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 ( 1لجنت رقن )               ( ظام) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم ربٌعه عبد الفتاح ابراهٌم خضر 1607120150100705  5
 

مٌن شرفابراهٌم فرحات ابراهٌم ا 1607120150101013  6    

  احالم جمال محمد عطوه 1607120150100562  7
 

   احمد على عبد الباقى على جمعة 1607120150100208  8

   احمد محمد عبدالنبى محمد احمد الهابط 1607120150101459  9

   اسراء ابو المكارم سٌد حسن ابو العال سلٌمان 1607120150100330  :

الشافى السٌداسراء منٌر عبد 1607120150100931  7   
 

   اسماء السٌد محب على محمد منصور 1607120150100737  8

   اسماء رأفت فتح هللا مشعل 1607120150100563  9

  اشجان كمال راغب برٌش 1607120150101352  55
 

   االء باهى عبد القوى على عاشور 1607120150102322  55

  االء عادل محمود الجداوى 1607120150100808  56
 

   الحسن على عبدالعزٌز كدٌره 1607120150101455  57

   الشٌماء السٌد علً السٌد احمد 1607120150100269  58

   الهام كامل كامل جلوه 1607120150101327  59

   امانى هشام محمد دسوقى عبد هللا 1607120150102338  :5

   امثال العبد السٌد الصباغ 1607120150101338  57

سعد ابراهٌم مزروع امٌره 1607120150101035  58    

   اٌمان احمد محمد محمد شعبان 1607120150100734  59

   اٌمان الدسوقً الدسوقً محمد حسن 1607120150100765  65

   اٌمان طارق عبدالفتاح محمد على 1607120150100741  65

   اٌمان عبد هللا شوقى عبد هللا كرتانه 1607120150101024  66

عبد العزٌز محمد اٌه اشرف 1607120150100789  67    

   اٌه عماد على محمد رزق 1607120150101137  68

  اٌه محمد محمود جادو 1607120150100038  69
 

   ثناء محمد فؤاد محمد حامد 1607120150100664  :6

   جهاد حمدى عبد المنعم غنٌم 1607120150101344  67

   حسناء حسن محمد حسن وهٌب 1607120150100816  68

   خلود عبدالباسط السٌد محمد قاسم 1607120150100744  69

   دالٌا توفٌق محمد عبد القوى صالح 1607120150100537  75
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  دعاء محمود محمد حماده 1607120150101037  75
 

   دنٌا العربى محمد رزق 1607120150100727  76

  دٌنا السعٌد عبد القادر الصاوى 1607120150102556  77
 

  رحٌم السٌد محمد السٌد الشلح 1607120150102323  78
 

   رقٌه سامى مصطفى جعٌصه 1607120150100894  79

هللا الساٌسرنا فتح هللا فتح  1607120150101299  :7    

   زٌنب محمد عبد المحسن السٌد 1607120150101203  77

  ساره راضى محمد محمود على 1607120150100307  78
 

   ساره سمٌر عبد الحمٌد القطب 1607120150100275  79

   ساره عبداللطٌف عبدهللا محمد جمعه 1607120150100430  85

عزٌزسعاد قطب نعمان سلٌمان عبدال 1607120150100778  85   
 

   سعد السٌد عبده على على النشرتى 1607120150100214  86

  سلوى احمد عبدالسالم هاشم محمد 1607120150100462  87
 

   سماح اسماعٌل عبد اللطٌف ابرهٌم الروٌنى 1607120150100451  88

   شٌماء سمٌر السٌد عبده ابو شمعه 1607120150100533  89

للطٌف السٌد احمدصباح فتوح عبد ا 1607120150100667  :8    

   صباح محمد السٌد احمد فارس 1607120150100566  87

احمد الحمادى عبد الوهاب عبد الحلٌم احمد محمد 1607120150102324  88      

   عزٌزه الشحات احمد محمد عالم 1607120150100752  89

   عال صبحً احمد محمد 1607120150100453  95

بدٌر غاده راضً حلمً 1607120150101080  95    

   فاتى فتح هللا مسعود فتح هللا شكر 1607120150100895  96

   فاطمه اسماعٌل عبد التواب العبد 1607120150101309  97

   فاطمه الزهراء عطا قاسم متولى سٌد احمد 1607120150100616  98

   فاطمه بسٌونى على الفداوى 1607120150102325  99

ٌد زغلولفاطمه حمدى محمد عب 1607120150100888  :9   
 

   فاطمه محمد سالم حموده 1607120150100771  97

   فاٌزه حنفً عبد القوى ابراهٌم الصاوى 1607120150102318  98

   لبنى اسعد عبدالجواد عطٌه 1607120150101361  99

   لمٌاء على عبد الخالق عبد المطلب 1607120150101223  5:
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  محمد على احمد على عبد الفتاح 1607120150102339  5:
 

  محمد فاروق محمد محمد األفندى 1607120150101464  6:
 

   محمود طه حسن حسن عبد هللا 1607120150102326  7:

  محمود عبد المطلب منٌر عبد المطلب 1607120150100414  8:
 

   مروه حماده محمد فرج مشعل 1607120150101324  9:

   مروه كرم مرزوق مصطفى 1607120150100372  ::

   مرٌم محً هالل عبد القادرالقلفاط 1607120150100840  7:

  مصطفى السٌد محمد السٌد عبد العال شعله 1607120150102327  8:
 

   مصطفى محمود شكرى احمد الدٌب 1607120150100717  9:

   منصور الرفاعى عبد الحمٌد رزق 1607120150100223  75

  منى حماده عبدالرجال عبدالباسط محمد 1607120150100841  75
 

   نجالء فتحى حمزه حسن سكوت 1607120150100872  76

  نرمٌن محمد ٌوسف سعد 1607120150100514  77
 

   نرمٌن نشأت علً السٌد شحاته 1607120150100780  78

   نسٌبه عبد المنعم محمد ٌوسف 1607120150100549  79

   نعمه حمدى ٌحٌى عبد الحمٌد 1607120150101011  :7

   نورهان عبد المنعم السٌد سلٌمان ابراهٌم 1607120150100625  77

   هاجر عبد الحى عبد العزٌز قٌشه 1607120150102328  78

   هاله محمد احمد محمد رٌحان 1607120150100558  79

   هبه صالح احمد احمد 1607120150100551  85

   هدى عبدهللا الحنفى محمد الحنفى 1607120150100567  85

   هدى محمد ابو االسعاد جمعه 1607120150100878  86

   هدٌر شحاته محمد عبدالرازق 1607120150100791  87

م محمد سعد الدٌنهدٌر محمد عبد المنع 1607120150100879  88    

   هناء محرم مصطفى واصف 1607120150100516  89

  هنٌه إبراهٌم على إبراهٌم سالم 1607120150100559  :8
 

   وسام عبدالباسط ابراهٌم مصطفى 1607120150100804  87

   وفاء على عباس محمد نصار 1607120150100560  88

   وفاء محمد قطب عبد الرحمن 1607120150101292  89

   ٌاسمٌن احمد عبدالوهاب احمد البحراوى 1607120150100092  95
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  ٌاسمٌن عادل انور عباس 1607120150100530  95
 

   ٌوسف السٌد محمد السٌد احمد حطب 1607120150100580  96

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
   احمد محمد محمد امبابى 1607120140100627  97

   الهام على محمد محمد حٌدر 1607120140100732  98

  امل محمد السٌد ابو الٌزٌد 1607120140101047  99
 

   امنٌه محمد على صالح 1607120140101661  :9

  دٌنا طارق محمود محمود ابراهٌم 1607120140103119  97
 

   سناء حامد عبدالغفار سلٌمان 1607120140101644  98

   سهٌر جالل محمد على شلبى 1607120140101337  99

   شٌماء عمر محمد عبد الباقى 1607120140100717  555

   شٌماء محمود السٌد محمد خطاب 1607120140101959  555

   صابرٌن جمال مهدى ابوالنجاه 1607120140101705  556

   عبد الوكٌل سعٌد عبد الوكٌل محمدجمعه 1607120140102279  557

   محمد فرج رٌاض على احمد 1607120140101145  558

   مرفت رمضان ابراهٌم محمد خلف هللا 1607120140101722  559

   نارٌمان خلف احمد الشامى 1607120140102108  :55

لى ابراهٌم محمد غنٌمندا ع 1607120140101835  557    

   نورا محمد احمد عبدهللا سعد 1607120140102015  558

   نورهان عباس عبد العزٌز عباس حسن 1607120140101983  559

  ورده محمد رفاعى البهٌتى 1607120140101390  555
 

   والء عبد العزٌز رزق رمضان تاج الدٌن 1607120140102178  555
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  احمد السٌد عبد الوهاب عامر الدلتونً 1607120150101943  565
 

حمدى حسنٌن شولح احمد 1607120150102057  566    

  احمد محمد أحمد محمد سالمه 1607120150102188  567
 

   اسراء رضا ابراهٌم عرفه عالم 1607120150101967  568

   اسراء عبدالحمٌد عبدالعظٌم محمد احمد 1607120150102201  569

   اسراء على ابراهٌم على 1607120150102212  :56

و قاٌداسماء ابراهٌم سالمه أب 1607120150101918  567   
 

   اسماء احمد ممدوح طلحه 1607120150101731  568

   اسماء الهادى محمد الشحات عوض 1607120150101874  569

   اسماء فوزى السٌد محمد عثمان 1607120150102335  575

  اسماء محمد السٌد عثمان 1607120150102267  575
 

   اسماعٌل اسماعٌل زكى البطاط 1607120150101973  576

   اشرف عامر عادل السٌد عامر 1607120150101827  577

   االء سعٌد محمد احمد ابو طالب 1607120150102042  578

   الزهراء عبدالعزٌز عبدالمحسن جادهللا 1607120150101885  579

   الشٌماء على محمد سعفان 1607120150101969  :57

   الشٌماء محمود سالم معوض حشاد 1607120150101864  577

ال محمود حسن ابراهٌم الصباغام 1607120150102202  578    

   امانى عبد العزٌز محمد بدوى 1607120150102334  579

   امل رشدى على على ابو اللٌف 1607120150102043  585

   امل سمٌر عبد الستار حسانٌن 1607120150102336  585

   امل محمد مختار ٌوسف 1607120150102259  586

محمد البناامٌره عبدهللا ابراهٌم  1607120150101887  587    

  امٌره مسعد محمد محمود الزٌنى 1607120150101856  588
 

   امٌمه محمد عثمان عثمان الشوربجى 1607120150102268  589

   انغام محمد فوزى الدٌبانى 1607120150102275  :58

   اٌمان حامد محمود حامد نمور 1607120150101770  587

د سالمهاٌمان عبد التواب ابراهٌم سع 1607120150101668  588    

   اٌمان عالء محمود على الزغبى 1607120150101975  589

   اٌمان مسعد احمد حسبو حسب النبى 1607120150102269  595
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سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن   

 (6  لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  لتوقيعا نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   اٌه حسن عبد السالم ابوجوخه 1607120150101499  595

  اٌه رضا محمود غرٌب 1607120150101998  596
 

   اٌه عهدى محمود ابراهٌم على البغدادى 1607120150101834  597

   اٌه فرٌد السٌد السٌد رمضان 1607120150102222  598

ىاٌه محمد رشدى ٌوسف محمد حجاز 1607120150102193  599    

  اٌه محمد على احمد فضٌل 1607120150102220  :59
 

   اٌه محمد فرحات عفٌفً 1607120150102143  597

   اٌه مصطفى احمد مصطفى حسٌن 1607120150101799  598

  اٌه ناجى مطاوع ناجى 1607120150101712  599
 

   اٌه ٌسرى محمد على 1607120150101471  5:5

ارجهاد محمد على على نو 1607120150102084  5:5   
 

   حجازى احمد صبرى مرسى درٌس 1607120150101881  5:6

   حنان مصطفى على ابراهٌم غازى 1607120150102329  5:7

   دالٌا عزت السٌد السٌد عماره الحداد 1607120150101896  5:8

   دنٌا السٌد علً السٌد محمد غازى 1607120150102263  5:9

   دنٌا شرٌف عثمان متولى على 1607120150102332  ::5

   رابحه محمود محمد ضافر 1607120150102218  5:7

   رامى احمد على الشرقاوى 1607120150102040  5:8

   رشا احمد عكاشه عبد العزٌز الشربٌنى 1607120150101867  5:9

   رضا قطب عبد الكرٌم قطب 1607120150101735  575

   رقٌه رزق محمد على اإلدكاوى 1607120150102223  575

ٌدا طارق محمد محمد غالًرو 1607120150102160  576    

   زوزو جمال عبدالعزٌز احمد الرفاعً 1607120150101670  577

  ساره محمد ابورٌشه عبدهللا 1607120150101961  578
 

   سعاد محمد ابراهٌم حمٌده بدر 1607120150102203  579

   سمر حسن احمد محمد احمد 1607120150101671  :57

   سمر رضا فتحى على 1607120150101843  577

   سمٌه اٌمن عبدالمحسن احمد احمد 1607120150101845  578

   شٌماء حسن بدوى عبد الحمٌد قندٌل 1607120150102331  579

   شٌماء عبدالفتاح عبدهللا على موسى 1607120150102123  585
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن   

 ( 7 )لجنت رقن                ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   شٌماء محمد عبداللطٌف محمد السقا 1607120150101505  585

  شٌماء ٌوسف فرٌد خلٌل اٌوب 1607120150101889  586
 

   صابرٌن فتوح كمال احمد حسب هللا 1607120150102088  587

الباعث عبد الهادىعبد الباعث صبحى عبد  1607120150101717  588    

   عزٌزه محمد احمد محمد الرمادى 1607120150101571  589

  غدٌر عبد العزٌز الحسٌنى السٌد غنٌم 1607120150102012  :58
 

   فاتن فرحات محمد محمد مطر 1607120150102271  587

   فاطمه السعٌد جمعه محمد سلٌم 1607120150101848  588

حمد محمد الشربٌنىفاطمه الشربٌنى م 1607120150102205  589   
 

   فوزٌة عصام عبد التواب ابراهٌم 1607120150101699  595

  كامٌلٌا خالد صالح محمد نٌل 1607120150101862  595
 

   ماجده محمد مصطفى ابراهٌم شرابى 1607120150101890  596

   محمد ابراهٌم محمد على 1607120150102350  597

السٌدمحمد احمد ابراهٌم احمد  1607120150102342  598    

   محمد السعٌد عبد الستار محمد 1607120150102346  599

   محمد السٌد ابراهٌم بٌومً العٌسوى 1607120150101926  :59

   محمد جمال عبد الحمٌد ابو شعٌشع 1607120150101638  597

   محمد خالد مصطفى الشاعر 1607120150102348  598

   محمد رجب طلبه الغنام 1607120150102343  599

   محمد سالم فؤاد محمد محمد 1607120150101719  655

   محمد سعد ٌوسف مصطفى 1607120150102349  655

   محمد عادل محمد عمر الشهبه 1607120150101818  656

   محمد عبد الرازق مرسى حسن 1607120150102341  657

  محمد عبد العال رجب عبد العال 1607120150101628  658
 

عثمان محمد كمال عبده 1607120150102099  659    

   محمد محمد ابراهٌم الكومً 1607120150101691  :65

   محمد محمد عبد العال حسن عز الدٌن 1607120150102347  657

   محمود ثروت المرسى عوض 1607120150102345  658

   محمود شكري عبد الجواد علٌان 1607120150101515  659

   محمود فتحى محمد عرفه 1607120150102234  655
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الئحت    الؼربيت                           اللغت قسن   

 ( 8 لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   محمود محمد محمد علً حمٌده 1607120150101690  655

  مدٌحه نجاتى احمد محمد النوٌشى 1607120150101742  656
 

   مرٌم حسن عٌسى كلموب حسن 1607120150102231  657

   مرٌم خالد الزاهى عثمان الطبجى 1607120150101899  658

   مرٌم عبدالحمٌد طه عبدالعال 1607120150101674  659

  منار خالد مصطفى عبد الفتاح المهٌلى 1607120150101679  :65
 

   منار رضا اسماعٌل عبد السالم 1607120150102152  657

   مى احمد احمد فهمى البدراوى 1607120150102176  658

  مى رافت بٌومى محمد بٌومى 1607120150101651  659
 

   مى عبد الرحٌم فهٌم عبد الرحٌم الدعدر 1607120150101906  665

  مٌاده احمد اسماعٌل التطاوى 1607120150101589  665
 

   مٌرنا شربٌنى مازن السٌد خمٌس 1607120150102181  666

وجٌه عبد العزٌز سٌد احمد نادر 1607120150102344  667    

   نارٌمان على محمود على البحٌرى 1607120150102340  668

   ناصر مجدى عبدالعلٌم السٌدعلى 1607120150101970  669

   ناهد سعد السٌد احمد عبدالمجٌد 1607120150101863  :66

   نداء عبدالملك محمود سالم 1607120150102276  667

ابوالفتوح توفٌق سلٌمانندٌره فوزى  1607120150102001  668    

   نرمٌن محمد رشاد توفٌق 1607120150101711  669

   نسمه إبراهٌم السٌد خدرجى 1607120150101922  675

   نعمه هللا محمد ربٌع على احمد مرعى 1607120150102330  675

   نورا محمد طه عٌد على 1607120150102206  676

   نورهان جمال فتحى عٌاد 1607120150102219  677

  نورهان هانى ابراهٌم على محمد 1607120150102207  678
 

   هاجر اشرف محمد محمد النجار 1607120150102071  679

   هاجر محمد رضوان السٌد سلٌمان 1607120150101765  :67

   هاله عبد العال عبد العال عبد الرحمن سالم 1607120150101836  677

ابو زٌد هدى عبد العال مرزوق عبد العال 1607120150101901  678    

   هدٌر محمد عبد العال احمد الشٌخ 1607120150102333  679

   هدٌر واصف ابراهٌم محمد اسماعٌل 1607120150101949  685
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن   

 ( 9 لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   هند حمدان عبدالداٌم محمد 1607120150102190  685

  هند طه عبد الرءوف ابراهٌم كمون 1607120150102273  686
 

   هند عبد الحكٌم مصطفى الدمرداش منصور 1607120150101753  687

   هند محمد عبدالواحد عبد المنعم الغندور 1607120150101618  688

ممدوح عبدالعال زغٌمر هند 1607120150101974  689    

  وجٌده صبرى حسن داود 1607120150102274  :68
 

   وفاء ابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد 1607120150102289  687

   وفاء رجب حسن حسن جبر 1607120150101741  688

  والء اشرف فهمً محمد ابو الحسن 1607120150102045  689
 

   ولٌد طلعت سعد عباس كٌالنى 1607120150102337  695

  ٌارا محمد عبدالعال ابراهٌم ابوشعٌر 1607120150102087  695
 

   ٌاسمٌن ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم ابو العنٌن 1607120150101771  696

   ٌاسمٌن ٌحٌى محمود محمد محمود 1607120150101504  697

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   ابتسام احمد جوده سلطان 1607120140102950  698

   احمد السٌد محمد محمد قاسم 1607120140102957  699

   احمد عادل حافظ ابو شعٌشع 1607120140102962  :69

   احمد عمر ٌوسف ابراهٌم المنشاوى 1607120140103340  697

   احمد محمد طه عامر 1607120140102964  698

   احمد محمد عوض السٌد 1607120140102966  699

لعبسىاحمد محمد محمود محمد ا 1607120140102968  6:5    

   اسامه محمد عبدالعظٌم عامر 1607120140102973  6:5

  اسالم محمد محمد محمد سالم 1607120140102980  6:6
 

   اسماء على جمٌل محمد حسن 1607120140102987  6:7

احمدسٌد اسماء محمود سالمه  1607120140102989  6:8    

   اشرقت محمد فتحى حامد زعلوك 1607120140102991  6:9

   االمٌر صالح محمد محمد 1607120140102995  ::6

   السٌد متولى على الفرماوى 1607120140102997  6:7

   الشٌماء حمدى عبد هللا جمٌل ابوكرش 1607120140103234  6:8

   امانى حمدى اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل 1607120140103003  6:9

   امٌره محمد بركات محمد القن 1607120140103151  675
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الئحت                              اللغت الؼربيت قسن   

 ( 11 لجنت رقن )          ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
  امٌره مدحت صابر السعداوى جمعه 1607120140102681  675

 

م عمارهاٌاد محمود احمد ابراهٌ 1607120140103017  676    

   اٌمان فوزى عبدالمجٌد خضر 1607120140102682  677

  اٌمان محمد عبدالغنى محمود جمٌل 1607120140103023  678
 

   اٌمان ٌوسف احمد السٌد 1607120140103025  679

  اٌه عبدالحكٌم محمد ابو غنٌمه 1607120140103030  :67
 

   بسمه على بسٌونى السنبارى 1607120140103226  677

   بسمه محمد سعد غازى 1607120140103038  678

   حسام الدٌن حمامه عطٌه عبده ابو عامر 1607120140103040  679

   حسناء محمد عبد المقصود محمد اسماعٌل 1607120140103043  685

   حفصه عزت عبداللطٌف محمد البص 1607120140102752  685

   حماده محمد محمد احمد سلٌم 1607120140103046  686

   حنان ابوالعطا عبدالرؤف محمد 1607120140103047  687

   خالد ابراهٌم عطٌه الفقى 1607120140103050  688

   دنٌا محمد عبدالعزٌز محمود جعفر 1607120140103053  689

   دٌنا حسنى سٌد احمد سٌد احمد 1607120140103054  :68

   رأفت عبد الستار محمد خضر 1607120140103118  687

على عبد العزٌز رانٌا خالد 1607120140102603  688    

  رانٌا عبد الرحٌم بسٌونى محمد متولى 1607120140103056  689
 

   رانٌا محسن محمد عبد السالم ابو الخٌر 1607120140103057  695

   رباح احمد محمود ٌوسف 1607120140103058  695

   زهراء عادل ذكى احمد عامر 1607120140103060  696

هساره نصر احمد عبد 1607120140103064  697    

   سالم محمد سالم موسى سعٌده 1607120140103066  698

   سعاد على مصطفى ابو شعٌشع 1607120140103070  699

   سعٌده مصطفى سعد عبد الستار عبد السالم 1607120140102467  :69

   سلمى الشوادفى عبد هللا ابراهٌم سالمه 1607120140103232  697

قاوىشرٌف عوض عبده محمد الشر 1607120140103080  698    

   طاهر سعد فؤاد النجار 1607120140103085  699

   عاطف صبحى حسن محمد السٌد 1607120140103086  755
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن

