابعة" قسن صحة نفسية " للعبم الجبهعى0202 /0202م

    ) كلية التوريض  Gقبعه  ( 

 

 

 (20لجنه ) (22لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 وردة رجب محمد محمد ٤۰٤٥ 1 نورهان عماد حمدي سالمة ٤۰۰۰ 1

 وسام عالء الدٌن رجب محمد ٤۰٤٦ 2 هاجر عبدالسالم حمٌده سلٌمان ٤۰۰۰ 2

  وفاء حمدى احمد السٌد ٤۰٤٧ 3 هاجر مجدي فؤاد علً ٤۰۰۰ 3

 والء عادل عزمً احمد ٤۰٤٨ 4 هاجر مصطفى حسٌن محمد ٤۰۰۰ 4

 والء عادل كمال سلٌمان ٤۰٤٩ 5 هاجر ناجً عبد الغنً زكً ٤۰۰٤ 5

 ٌارا ناصر على سلٌمان ٤۰٥۰ 6 محمود محمدهبة صالح الدٌن  ٤۰۰٥ 6

 ٌاسر سٌد عبد الغنى زكى ٤۰٥۰ 7 هبه سٌد عبدهللا جنٌدي ٤۰۰٦ 7

 ٌاسمٌن احمد على عوٌس ٤۰٥۰ 8 هبه محمد ربٌع احمد ٤۰۰٧ 8

 ٌاسمٌن احمد محمود عبد هللا ٤۰٥۰ 9 هبه محمد عبدالحمٌد اسماعٌل ٤۰۰٨ 9

 ٌاسمٌن ربٌع محمد سٌد ٤۰٥٤ 11 هدي عوٌس محروس محمد ٤۰۰٩ 11

 ٌاسمٌن عبد الباسط مرزوق عبد اللطٌف ٤۰٥٥ 11 هدٌر احمد حسٌن خلٌل ٤۰٤۰ 11

 ٌسرا رجب خلٌفة احمد ٤۰٥٦ 12 هدٌر زعفرانً صالح الدٌن عبدالتواب ٤۰٤۰ 12

 ٌسرا محمد فكٌه محمود ٤۰٥٧ 13 هشام رمضان عبد الفتاح عبد الباقى ٤۰٤۰ 13

 ٌمنى محمد عجمى على ٤۰٥٨ 14 روبى عبد هللا رمضانهشام  ٤۰٤۰ 14

 هند ماهر مجاور السٌد ٤۰٤٤ 15

 (23لجنه )

 االســم رقم الجلوس   م  

 احمد سالم سٌد محمود ٤۰٥٩ 1

 اسراء محسن عبدالعلٌم ٤۰٦۰ 2

 اسالم محمد كمال عبدالوهاب ٤۰٦۰ 3

 اسماء صالح جابرعبدهللا ٤۰٦۰ 4

 عزت احمداسماء محمود  ٤۰٦۰ 5

 جهاد عبدالفتاح ابوالوفا محمد ٤۰٦٤ 6

 دٌنا عصام محمد علً ٤۰٦٥ 7

 رحاب رمضان عبدالتواب  ٤۰٦٦ 8

 سارا عبدالكرٌم أحمد عبدالوهاب ٤۰٦٧ 9

 ساره ٌحًٌ عبدالونٌس رمضان ٤۰٦٨ 11

 سمر عاطف محمد مبروك ٤۰٦٩ 11

 ضحً ربٌع امٌن حسٌن ٤۰٧۰ 12

 احمد احمداسماء محمد  ٤۰٧۰ 13