 ( 11 لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  
   عاطف محمد دروٌش عبد الوهاب دروٌش 1607120140103088  755

  عبد الحمٌد محمد ابراهٌم محمد حسن سرور 1607120140103090  756
 

   عزٌزه جمال حسن السٌد الدٌب 1607120140103094  757

   عال عبد الرازق محمد محمد الجوهرى 1607120140103095  758

  عال محمد عبد الفتاح محمد شرٌف 1607120140102709  759
 

   على ابراهٌم على محمد 1607120140103096  :75

  على احمد رزق عوض 1607120140103248  757
 

   عمر خالد محمود محمد قوٌطه 1607120140103099  758

   فاطمه على ابراهٌم محمد خلٌفه 1607120140103101  759

مد السعٌدمحمد ابراهٌم مح 1607120140103109  755    

   محمد اسماعٌل محمد عجور 1607120140103110  755

   محمد اشرف وفٌق مجاهد على 1607120140103111  756

   محمد حامد ابراهٌم بٌومى 1607120140103114  757

   محمد زٌن العابدٌن عبد الفتاح حماده الشال 1607120140103123  758

حمد الزهٌرىمحمد صبرى مصطفى عبد الفتاح م 1607120140103129  759    

   محمد طلحه محمود غازى الشاذلى 1607120140103131  :75

   محمد عبد هللا محمد السقا 1607120140103134  757

   محمود حمدى كامل ابراهٌم القسطاوى 1607120140103146  758

   محى الدٌن خالد محى الدٌن عبد الفتاح الغرٌانى 1607120140103156  759

مدى عبد المقصود احمدمصطفى ح 1607120140103159  765   
 

   منار محمد مختار محمد سلٌمان 1607120140103161  765

   منه هللا عبد الحمٌد شعبان محمد 1607120140103164  766

   مى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العسكرى 1607120140103167  767

   مى محمد مختار محمد سلٌمان 1607120140103168  768

بٌع محمد ابراهٌممٌاده ر 1607120140102893  769    

   نجوى ابراهٌم صالح الدٌن ابراهٌم 1607120140103173  :76

   ندا السعٌد السٌد حمد هللا ابوالمكارم 1607120140102612  767

   نسرٌن صبرى محمد عبد الخالق 1607120140103177  768

   هانى ابراهٌم محمد الشحات على 1607120140103195  769

احمد محمد صالحهبه سمٌر  1607120140103197  775    
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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Kafrelsheikh University
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن  

 ( 12 لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  

زهىهبه محروس سعد احمد الن 1607120140102464  775    

  هدى عادل صالح عبد اللطٌف حامد 1607120140103277  776
 

   وجدى حٌدر منسوب السٌد 1607120140103201  777

   ورده صبحى محمد ربٌع 1607120140103341  778

   وفاء فرج محمد عبد السالم ٌوسف 1607120140103203  779

   ولٌد البٌلى ٌحى البٌلى اسماعٌل 1607120140103205  :77

   ٌارا السٌد احمد الطحاوى 1607120140103207  777

   ٌسرى عبد المحسن عبد هللا سالم 1607120140103213  778
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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      اللغت االنجليزيت                       قسن   

 ( 13 لجنت رقن )        ) انتظام (الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابتسام إبراهٌم نبٌه طلبه 1607120150100788  7:5
 

   ابتسام محمد محمد محمد قشالن 1607120150100944  7:6

  احمد الشحات عباس على الغبارى 1607120150102355  7:7
 

   احمد حسن علً راشد 1607120150100024  7:8

   احمد سمٌر زكً عبدالبارى الشامً 1607120150101066  7:9

   احمد طه احمد محمد خلف 1607120150102356  ::7

  احمد عبدالرؤوف فتحى عبدالقادر عون 1607120150100903  7:7
 

   احمد عبدالغفار عبدالغفار عثمان خضر 1607120150100591  7:8

   احمد محمد محمد محمد بهجات 1607120150100916  7:9

  احمد محمود محمد حسن ابو طالب 1607120150102352  775
 

   احمد ناصر السعٌد عباس عبد الحمٌد 1607120150102306  775

  اسراء احمد السٌد محمد القلفاط 1607120150100825  776
 

   اسراء السٌد على غازى 1607120150100518  777

ء انور انور الجمالاسرا 1607120150101304  778    

   اسراء جمال سعد عبد الفتاح 1607120150100459  779

   اسراء محمود متولى محمد حسن 1607120150100553  :77

   اسراء مصطفى محمد إبراهٌم رمضان 1607120150100646  777

   اسالم اشرف عبد العلٌم احمد العراقى 1607120150101130  778

سٌد بسٌونى على الفاراسالم خالد ال 1607120150100184  779    

   اسماء احمد محمد سٌد احمد 1607120150100554  785

   اسماء جاب هللا مختار جاب هللا العراقى 1607120150100826  785

   اسماء سامى ذاكى ابراهٌم عوض 1607120150100757  786

   اسماء سعٌد عبده بسٌونى الغندور 1607120150100896  787

دالمنعم محمد عبدالخالقاسماء عب 1607120150100619  788    

  اسماء فؤاد عبد السالم عوض 1607120150101385  789
 

   اسماء محمد حسن على ابوحمره 1607120150100357  :78

   اسماء محمد شوقى عطا هللا 1607120150101396  787

   اسماء محمد عمر احمد محمد 1607120150100444  788

   اسماء ممدوح شحاته محمد 1607120150100365  789

   االء ابراهٌم عطٌه ابراهٌم زقزوق 1607120150100095  795
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 ( 14 لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  االء احمد على احمد القن 1607120150100864  795
 

   االء احمد على محمد الوكٌل 1607120150100263  796

  االء تامر فتحى مصطفى الهمشرى 1607120150100882  797
 

   االء حمدان حسن محمد صالح 1607120150100865  798

   االء محمد سعد حسٌن ابوطلحه 1607120150101154  799

   االء محمد طلبه صالح الصاوى 1607120150102357  :79

  االء هالل على محمد ابوٌوسف 1607120150100119  797
 

   البدرى عواد محمد محمد المغنى 1607120150101454  798

   الشٌماء طارق ابراهٌم ابراهٌم منصور 1607120150100150  799

  الشٌماء عٌد ٌوسف بركات 1607120150100306  855
 

   الهام خلٌفه مخٌمر خلٌفه 1607120150101365  855

راهٌم ٌوسف على البقرىامانى اب 1607120150100621  856   
 

   امانى عبدالجواد بكر عبد الجواد صدقة 1607120150101016  857

   امل ابراهٌم صبرى حسن الخٌاط 1607120150100331  858

   امل بسٌونى محمد بسٌونى البنا 1607120150100332  859

   امل طه محمد محمد ابو حربٌة 1607120150100151  :85

محمد عاشورامل مرعى  1607120150100829  857    

   امنٌه حسن ابراهٌم عوض 1607120150100519  858

   امنٌه عرفه على ابوشعٌشع صالح 1607120150101224  859

   امنٌه محمود صبوح هنداوى صبوح 1607120150100848  855

   امٌره اشرف محمد حلمً داود 1607120150100333  855

   امٌره السٌد على احمد سلٌم 1607120150100867  856

   امٌره العربى نصر عبد الخالق عبد هللا 1607120150101366  857

   امٌره طارق محمود ابوالحدٌد حمٌده 1607120150100385  858

  امٌره عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم 1607120150100568  859
 

   امٌره غرٌب محمد محمد شادى 1607120150100831  :85

   امٌره محمد سعٌد الصعٌدى 1607120150101321  857

   امٌره محمد شعبان محمد قمر 1607120150101187  858

   امٌره محمد محمد السماحى 1607120150102316  859

   امٌره محمد محمد مرزه 1607120150100521  865
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 ( 15 لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــالسا الرقن االكبديوي  هسلسل

  امٌره محمد مرسى عطٌه 1607120150100832  865
 

   امٌره مسعد ابراهٌم عطٌه حسن 1607120150100761  866

  امٌنه حسٌن عبده احمد جالل 1607120150100120  867
 

   انوار صالح شحاته ابراهٌم السٌد 1607120150100449  868

حمد احمد بدوىاٌمان احمد م 1607120150100764  869    

   اٌمان احمد محمد عبدالسالم شتا 1607120150100105  :86

  اٌمان السٌد زكرٌا ابراهٌم حوطر 1607120150102436  867
 

   اٌمان محمد حمدي محمد سلومه 1607120150102301  868

   اٌمان محمد محمد محمود على 1607120150100781  869

حسناٌمان نصر الدٌن جواهٌر  1607120150100355  875    

  اٌمن ابراهٌم عبد الفتاح عبدالفتاح دخان 1607120150100797  875
 

   اٌه ابراهٌم ابراهٌم محمد موسى 1607120150101209  876

  اٌه اسماعٌل مصباح اسماعٌل 1607120150100334  877
 

   اٌه السٌد بهنسى السٌد ابوعمر 1607120150100523  878

الشافعى اٌه ربٌع السٌد سٌد احمد 1607120150100394  879    

   اٌه شكرى عبد الفتاح محمد العٌسوى 1607120150102358  :87

   اٌه صالح داود محمد 1607120150101111  877

   اٌه عادل حلمى عبدهللا سعفان 1607120150100565  878

   اٌه عبد الحمٌد السٌد محمد السنهورى 1607120150101415  879

م الجمالاٌه عبد الرحمن محمود ابراهٌ 1607120150100834  885    

   اٌه عبد الفتاح على محمد خضر 1607120150102359  885

   اٌه عبد القادر ذكى فتح هللا دهب 1607120150101135  886

   اٌه عبدالقادر عبدالحلٌم على زلط 1607120150101041  887

   اٌه عبده محمد عبده مطاوع 1607120150100080  888

اناٌه مجد ابوالٌزٌد على زٌد 1607120150101169  889    

  اٌه مجدى عبدالمنعم محمد الزغبً 1607120150100116  :88
 

   اٌه محمد على احمد عبد هللا 1607120150100289  887

   اٌه نبٌل ابراهٌم ابو السعد 1607120150101416  888

   اٌه ندا ابو الخٌر ابراهٌم 1607120150100335  889

   بسمه جمال حسنى حموده غراب 1607120150100081  895
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
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Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت    ت االنجليزيت                         اللغ قسن

 ( 16 لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  بسمه عبد هللا احمد على 1607120150100524  895
 

  بسمه مصطفى السٌد سالم 1607120150100358  896
 

   بسنت جمعه احمد المرسى ابراهٌم 1607120150100271  897

  بوسى ٌوسف محمد ابراهٌم عوده 1607120150100006  898
 

   تقوى السعٌد محمود محمد الصٌاد 1607120150102360  899

   تقى ابراهٌم بدٌر عبدالحمٌد خطاب 1607120150100336  :89

   ثرٌا مصطفى عبد المنعم مصطفى 1607120150100947  897

هاد رجب حامد دروٌش ابورزقج 1607120150101345  898   
 

   جهاد سعد اٌوب زغلول 1607120150101308  899

   حسناء اشرف محمد متولى مصطفى 1607120150100317  8:5

  حسٌن عادل لطفى عبد الحمٌد ابوحوه 1607120150101007  8:5
 

   خالد سماره السٌد نور البالط 1607120150100481  8:6

بد الغفار خلٌفةخلود جمال ٌوسف ع 1607120150100396  8:7   
 

   خلود خالد محمد كمال صابر عبدالداٌم 1607120150100337  8:8

   خلود محمود مروان محمد مرسً 1607120150100338  8:9

   دالٌا السٌد التواتبى ابراهٌم 1607120150100869  ::8

   دعاء عابد عابد السٌد السٌد صالح 1607120150100569  8:7

بر عبدالغنى نصردعاء محمد صا 1607120150100017  8:8    

   دنٌا صالح حامد مسلم 1607120150101034  8:9

   دٌنا سامى احمد السٌد عبد هللا 1607120150100339  875

   دٌنا محسن عبد المنعم عبد الفتاح سعٌد 1607120150101190  875

   ذكرا عونى عبد الهادى ابراهٌم فراج 1607120150100650  876

ح ابراهٌم عبده عبٌهرانٌا عبدالفتا 1607120150101347  877    

   رانٌا محمود عبدالرحمن صقر 1607120150101092  878

   رباب شعبان محمد ابراهٌم شرابى 1607120150100836  879

  رحمه السعٌد مرشدى حنفً ابو عٌانة 1607120150100153  :87
 

   رشٌده السٌد محمود ابوالعز القط 1607120150100665  877

سعٌد على الشاذلىرضوه سعد ال 1607120150100673  878    

   رضوى عبد الغنى فهمى حسن سعده 1607120150101221  879

   رنا حلمى مجاهد حلمى سالمه 1607120150101260  885
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 (  17لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رواء الشحات عبدالحمٌد احمد شكر 1607120150100122  885
 

  رٌم جالل عبد العزٌز عباس عٌسً 1607120150100837  886
 

   رٌهام عماد محمد عبدالجلٌل الرٌفى 1607120150100059  887

  زٌنب خالد السٌد على ابراهٌم 1607120150101112  888
 

د عباس مرسى عٌسىساره السٌ 1607120150100274  889    

   ساره جار النبى عبد هللا الشرنوبى 1607120150101335  :88

   ساره عادل عبدالعزٌز عامر 1607120150101173  887

  ساره عبد السالم حسن عبد العلٌم 1607120150101069  888
 

   ساره على عبدالمتجلى على 1607120150100375  889

عبدهللا ساره وجٌه مختار بشاره 1607120150100790  895    

  ساره ٌاسٌن محمد البٌومى السعداوى 1607120150100749  895
 

   سامح محمود عبد هللا القصبى عطا 1607120150101128  896

  سامح ناجح محمد عبد الحمٌد عشماوى 1607120150102351  897
 

   سعٌده محمد احمد ابراهٌم 1607120150100450  898

علىسالمه محمد سالمه عمر  1607120150100215  899    

   سلمى سامى احمد هاشم 1607120150100570  :89

   سلمى صالح عبدالسالم مصطفى ابراهٌم الصقار 1607120150101175  897

   سلوان حماده عبد المؤمن عبد القادر سالمه 1607120150100666  898

   سمر سمٌر على اسماعٌل 1607120150100399  899

دسمٌره امام محمد عبد المجٌ 1607120150102361  955    

   سهٌر عزت حامد عبدالكرٌم 1607120150100343  955

   سٌف الدٌن شلبى محمد جلبى 1607120150100012  956

   شٌماء السٌد ابراهٌم احمد الراعى 1607120150100063  957

   شٌماء سرحان عبدالنبى عبده الدبور 1607120150101174  958

  شٌماء عبدالناصر سالمه متولً حسن 1607120150100458  959
 

   صفاء محمود على ابراهٌم ابوحشاد 1607120150100046  :95

   صفاء هنٌدى عبدالرحمن عبدالجواد 1607120150101300  957

   عائشه فؤاد محمد عبدالمنصف عنانى 1607120150100085  958

   عبد الرحمن احمد السٌد بسٌونى خمٌس 1607120150100237  959

مرسى عبد الرحمن جمال عبد الحمٌد 1607120150100138  955    
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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Kafrelsheikh University
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 (18  لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبد هللا محمد عالء الدٌن على محمد بدر 1607120150101001  955
 

ابراهٌم السعٌد عبٌر اشرف 1607120150101039  956    

  عبٌر صالح محمد عبدالمجٌد الطبالوى 1607120150100906  957
 

   عال عبدهللا ابراهٌم حسن جاوٌش 1607120150100086  958

   عال على محمد محمد عاشور 1607120150100344  959

   على ماهر السٌد على صابر سلٌمان 1607120150100702  :95

ل السعٌد محمدعلى محمد عبدالعا 1607120150100592  957   
 

   علٌاء عادل توفٌق ابراهٌم الدسوقى 1607120150100301  958

  علٌاء عطوان سٌد أحمد عطوان 1607120150100652  959
 

   علٌاء عالء محمد حسن اسماعٌل 1607120150101018  965

  عمرو اسامه فؤاد حسن متولى شٌحه 1607120150102374  965
 

خلفعمرو طه احمد محمد  1607120150102375  966    

   عهد على حسن احمد حمزه 1607120150100668  967

   غاده ناجح السعٌد حافظ 1607120150101147  968

   فاطمة الزهراء محمد عبد هللا بسٌونى سٌف الدٌن 1607120150100986  969

   فاطمه حسانٌن عبد الستار احمد عٌاد 1607120150100782  :96

   فاطمه فؤاد مسعود بدوى 1607120150101228  967

   فاطمه فرحات فرج بسٌونى 1607120150100400  968

حمد محمود محمد ابو العطاافاٌزه  1607120150100678  969    

   فلاير محمد عبدالغفار على القالوى 1607120150100123  975

   كوثر توفٌق توفٌق عبد الهادي 1607120150100772  975

   لمٌاء محمد العسوى محمود 1607120150101160  976

   مارٌام عبد السٌد صموئٌل صلٌب مقار 1607120150101134  977

  محمد احمد محمد فوده سلٌمان 1607120150101138  978
 

   محمد رافت حامد على صالح 1607120150102376  979

   محمد عبدالفتاح محمد قطب ابوالنور 1607120150101163  :97

   محمد ماجد السعٌد عبدالسالم 1607120150100483  977

   محمد محمد عبدالغنى محمد بركات 1607120150101178  978

   محمد ممدوح محمد احمد البانوبى 1607120150100579  979

   محمود سعد السٌد احمد 1607120150100471  985
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 ( 19 لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   محمود سعٌد محمد محمد بالل 1607120150101446  985

  محمود عماد محمد مصطفى صالح 1607120150102353  986
 

   مروه عاطف ابراهٌم صالح 1607120150100441  987

   معاذ محمود زكى عبد العال 1607120150101089  988

   معاذ مصطفى على دٌاب 1607120150101017  989

  منى ابرهٌم على ابراهٌم أحمد 1607120150100919  :98
 

   منى محمد ابراهٌم محمد منصور 1607120150100347  987

   منى محمد احمد جمعه 1607120150101310  988

  منٌره عطٌه رخا عطٌه رخا 1607120150100101  989
 

   مها ابوالمعارف وفا ابوالمعارف ٌسٌن 1607120150100108  995

  مها محمد السٌد عبدالوهاب فوده 1607120150101323  995
 

   مهاب نورى الشربٌنى احمد صبح 1607120150100207  996

   مى بركات محمد على شحاته 1607120150100628  997

   مً جمال عبد هللا ٌوسف عمرو 1607120150100990  998

   مى خالد محمد ابراهٌم ابو زٌد 1607120150100304  999

دالحى احمد المعداويمى رضا عب 1607120150100348  :99    

   مٌرٌهان محمد طنطاوى محمد طنطاوى 1607120150100911  997

   نادٌن اٌمن طلعت توفٌق 1607120150100354  998

   ناصر السٌد محمد محمد حنفى 1607120150100224  999

   نانسى عادل بشرى عزٌز 1607120150100378  9:5

   نبٌله محروس بٌومى عٌسى 1607120150100401  9:5

   نجاح عبداللطٌف على حسن كنون 1607120150101354  9:6

   ندى الحسٌن عبد الفتاح احمد قاسم 1607120150101148  9:7

  ندى ضٌاءالدٌن محمد الشناوى 1607120150100529  9:8
 

   ندى عالء جابر على رسول 1607120150102377  9:9

   ندى فتح هللا شاكر عبد الستار فتح هللا 1607120150100539  ::9

   ندى محمد على ٌوسف خمٌس 1607120150100383  9:7

   نرمٌن صالح سعدالدٌن عبدالرحٌم نصٌر 1607120150100774  9:8

   نرمٌن عبد الحمٌد محمد احمد منصور 1607120150100873  9:9

   نشوى سامح سعد ابراهٌم العشرى 1607120150100670  975
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 ( 21 لجنت رقن )               ) انتظام ( جديدة

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   نعمه ابراهٌم احمد فرج 1607120150101355  975

  نعمه سعد محمود عبد الوهاب 1607120150100001  976
 

   نفٌن فاروق عبدالاله عبدالجٌد 1607120150100945  977

   نهله مصطفً محمد الدفراوي 1607120150101312  978

   نوران حسنى بدوى عاشور 1607120150101394  979

  نوران محمد راشد محمد رمضان 1607120150102378  :97
 

   نورهان عبد المنعم محمد الدٌب 1607120150101314  977

   نورهان عالء سامً محمد النصراوي 1607120150100626  978

لشربٌنى احمد سالمهنورهان محمد ا 1607120150100674  979   
 

   نوسه على احمد السٌد عبد الرحمن 1607120150101225  985

  نٌره حسن سعد حسن السرو 1607120150100090  985
 

   هاجر عبدالحمٌد محمد الجارحى ابو السعود 1607120150100308  986

   هاجر محمد مجدى ٌوسف ابراهٌم عون 1607120150101171  987

ام محمد االباصٌرى عامرهاله هش 1607120150100876  988    

   هبه هللا علً السٌد الشربٌنً الفرارجى 1607120150100671  989

   هبه حسن عبد العزٌز حسن 1607120150100442  :98

   هبه محمد احمد محمد القصبً 1607120150101226  987

   هبه محمد احمد محمد عامر 1607120150100349  988

ل ابراهٌمهدى طاهر عبد الفضٌ 1607120150100654  989    

   هدٌر محروس سعد احمد النزهً 1607120150101363  995

   هدٌر محمد فتحى عبد التواب 1607120150100880  995

   هند طارق احمد بدر الشافعى 1607120150100953  996

   هند مجدى محمد الجٌزاوى 1607120150102303  997

  وسام احمد ٌوسف محمد على محمود 1607120150100656  998
 

   وسام زغلول زغلول على اسماعٌل 1607120150100573  999

   وفاء محمد محمد ٌوسف مسعود 1607120150101356  :99

   والء عامر عبدالرحمن ذكى البحٌرى 1607120150101278  997

   ٌارا محمد السٌد عمر 1607120150100814  998

   ٌاسمٌن اسامه فتحى ابراهٌم مصطفى داود 1607120150100159  999

   ٌاسمٌن السٌد اسماعٌل أحمد السٌد 1607120150101229  55:
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 (21  لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٌاسمٌن جمال عبدالعزٌز عطٌه على 1607120150100362  55:

  ٌاسمٌن ٌوسف كامل احمد العبد 1607120150100264  56:
 

   ٌمنى خالد نجٌب عبدالحمٌد بدوي 1607120150100265  57:

 طـــالب باقــوى لالػــادة 

   اسامه مفرح زكرٌا السٌد ابوعٌانه 1607120140101036  58:

   اسراء محمد محمود حسن حماد 1607120140101895  59:

سٌد خطاباسماء جمال ال 1607120140101818  :5:   
 

   اسماء عبدالمنعم دروٌش محمد خضر 1607120140100872  57:

  اسماء محى الدٌن فتح هللا حامد 1607120140102024  58:
 

   السٌد مصطفى محمد السٌد نمله 1607120140101889  59:

   اٌه احمد محمد متولى محمد خضر 1607120140102398  55:

   اٌه اشرف محمد العمروسى 1607120140102366  55:

   اٌه رجب ابو الفتوح عبد الهادى 1607120140102396  56:

   اٌه مجدى عبدالواحد محمد منصور 1607120140102312  57:

   اٌه محمد عدنان الشوادفى السٌد 1607120140101326  58:

   باسل شرٌف لطفى حامد محرم 1607120140102309  59:

   بدر شحات عبد الرحمن ٌوسف 1607120140102198  :5:

   بسٌونى سالم محمد بسٌونى سعٌد 1607120140100815  57:

   حسناء العوضى رٌاض العوضى 1607120140102416  58:

   حسٌن حسٌن السٌد محمود البسٌونى 1607120140101142  59:

   حنان رجب السٌد السٌد 1607120140102030  65:

  رحمه محمد حمزه عطٌه 1607120140102275  65:
 

دوحرشا رضا السٌد دح 1607120140101333  66:    

   رٌهام السٌد على المغربى 1607120140101256  67:

   زٌنب محروس احمد عبدالقوى حسن حماد 1607120140101907  68:

   ساره عبد الرسول السٌد عبد الرحمن احمد 1607120140101827  69:

   ساره معاز محمود محمود حسانٌن 1607120140101653  :6:

   سعد نصر منصور على حمد 1607120140100758  67:

   شٌماء غازى حسن محمود 1607120140101958  68:

رفعت فتحى على سلٌمان ابوالروس محمدعبد هللا  1607120140101217  69:    

   على السٌد السٌد على محمد فٌالة 1607120140102211  75:
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 (22  ) لجنت رقن               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  

  كرٌم عٌد عبدالرازق السٌد الشراكى 1607120140101209  75:
 

   محمد عبد المحسن على عبد القادر سلٌمان 1607120140102143  76:

اللقانىمحمد مختار حسن محمد  1607120140100864  77:    

  محمد ٌسرى مرسى سٌداحمد فٌاله 1607120140102212  78:
 

   محمود محمد ابراهٌم زٌن الدٌن رٌشو 1607120140100819  79:

  مرٌم اٌمن كمال الكاشف 1607120140103126  :7:
 

   مصطفى محمود محمد عبدالوهاب ابوعطٌه 1607120140101034  77:

   هبه مسعد عبدالفتاح غطاس 1607120140102049  78:

   وفاء سمٌر سعد مسعود 1607120140101493  79:

   ٌاسمٌن محمد محمد الشٌخ 1607120140102227  85:
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 (  22لجنت رقن )               ( ) انتسابجديدة 
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  ابراهٌم محمد الحسٌنى محمد العجمى 1607120150102024  85:
 

   احالم احمد احمد ابراهٌم 1607120150101868  86:

  احمد رمضان فضل فرج جاب هللا 1607120150101716  87:
 

   احمد عبد العزٌز عز الرجال عبد العزٌز 1607120150102401  88:

   احمد محمد ابراهٌم شعله 1607120150102017  89:

   احمد محمد مصطفى قطب المغنى 1607120150102097  :8:

  اسراء السٌد محمد مصطفى زٌاده 1607120150101767  87:
 

   اسالم متولى عبدالجلٌل غنٌم 1607120150102135  88:

   اسماء امام الشحات محمد 1607120150101855  89:

  اسماء محمد عبد الحمٌد السبع 1607120150102552  95:
 

  االء محمد محمد جبر 1607120150102402  95:
 

   االء محمود فرج ابراهٌم سعد 1607120150101490  96:

  امانى عبد الحمٌد فتحى احمد خلٌل 1607120150102114  97:
 

    شحاته رمضان سرحانامنٌه عبدهللا 1607120150101564  98:

   امٌره عبد الحكٌم عبد الهادى سٌد احمد 1607120150101483  99:

   انغام احمد محمد زٌدان برٌك 1607120150102211  :9:

   اٌمان نصر محمد احمد الفخرانى 1607120150101732  97:

   اٌه ابراهٌم حمدى راضى جعوان 1607120150101908  98:

بد اللطٌف عبد الوهاب مباركاٌه خالد ع 1607120150102354  99:    

   اٌه خمٌس حمٌده حموده حمٌده 1607120150101507  5::
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 ( 23 لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس ديوي الرقن االكب هسلسل

   اٌه عمرو محمود محمود امٌن احمد 1607120150101524  5::

   اٌه محمد بكر محمد السعٌد 1607120150102404  6::

   حنان مسعد عبدالمولى عبدالغنى نورالدٌن 1607120150101757  7::

   دالٌا خلٌفه حامد شلبى 1607120150102405  8::

   دعاء عبد هللا محمد على الصفتى 1607120150102406  9::

  دٌنا طلعت الغرٌب السٌد احمد 1607120150101793  :::
 

   دٌنا عبد هللا اٌوب زغلول 1607120150101493  7::

   رانٌا حسن محمد حسن عبدالهادى خضر 1607120150101921  8::

   رنا عبد الشافى الشوادفى شرٌف 1607120150102136  9::

هف ابراهٌم عبد الحى العتربىر 1607120150102407  75:    

   رٌهام عماد محمد حماد 1607120150101484  75:

   زكرٌا عبد المجٌد محمد عجمٌه 1607120150102233  76:

   زٌنب مصطفى عبد الجواد زعٌر 1607120150102408  77:

   ساره ابراهٌم محمد ابراهٌم 1607120150102155  78:

باس زلهفساره محمد عبدالباقى ع 1607120150101527  79:    

   سمر احمد السٌد رجب 1607120150101525  :7:

   سمر عبدالرازق محمد بسٌونً السناط 1607120150102091  77:

   سها محمد ابراهٌم عبدالنعٌم السٌد 1607120150102257  78:

   شرٌف ابراهٌم عبد الفتاح احمد السمنودى 1607120150102419  79:

مد الصنفاوىشٌماء مصطفً حامد حا 1607120150102115  85:    

   صبرى رضا عبد العزٌز احمد 1607120150102421  85:

   صفاء فٌروز عبد المنعم عبد هللا 1607120150102423  86:

   طارق وجدى محمد عبد الرازق عنتر الزعوٌلى 1607120150102424  87:

   عبٌر اٌهاب السٌد قاسم محمد 1607120150101835  88:

ابراهٌم عكاشهعبٌر عبد العزٌز  1607120150102431  89:    

   عبٌر محمد ابوالمكارم عبدالرازق فرٌج 1607120150101736  :8:

   عزٌزه غازى سالمه محمد العجمى 1607120150101673  87:

   عفاف محمد السٌد عبد الجواد منسى 1607120150101506  88:

   عمرو فتحى محمد عبد العال 1607120150102132  89:

سالم عبد الرحمن غاده سالم السٌد 1607120150101779  95:    
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الئحت    اللغت االنجليزيت                          قسن

 (24  لجنت رقن )               ( ) انتسابجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   فاطمه السٌد كمال السٌد كزبر 1607120150102068  95:

ال شعبان عرجاوى عاشورلمٌاء جم 1607120150101661  96:   
 

   ماجده شكرى ابراهٌم محمد ابوعمو 1607120150102232  97:

   محمد رمضان عطٌة محمد 1607120150101718  98:

   محمد سعد فتح هللا على 1607120150101979  99:

  محمد صالح عبد الصمد عبد الجلٌل 1607120150101476  :9:
 

ارمحمد فتحى محمد احمد الحج 1607120150102080  97:    

   محمد ٌوسف محمد محمد عٌسى 1607120150102433  98:

  مروه حسن عبد المجٌد ابراهٌم ابو العنٌن 1607120150102162  99:
 

   مروه عماد بسٌونى الشوادفى 1607120150101752  755

  مروه محمود توفٌق السٌد 1607120150102214  755
 

   منى قطب بدٌر احمد الدٌب 1607120150102117  756

   نادٌه جمٌل خلٌل عبد النبى الغنام 1607120150101604  757

   نارٌمان عطٌه ابراهٌم عطٌه رخا 1607120150102109  758

   نداء حسٌن السٌد غازى مصطفً 1607120150101738  759

   هاله محمد نصر عطٌه عطٌه 1607120150101852  :75

   هبه هللا احمد ابراهٌم قاسم 1607120150102435  757

   هبه محمد عرفه حمد 1607120150101554  758

   والء منصور فتح هللا الجزار 1607120150101555  759

   ولٌد عطا محمد ابوالمرسى ابوشرابٌه 1607120150101925  755

   ولٌد محمد عٌسوى محمد القصاص 1607120150102287  755

   ٌاسمٌن محمد عبد الحمٌد امٌن احمد 1607120150102278  756

 طـــالب باقــوى لالػــادة

  امٌمه عبدربه على فتٌانى 1607120140102699  757
 

  زٌنب السٌد ابراهٌم بلتاجى 1607120140102599  758
 

   محمد السٌد حمٌده شلبى 1607120140102718  759
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قسن اللغة الفرنسية                         الئحة جديدة 

 ( 52) انتظام (               لجنة رقن ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  سلمسل

  ابراهٌم احمد حامد محمد 1607120150101133  765
 

   ابراهٌم سعٌد ابراهٌم مسعود 1607120150100225  766

  احمد حامد عبدهللا عبدالرحمن كرسون 1607120150101444  767
 

   احمد حسن شعبان العشرى 1607120150102393  768

   احمد حمدى بٌومى طاٌل 1607120150100226  769

   احمد خٌرى عبدالمقصود عبد الفتاح محمد العرفى 1607120150100915  :76

  احمد على محمود محمد الدفراوى 1607120150100209  767
 

   احمد علٌوه على على كرٌم 1607120150100465  768

   اسراء اٌهاب جمعه على السكرى 1607120150102397  769

  اسراء جمال زغلول العزبى 1607120150101364  775
 

   اسراء حسن شفٌق حسن شهاب 1607120150100174  775

  اسراء عاصم عبد النبى عبد هللا 1607120150101058  776
 

   اسراء عبد العال بركات عبد العال 1607120150102396  777

   اسراء محمد عبدالحمٌد ابو عرب 1607120150101153  778

سف المتولى ٌوسف رخااسراء ٌو 1607120150100618  779    

   اسالم السٌد محمد محمد داود 1607120150100034  :77

   اسماء جمال علً عبد القادر صالح 1607120150101219  777

   اسماء ربٌع السٌد احمد المدنى 1607120150100177  778

   اسماء عطٌه مصرى عطٌه 1607120150100620  779

ز شعباناسماء على فتوح عبدالعزٌ 1607120150100759  785    

   اسماء محمد محمود احمد صابر 1607120150100943  785

   اسماء ممدوح محروس ابو الخٌر 1607120150101320  786

   اسماء ٌونس ٌونس على 1607120150100663  787

   اشرف محمد غانم مصطفى قندٌل 1607120150102321  788

  اشرقت جمال على حسٌن الخطٌب 1607120150101425  789
 

   اشرقت محمود احمد محمد زٌدان 1607120150100657  :78

   االء حسٌن احمد ابو حموده 1607120150101403  787

   االء عبداللطٌف عبدالرحمن سلطان 1607120150101172  788

   االء فضل هللا على على شعالن 1607120150100866  789

   االء محمد ابراهٌم محمد فطاٌر 1607120150100608  795
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحة                        قسن اللغة الفرنسية   

 ( 52جديدة ) انتظام (               لجنة رقن ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  الزهراء احمد صبحى احمد شوبه 1607120150100910  795
 

   الشٌماء ممدوح محمد أبوالفتوح 1607120150100642  796

ل سعد امٌن عنانىاما 1607120150100051  797   
 

   امانى سامى محمد عبدالمطلب دغٌم 1607120150100180  798

   امانى محمد احمد محمد احمد ابوالحسن 1607120150100053  799

   امل المهدى بسٌونً عبدالوهاب ابوغازى 1607120150100169  :79

  امل جمال عبد الرؤف بٌومى سرور 1607120150100312  797
 

ل عالم ٌوسف الصافى بدرام 1607120150100980  798    

   امل متولى حسن عبده موافى 1607120150100846  799

  امٌره بسٌونى عبدالفتاح سٌداحمد 1607120150100350  7:5
 

   امٌره بشٌر عبدربه حسن النٌل 1607120150100830  7:5

  امٌره صابر رزق محمد غرٌب 1607120150100849  7:6
 

ابوالمكارم امٌره عبدالحكٌم حسن 1607120150101339  7:7    

   امٌره عمر محمد ٌوسف صقر 1607120150100905  7:8

   امٌمه زكرٌا محمد عطٌه 1607120150100762  7:9

   امٌنه محمد على عبدهللا ابو السعود 1607120150101305  ::7

   اهداء عبدالناصر محمد حسن جمٌعً 1607120150100833  7:7

حمد الجداوىاٌمان ابراهٌم فرحات سلٌمان م 1607120150100724  7:8    

   اٌمان السعٌد محمد على 1607120150102320  7:9

   اٌمان بالل بدوى بدوى سعفان 1607120150101426  775

   اٌمان حمدى إبراهٌم محمود خلٌل 1607120150100676  775

   اٌمان عبدالعزٌز شحاته عثمان صالح 1607120150100426  776

   اٌمان عبدالوهاب رشاد حماد 1607120150100427  777

   اٌمان فوزى محمد المالح 1607120150100041  778

  اٌمان كمال سالمه مغنم 1607120150101207  779
 

   اٌمان مجدى على محمد السماحى 1607120150100835  :77

   اٌمان محمد بسٌونى عطٌة قادوم 1607120150100175  777

   اٌمان محمد مصطفى معروف البربرى 1607120150101427  778

   اٌه ابراهٌم حسان ابراهٌم 1607120150100766  779

   اٌه احمد محمد ٌوسف 1607120150100541  785



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
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قسن اللغة الفرنسية                         الئحة  

 (52جديدة ) انتظام (               لجنة رقن )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

باتع محمد زغلولاٌه اٌمن ال 1607120150101306  785   
 

   اٌه رضا حسٌن جبارة جبارة 1607120150101191  786

  اٌه سالم السٌد الكٌالنى 1607120150100561  787
 

   اٌه عادل محمد عزت الصعٌدى 1607120150100638  788

   اٌه على محمد عمر السنور 1607120150100648  789

   اٌه مسعود ابراهٌم حسن عبدهللا 1607120150100767  :78

  بدرٌه سٌد احمد شرف الدٌن سٌد احمد 1607120150100367  787
 

   بسمه اٌمن عبد المنعم عشماوى ابوحصوه 1607120150101047  788

   بسمه محمد رجب جاب هللا األبٌض 1607120150101198  789

  بشرى عبد الفتاح على ابوهٌبه 1607120150101397  795
 

دحسناء جمال حسن عبده عبد المجٌ 1607120150100843  795    

  خالد ابراهٌم احمد ابو العال 1607120150100213  796
 

   خلود عبدالوهاب عبدالواحد صبره 1607120150100745  797

   دالٌا كمال عبد الفتاح محمود عوض 1607120150100438  798

   دعاء جمعه محمد رزق رمضان 1607120150101422  799

   دعاء رضا عبد الرؤف على جاد هللا 1607120150100779  :79

   دعاء سمٌر بلتاجى السٌد سٌد احمد 1607120150100359  797

   دٌنا السٌد السٌد عطا هللا الباز 1607120150100677  798

   رانٌا عبدالسالم محمد اسماعٌل 1607120150101079  799

   رانٌا وجٌه سعد الهوارى 1607120150101322  855

   رمٌساء ابراهٌم عبد الحمٌد الفرماوي 1607120150100397  855

   رودٌنا السعٌد محمد السعٌد البدالى 1607120150101222  856

   رومٌساء صبرى على محمد الجمٌل 1607120150100556  857

   رٌحانه السٌد ٌونس عامرٌونس 1607120150100769  858

  رٌم مصطفً عبدهللا أحمد الصعٌدي 1607120150101388  859
 

الحلٌمرٌهام عبد الراضً عبد الونٌس عبد  1607120150100526  :85    

   رٌهام محمد حسن علً 1607120150101006  857

   زٌنب عبدالحمٌد محمد ناصر 1607120150100082  858

   زٌنب عطٌه رجب محمد ابوسمره 1607120150100099  859

   ساره اسماعٌل عبد اللطٌف عمرو 1607120150100154  855
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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قسن اللغة الفرنسية                         الئحة  

 ( 52ام (               لجنة رقن ) جديدة ) انتظ

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ساره السٌد صدقى موسى دشٌش 1607120150100613  855
 

   ساره عبدالجلٌل محمد صالح 1607120150102315  856

  ساره علً اسماعٌل الصٌاد 1607120150100398  857
 

محمود احمد محمد ٌوسفساره  1607120150100630  858    

   سامٌه صبحى ابراهٌم الشهاوى 1607120150100341  859

   سحر عصام الدٌن عبد هللا حسن 1607120150100777  :85

  سعاد احمد محمد حامد الزنط 1607120150100614  857
 

   سعٌده حسٌن محمود حسنٌن 1607120150101389  858

   سلمى السعٌد فتحى على كتكوت 1607120150100083  859

  سماح رشدى عبدالسالم رمضان خضر 1607120150100297  865
 

   سمر سعٌد عبد السالم بدوى 1607120150101359  865

  سمر عبدالمنعم بسٌونى علً حجازى 1607120150100298  866
 

   سمر وائل محمد الحسٌنى 1607120150100376  867

   سهام فتحى محمود على مدكور 1607120150100103  868

   سهام محمد على ابراهٌم أبو حلوه 1607120150100439  869

   سوسن محمد حسن محمد خضر 1607120150101026  :86

   شروق السٌد احمد السٌد زلط 1607120150101104  867

   شرٌهان جمال محمد البنا 1607120150101113  868

   شٌماء اشرف عبد الحمٌد عاشور 1607120150101004  869

ود عبد الهادى رسالنشٌماء السٌد محم 1607120150100510  875    

   شٌماء الشوادفى عبدالعزٌز السٌد سعد 1607120150100299  875

   شٌماء حامد صالح متولى سالم 1607120150100381  876

   شٌماء رشاد عبد المجٌد سلٌم 1607120150101336  877

   شٌماء على مندور غازى 1607120150100770  878

راهٌم الغرباوىشٌماء محروس بسٌونى اب 1607120150101027  879   
 

   صباح ناصر عبدالمطلب صادق متولى 1607120150101230  :87

   صفاء ابو السعود مصباح شهاوى 1607120150101318  877

   ضحى عادل ممدوح على 1607120150100527  878

   طارق عبد القادر احمد حامد الجندى 1607120150100217  879

اهٌمعبد هللا محمد اسماعٌل ابر 1607120150100195  885    
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 ( 52) انتظام (               لجنة رقن ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عبد الهادى محمد عبد الهادى ٌوسف عبد الهادى 1607120150101019  885
 

ٌم عبد المجٌد الجندىعبٌر ابراه 1607120150101368  886    

  عبٌر بدر هالل محمد 1607120150100557  887
 

   عزه محمد غالى مصطفى غازى 1607120150100615  888

   عزٌزه عٌد محمد عبدالهادى الصعٌدى 1607120150100382  889

   عفاف عبداللطٌف مبروك عبداللطٌف مبروك 1607120150100934  :88

لزعٌمغاده ماهر احمد ا 1607120150100839  887   
 

   فاطمه بركات احمد الجدٌلى 1607120150101360  888

   فاطمه فؤاد توفٌق محمد ابوحالوه 1607120150100064  889

  فداء مبروك محمد احمد هاشم 1607120150100178  895
 

   لبنى عبد العزٌز عبد العزٌز متولى حجاج 1607120150100302  895

  لبنى محمد سعد راشد 1607120150101392  896
 

   لٌلى ابراهٌم عبدالسالم عبد اللطٌف عامر 1607120150101337  897

   لٌلى عبد الجلٌل ابو العز عبد العزٌز عصفور 1607120150102309  898

   محمد ابراهٌم رجب محمد 1607120150100694  899

   محمد اسامه محمد الصعٌدى 1607120150100898  :89

ابطمحمد السعٌد احمد عبدالسالم اله 1607120150101465  897    

   محمد حسٌن محمد محمد مرعى 1607120150102395  898

   محمد حلمى شحاتة الشهاوى 1607120150100220  899

   محمد حمدى طه جوهر 1607120150101142  8:5

   محمد شعبان مصطفى ٌوسف 1607120150100254  8:5

   محمد صالح ابراهٌم عتمان 1607120150100238  8:6

عبدالستار احمد محمد عبدالغنى 1607120150100928  8:7    

   محمد عبدالمنعم سالم شمس الدٌن 1607120150100241  8:8

  محمد قطب محمود محمد نوح 1607120150100488  8:9
 

   محمد محى الدٌن محمد سحالى 1607120150101457  ::8

   محمود اشرف محمد السعٌد ابوشوشه 1607120150101467  8:7

حسن محمود السٌد على المعداوى 1607120150101214  8:8    

   محمود الشوادفً عبد العاطً حجازى 1607120150100413  8:9

   محمود جمال محمود عبد الواحد 1607120150100222  875
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

قسن اللغة الفرنسية                         الئحة جديدة 

 ( 03) انتظام (               لجنة رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمود عبد الحمٌد منصور عبد هللا 1607120150100205  875
 

   محمود نبٌل عبد المجٌد مصطفى عثمان 1607120150100257  876

  مروه حمدى عبد الباسط عبد التواب حسونه 1607120150100156  877
 

   مرٌم عبدالمجٌد حلمى السعٌد ابوالعال 1607120150100574  878

مالك عبدالسٌد عطٌه مرٌم 1607120150100113  879    

   منار محمد عبٌد عبد الشافى عبد المعطى 1607120150102319  :87

  منه هللا ماجد محمد السٌد الحلوانى 1607120150100921  877
 

   منى السٌد منصور سلطان 1607120150100786  878

   منً سعد مسعد ابراهٌم شمس 1607120150100528  879

مد حمدمى إبراهٌم مح 1607120150101393  885   
 

   مى ابراهٌم ٌوسف عبدالرازق 1607120150100572  885

  مً عبدالنبً ابراهٌم ابو العطا 1607120150100157  886
 

   مى عماد سعٌد أبو حادش 1607120150101293  887

   مٌرٌت كمال كامل مٌنا مٌخائٌل 1607120150100303  888

   نانا عبده عبده محمد غنومه 1607120150101371  889

   نجوى طه أحمد طه السٌد الجارحى 1607120150100634  :88

   ندى محمد جبر عوض احمد 1607120150101136  887

   نرمٌن عٌسى باتع عبد الواحد ابو زاٌد 1607120150101372  888

   نرمٌن ناجح السٌد عبدالمقصود منسى 1607120150100669  889

   نرمٌن ٌاسر محمود محمد احمد السٌد 1607120150100069  895

   نسمه السٌد حلمى السٌد البجالتى 1607120150102394  895

   نسمه عبد الكرٌم احمد خطاب 1607120150100897  896

   نغم حماده محمد ٌوسف السقا 1607120150101404  897

  نفٌن محمد شكرى عبد اللطٌف غطاس 1607120150100874  898
 

   نهله رمضان فتح هللا ابوالعنٌن زغلول 1607120150100889  899

   نورهان حمدى محمد الدرٌنى ابو شادى 1607120150100640  :89

   نورهان رمضان عبد الحمٌد عطٌه 1607120150101313  897

   نٌره محمد البهلول اسماعٌل القلفاط 1607120150100842  898

   هاجر ماهر عسر خفاجه احمد 1607120150100679  899

   هاله محمد عبد هللا عبد المنطلب ابوسٌف 1607120150100158  955
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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قسن اللغة الفرنسية                         الئحة جديدة 

 ( 03) انتظام (               لجنة رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   هانم حسن عبد المنعم أبو قورة 1607120150101406  955

  هبه هللا السٌد عبدالعلٌم عطٌه 1607120150100877  956
 

   هبه رمضان محمد بٌومى ابراهٌم 1607120150101029  957

   هبه سعد اسماعٌل حنفً سالم 1607120150100629  958

   هبه محسن محمد احمد 1607120150101891  959

  هبه محمد مغازى عبد الرؤف سلٌمان 1607120150100542  :95
 

   هدٌر السٌد علً عبدهللا المرسى 1607120150102311  957

   هدٌر رضا عبدالرحمن عبدالحلٌم 1607120150100787  958

  هدٌر شعبان نصر محمد عبدالرحٌم 1607120150100072  959
 

   هدٌر عبدالفتاح عبدالعزٌز عبدالمجٌد 1607120150100844  955

  هدٌر محمود ثروت حافظ جابر 1607120150100091  955
 

   هشام عالء الشوادفى احمد 1607120150100476  956

   هوٌدا ممدوح محمد محمد 1607120150100655  957

   وفاء كمال بسٌونى سٌد احمد الجزار 1607120150100912  958

   والء رمضان على محمد بركه 1607120150100464  959

   والء ماهر سعد ابراهٌم 1607120150100736  :95

   ٌاسمٌن محمد مصباح محمد غازى 1607120150101384  957

دهنهٌاسمٌن مصطفى خلٌفه ال 1607120150100047  958    

   ٌمنى رمضان عبدالحمٌد محمد ابوحالوه 1607120150100093  959

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   اسماء محمد ممدوح عبدالمهٌمن عطٌه مشالى 1607120140101821  965

   اٌه محمود عبد العلٌم محمد عامر 1607120140101842  965

   بسنت حسن احمد محمد الشربٌنى 1607120140101905  966

  خالد حامد متولى حامد طاٌله 1607120140101748  967
 

   دالٌا طارق عبد العاطى على عبد السالم القلشى 1607120140101776  968

   دالٌا عبدالعزٌز محمود المغربى 1607120140101651  969

   دنٌا جمال جاب هللا عبد الجلٌل صقر 1607120140101560  :96

ح احمددٌنا حمدٌن زكى ابوالفتو 1607120140101694  967    

   رتٌبه محمد رضا عبدالرحمن حمزه 1607120140101843  968

   مادونا عزت عجٌب حماٌه جوده 1607120140101849  969

   مالك مصطفى مصطفى هالل 1607120140101191  975
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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قسن اللغة الفرنسية                         الئحة جديدة 

 ( 05) انتظام (               لجنة رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس رقن االكبديوي ال هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
   محمد رأفت توفٌق ابراهٌم عبد الجواد 1607120140101035  975

   محمد ٌوسف محمد عٌد ٌوسف 1607120140101878  976

   معتز السٌد عبد المحسن السٌد سٌد احمد 1607120140102162  977

  منار خالد السٌد عبدالرازق السٌد 1607120140101832  978
 

   مها خالد السعٌد محمود حسانٌن 1607120140101460  979

  مى حجازى ابراهٌم حجازى 1607120140101783  :97
 

   مى عماره زكى حجاج 1607120140102083  977

  نٌره شاهٌن مصطفى عبد الحى شاهٌن 1607120140101917  978
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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الئحة جديدة             قسن اللغة الفرنسية             

 ( 05(               لجنة رقن )  ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسراء احمد السٌد عبد الجلٌل عبد الجلٌل 1607120150102147  979
 

   اسراء عمر ابراهٌم علً الشامً 1607120150101666  985

  اسماء صالح محمد حالوه 1607120150101884  985
 

   اسماء لطفً منصف المهدي 1607120150101768  986

   اسماء محب البسطوٌسى السٌد البسطوٌسى 1607120150101769  987

   امانى منٌر بهى الدٌن على احمد 1607120150101756  988

  امنٌه ابو زٌد شلبى سالم الحمادى 1607120150102164  989
 

   امٌر السٌد عبد الوهاب عامر الدلتونى 1607120150101944  :98

   امٌره السٌد عبد الحمٌد ابراهٌم جمعه 1607120150101644  987

شةامٌره عادل عبد الحمٌد فرٌد عكا 1607120150101621  988   
 

   انعام سمٌر مصطفى عطٌان 1607120150102149  989

  اٌمن محمد حامد ابراهٌم شحاته حرفوش 1607120150101937  995
 

   اٌه ابراهٌم كامل على ضٌف هللا 1607120150101902  995

   اٌه السٌد احمد محمد عبد هللا 1607120150102165  996

   اٌه حسن على احمد ٌوسف 1607120150101581  997

   اٌه عبد المحسن عبد القادر الشحات حجازى 1607120150101798  998

   اٌه محمد عبداللطٌف مصطفى عسل 1607120150101583  999

   اٌهاب احمد محمد عبدهللا عامر 1607120150101538  :99

   بسمه على احمد احمد وفا 1607120150102228  997

   بسمه محمد احمد مصطفى الهاللى 1607120150102229  998

   تغرٌد احمد السٌد على سلٌم 1607120150101875  999

   ثرٌا فوزى غازى سلٌمان احمد 1607120150101733  9:5
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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الئحة جديدة             قسن اللغة الفرنسية             

 (00(               لجنة رقن )   ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــساال الرقن االكبديوي  هسلسل

   جهاد مصطفً عبدالهادي مصطفً المصرى 1607120150101791  9:5

   جٌهان النمٌرى ٌوسف إبراهٌم البحٌرى 1607120150102153  9:6

  حسام مصطفى محمد محمد محفوظ 1607120150102038  9:7
 

   رانٌا عبد الفتاح عبد العزٌز عبد الرازق 1607120150101744  9:8

   رٌهام عاطف احمد حافظ 1607120150102161  9:9

   ساره رشدى السٌد محمد جنبه 1607120150102391  ::9

   ساره عبد الحمٌد سٌد احمد عبد الحمٌد نصار 1607120150101616  9:7

   سامٌه مفرح رفعت الدخاخنً 1607120150101936  9:8

   سعاد السعٌد فتحى ابراهٌم الغنام 1607120150101694  9:9

   سعاد محمد عبدالمنعم هاشم صقر 1607120150102124  975

   سمر محمد سعد احمد 1607120150101844  975

   سمٌره خالد محمد طه رمضان 1607120150102138  976

   سناء محمد الشحات ابو المجد الجندى 1607120150101989  977

   شٌماء محمود محمد محمود ابو على 1607120150101804  978

عبد الرؤف عبد هللا سٌد احمد صالح 1607120150101685  979    

   طاهر لطفً عبد العاطً السبٌعً 1607120150102216  :97

   عطٌه عبده عطٌه الرٌس 1607120150102392  977

   على شلبى سعد شلبى عكاشه 1607120150101965  978

   لبنى هشام محمد محمد فخر الدٌن 1607120150101514  979

هر عبد القوىمحمد عاطف ممدوح ما 1607120150101722  985    

   محمد كمال محمد ابراهٌم عزو 1607120150101879  985

   محمد هانى صالح الدٌن الصٌاد 1607120150101629  986

   مصطفى زكرٌا اسماعٌل عطٌة دوٌدار 1607120150101687  987

   منار محمد عبدالعزٌز حامد عشوش 1607120150101572  988

حمن عبد اللطٌف بقرهمنى عبد النبى عبد الر 1607120150102225  989    

   مها عبدالاله بسٌونى الحوفى 1607120150101591  :98

   مى بهاء محمود محمد الصٌاد 1607120150101573  987

   مٌاده ابو راجح محمد الشاذلى 1607120150101510  988

   نادٌه عبدالمنعم محمد ابوشوشه 1607120150101511  989

مٌدنورا محمد محمد عبدالح 1607120150102167  995    
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحة جديدة             قسن اللغة الفرنسية             

 (03(               لجنة رقن )   ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نورهان احمد محمود الدسوقى احمد 1607120150102390  995
 

   هبه جمال ٌوسف مصطفى 1607120150102022  996

   هداء السٌد محمد على ابراهٌم 1607120150101787  997

   هدٌر فرحات محمد فرج 1607120150101701  998

  هشام اٌمن ابراهٌم ابراهٌم البطشه 1607120150101819  999
 

   هند فتوح محمد ابراهٌم قندٌل 1607120150102245  :99

   هند محمد السٌد محمد ابو العال 1607120150102168  997

  والء محمد السٌد على المغازى 1607120150101789  998
 

 طـــالب باقــوى لالػــادة

  احمد صالح الدٌن عبد الفتاح حامد جعفر 1607120140102880  999
 

   اسالم احمد محمد شاهٌن 1607120140103238  5555

   اصاله خالد عبدالمنعم شباط 1607120140102468  5555

ححسن اسماعٌل عبد الرحٌم رما 1607120140103244  5556    

   حماده محمد محمد سرور 1607120140103270  5557

   سماء وائل محمد فؤاد مكاوى 1607120140102873  5558

   محمود طارق محمود ابو النضر 1607120140102797  5559

   منى السٌد صبحى محمد حسٌن 1607120140102687  :555

   نورا فهٌم شعبان فهمى شعبان 1607120140102840  5557
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      ظام) انتالئحت جديدة                  المــــــــاالػ قسن

 (  35لجنت رقن )               (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم جهاد حسنى حامد عبدهللا 1607120150100575  5565
 

   احمد احمد فتحى احمد البحٌرى 1607120150101063  5566

  احمد السعٌد السعٌد ابراهٌم السجٌنى 1607120150101065  5567
 

   احمد عبد العزٌز داود احمد ابراهٌم 1607120150102427  5568

   احمد عصام الدٌن احمد على نصر 1607120150100005  5569

   احمد محمد احمد جمعه 1607120150101264  :556

  احمد محمد فوزى ابوموسى 1607120150100495  5567
 

   احمد ناجى احمد محمد صبره 1607120150100252  5568

   اسامه صبرى فؤاد السٌد حوٌله 1607120150101439  5569

  اسراء رفعت اسماعٌل على عبد السمٌع 1607120150100266  5575
 

   اسالم محمد احمد ابراهٌم حجاب 1607120150102610  5575

   اسماء خٌرى محمود السٌد عبٌد 1607120150100827  5576

  امجد سمٌر شرقاوى جرٌس 1607120150100952  5577
 

   امٌر خالد حامد اسماعٌل الفالغً 1607120150101123  5578

   امٌر على احمد الدسترى عبد هللا 1607120150101008  5579

   امٌره محمد عبدالمنعم خضر 1607120150102426  :557

ٌم محٌى حامد ابراهٌماٌمان ابراه 1607120150101146  5577    

   اٌمان عبدالمنعم متولً جبر 1607120150101197  5578

   اٌمان كمال عبد العلٌم عبدالعاطى 1607120150100883  5579

   اٌمن احمد محمد محمد عفٌفى 1607120150101015  5585

   اٌه احمد عامر على 1607120150102488  5585

سلٌمان عبدالمجٌداٌه هللا ابراهٌم عبده السٌد  1607120150100314  5586    

   اٌه عزت فؤاد محمد الدواخلى 1607120150101107  5587

   اٌه محمد انور خطاب 1607120150100983  5588

   اٌه محمد فؤاد الجمال 1607120150100395  5589

  بسمه الباتع عبدهللا محمد حمص 1607120150101353  :558
 

   بسمه حسن عثمان غازى 1607120150101237  5587

   جهاد سامى نبٌه ابراهٌم الدوانسى 1607120150102428  5588

   جوهره عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد رجب 1607120150100852  5589

   حلمى فتحى فخرى سٌد ابراهٌم 1607120150100260  5595
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) الئحت جديدة         الم               ـــــــاالػ قسن

 ( 36 لجنت رقن )               انتظام      (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الكبديوي الرقن ا هسلسل

  حنان محمد عبدالمولى محمد مصطفى 1607120150100272  5595
 

  خالد ٌاسر محمد محمد رزق 1607120150101239  5596
 

   دنٌا حسام الدٌن مصطفى على حسان 1607120150100057  5597

  دنٌا محمد محمد المصرى 1607120150101417  5598
 

   دٌنا ابراهٌم السٌد الغرباوي 1607120150101387  5599

   رانٌا محمد عبد القادر سٌد احمد 1607120150101276  :559

   رشا على الدٌن عبدالقادر الشاعر 1607120150100429  5597

  روان ابراهٌم السٌد عبدالغنى الشرقاوى 1607120150102298  5598
 

   ساره صالح محمد حامد على الحداد 1607120150102429  5599

   سعاد ماجد جودة ابوغابه 1607120150101331  55:5

  سعد توفٌق عبد السالم الغرٌب 1607120150100131  55:5
 

   سلمى حسن صابر محمد الدسوقى 1607120150100276  55:6

  سماح الشوادفى عبداللطٌف شحاتة ابو النجا 1607120150100322  55:7
 

   سمر صبحى محمد عبدالحلٌم سعفان 1607120150100360  55:8

   سمر عبد العزٌز محمد القاضى 1607120150102554  55:9

   سمٌه حمزه محمد فراج 1607120150100062  ::55

   شروق حمدى ابو الفتوح حسن السماحى 1607120150101193  55:7

   شٌماء العربى عبد المنعم محمد 1607120150100731  55:8

   صالح احمد محمد داود 1607120150101087  55:9

د القطونًضحى محمود شبل احم 1607120150101277  5575    

   ضٌاء ابراهٌم حسن حسٌن 1607120150100802  5575

   طارق عزوز عبد الونٌس بسٌونى 1607120150102483  5576

   عادل اٌمن عبد العزٌز عباس 1607120150102432  5577

   عبدالعزٌز سالم على عبدالعزٌز ابوسلٌم 1607120150102430  5578

   عبٌر رضا عبد المنعم عبد ربه 1607120150100920  5579

  على السٌد عبدهللا محمد الرمادى 1607120150101441  :557
 

   عماد عوض سلٌم شاكر مرقص 1607120150101461  5577

   عٌسى محمد عٌسى ٌوسف عٌسى 1607120150100902  5578

   غاده ابراهٌم حماد ابراهٌم ابوصالحه 1607120150101333  5579

   فاطمه الزهراء عبد الناصر حنفى صباح 1607120150100155  5585
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)  الئحت جديدة           الم          ــــــــــاالػ قسن

 (37  لجنت رقن )               انتظام  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فاطمه صبحى عبد الستار غلوش 1607120150102776  5585
 

  فاطمه محمد نشأت امام عٌسى 1607120150101127  5586
 

  فاطمه محمود المحمدى ابراهٌم ابوعٌد 1607120150101074  5587
 

   كرٌم ابراهٌم عبدالسمٌع البٌومى فاٌد 1607120150100600  5588

  كرٌم عصام فرج بدوى 1607120150102434  5589
 

   لجٌن هشام محمد فؤاد عبد الفتاح 1607120150102481  :558

   لمٌاء طلعت حافظ محمد صبح 1607120150100065  5587

   مجدى ممدوح محمود ٌوسف الحامولى 1607120150102482  5588

  محمد احمد السٌد الطوٌل 1607120150101432  5589
 

   محمد السٌد احمد محمد االتربى 1607120150100219  5595

   محمد السٌد عبد هللا عبد المقصود 1607120150100229  5595

  محمد جمال الدٌن محمد محمود عٌسى 1607120150102442  5596
 

   محمد سامى سالم رشوان بخٌت 1607120150100964  5597

  محمد سمٌر السعٌد نصر الشٌخ 1607120150102609  5598
 

  محمد عبدالهادى رشاد عبدالهادى 1607120150100586  5599
 

   محمد فٌض السٌد محمود محمد جوده 1607120150100258  :559

   محمد محمد واصف محمد الخالل 1607120150101379  5597

محمود عبدالعظٌم ٌوسف محمد 1607120150102440  5598    

   محمد مصطفى السٌد بكٌر 1607120150101014  5599

   محمود محمد بسٌونى على بدٌوى 1607120150102438  5555

   محمود محمد عبده محمد عبدالفتاح 1607120150100900  5555

   محمود محمد فوزى محمد الحمادى 1607120150100803  5556

   مرام ممدوح كمال ضوه 1607120150102437  5557

   مرٌم السٌد محمد السٌد رجب 1607120150101036  5558

   مرٌم رجب حسن عبد الحمٌد حسن 1607120150100345  5559

   مرٌم عماد عدلً حنا ٌوسف 1607120150100346  :555

   مصطفى شعبان محمد محمد غانم 1607120150102463  5557

  منار صابر إسماعٌل ٌوسف الرفاعى 1607120150100783  5558
 

   منة هللا السٌد احمد عبدالغنى مبروك 1607120150100958  5559

   مها صالح السٌد نصر على 1607120150100957  5555



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

85 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

) الئحت جديدة       الم                  ــــــاالػ قسن

 ( 38 لجنت رقن )               انتظام      (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  مهاب عبدالرحمن محمود ابوالعنٌن 1607120150102441  5555
 

  مى ابراهٌم فاروق الحنفى داود 1607120150101054  5556
 

  مى عبدالسالم محمد عبدالرازق شحاته 1607120150100938  5557
 

  مى عبدالنبى محمد عبدالحمٌد رمضان 1607120150101050  5558
 

   مٌرنا ابراهٌم محمد ابراهٌم صقر 1607120150100327  5559

  مٌرنا احمد عطٌه حسن عتش 1607120150100087  :555
 

   مٌرنا اٌمن عبدالكرٌم محمد ابو حالوه 1607120150100068  5557

   ندا اٌمن ابو الفتوح حماد مرزوق 1607120150100631  5558

   ندا حمدى عبدالحمٌد بقوش 1607120150100982  5559

  ندا فهمى مصطفى دروٌش 1607120150100402  5565
 

   ندى عبدالسالم محروس محمد مسلم 1607120150100020  5565

   ندى محمد محمد شقوٌر 1607120150101124  5566

  نسمه محمد مسعد محمد فتحى الفار 1607120150100070  5567
 

   نشوى على بسٌونى عمر 1607120150101302  5568

  نهاد كمال عبدالعزٌز ابوزٌد 1607120150101373  5569
 

المنورا صبحى محمد ٌوسف س 1607120150102462  :556    

   نوره محمد عبد القادر محمد عاشور 1607120150100534  5567

   هاجر السٌد محمد اسماعٌل عبدهللا 1607120150101170  5568

   هاجر عبد الرحمن عبد الحمٌد عبد السالم شحاته 1607120150100403  5569

   هاجر محمد محمد داود الجرف 1607120150100071  5575

اهٌم عبد الجوادهدى رمضان ابر 1607120150100641  5575    

   هدٌر السعٌد علً عوض إسماعٌل 1607120150100672  5576

   هدٌر شكرى عبد الهادى عبد اللطٌف هاشم 1607120150100390  5577

   هند شعبان جمعه احمدمتولى 1607120150101071  5578

   هند محمد على محمد عٌسى ابو شلوع 1607120150100987  5579

محمد هند محمد فٌصل 1607120150100517  :557    

   وسام ابراهٌم سعد على 1607120150100004  5577

  وهٌبه محمد عبدالوهاب محمد بركات 1607120150102439  5578
 

   ٌاسمٌن عادل عٌد مهنى 1607120150100003  5579

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   احمد محمد احمد عبدالتواب 1607120140100630  5585
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الئحت           الم                   ـــــــاالػ قسن

 ( 39 لجنت رقن )               ) انتظام      (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  
   اسراء السٌد عبد الفتاح ٌوسف 1607120140101558  5585

   اسراء كمال السٌد بصل 1607120140101095  5586

   اسراء مجدى محمد عبد الحمٌد ناصر 1607120150102473  5587

   االء ضٌاء عٌسى مرسى  1607120130102410  5588

  االء محمد عبد العزٌز علٌوه 1607120140101487  5589
 

   امٌره رضا محمد سعد السقا 1607120140100784  :558

   امٌره عادل احمد ابراهٌم 1607120140101901  5587

ن عبد هللا مصطفى حسن ندااٌما 1607120140103254  5588   
 

   اٌمان كمال سعد خفاجه 1607120140101251  5589

  باسم جمٌل سعد على رفاعى 1607120140101589  5595
 

   حازم سمٌر محمد ابراهٌم البحٌرى 1607120140103255  5595

   رانٌا عصام محمد الهجٌن 1607120140101254  5596

م العبسىزهوه عصام محمداالمٌر ابراهٌ 1607120140100917  5597    

   ساره مصطفى السعٌد السٌد درباله 1607120140103121  5598

   سماء محمد ابراهٌم احمد مرعى 1607120140100921  5599

   سمر ابو فراج الحسٌنى محمد البتانونى 1607120140100882  :559

   صفا السٌد احمد على الطباخ 1607120140103258  5597

د الحمٌدغباشىطارق مصطفى ابراهٌم عب 1607120140101588  5598    

   عمار رمضان عمار ٌوسف 1607120140100626  5599

   فهمى جمال فهمى احمد الرفاعى 1607120140102265  55:5

   ماجد محمد احمد صالح خمٌس 1607120140103259  55:5

   محمد ابراهٌم المتولى الفقى 1607120140101754  55:6

  محمد عٌد السٌد عمر القزاز 1607120140101749  55:7
 

   محمد ٌسرى زكرٌا العمرى 1607120140100677  55:8

   محمد ٌوسف محمد على جعفر 1607120140101182  55:9

   منار عبد الرازق عبد الرؤوف الكٌالنى 1607120140101850  ::55

   منى ابراهٌم محمود عثمان العشرى 1607120140101851  55:7

   منى زكى محمد زكى عبدالكرٌم 1607120140102407  55:8

   نجاة على حسن عبدالوهاب العوضى 1607120140101688  55:9

   نهى امٌن سٌد احمد خطاب 1607120140100771  5575
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) الئحت جديدة      االػـــــــالم                   قسن

 (41  لجنت رقن )               انتظام      (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 قــوى لالػــادةطـــالب با -تابغ : 

  نور سعٌد ابراهٌم شحاته 1607120140100805  5575
 

  هشام مسعد عطٌه ٌونس حسانٌن 1607120140101149  5576
 

   ٌسرى احمد شوقى احمد سراج الدٌن 1607120140101750  5577
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) الئحت جديدة        الم             ـــــــــاالػ قسن
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 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

لىاحمد احمد محمد ابراهٌم ع 1607120150101627  5578   
 

   احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل خلٌل 1607120150102008  5579

  احمد شوقى محمد محمد شتا 1607120150101924  :557
 

   احمد عبد الحى السٌد احمد السٌد بنة 1607120150102078  5577

   احمد عبدالهادى عبدالهادى عبدالجلٌل 1607120150102144  5578

   احمد وحٌد زكى اسماعٌل 1607120150102293  5579

  اسراء حسٌن عبدالعاطى سودان 1607120150101991  5585
 

   اسراء نصر الدٌن محمود محمد مصطفى 1607120150101695  5585

   اسالم محمد محمد بسٌونى ابو كٌله 1607120150102448  5586

  اسماء خالد عبد العزٌز السٌد عبده 1607120150101647  5587
 

جاسماء ربٌع السٌد محمد الحال 1607120150102447  5588    

  اسماء سامى سعد محمد حماد 1607120150101682  5589
 

   اسٌل هشام السٌد محمد شعٌشع مندور 1607120150101809  :558

   االء ابراهٌم حسن ابراهٌم 1607120150102444  5587

   الشٌماء طارق الدسوقً البٌطار 1607120150101491  5588

   امل سعد سالمه حسٌن 1607120150101697  5589

   امنٌه رشاد محمد محمد 1607120150101886  5595

   امٌره ناجى عبد الغنى محمد خفاجى شادى 1607120150102171  5595

   اٌمان حامد احمد شوغى 1607120150101727  5596

   اٌمان محمد محروس على ابراهٌم غزال 1607120150102464  5597

   اٌمان ٌاسر محمد عبدالحمٌد زعتر 1607120150102004  5598

جمال محمد محمد بركاتاٌه  1607120150101565  5599    

   بسمه حامد صبحى عبدالهادى 1607120150102252  :559

   بسنت عبدالمنعم على محى الدٌن 1607120150101800  5597

  جٌهان صالح على محمد محى الدٌن 1607120150102446  5598
 

   حسام عبدالنبً مرسً حسن خلٌفة 1607120150101938  5599

سٌد على محمدحسام نبٌل كمال ال 1607120150102186  5655    
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     الم                               ــــــــاالػ قسن

 (  41لجنت رقن )        ) انتساب (الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حسناء عادل ابراهٌم جمال الدٌن 1607120150102108  5655
 

ٌه حامد ابراهٌم هوٌدىحمٌده عط 1607120150102085  5656   
 

  حنان عماد الدٌن السٌد التهامى 1607120150102177  5657
 

  خالد مصطفى محمد ابو شعٌشع 1607120150101632  5658
 

   دٌانا صموئٌل فوزي لبٌب 1607120150101734  5659

  دٌنا محمد محمد عباس رشوان المرادنى 1607120150102249  :565
 

على ابوكبشهرباب خالد محمد  1607120150101568  5657    

   رقٌه عبد العلٌم محمد مصطفً حمامو 1607120150102230  5658

   رنا رضا محمد فؤاد أحمد الصٌاد 1607120150101801  5659

  روان ناصر توكل محمد محلٌس 1607120150102445  5655
 

   رٌحانه علٌوه سلومه علٌوه جمعه 1607120150101829  5655

الغٌطى رٌم جمال السعٌد احمد 1607120150101912  5656    

  زٌنب عماد محمد مرسى خضر 1607120150101658  5657
 

   ساره رشاد ابراهٌم سلٌمان داود 1607120150101578  5658

  ساره محمد زكرٌا محمد اسماعٌل ابوالضراٌر 1607120150102067  5659
 

   سعٌد محمد رمضان ابراهٌم محمد ابوزهره 1607120150101928  :565

مد شهاب الدٌن البابلىسلمى اٌمن مح 1607120150101648  5657    

   سماح فرج فتحى عمارة الحمزاوى 1607120150101948  5658

   سمٌح عابد محمد عطا 1607120150102451  5659

   سهٌله محمد عاطف على محمد على ابو النجا 1607120150101652  5665

   سهٌله محمد عبد اللطٌف طه 1607120150102484  5665

   سٌد قطب قطب حجازى 1607120150102449  5666

   شروق توفٌق حسن حسن الفقى 1607120150102450  5667

   شروق محمود منٌر محمد ابوزٌد 1607120150102180  5668

   شٌرٌن عادل أحمد السٌد حامد 1607120150102184  5669

   صابرٌن شحاته زٌن العابدٌن احمد 1607120150102224  :566

   صالح عبدالرحمن عبدالمالك ابورٌشة 1607120150102041  5667

  ضٌاء مختار محمد بٌومى 1607120150102145  5668
 

   طارق احمد محمد حسن حسٌن 1607120150102094  5669

   عبدالسالم خلٌل عبدالحفٌظ ربٌع 1607120150102243  5675
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) الئحت جديدة    الم                     ــــــــاالػ قسن

 (  42لجنت رقن )               انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــالسا الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبدهللا السٌد محمد فوزى محمد ابونصره 1607120150101537  5675
 

  عال حمدى كمال ابراهٌم الحارونى 1607120150102286  5676
 

  عال محمد محسوب بهجات محمد 1607120150102129  5677
 

  علٌاء محمد مختار المرسً محمد 1607120150101971  5678
 

   عمر محمد مختار محمد أحمد 1607120150102009  5679

  عمرو محمد محمد صابر 1607120150101824  :567
 

   غاده عادل سعٌد فضل 1607120150101488  5677

   فاطمه الزهراء احمد محمد السٌد الفقً 1607120150102048  5678

   فاطمه الزهراء مجدى محمود على ابوزٌد 1607120150101659  5679

ٌد احمد احمد المناخلىفٌروز السع 1607120150102066  5685   
 

   محمد ابراهٌم السعٌد احمد اللقانى 1607120150102455  5685

   محمد احمد احمد احمد النجار 1607120150101599  5686

  محمد احمد السٌد ابوالفتوح 1607120150101817  5687
 

   محمد احمد محمد محمود رزق 1607120150102019  5688

د ابوالغٌطمحمد خالد فتحى محم 1607120150101927  5689   
 

   محمد رشاد ٌاسٌن ابراهٌم السٌد 1607120150102469  :568

   محمد سالم محمد ابراهٌم صالح 1607120150102454  5687

   محمد سمٌر ابراهٌم محمد محمد 1607120150102215  5688

   محمد سوكارنو على حسٌن حقى 1607120150102055  5689

وسى احمد عوضمحمد عبد الحافظ عبد الرحمن م 1607120150101985  5695    

   محمد عبدالرحمن ابراهٌم عوض خالد 1607120150102443  5695

   محمد عماد علً السٌد شرارة 1607120150102005  5696

   محمد فوزى السعٌد نصر دخٌل 1607120150102460  5697

   محمد ولٌد محمد حسن شرٌف 1607120150101642  5698

    سعدمحمود اٌمن احمد ابراهٌم عبدهللا 1607120150102059  5699

   محمود على عطٌه دقرن 1607120150102247  :569

   محمود محمد فتحى محمد متولى 1607120150102461  5697

  مروه السٌد عبد السالم عكاشة 1607120150101677  5698
 

   مسعد ماجد عبد الفتاح محمد جنٌدى 1607120150102457  5699

دٌنمصطفى عبد الفتاح محمد ابوالٌزٌد نصر ال 1607120150102728  56:5    
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الئحت جديدة                   الم              ــــــــقسن االػ

 ( 43لجنت رقن )                    ) انتساب (     

 مالحظات  التوقٌع االســـــــــــــم الرقم االكادٌمى  مسلسل

   مى محمد خلٌل العوضى 1607120150102459  1621

اضل عبٌهمٌرنا عبدالرؤف ف 1607120150102452  1626    

   نانسى على توفٌق عٌد الصردي 1607120150101805  1621

   ندا السعٌد حموده محمد شادى 1607120150102288  1621

   ندي احمد محمد ابوالحسن 1607120150101806  1621

   ندى سامى محمد نصر 1607120150102069  1622

   ندى سعٌد مالك عبدالمجٌد عباس 1607120150101574  1621

   نرمٌن طلعت ابراهٌم شراره 1607120150102458  1621

   نهاد المغاورى محمد المغاورى الدٌب 1607120150102266  1621

   نهى عبد المنصف اسماعٌل عزام 1607120150101953  1611

   نوران عصام عبدالرحمن احمد الشٌخ 1607120150102453  1611

   نورهان رجب احمد فؤاد والً 1607120150101940  1616

ر لطفى كمال احمد حسنهاج 1607120150102121  1611    

   هانم عادل محمد ابراهٌم مبروك 1607120150101605  1611

   هبه ابراهٌم احمد بٌومى الشرقاوى 1607120150102456  1611

   هدٌر السٌد سلٌمان سعد مسلم 1607120150101853  1612

   هشام احمد عبد الستار قابل 1607120150101945  1611

بروك رمضانهند احمد منصور م 1607120150102013  1611    

   هند فتحى طلبه عبد القادر 1607120150101952  1611

   والء مصطفى متولى عبد العاطى على 1607120150101782  1611

   ٌارا مصطفى ابراهٌم محمد النحاس 1607120150102250  1611

   ٌسمٌن عبد هللا السٌد محمد حمد 1607120150101702  1616
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 ( 43لجنت رقن )  انتساب (                       جديدة )

 مالحظات  التوقٌع االســـــــــــــم الرقم االكادٌمى  مسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة
د عبد هللاامنٌه محمد ابو الٌزٌد محم 1607120140102536  5687    

   بسنت رضا الششتاوى حسن برقوق 1607120140103249  5688

   سلمى منصور عبدالحمٌد منصور محمد 1607120140102573  5689

   صدقى رشدى محمود ابراهٌم 1607120140103251  :568

  محمود فاٌز النا بلسً 1607120140103348  5687

 

ممى البٌلى السٌد المندوه محمد ابراهٌ 1607120140102877  5688    

   نجالء عادل محمد محمدالمال 1607120140102799  5689

   هاله السٌد سعد محمد الكاشٌرى 1607120140102653  5695

   وسام عبد السالم محمد عبد السالم 1607120140103253  5695

   ٌسرا محمد السٌد عتش 1607120140102470  5696
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الئحت                        خــــاريــــــالت  سنق

 ( 44 لجنت رقن )               (      ظام) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

لششتاوىابراهٌم محمد ابراهٌم قطب ا 1607120150100963  5765   
 

   ابراهٌم محمد فؤاد محمد 1607120150101129  5766

  احمد اٌمن احمد محمد ابراهٌم 1607120150100719  5767
 

   احمد عبد هللا هاشم جاد شرٌف 1607120150101375  5768

   احمد على احمد الشهاوى 1607120150101084  5769

   احمد محمد عبد السالم محمد عبد السالم 1607120150101085  :576

  اسماء محمد مصطفى مصطفى دروٌش 1607120150101100  5767
 

   الهام خالد حسن زكى 1607120150101072  5768

   امٌره محمد محمد عبد السالم محمد 1607120150101340  5769

  اٌمان احمد عبد العاطى احمد اسماعٌل 1607120150100725  5775
 

   اٌمان اسماعٌل رزق رمضان عبده 1607120150101003  5775

  اٌمان عبد الحكٌم عمر قرع 1607120150100503  5776
 

   اٌمان على البدراوى علً سالمه 1607120150100742  5777

   اٌه حماده قطب فرج بكر 1607120150100726  5778

   اٌه عادل احمد عبدهللا عبدهللا 1607120150100564  5779

   اٌه كامل احمد طه الحفناوى 1607120150100675  :577

تولى السٌد احمداٌه محمد م 1607120150101192  5777    

   اٌه مسعد فتوح عبد الحمٌد داود 1607120150101097  5778

   اٌه مصطفى حسن مصطفى 1607120150100735  5779

   دالٌا ابراهٌم مصطفى محمد الفره 1607120150100868  5785

   دعاء عبدالحمٌد بٌومى الهٌاتمى 1607120150100408  5785

د سلٌماندٌنا محمد عبد الوهاب محم 1607120150100610  5786    

   رانٌا احمد السٌد عرفه عرفه 1607120150101346  5787

   سماء محمد سعد متولى على 1607120150100060  5788

  سمر بسٌونى بسٌونى النجار 1607120150101291  5789
 

   سمر سعد السٌد سعد براغٌث 1607120150100102  :578

   سهام ابراهٌم محمد الصباغ 1607120150102310  5787

   شاهنده محمد شبل مرسً جمٌعه 1607120150101073  5788

   شرٌن عطٌه عطٌه عوٌس 1607120150101038  5789

   شٌماء متولى عبد هللا على المزٌن 1607120150100732  5795
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الئحت                       التــــــاريــــخ  قسن

 (45  لجنت رقن )               ) انتظام      (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــساال الرقن االكبديوي  هسلسل

  صفاء حامد حامد ابراهٌم عثمان 1607120150100324  5795
 

   ضحى عبدالحكٌم جوده محمد السٌد 1607120150100452  5796

  عبدهللا نورالدٌن محمود مولد 1607120150100927  5797
 

   عمرو بشٌر محمد االشقر 1607120150102400  5798

زكرٌا طلبه الصاوى فاطمه حلمى 1607120150100388  5799    

   فلاير فتحى عبد الجواد مصطفى 1607120150100433  :579

  مؤمن رمضان ٌونس عبدالمجٌد حواش 1607120150101280  5797
 

   محاسن على حجازى طوبار 1607120150100513  5798

   محمد حسان اسماعٌل عكه 1607120150100899  5799

  محمد خمٌس ابو الٌزٌد شتٌه 1607120150101376  57:5
 

   محمد رجب محمد زٌن العابدٌن 1607120150100961  57:5

  محمد سالم السٌد فرٌد حسن 1607120150100594  57:6
 

   محمد صبحى عبد المنجى ابراهٌم 1607120150100715  57:7

   محمد عبدالناصر محمد عوضٌن غانم 1607120150100697  57:8

   محمد على محمد احمد محمد شرٌف 1607120150100698  57:9

   محمد ٌاسر محمد مسٌوغه 1607120140103349  ::57

   محمود احمد سلٌمان السٌد محمد جمعه 1607120150100700  57:7

   محمود فتحى محمد زٌدان 1607120150101269  57:8

   مرٌم عبد الغفار على مغربى على 1607120150100280  57:9

   ندا اسعد عبدالمنعم محمود رزق 1607120150101234  5775

بد الوهاب محمد عبدالرحمن ابوزٌدنورا ع 1607120150101051  5775    

   نٌرمٌن سعٌد جابر كامل قدره 1607120150100822  5776

   هبه انصارى عبد الحمٌد ابراهٌم نعٌم 1607120150101257  5777

   ٌاسمٌن محمد على سٌد احمد الكومى 1607120150100499  5778

 طـــالب باقــوى لالػــادة

م السٌد مصلحىاحمد محمد عبد المنع 1607120140101742  5779    

   احمد مصطفى السٌد الشوادفى اللواتى 1607120140101151  :577

   اسراء اسامه عباس ابراهٌم احمد 1607120140101755  5777

   اسماء طه محمد محمد 1607120140101660  5778

   البٌر عوض هللا سالمه غبلاير 1607120140103108  5779

زقالشٌماء عوض محمد ابراهٌم ر 1607120140102272  5785    
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) الئحت جديدة                    التــــــاريــــخ  قسن

 ( 46 لجنت رقن )               انتظام      (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  

  امجد محمد خلٌل فتح هللا حمد 1607120140102149  5785
 

   امٌره ٌوسف ٌوسف زغلول 1607120140101674  5786

   رضا عٌد حسن عطٌه 1607120140101216  5787

   عالء عبد الفتاح عبد المجٌد رزق 1607120140101176  5788

  عمر ابراهٌم محمد ابراهٌم الصباغ 1607120150102510  5789
 

   عمر فتحى حسن محمد ابراهٌم 1607120140102204  :578

توح عبد العزٌز سعفانفتوح على ف 1607120140101865  5787    

  محمد النمر محمد ابوزٌد 1607120140101594  5788
 

   محمد رضا السٌد احمد عبد الغنى 1607120140101869  5789

  محمد مختار مختار محمد شعبان 1607120140101146  5795
 

   معتز ابراهٌم احمد محمود علٌوه 1607120140101876  5795

سن الحدادمهاب محمد ابراهٌم ح 1607120140101189  5796    

   مهدى السٌد محمد محمد حبٌب 1607120140101190  5797

   نورا زكرٌا احمد ابو شعٌشع 1607120140101919  5798

   ٌوسف عزت عبد الفتاح احمد عٌسى 1607120140101206  5799
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الئحت                       اريــــخالتــــــ  قسن

 ( 46 لجنت رقن )               ) انتساب (   جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم احمد محمد العربى 1607120150102131  :579
 

   ابراهٌم سمٌر ابراهٌم السٌد الطنطاوى 1607120150102403  5797

  ابراهٌم عطٌه صالح ضٌف هللا 1607120150102409  5798
 

   احمد زكى محمد زكى 1607120150101876  5799

   احمد عثمان محمد عبد الفتاح عثمان 1607120150101635  5855

   اخالص على عبد الاله على ٌوسف 1607120150101745  5855

  اسراء مرزوق حسن الدمنهورى 1607120150101678  5856
 

بدالغفار محمد حسنٌناسالم ع 1607120150102410  5857    

   اسماء محمد محمد السنهورى 1607120150102411  5858

  االء الشحات السٌد عٌد مصطفى 1607120150101893  5859
 

   السٌد عادل السٌد على على الجبالى 1607120150102412  :585

  امال عبد الفتاح احمد ابوزٌد عبٌد 1607120150101696  5857
 

اعٌل حجازىامل محمد اسم 1607120150102413  5858    

   اٌمان خلٌفه خضٌر ابوعقاده 1607120150102033  5859

   اٌمان عبد النبً ابراهٌم محمد سلٌمان 1607120150102107  5855
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ت الئحالتــــــاريــــخ                        قسن

 (  47لجنت رقن )               ) انتساب (   جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   اٌمان محمد عبدالحمٌد علً منصور 1607120150101841  5855

   اٌمان مسعد جمعه ٌوسف عرفات 1607120150102192  5856

   اٌه طارق حسن محمد بغدادى 1607120150101669  5857

   اٌه عاطف اسماعٌل موسى الحمراوى 1607120150101946  5858

   اٌه مصباح عبدهللا حجازى 1607120150101857  5859

   اٌه نصر احمد على النمر 1607120150102414  :585

   باسم محمود محمد محمد برغوث 1607120150102580  5857

   تٌسٌر فرج خلف هللا ابوالٌزٌد ابراهٌم 1607120150101865  5858

   ثرٌا مدحت احمد توفٌق السٌد احمد 1607120150101828  5859

   حمدى محمد رمضان ابواالسعاد 1607120150101720  5865

  حمزه مصطفى عبداللطٌف مصطفى الرجال 1607120150101995  5865
 

   حٌاة وائل عبدالهادى على احمد 1607120150101858  5866

   دعاء صالح عبدالحمٌد عبدالجواد احمد 1607120150101860  5867

   دعاء محمد محمد جوٌلى 1607120150101495  5868

   دٌنا عاطف محمد رخا 1607120150102260  5869

   دٌنا عبد هللا احمد السٌد غنٌم 1607120150102174  :586

   رانٌا حسٌن حلمى حسٌن حمد 1607120150102065  5867

   رضا سمٌر عبدهللا ابراهٌم مصطفى 1607120150102415  5868

م جمعة ابوشهبةروان عصا 1607120150101915  5869    

   رٌهام نصر عبدالحمٌد جروان 1607120150102026  5875

   ساره صبحى محمد عبد الفتاح بٌوض 1607120150102261  5875

   سامح عطٌه محمد السٌد محمد 1607120150102187  5876

   سامى حامد عبداللطٌف ابراهٌم عبدهللا 1607120150102416  5877

حمٌد السعٌدسامٌه جمال عبد ال 1607120150102210  5878    

   سعاد عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌدالصعٌدى 1607120150101680  5879

   سعاد عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز عٌسى 1607120150101931  :587

   سمر مدحت العرابى مرسى السٌد 1607120140102886  5877

   سهٌله عبدالسالم احمد عبدالرحمن 1607120150101846  5878

رجب حجازى على عطٌهشٌماء  1607120150102270  5879    

   صبرى سعد محمد ابو الٌزٌد حموده 1607120150101623  5885



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

97 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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 ( 48 لجنت رقن )               ) انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

عبد الباسط سلٌم احمد سلٌمعاطف  1607120150101759  5885   
 

  عزه عبدالناصر محمد عوضٌن غانم 1607120150101847  5886
 

   عفاف رجب رزق ابوشعٌشع 1607120150101831  5887

  عمرو عصام مسعد سعد السٌد 1607120150101816  5888
 

   فدوى طه محمد سالم 1607120150102253  5889

   كرٌم عصام كمال حسنٌن خطاب 1607120150101624  :588

   مجدى حسٌن العوضى عبد ربه 1607120150101964  5887

  محمد رمضان محمد بهنسى عبد العال 1607120150102553  5888
 

   محمد عباس فراج عباس 1607120150102417  5889

   محمد عبدالعلٌم ابو العزم قطب االجرود 1607120150101877  5895

  محمد عبدالنجاح احمد حسٌن 1607120150102418  5895
 

   محمد محمد حسن محمد اللقانى 1607120150101929  5896

  محمد ناجح احمد بركات السٌد 1607120150102420  5897
 

   منه هللا طلعت فتحى السٌد احمد 1607120150101755  5898

   منى محمد محمد ابراهٌم عبده 1607120150101762  5899

   منى محمود عبده عبدالسمٌع دراز 1607120150101588  :589

ق محمد رزق عطٌانمى رز 1607120150102047  5897    

   مى مدحت حسب هللا أبو المجد 1607120150102027  5898

   نادٌة مصطفى عبد النبى الحفناوى 1607120150102139  5899

   نجالء كمال ممدوح عبد المجٌد عثمان 1607120150101951  58:5

   ندا ناصر عابدٌن حرب 1607120150101977  58:5

وعنسمة زكرٌا السٌد المسل 1607120150101482  58:6    

   نورا ابراهٌم الدسوقى عبد البارى ابراهٌم 1607120150101764  58:7

   هاله عبدالفتاح محمد عطٌه على ندا 1607120150101797  58:8

   هانى ابراهٌم راضى عبدالحمٌد 1607120150102422  58:9

  هوٌدا فتح هللا محمد عبد الفتاح محمد 1607120150101907  ::58
 

محمد حسٌن اباظةوجدى مختار  1607120150101641  58:7    

   ولٌد السٌد هٌبت السٌد محمد 1607120150102098  58:8

   ٌارا محمد ابراهٌم احمد عمر 1607120150101766  58:9

   ٌامن هشام سعد عبدالعلٌم العرٌان 1607120150102425  5875



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

98 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   الئحت جديدة                     التــــــاريــــخ  قسن

 (49  قن )لجنت ر               ) انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٌونس سلٌمان دومه عبدالرازق 1607120150101815  5875
 

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   احمد محمد عبد الغنى ابراهٌم 1607120140103268  5876

  اٌمان فتح هللا عبد السالم عبد المعطى صقر 1607120140102641  5877
 

   اٌمان محمد مسعد عٌاد 1607120140102915  5878

   جالل جابر ابراهٌم على شرابى 1607120140102794  5879

   دعاء سمٌر ابراهٌم احمد 1607120140102684  :587

  سعد نعٌم اسحاق سعد ٌوسف 1607120140102562  5877
 

   علٌه ابراهٌم محمود ابراهٌم شاهٌن 1607120140102733  5878

ى محمد متولى على جمعهمتول 1607120140103272  5879    

  محمود ابراهٌم عبد اللطٌف عبد القادر 1607120140103274  5885
 

   محمود احمد كمال اسماعٌل بدوى 1607120140102756  5885

  نعمه السعٌد عبد القادر ابو زٌد 1607120140102485  5886
 

   هدٌر احمد ابو العال احمد محمود 1607120140102616  5887

ٌر عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف ابو العطاهد 1607120140102712  5888    
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الئحت جديدة      الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت  قسن  

 (   51 لجنت رقن )           ( ظام ) انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــالسا الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابانوب عادل صبحى مٌخائٌل جرجس 1607120150100132  5955
 

   ابراهٌم السٌد شعبان مرسى الدٌب 1607120150100027  5956

  ابراهٌم السٌد على ابراهٌم محمد منصور 1607120150101202  5957
 

   ابراهٌم دسوقى السٌد دسوقى مروان 1607120150102651  5958

   ابراهٌم رأفت فتحى هدوه عٌد 1607120150102650  5959

   ابراهٌم طاهر عبد الرازق ٌوسف 1607120150100892  :595

  ابراهٌم على ابراهٌم محمد بكر دروٌش 1607120150101265  5957
 

   ابراهٌم فتحى سعد ابراهٌم جمٌعى 1607120150100489  5958

   ابراهٌم محمد محمد محمد سالم 1607120150101020  5959

  ابراهٌم نصر مبروك عبد الغفور عامر 1607120150100956  5955
 

   احمد ابراهٌم ابراهٌم ناصف 1607120150100605  5955

  احمد احمد عرجاوى السٌد النجار 1607120150101152  5956
 

   احمد اشرف محمد األمٌر ابراهٌم السكرى 1607120150102308  5957

   احمد السٌد احمد ابوشعٌشع فرج 1607120150102743  5958

   احمد السٌد صالح بسٌونى السعٌد 1607120150102648  5959

   احمد السٌد على الشوادفى قطب 1607120150100234  :595

   احمد الشحات مسعود على عٌاد 1607120150100021  5957

   احمد اٌمن على محمود ابراهٌم 1607120150101232  5958

   احمد بهاء الدٌن محمود شرٌف 1607120150102628  5959

   احمد حامد عبداللطٌف المغنى 1607120150102629  5965

   احمد حلمى زٌدان عبدالقادر 1607120150100446  5965

   احمد خالد حسن السٌد حسن 1607120150100246  5966

   احمد رافت ابراهٌم الشرقاوى 1607120150101185  5967

   احمد رضا الشوادفى عبدهللا بلتاجى 1607120150102632  5968

رمضان الحداداحمد رضا  1607120150100962  5969   
 

   احمد رمضان على البرى محمد 1607120150100959  :596

   احمد رمضان محمد محمد شوٌل 1607120150100181  5967

   احمد سعد عبدالرحمن محمد محمود 1607120150101428  5968

   احمد سعٌد السٌد احمد ابراهٌم زٌدان 1607120150100576  5969

   احمد سمٌر السٌد ندا 1607120150100240  5975
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قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     الئحت جديدة            

 (  51) انتظام  (               لجنت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد شهاب ٌوسف عبد الحفٌظ 1607120150100259  5975
 

لفٌشاوىاحمد صابر جمعه محمد ا 1607120150100182  5976    

  احمد صالح ابراهٌم على الشٌشٌنى 1607120150100243  5977
 

   احمد صالح الدٌن محمود مصطفى الخٌاط 1607120150100183  5978

   احمد عادل السٌد احمد سمك 1607120150100893  5979

   احمد عادل محمد عثمان السٌد 1607120150100682  :597

الشناوىاحمد عبد النبى محمد مشرف  1607120150100583  5977   
 

   احمد عبدالجٌد احمد عبدالجٌد 1607120150100249  5978

   احمد عبدالعزٌز حسنى الحسٌنى البحراوى 1607120150101468  5979

  احمد عبدالقادر عبدهللا على وزه 1607120150102302  5985
 

   احمد عبدهللا ابو الكرام سالم شرشٌر 1607120150102305  5985

عبدالفتاح عبدهللا احمد عبدهللا 1607120150100251  5986   
 

   احمد كامل فتحى عبد المجٌد 1607120150102742  5987

   احمد محمد احمد عبد الحافظ 1607120150100684  5988

   احمد محمد السٌد محمد سلٌم 1607120150101263  5989

   احمد محمد زناتى ذكى 1607120150100007  :598

   احمد محمد عبد العاطى ولى هللا 1607120150100685  5987

   احمد محمد عبد العزٌز احمد البنا 1607120150100139  5988

   احمد محمد محمد بسٌونى شرشٌر 1607120150100022  5989

   احمد محمود احمد الشربٌنى هزاع 1607120150100584  5995

   احمد محمود عبدالمعطى محمود هالل 1607120150100718  5995

   احمد ناصر احمد محمود الشاذلى 1607120150101086  5996

   احمد نزٌر محمد عبد السالم الظن 1607120150100485  5997

   احمد وجٌه محمد الجمال 1607120150100491  5998

  احمد ولٌد السٌد عبد العزٌز 1607120150100708  5999
 

   احمد ٌاسر جالل عبدالسالم تلٌمه 1607120150101449  :599

   اسامه ناصر حسٌن على الحداد 1607120150100577  5997

   اسراء عبد العزٌز عبد العزٌز السٌد 1607120150101067  5998

   اسراء عبد هللا محمد عبد هللا نصر 1607120150100540  5999

   اسراء عصام محمد موسى سٌد احمد ابوالخٌر 1607120150100074  59:5
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الئحت جديدة      قسن  الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت  

 ( 52لجنت رقن )      ) انتظام  (     

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسراء محمد السٌد احمد الغنام 1607120150100290  59:5
 

   اسراء محمد سعد ٌوسف قاسم 1607120150100756  59:6

  اسالم حلمى عبدالعزٌز حامد ابوالخٌر 1607120150102767  59:7
 

   اسالم رضا حسن محمد 1607120150100247  59:8

   اسالم عبدالستار محمود شحاته هاشم 1607120150100951  59:9

   اسالم لملوم عبدالعزٌز عبدالرحمن العربى 1607120150101267  ::59

  اسالم ماهر الشوادفى عبدهللا سالم 1607120150101429  59:7
 

   اسالم ولٌد على عبد الرحمن مصطفى المصرى 1607120150100210  59:8

نس منصوراسالم ٌونس البٌلى ٌو 1607120150100686  59:9    

  اسماء السٌد عبد الرحمن محمد هالل 1607120150100536  5975
 

   اسماء جمال السٌد ٌوسف حسنى 1607120150100738  5975

  اسماء حامد على محمد عرب 1607120150100546  5976
 

محموداسماء شمس الدٌن سعد الدٌن    1607120150100267  5977    

   اسماء محمد السٌد الشوره 1607120150101295  5978

   اسماء محمد عبدالتواب قاسم 1607120150101155  5979

   اسماء مفرح عبدالرازق رزق 1607120150100165  :597

   اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل 1607120150100250  5977

   اشرف الشحات رشاد عبدالسالم 1607120150100473  5978

   اشرف برهامى عبد العظٌم محمود 1607120150100466  5979

   اكرامى راغب راغب النجار 1607120150102630  5985

   االء اسماعٌل محمد دحدوح 1607120150100310  5985

   االء على حلمى عبد الحمٌد شورٌف 1607120150100166  5986

   االء محمد كامل محمد خمٌس 1607120150100288  5987

   السعٌد عبده محمد محمود الطناٌحى 1607120150102768  5988

  السٌد ابراهٌم السٌد عبدالسالم 1607120150100235  5989
 

   السٌد بسٌونى السٌد احمد بدوى 1607120150102727  :598

   امانى الشحات عٌد مرسى 1607120150100805  5987

   امل فتحى دروٌش دروٌش البزاوى 1607120150100313  5988

   امٌر اسماعٌل محمد دحدوح 1607120150100186  5989

جالل امٌر محمود محمد 1607120150100187  5995    
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 ( 53  لجنت رقن )      ) انتظام  (     

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  امٌره ابراهٌم محمد ابراهٌم الخطٌب 1607120150101408  5995
 

حمد كرٌمامٌره احمد احمد ا 1607120150101258  5996    

  امٌره مسعود محمد بٌومى 1607120150100978  5997
 

   امٌن عصام احمد حواس 1607120150101161  5998

   اٌمان احمد ابراهٌم حموده 1607120150101045  5999

   اٌمان احمد عبدالمنعم احمد ندا 1607120150100813  :599

  اٌمان خٌرى محمد الحطاب 1607120150100502  5997
 

   اٌمان رمضان اسماعٌل ابراهٌم بخٌت 1607120150101236  5998

   اٌمان سامى عرفه مصطفى 1607120150100293  5999

  اٌمان عبد المعطى محمد عبد المقصود الشبه 1607120150100851  5:55
 

   اٌمان محمد محمد حسن غراب 1607120150100078  5:55

  اٌناس مصطفى احمد السعدنى 1607120150100504  5:56
 

راهٌم احمد محمد مرعىاٌه اب 1607120150100970  5:57    

   اٌه احمد السعٌد ابراهٌم البالصى 1607120150100501  5:58

   اٌه السٌد عبد العزٌز حسن 1607120150100460  5:59

   اٌه دروٌش محمد ابراهٌم الغلبان 1607120150100981  :5:5

   اٌه طارق ابراهٌم المصطٌهى 1607120150101279  5:57

السٌد سلطان اٌه محمد ابراهٌم 1607120150101031  5:58    

   اٌه محمد محمد المنسى 1607120150102766  5:59

   اٌهاب اشرف قاسم عبد الونٌس 1607120150100792  5:55

   باسم احمد محمد السٌد محمد 1607120150102649  5:55

   باسم رجب سلٌمان المراكبى 1607120150100709  5:56

   بدٌر ابراهٌم بدٌر محمود شنح 1607120150102759  5:57

   بسمه رجب عبد العزٌز ابو ٌوسف 1607120150100968  5:58

  بسمه محسن سعٌد صحصاح 1607120150101259  5:59
 

   بسٌونى محمد بسٌونى فاٌد 1607120150100026  :5:5

   بشرى عادل محمد بٌومً خلٌل 1607120150100929  5:57

   بطرس عطٌه دمٌان عبد السٌد 1607120150100242  5:58

محمد عٌسىبهاء محمد فكرى  1607120150100487  5:59    

   تامر عبدالحمٌد عبد الحى عبد الغنى 1607120150101183  5:65
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            الئحت جديدة     الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيتقسن 

 ( 54(               لجنت رقن )  ظام ) انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

فٌق محمد السٌد توفٌقتو 1607120150101268  5:65   
 

   جرجس نادى جرجس سعد ابراهٌم 1607120150100596  5:66

  جمال الشحات حموده محمد النجار 1607120150101217  5:67
 

   جهاد رمضان اسماعٌل محمد 1607120150101248  5:68

   حامد اسماعٌل اسماعٌل شرٌف 1607120150100233  5:69

الجزار حسام الدٌن احمد حسن على 1607120150100687  :5:6    

  حسام رضا محمد حسن السٌد 1607120150100188  5:67
 

   حسن اسامه محمد عبد السالم 1607120150100710  5:68

   حسن على حسٌن عبده سلٌم عرفه 1607120150102631  5:69

  حسناء سمٌر فتح هللا حماد 1607120150101290  5:75
 

   حسنى السٌد أحمد محمد ابو الفتوح 1607120150100245  5:75

  حسٌن فهمى حسن موسى 1607120150100720  5:76
 

   حماده خالد سعد شلبى الزٌنى 1607120150100128  5:77

   حماده عبد الخالق عبد هللا عبد الخالق 1607120150100409  5:78

   حماده محمد طه احمد 1607120150100248  5:79

   حمدى ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد هٌكل 1607120150100212  :5:7

   حنان سلٌمان سعد سالم 1607120150100853  5:77

   خالد احمد عبدالرحٌم محمد 1607120150101249  5:78

   خالد السٌد عبدالمنصف عبده 1607120150100922  5:79

   خالد على مغازى على محلٌس 1607120150100492  5:85

   دعاء السٌد محمود رمضان ابو ضٌاء 1607120150101025  5:85

ماعٌلدٌنا عبدالنبى مصطفى اس 1607120150100768  5:86    

   دٌنا عالء الدٌن محمد محمد عبد هللا 1607120150100525  5:87

   رءوف متولى محمد زعلوك 1607120150102297  5:88

  راضى كرم راضى عبد الرحٌم جلهوم 1607120150100794  5:89
 

   رافت محسن عبد الرازق ابو الٌزٌد على 1607120150102312  :5:8

   رامى فتحى سعٌد الٌمنى 1607120150101150  5:87

   رامً محب محمد السٌد خلٌل 1607120150100795  5:88

   راندا محمد محمد غازى الشافعى 1607120150100356  5:89

   رزق عبد الفتاح محمد عبد الفتاح 1607120150100688  5:95
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قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     الئحت جديدة             

 ( 55لجنت رقن )     ) انتظام  (      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رضا رجب عبدالستار سالم 1607120150100721  5:95
 

   رقٌه مختار عوض عوض 1607120150100730  5:96

  رمضان محمد عٌد عبدالخالق محمود 1607120150101430  5:97
 

   رٌهام فكرى على سعد محمود 1607120150101204  5:98

   رٌهام هشام حسن عبدالعزٌز 1607120150102765  5:99

   زٌنب عبدهللا عبد العاطى ابراهٌم البحٌرى 1607120150100019  :5:9

  ساره صبحى احمد شهاوى 1607120150100374  5:97
 

   ساره محمد السٌد حسن دروٌش 1607120150100507  5:98

   ساره محمد نبٌه ابراهٌم جربٌع 1607120150100508  5:99

محمود مصطفى محمود عبد هللاساره  1607120150100320  5::5   
 

   ساره مختار حسٌن محمد سالم 1607120150100855  5::5

  سالى اٌهاب محمد عبدالواحد 1607120150100296  6::5
 

   سامح السعٌد احمد عبدالغنى خضر 1607120150102762  7::5

   سامى احمد عبد الرازق ابو المعاطى 1607120150101262  8::5

محمد السٌد الشافعىسحر محمد  1607120150100509  9::5    

   سعد شوكت احمد عقل 1607120150101266  :::5

   سعد طارق سعد زغلوله 1607120150101456  7::5

   سعٌد عبد العزٌز ٌوسف البدوى 1607120150100028  8::5

   سالمه عبد المعطى محمد محمد كسر 1607120150101201  9::5

   سلسبٌل ابراهٌم عبدالخالق محمد حموده 1607120150101167  5:75

   سلمى حمدى كمال ابراهٌم الحارونى 1607120150102764  5:75

   سلمى محمد دسوقى احمد حفناوى 1607120150101418  5:76

   سلوى رضا محسب كامل غازى 1607120150100321  5:77

   سمٌره سعٌد عبد النبى الخاللى 1607120150101256  5:78

  سهٌل ٌسرى محمد السٌد 1607120150102647  5:79
 

   شاكر اشرف طلعت عبد الرازق 1607120150100689  :5:7

   شعبان جمال عبدالمحسن ابوزٌد 1607120150101215  5:77

   شوقى محمد اسماعٌل محمد ٌاسٌن 1607120150100585  5:78

   شٌماء السعٌد محمد سعد الحداد 1607120150102646  5:79

   شٌماء الشحات عبدالعزٌز عبدهللا 1607120150101398  5:85
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وؼلوهاث الجغرافيت     الئحت جديدة            قسن الجغرافيا ونظن ال

 (  56) انتظام  (               لجنت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شٌماء عادل مرسى عبد النافع السواح 1607120150100300  5:85
 

   شٌماء محمد ابراهٌم عبد المجٌد غنٌم 1607120150100432  5:86

  شٌماء ممدوح غازى محمد نجم 1607120150100633  5:87
 

   صباح احمد محمد احمد غانم 1607120150101055  5:88

   صفاء رضا حلمى محمد االخضر 1607120150100511  5:89

   طارق ابراهٌم عبد الرؤف شراكى 1607120150100261  :5:8

  طارق عبد النبى ابراهٌم الطنوبى 1607120150100236  5:87
 

   طارق مصطفى على على ناجى 1607120150101460  5:88

   طه عطٌه عبدالحمٌد عبدالجلٌل 1607120150101012  5:89

  عابد عادل شعبان محمد النمر 1607120150100480  5:95
 

   عبد الرحمن احمد احمد محمد عٌد 1607120150100189  5:95

  عبد الرحمن احمد السٌد عٌسى 1607120150100013  5:96
 

ن احمد الغرٌب نٌدهعبد الرحم 1607120150101093  5:97    

   عبد الرحمن احمد محمد محمد عزام 1607120150100598  5:98

   عبد الرحمن رضا مرزوق راغب خلٌفه 1607120150100140  5:99

   عبد الرحمن سمٌر كمال مصطفى االجهورى 1607120150101121  :5:9

   عبد الرحمن شرٌف جابر شعبان 1607120150101330  5:97

رحمن عبد الحكٌم موسى موسىعبد ال 1607120150100909  5:98    

   عبد الرحمن عطٌه لطفى حامد محرم 1607120150101445  5:99

   عبد الرحمن محمود الفاروق عبد المقصود احمد الخٌاط 1607120150100190  5755

   عبد الرحمن محمود بسٌونى احمد النجار 1607120150100191  5755

عنانىعبد الرحمن محمود حبشى محمود ال 1607120150100192  5756    

   عبد الرحمن منصور عبد الفتاح محمد محمد 1607120150100690  5757

   عبد العزٌز رمضان عبد العزٌز جحا 1607120150102643  5758

  عبد الفتاح لطفى عبد الفتاح محمد الموجى 1607120150100590  5759
 

   عبد اللطٌف ناصر عبد اللطٌف عبد اللطٌف محمد 1607120150100193  :575

   عبد هللا صبرى عثمان ابوالعز 1607120150100885  5757

   عبد هللا على السعٌد طلحه البزاوى 1607120150100194  5758

   عبد هللا على على احمد قاسم 1607120150100134  5759

   عبد هللا محمد عبد هللا بدر 1607120150101002  5755
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 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبد الواحد محمود عبد الواحد محمود 1607120150100691  5755
 

   عبده الشحات عٌسً ابراهٌم 1607120150100411  5756

  عبٌر عباس عبدالباسط عباس 1607120150100377  5757
 

   عبٌر محمد رزق حنوره 1607120150100277  5758

   عال الوردانى الشحات ابو شعٌشع 1607120150100661  5759

   عالء عادل عاطف الدجوى 1607120150101241  :575

  على جمال على الحسٌنى طلٌس 1607120150100137  5757
 

   على خالد طه محمد احمد 1607120150100711  5758

عبدالقادر على عبدالنبى عبدالحمٌد 1607120150100196  5759    

  على محمد ابراهٌم محمود 1607120150102744  5765
 

   على محمد عزت محمد عباس 1607120150102678  5765

  على محمد على حسن المغاغى 1607120150101442  5766
 

   عمر احمد محمد احمد ابو جبل 1607120150101184  5767

   عمر السٌد سعد السٌد حجازى 1607120150102644  5768

   عمرو صبرى على مغٌزل 1607120150102645  5769

   عمرو محمد ابراهٌم ابوحسٌن 1607120150100135  :576

   عوض صالح عوض عبد العاطً عبد العزٌز 1607120150100692  5767

   عوض عبدالقادر محمد عبدالقادر السبروت 1607120150100599  5768

   غالٌه ٌاسر على الدٌن فرحان 1607120150100870  5769

زاله عوض عبدالجواد كردغ 1607120150100758  5775    

   فؤاد محمد السعٌد عبد المقصود 1607120150100129  5775

   فاتن عبد الجواد عبدهللا عباس جلو 1607120150100856  5776

   فاطمه ابراهٌم عبد الفتاح ابوشعٌشع 1607120150100370  5777

   فاطمه الزهراء رضا هندى عبد النبى شهاوى 1607120150100857  5778

  فاطمه الزهراء نجٌب حسن على منٌسى 1607120150101420  5779
 

   فاطمه ماهر محمد عبد الرؤف حطب 1607120150100858  :577

   فاطمه محمد احمد عبد الحلٌم بكرى 1607120150101246  5777

   فتحى احمد السٌد احمد فرغلى 1607120150101462  5778

   فتحى فوزى سلٌمان حسٌن 1607120150100469  5779

   قاسم السٌد قاسم طلبه 1607120150100693  5785
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 (  58) انتظام  (               لجنت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  كرٌم زكرٌا على عبد الرحمن 1607120150100218  5785
 

   كرٌم عبدالقادر محمد محمد خفاجى 1607120150101452  5786

  كرٌم عزت عبدالواحد عبدالواحد فضل 1607120150100493  5787
 

   كرٌم محمد سعد االبٌارى 1607120150102295  5788

   لبنى عبدالغفار على محمد اسماعٌل 1607120150100644  5789

   لمٌاء الشناوى الغرٌب الشناوى 1607120150102669  :578

ٌاء محمود عبدهللا احمد محمدلم 1607120150100361  5787   
 

   لمٌس على عبد الرازق فرج 1607120150100884  5788

   مؤمن ثروت سعد مشرف مصطفى 1607120150102635  5789

  مؤمن محمد محمود سلٌمان 1607120150100955  5795
 

   ماهر عبدالمولى على احمد عنوس 1607120150100886  5795

د السٌد العشمحمد ابراهٌم احمد محمو 1607120150100227  5796   
 

   محمد ابراهٌم السٌد محمد ٌوسف ابو الفتوح 1607120150100706  5797

   محمد ابراهٌم بركات محمد ابو سلٌم 1607120150100703  5798

   محمد ابراهٌم زكى اسماعٌل خزٌمى 1607120150101431  5799

   محمد ابراهٌم عبد النبى البنا 1607120150100713  :579

ابراهٌم عبدهللا خلٌل الشاعرهمحمد  1607120150102756  5797    

   محمد ابراهٌم على ابراهٌم ابو الحظ 1607120150101090  5798

   محمد ابراهٌم محمد ابوسعده 1607120150100029  5799

   محمد ابراهٌم محمد محمد حصان 1607120150100030  57:5

   محمد احمد ابوشعٌشع ابوشعٌشع 1607120150100695  57:5

حمد عبد الهادى محمد فودهمحمد ا 1607120150100601  57:6    

   محمد احمد عطٌه اسماعٌل كساب 1607120150100602  57:7

   محمد احمد محمد ابوالعنٌن سالمه 1607120150101176  57:8

  محمد احمد محمد بركات 1607120150101200  57:9
 

   محمد احمد محمود عامر 1607120150101057  ::57

اسماعٌل حتاته محمد اسماعٌل اسماعٌل أحمد 1607120150101252  57:7    

   محمد اشرف احمد محمود 1607120150100696  57:8

   محمد اشرف عبدالعزٌز حامد الزامل 1607120150100482  57:9

   محمد اشرف محمد ابراهٌم خلٌل عبد ربه 1607120150100199  5775
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 ( 59لجنت رقن )       ) انتظام  (         

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد اكرم عرجاوى محمد عرجاوى 1607120150101378  5775
 

   محمد الحسن احمد محمد الزنطاوى 1607120150100200  5776

  محمد الرفاعى محمد عبد هللا 1607120150100412  5777
 

سعٌد رفعت على عٌسىمحمد ال 1607120150100228  5778    

   محمد السٌد على محمد سعد فاٌد 1607120150100901  5779

   محمد السٌد مبروك ابراهٌم ابو عوش 1607120150100603  :577

  محمد السٌد محمد محمود السٌد 1607120150100230  5777
 

   محمد الشحات فرحات السٌد البشالوى 1607120150100798  5778

ات فرٌج عبدالوهاب حسنمحمد الشح 1607120150101433  5779    

  محمد اٌمن عبدالحى ابراهٌم الوصٌف 1607120150101210  5785
 

   محمد جمال حسب النبً حسنٌن 1607120150101284  5785

  محمد جمال على احمد ابوحسٌن 1607120150101434  5786
 

   محمد حبشى ونٌس خضر شرابى 1607120150102313  5787

لغنٌمى محمودمحمد رضا الدسوقى ا 1607120150100593  5788    

   محمد رمضان عبد العال حمٌدة 1607120150100130  5789

   محمد سعد سالمه علٌوه 1607120150100474  :578

   محمد سعٌد عراقى احمدغرٌب 1607120150100032  5787

   محمد سلٌمان محمد سلٌمان ٌاسٌن 1607120150100914  5788

   محمد شحاته فتح هللا الجدٌلى 1607120150101151  5789

   محمد شعبان بسٌونى عبد القادر عماره 1607120150100221  5795

   محمد صالح االمام مطاوع 1607120150101283  5795

   محمد صالح السٌد خلٌل 1607120150100417  5796

   محمد طارق عبد المنعم ابراهٌم سعد ناٌل 1607120150100201  5797

   محمد عادل مصطفى عبد الباقى ابو شناق 1607120150100202  5798

  محمد عادل ٌونس كحله 1607120150101114  5799
 

   محمد عاطف عبد الغنى على عرفات 1607120150101271  :579

   محمد عبد الرازق ٌوسف عبد الرازق غنٌم 1607120150100244  5797

   محمد عبد الغنى كمال سلمان 1607120150100033  5798

الحكٌم عبدهللا على دروٌش محمد عبد 1607120150100923  5799    

العزٌز عبدالوهاب الشافعى محمد عبد 1607120150101447  5855    
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 (61) انتظام  (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

لسٌد جادهللاالفتاح محمد ا محمد عبد 1607120150100416  5855   
 

النبى عبدالاله عبدهللا خلٌل محمد عبد 1607120150100141  5856    

  محمد عبده مصطفى عثمان المارٌه 1607120150100203  5857
 

   محمد عصام حسن عبدالجواد حنٌش 1607120150102627  5858

   محمد على راشد على ابوعٌد 1607120150100800  5859

دالرحمن ابراهٌم ابوعطوانمحمد على شعبان عب 1607120150101443  :585    

  محمد على عبدالونٌس عكاشه 1607120150102641  5857
 

   محمد على على العزبى 1607120150100478  5858

   محمد على محمد على 1607120150102633  5859

  محمد على مرشدى علً مكاوى 1607120150100965  5855
 

   محمد عماد حسن احمد 1607120150102642  5855

  محمد عمر محمد عمر على السنور 1607120150100588  5856
 

   محمد فتحى عبد السالم عباس حسن 1607120150100699  5857

   محمد فتحى عبدالمنعم البٌلى سالم 1607120150101211  5858

   محمد فتوح ابوالنضر الرفاعى 1607120150102754  5859

   محمد مجدى السٌد ابوعجٌله 1607120150100479  :585

جدى محمود رمضان بسٌونىمحمد م 1607120150100954  5857    

   محمد محمد ابراهٌم ناجى 1607120150100025  5858

   محمد محمد السٌد ابوالمجد سعٌد عقاب 1607120150100604  5859

   محمد محمد سٌد احمد عمار 1607120150100010  5865

   محمد محمود فتحى شكر 1607120150100494  5865

   محمد مرزوق محمد عبدالهادى 1607120150101244  5866

   محمد هانً عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 1607120150101186  5867

   محمد ٌاسر سلٌمان محمود عوض 1607120150100716  5868

  محمد ٌاسر عبدالعلٌم عبد الحلٌم حسٌن 1607120150100960  5869
 

   محمود ابراهٌم عبدالهادى ابراهٌم 1607120150100581  :586

الوهاب محمدمحمود احمد سمٌح عبد 1607120150101466  5867    

   محمود اشرف احمد على غازى 1607120150100589  5868

   محمود السعٌد ٌوسف حسن السخاوى 1607120150100587  5869

   محمود السٌد حمدى احمد خضر 1607120150101030  5875
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 (  61رقن )) انتظام  (               لجنت 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمود السٌد معوض محمود شعبان 1607120150100231  5875
 

   محمود الشحات سعد ابو غانم 1607120150101281  5876

  محمود بكر محمود عبد الباري 1607120150100232  5877
 

   محمود رضا احمد الحو 1607120150102752  5878

   محمود رضا رجب عمار 1607120150100470  5879

   محمود عبد الخالق السٌد عبد الباقى 1607120150100924  :587

  محمود عبد المولى بسٌونى قمره 1607120150102640  5877
 

   محمود عبد الوهاب السٌد عبدالوهاب 1607120150100486  5878

   محمود عبدالحمٌد مرسى ابراهٌم 1607120150102751  5879

  محمود عصام هاشم حسن الروٌنى 1607120150100484  5885
 

   محمود فوزى احمد والى 1607120150100467  5885

  محمود محمد عبد العزٌز عبد الحق 1607120150101177  5886
 

   محمود محمد عطٌه محمود 1607120150100976  5887

   محمود محمد محمود عبدالعلٌم 1607120150102636  5888

السٌد محمد عبده مروان محمد 1607120150101032  5889    

   مروه جمال ابراهٌم محمد الدراجٌنى 1607120150101199  :588

   مروه محمود توفٌق احمد امبابى 1607120150102634  5887

   مروه محمود علً المالح 1607120150101301  5888

   مرٌم السٌد السٌد محمد الشرقاوى 1607120150100871  5889

والٌزٌد ابوالخٌرمرٌم منتصر توفٌق اب 1607120150100067  5895    

   مسٌله السٌد عبد القادر ابوزامل 1607120150101383  5895

   مصطفى السٌد اسماعٌل عبد الغفار بالل 1607120150100707  5896

   مصطفى جمعه عبد الونٌس عبد المقصود 1607120150100206  5897

   مصطفى طه عبدالحمٌد السٌد الزواوى 1607120150102637  5898

  مصطفى عبد اللطٌف عبد اللطٌف السٌد عبد هللا 1607120150102639  5899
 

   مصطفى محمد السٌد على محمد 1607120150100415  :589

   مصطفى محمد لطفى شاهٌن 1607120150101285  5897

   مصطفى محمد محمد جبر حجازى 1607120150100796  5898

   مصطفى هشام مصطفى عبدالرازق 1607120150100472  5899

براهٌم العشرى محمد عبد القادرممدوح ا 1607120150100722  58:5    
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قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     الئحت جديدة            

 ( 62) انتظام  (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  منه هللا ابراهٌم محمد ابراهٌم رٌحان 1607120150100281  58:5
 

   منى عبدالغنى محمد عبدالمجٌد 1607120150100571  58:6

  مى على مصطفى على 1607120150100463  58:7
 

   مى عوض هللا عبد الحمٌد احمد منصور 1607120150100860  58:8

   مى محمد احمد بتوت 1607120150101421  58:9

   مٌاده عبد اللطٌف بسٌونى عبد الرحٌم عجالن 1607120150100179  ::58

  ناجى فٌصل ناجى سٌد احمد كشك 1607120150101437  58:7
 

   نادر زكرٌا عبد الكرٌم جمٌز 1607120150101164  58:8

   نادر محمد جمعه احمد السٌد 1607120150101212  58:9

  نجاه الحمادى عبد السمٌع الحمادى 1607120150100861  5875
 

   نجاه عادل الحمادى عٌد قادومه 1607120150101240  5875

ا ابراهٌم محمد السٌد ابوالخٌرند 1607120150100125  5876   
 

   نرمٌن ابراهٌم المعداوى السٌد البسطاوٌسى 1607120150100617  5877

   نرمٌن عبدالفتاح محمد على ٌوسف 1607120150100434  5878

   نسمه خالد محمد محمد ابوهنطش 1607120150100147  5879

   نسمه كمال محمد القزاز 1607120150101099  :587

ها فتح هللا فتحى المعناوىن 1607120150101162  5877    

   نهله صدٌق السٌد حسان السٌد 1607120150100515  5878

   نور الدٌن رمضان نصر السٌد خلٌل 1607120150101082  5879

   نورا ابراهٌم محمد الشحات اسماعٌل 1607120150100612  5885

   نوره اسامه ابراهٌم الشرٌف 1607120150101022  5885

براهٌم السٌد على رمضاننورهان إ 1607120150101261  5886    

   نورهان عبدالحلٌم على عبدالحلٌم فرج 1607120150100379  5887

   هاجر رمضان احمد عبد الجواد 1607120150100443  5888

  هاجر سعٌد حسٌن المصلحى راشد 1607120150101288  5889
 

   هاجر عبد هللا ابراهٌم عبد هللا 1607120150100435  :588

تم هاشم موسً المهديهاشم حا 1607120150100142  5887    

   هاله عزت طه ناصف 1607120150100863  5888

   هاله محمد عبوده محمود حسن 1607120150100930  5889

   هاله محمد عطٌه السٌد جمعه 1607120150100635  5895
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 ( 63) ) انتظام  (               لجنت رقن 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هدى ٌاسر محمد سلٌمان السٌد 1607120150100823  5895
 

   هدٌر اشرف على احمد ابو سلٌمان 1607120150101270  5896

  هدٌر حاتم فتح هللا فتح هللا زغلول 1607120150100887  5897
 

تح هللا حمادهدٌر عبد الفتاح ف 1607120150101294  5898    

   هدٌر محمد ابراهٌم فضل 1607120150100043  5899

   هشام ابراهٌم مصطفى حسٌن خلف 1607120150102638  :589

  هناء عبد الباسط على محمد على 1607120150100371  5897
 

   هوٌدا وجٌه محروس متولى عجور 1607120150100754  5898

   وفاء احمد محمد ابراهٌم خلٌل 1607120150100988  5899

  وفاء لملوم توفٌق الشرقاوى 1607120150101407  5955
 

   والء محمود رزق محمد الهنداوى 1607120150101227  5955

  ٌاسر مصطفى احمد محمد الرفاعى 1607120150100996  5956
 

   ٌاسمٌن ابراهٌم ابراهٌم صالح الجمال 1607120150101052  5957

   ٌاسمٌن ابراهٌم جمال الدٌن الزقٌلى 1607120150101402  5958

   ٌاسمٌن خالد احمد محمد سعد 1607120150100881  5959

   ٌسرا ٌوسف فرج عبد هللا المسلمى 1607120150100552  :595

   ٌوسف عبدالحكٌم ٌوسف محمد ابوٌوسف 1607120150101436  5957

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   ابانوب مدحت حلٌم فٌلبس مٌخائٌل 1607120140100992  5958

هٌم عبد القادر محمد ابراهٌم محمدابرا 1607120140103285  5959    

   احمد بسٌونى عبدالواحد بسٌونى عبدالرحٌم 1607120140100765  5955

   احمد سعد حسن على ودن 1607120140103286  5955

  احمد فكرى عبدهللا عبدالرحمن 1607120140101881  5956
 

   احمد محمد خلٌل السٌد االختٌار 1607120140101029  5957

   اسالم محمد عوض توفٌق 1607120140101165  5958

   السٌد محمد عٌد ابراهٌم دروٌش 1607120140101166  5959

   اٌمان رجب رمضان البلتاجى 1607120140101111  :595

   اٌه هانى ابوالمعاطى على محمد 1607120140101765  5957

   حازم عبدالفتاح احمد متولى الجمل 1607120140101208  5958

السٌد غالى سامح السٌد غالى 1607120140101727  5959    

   شٌماء شعبان عبد الغنى السٌد دهموس 1607120140100884  5965
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قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     الئحت جديدة            

 (64) انتظام  (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 الػــادةطـــالب باقــوى ل 

   عاطف محمد عثمان على مصطفى 1607120140101226  5965

   عبد الرحمن اسامه السٌد عوٌس 1607120140103302  5966

   عطٌة محمد عبد السالم محمد فواز 1607120140101153  5967

   عالء محمود مصطفى الباهى 1607120140101228  5968

   عماد عبدالعاطى المهدى ابراهٌم محمد 1607120140102393  5969

   عمار عصام محمد فوزى حسن على 1607120140102346  :596

   عمار محمد عبدالحمٌد سلٌم 1607120140101177  5967

   عمار مصطفى عبده احمد قاٌض 1607120140101196  5968

   عمر بحر الدٌن عمر عبد العزٌز سلٌمان 1607120140103306  5969

   فهمى عبد العزٌز فهمى عطٌه عٌد 1607120140103308  5975

  فواز محمد فوزى عبدربه 1607120140101883  5975
 

   مؤمن رمضان عبد الهادى محمد مؤمن 1607120140101148  5976

   ماجد محمد منصور متولى 1607120140101866  5977

   محمد ابراهٌم السٌد عبده ابراهٌم 1607120140102347  5978

   محمد عزت محمد عبد هللا غازى 1607120140100828  5979

   محمد عصام غازى عبد الغنى عوٌضه 1607120140101233  :597

   محمد عطٌه مسعد على 1607120140101884  5977

   محمد غالى الشحات عبد الرازق البٌلى 1607120140101885  5978

   محمد مصطفى فؤاد المنشاوى 1607120140101735  5979

   محمد ٌحى محمد السٌد 1607120140103316  5985

بغٌض العربىمحمود حسٌن محمد حسٌن  1607120140101888  5985    

   محمود سامى حسن متولى جاب هللا 1607120140101184  5986

   محمود عبدالعظٌم الدسوقى محمود على 1607120140101197  5987

   محمود عبدالمولى عبدالمولى منصور محمد 1607120140101873  5988

   محمود عصام حامد مرزوق 1607120140101497  5989

عبدهللا شاهٌن محمود محمد السٌد 1607120140101236  :598    

   مراد صالح عبد الكرٌم محمد سلٌم 1607120140101736  5987

   معاذ على عبد القوى محمد 1607120140103319  5988

   وجدى نبٌل حسن حسن عبدالرازق 1607120140100829  5989
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الئحت جديدة             قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت    

 (  65رقن ) لجنت       (      ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم احمد ابراهٌم محمد عماره 1607120150101534  5995
 

   ابراهٌم السٌد السٌد الصاوى 1607120150102715  5996

  ابراهٌم اٌمن ابراهٌم على خلٌل 1607120150101984  5997
 

د الرازق محمد االحولابراهٌم رجب عب 1607120150102015  5998    

   ابراهٌم رمضان ٌوسف محمد الغنام 1607120150102713  5999

   ابراهٌم محمد ابراهٌم عطٌه رٌحان 1607120150102039  :599

  احسان محمد ابراهٌم البزاوى 1607120150101615  5997
 

   احمد حسن على عٌسوى ابورٌه 1607120150102704  5998

لسمٌع وهداناحمد حلمى عبدا 1607120150102699  5999    

  احمد خالد راغب عبدالقادر محمد 1607120150101470  59:5
 

   احمد رزق محمد محمود بدر 1607120150102716  59:5

  احمد صبرى انور قطب سعدالدٌن 1607120150102706  59:6
 

   احمد صفوت مصطفى محمد ٌوسف 1607120150102712  59:7

   احمد عادل انور عبدالوهاب 1607120150102710  59:8

   احمد عبدالواحد محمد السٌد 1607120150102701  59:9

   احمد عٌد صابر ٌعقوب 1607120150101987  ::59

   احمد مختار مصطفى احمد عبدالجواد 1607120150102709  59:7

   اروى فوزى على اسماعٌل محمد 1607120150102284  59:8

   اسراء ابراهٌم جابر دروٌش جعفر 1607120150102251  59:9

سراء عصام السعٌد عبدالمقصودا 1607120150101580  5975    

   اسالم الصاوى عبدالهادى منصور 1607120150101683  5975

   اسالم اٌمن عبد الحكٌم صابر السٌد 1607120150102157  5976

   اسالم جمال سعد نصر الشٌخ 1607120150102718  5977

   اسالم طارق كمال فراج السٌد 1607120150101622  5978

ود عبدالحلٌم محمد الصعٌدىاسالم محم 1607120150102237  5979    

  اسماء صالح محمد زاهر 1607120150101485  :597
 

   اسماء طارق على عبد الحمٌد 1607120150101838  5977

   اسماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 1607120150101703  5978

   اسماء عصام حسن زٌتون 1607120150101725  5979

   اسماء عصام عصر فرج بركات 1607120150101705  5985
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 ( 66(               لجنت رقن )  ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسماء محمد عبد هللا عبد الفتاح عبد البارى 1607120150101750  5985
 

محمد محمود رضواناسماء  1607120150101839  5986   
 

   اسماعٌل حمدى شعبان محمد النمر 1607120150102708  5987

  االء حسام الدٌن محمد حسن البدالى 1607120150102173  5988
 

   االء خالد على حسن السٌد 1607120150102102  5989

   السٌد محمد السٌد العلٌمى 1607120150102697  :598

   السٌد محمد محمد جاد 1607120150102698  5987

  امانى السٌد مصطفى الجوهرى 1607120150101723  5988
 

   امانى جابر ٌوسف جابر محمد 1607120150101706  5989

   امل عبد الحكٌم عبد السالم عبد المنصف واصل 1607120150102264  5995

  امٌر ماهر محمد عبدالوهاب 1607120150102652  5995
 

داٌات الشحات عبد هللا البسطوٌسى محم 1607120150101794  5996    

  اٌمن نبٌل محمد عبد الجمال عبد هللا 1607120150101477  5997
 

    محمد الجزار دعماد الدٌن السعٌ اٌه   1607120150102703  5998

   اٌه طارق ابوالمجد جاب هللا 1607120150101675  5999

   اٌه عبد الغنً عبد العزٌز جاب هللا 1607120150102092  :599

دالفتاح علٌقاٌه عبدالفتاح عب 1607120150102074  5997    

   اٌهاب محمود احمد ابراهٌم سلٌمان 1607120150102700  5998

   بسام انور ابراهٌم ابوحسٌن 1607120150101598  5999

   ثرٌا احمد محمود بسٌونً وافى 1607120150102120  6555

   جمال اسماعٌل قطب محمد البراجٌلى 1607120150102653  6555

د عفٌفى عبد الخالقجمال عفٌفى عبدالموجو 1607120150101810  6556    

   حنان محسن حمدى القاضى 1607120150101612  6557

   خالد سعود البسٌونى إسماعٌل 1607120150101811  6558

   خالد عبدالعزٌز عبدالعزٌز حسٌن شكر 1607120150101812  6559

  خلود خالد عبدالعظٌم عبدالغنى احمد 1607120150101859  :655
 

بدالقادر الهنداوىدٌنا على حلمى ع 1607120150102185  6557    

   دٌنا محمد احمد دروٌش 1607120150101595  6558

   رانده سمٌر سٌد احمد الشرقاوى 1607120150101910  6559

   رانٌا ابراهٌم محمد محمد الصفطاوى 1607120150101593  6555
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحت جديدة            قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     

 (  67لجنت رقن )  (              ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رانٌا محمد الدمرداش المتولى 1607120150102195  6555
 

  رباب العرابى رشاد عبدهللا محمد سالم 1607120150102695  6556
 

   رحاب سعٌد جابركامل قدره 1607120150101883  6557

محمد مرسى بهى الدٌنرضا ٌحٌا  1607120150102696  6558   
 

   رٌم عٌد محمد متولى 1607120150102694  6559

   رٌهام صالح عبد القادر العرٌان 1607120150101897  :655

   رٌهام عبدالعزٌز محمد المتولى 1607120150101842  6557

  رٌهام عبدالفتاح الصاوى احمد 1607120150101751  6558
 

د عسكرزكرٌا امٌن زكرٌا عبدالمجٌ 1607120150102717  6559    

   زٌنب فكرى عبدالكرٌم القروى 1607120150101548  6565

  ساره حمدى مخلوف محمد احمدٌن 1607120150102150  6565
 

   سحر احمد محمد السٌد على سلٌم 1607120150101672  6566

  سعد رضا سعد شبل عباس 1607120150102006  6567
 

   سعد محمد سعد محمد جاوٌش 1607120150102667  6568

   سماح سامح احمد عبد الوهاب 1607120150101830  6569

   سمر بسٌونى عبدالرؤف سلٌمان الشرقاوى 1607120150101871  :656

   سمر خالد عزٌز هالل 1607120150101590  6567

   شادى رشدى عبدالوهاب احمد خلٌفه 1607120150102664  6568

   شاهر عبدالعال احمد محمد زٌد 1607120150101530  6569

زكى فؤاد زكى هواش شٌماء 1607120150101754  6575    

   صفٌه درباله رمضان درباله 1607120150102656  6575

   صالح سعد على محمد صالح 1607120150101715  6576

   ضٌاء على عبده محمد شراره 1607120150102666  6577

   طارق ٌحٌى ابراهٌم صالح 1607120150102655  6578

   طاهر ابراهٌم على ابوبٌشه 1607120150102023  6579

  عادل السٌد ابوزٌد ابراهٌم 1607120150101822  :657
 

   عادل مختار محمد ابراهٌم زٌد 1607120150101531  6577

   عاصم ٌسرى على النجار 1607120150101916  6578

   عاٌده احمد سعٌد عبد السالم االحمر 1607120150102285  6579

   عبد النبى سعد مرسى االبٌارى 1607120150102236  6585
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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الئحت جديدة            ؼلوهاث الجغرافيت     قسن الجغرافيا ونظن الو

 (68(               لجنت رقن )   ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

الرحمن السٌد عبدالحلٌم السٌد عطٌه عبد 1607120150102668  6585   
 

ىالعزٌز سعد عبدالعزٌز سعد الحصر عبد 1607120150102659  6586   
 

هللا الغرٌب مصطفى مصطفى صقر عبد 1607120150102661  6587    

هللا عبدالخالق حمزه عبدالخالق عبد 1607120150102654  6588   
 

هللا عوض سعد حسن عوض عبد 1607120150102665  6589    

هللا محمد على حامد غانم عبد 1607120150102660  :658    

هللا محمد محمد احمد عٌد عبد 1607120150102663  6587    

  عالء عباس عبداللطٌف منصور 1607120150101823  6588
 

   على شعبان على محمد 1607120150101634  6589

   على صابر عبدهللا توفٌق 1607120150102658  6595

  على عبدالفضٌل على لملوم 1607120150102719  6595
 

   عمار اسماعٌل ابراهٌم السٌد الفخرانى 1607120150101636  6596

محمد زغلول صالح اللقانى عمار 1607120150102095  6597   
 

   عمر اسماعٌل سعد زغلول حمزه الخمٌسى 1607120150101637  6598

   عمرو احمد ٌوسف محمود 1607120150102662  6599

   عمرو سالم عبدالمالك ماضى 1607120150101914  :659

   غاده نبٌل قدرى على ابراهٌم 1607120150102122  6597

ٌن السٌدغالٌه صالح ابوالعن 1607120150101873  6598    

   فاطمه اسامه محمد فتح هللا هانى 1607120150102126  6599

   فاطمه مصطفى سالم على وزه 1607120150102657  65:5

   كارولٌن ماجد حلٌم فلٌبس مٌخائٌل 1607120150101676  65:5

   لمٌاء ابراهٌم محمد محمد سلٌم 1607120150101660  65:6

لٌفةمحمد ابراهٌم عبد الفتاح خ 1607120150101625  65:7    

   محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم الجمل 1607120150102681  65:8

   محمد ابراهٌم محمد اسماعٌل خلف هللا 1607120150102291  65:9

  محمد السٌد محمد مجاهد السٌد 1607120150102689  ::65
 

   محمد الشوادفى عبدهللا شتا 1607120150102255  65:7

   محمد بدر طلبه ابراهٌم 1607120150102682  65:8

   محمد حمدى ذكى امٌن الجمل 1607120150102722  65:9

   محمد خالد طه على سلٌمان نوٌجى 1607120150102677  6575
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الئحت جديدة            قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     

 ( 69(               لجنت رقن )  ) انتساب

 حظبث هال التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد خالد محمد رشاد عبدالرؤف 1607120150102685  6575
 

  محمد رزق حسٌن رزق 1607120150101825  6576
 

   محمد رضا زغلول ابراهٌم خلٌل 1607120150102673  6577

  محمد سمٌر حسٌن مصطفى شنب 1607120150102684  6578
 

   محمد شعبان السٌد السعٌد ابراهٌم 1607120150102158  6579

   محمد عبد الخالق السٌد عبد الخالق الفرماوى 1607120150101640  :657

   محمد عبدالحمٌد عبدالكرٌم شكر 1607120150101478  6577

  محمد عبدالرازق محمد عبدالعزٌز عٌسى 1607120150102674  6578
 

   محمد عزمى السعٌد ٌوسف النجار 1607120150102679  6579

   محمد على عبدالجلٌل على 1607120150102693  6585

  محمد على عبده دالله 1607120150102058  6585
 

   محمد مجدى شفٌق محمد اسماعٌل 1607120150102671  6586

  محمد محمود قطب ابراهٌم 1607120150102690  6587
 

   محمد محمود محمد محمد على 1607120150102720  6588

   محمد مصطفى البدراوى الجوهرى 1607120150102676  6589

محمد حسانٌن خطاب محمود ابراهٌم 1607120150101626  :658    

   محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل حجازى 1607120150102239  6587

   محمود جمال عبدالمعطى احمد عبدالخالق 1607120150102686  6588

   محمود رضا عبدالاله السٌد خاطر 1607120150101529  6589

   محمود سامً رجب السٌد الشامً 1607120150101689  6595

عبد الحى محمد مصطفىمحمود  1607120150101684  6595    

   محمود محمد رمضان السٌد 1607120150102670  6596

   محمود محمد عبدهللا الدمنهورى 1607120150102691  6597

   محمود محمد محمد طه 1607120150102675  6598

   محمود مصطفى مصطفى عثمان 1607120150101917  6599

  مروه محمد السٌد جامع 1607120150101549  :659
 

   مشٌره الحسٌنى بدرالدٌن على عطٌه 1607120150102116  6597

   مصطفى السعٌد عبدالجواد عبدالوهاب 1607120150102687  6598

   مصطفى محمد السٌد على السٌد 1607120150102101  6599

   مصطفى محمود محمد ٌوسف خضر  1607120150102775  6555
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 الئحت جديدة           قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     

 (71(               لجنت رقن )   ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  معتز اشرف على سلٌمان 1607120150102688  6555
 

  ملكه اسماعٌل محمد ابو شعٌشع 1607120150102046  6556
 

  منار عبدالكرٌم محمد شعبان 1607120150101650  6557
 

   منار محمد عبدالحمٌد مؤمن قطب 1607120150102175  6558

  منال احمد عبد هللا سعد 1607120150101662  6559
 

   منتصر مسعد عباس ضافر 1607120150101878  :655

   منى ابراهٌم مصطفى عرفه الغنام 1607120150101900  6557

   منٌره صابر عطٌه عبد العاطى عمر 1607120150102189  6558

بدر محمد مٌاده السٌد بدر 1607120150101709  6559   
 

   مٌران عصام صبحى ابراهٌم كامل 1607120150102737  6555

   نادر اسعد محمد احمد جلو 1607120150102672  6555

  نادر كمال الدسوقى احمد خلٌفه 1607120150101820  6556
 

   نجاه منصور محمد عبد النبى شفٌق احمد 1607120150102125  6557

   السودانىندا ابراهٌم حامد عبدهللا 1607120150102199  6558
 

   ندى صبحى محمود عثمان حسنٌن 1607120150102151  6559

   نرمٌن اشرف مصطفى بسٌونى بجول 1607120150101575  :655

   نرمٌن عبد الرحمن مسعود عبد الرحمن 1607120150101739  6557

   نسرٌن محمد مصطفى حصان 1607120150101502  6558

   نسمه خالد مصطفى الجماجمونى 1607120150102680  6559

   نسمه طارق السعٌد احمد النزهى 1607120150101513  6565

   نضر مجدى شعبان ٌس محمد 1607120150101760  6565

   نورهان صالح زكى محمود حسن الحداد 1607120150102118  6566

   نٌره سعد بسطوٌسى شعبان جاب هللا 1607120150102133  6567

   هاجر مسعد احمد محمد الجندى 1607120150102113  6568

   هانى محمود حلمى احمد 1607120150102683  6569

   هاٌدى صالح محمد صالح درغام 1607120150102227  :656

  هبه شحاته عبد المنصف طلبه سلٌمان 1607120150101740  6567
 

   هدٌر حلمى عبد الحمٌد اسماعٌل الحناوى 1607120150102154  6568

   هدٌر زٌن فاروق مصطفى زهران 1607120150102272  6569

   هناء السٌد محمد اسماعٌل عبدهللا 1607120150102241  6575
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الئحت جديدة            قسن الجغرافيا ونظن الوؼلوهاث الجغرافيت     

 ( 71(               لجنت رقن )  ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

العدولىهٌام بدرالدٌن عبدالعزٌز احمد  1607120150101614  6575   
 

  وائل صبرى السٌد محمد قدره 1607120150101909  6576
 

  وحٌد رفعت ابوالفتوح محمد سالم 1607120150101821  6577
 

   وفاء ابراهٌم حموده محمد خلٌل 1607120150101563  6578

  ولٌد ابراهٌم بكر ابراهٌم اسماعٌل 1607120150101826  6579
 

سعدهولٌد حسنى السٌد شحاته ابو 1607120150102692  :657    

   ولٌد صالح احمد حسن ابوشاهٌن 1607120150101475  6577

 طـــالب باقــوى لالػــادة 

  ابراهٌم فرج السعٌد محمد 1607120140103321  6578
 

   احمد ابراهٌم انور عبد المجٌد العماوى 1607120140103344  6579

   احمد ابراهٌم محمد عباس الحداد 1607120140102824  6585

   ادهم محمد سعد محمد الشرٌف 1607120140103323  6585

   اٌمان صبرى فهمى عٌد 1607120140103324  6586

   خالد طلحه بدٌر الشناوى 1607120140103326  6587

   رانٌا شوقى احمد محمد رزق 1607120140102711  6588

   محمد احمد عبد الفتاح احمد الجوهرى 1607120140103331  6589

اصمحمد سعد محمد على القف 1607120140103333  :658    

   محمود ابراهٌم نصار ابراهٌم نصار 1607120140103334  6587

   محمود عادل محمد منصور سعد 1607120140103336  6588

   محمود محمد ابراهٌم حبلص 1607120140103338  6589

   مروه ابراهٌم محمود محمد النشار 1607120140102805  6595
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 ( 72 رقن ) لجنت                ( ظام انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد السٌد عطٌه السٌد شمخ 1607120150102363  65:5
 

   احمد جالل ابوطالب محمد الناقه 1607120150102364  65:6

  اسراء مفرح محمد علٌبه 1607120150100035  65:7
 

   اسالم السٌد محمد حامد 1607120150100632  65:8

   اسماء محمد ابراهٌم الدٌباوى 1607120150100036  65:9

   السٌد محمد مسعود خمٌس 1607120150100595  ::65

  امانى ابراهٌم ابراهٌم ابورٌه 1607120150101091  65:7
 

سن عبده موافىامنٌه متولى ح 1607120150100847  65:8    

   امٌره اٌهاب ادوار ذكى عبده 1607120150101139  65:9

  اٌمان حسنى الحسٌنى محمد الرشٌدى 1607120150101381  6575
 

   اٌه احمد حامد بهجات 1607120150100522  6575

  اٌه صبحً عطٌة ابو شعٌشع 1607120150100315  6576
 

   بٌشوى عازر عٌاد زكى عبده 1607120150101064  6577

   دٌنا عاطف السٌد عبدالجلٌل داود 1607120150101048  6578

   سالى الشحات عبد السالم شلبى بركات 1607120150101358  6579

   شروق هشام عبد المنعم محمود عبد الخالق 1607120150102296  :657

   ضاوٌه اسامه عاطف غنٌم 1607120150100104  6577

   عالء بسٌونى ابراهٌم بسٌونى 1607120150102368  6578

   عمرو محمد مصطفى احمد العاصى 1607120150100197  6579

بو العطااعبد المنعم محمد  هفاطم 1607120150101401  6585    

   متولى غرٌب متولى دٌاب 1607120150100712  6585

   محمد احمد محمد الشرٌعى 1607120150100714  6586

   محمد اسماعٌل سٌد احمد احمد القصراوى 1607120150100198  6587

   محمد عصام الدٌن محمد حامد حشٌش 1607120150100204  6588

  محمد كمال رفعت محمد غنٌم 1607120150102365  6589
 

   محمد محمود السٌد الجٌار 1607120150101325  :658

   محمود كامل احمد فاٌد مرزوق 1607120150100255  6587

   مصطفى هشام عاطف الصردى 1607120150102366  6588

الخٌاط مى جمال مصطفى محمد 1607120150101108  6589    

حمد محمداناصر على  1607120150100475  6595    
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الئحت جديدة                                الفلسفت قسن

 ( 73 لجنت رقن )               ( ظام) انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ىٌاسر محمد ابراهٌم ابراهٌم البرلس 1607120150102367  6595   
 

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
   اسماء عبدالجواد عبدهللا عبدالعاطى وهبه 1607120140101897  6596

   اٌمان صبرى محمود محمد عثمان 1607120140100914  6597

  اٌمن اشرف محمد محمد مصطفى السماحى 1607120140101225  6598
 

   باسم اٌهاب فاروق محمد غازى الشتٌانى 1607120140101212  6599

   دعاء احمد محمد المرشدى 1607120140101103  :659

  رٌم ابراهٌم بدٌر محمد امبابى 1607120140103299  6597
 

   شرٌف جمال السٌد ذكى البشبٌشى 1607120140101171  6598

  صفاء محمد عاطف عوض عاشور 1607120140100926  6599
 

   على محمد عبدهللا ٌوسف 1607120140101739  6655

براهٌم عبدالستار محمد سعٌدفاطمه ا 1607120140101973  6655    

   محمد بدٌر على عبد الفتاح 1607120140103044  6656

   محمد شوقى فهمى الحمادى البٌومى 1607120140101870  6657

   محمد عبدهللا لطفى العربى 1607120140101232  6658

   محمد محمود عبدالقادر نصر ٌوسف شتات 1607120140101887  6659

ه محمد محمد عزبناهد عطٌ 1607120140101670  :665    

   نرمٌن غرٌب عبدالوهاب ابوالنٌل 1607120140100742  6657

   نورهان محمد عبدالعزٌز سرور 1607120140101659  6658

   هند سلٌمان ابراهٌم خمٌس 1607120140101312  6659

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

79 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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 ( 74 لجنت رقن )               ) انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم محمد عبد المقصود ابراهٌم الشهاوى 1607120150101633  6665
 

   ابو الحسن عطٌه فتحى الوٌشى 1607120150102372  6666

سرى محمد عبد الوهاب محموداحمد ٌ 1607120150101688  6667   
 

   اسراء عبدهللا ابراهٌم عبدالحمٌد عثمان 1607120150101556  6668

   اسماء حسن راشد حسن األلفً 1607120150101469  6669

   اسماء عبد العزٌز جابر سالمه الغبور 1607120150101903  :666

  اسماء محمد عبدالمجٌد عبداللطٌف البهنساوى 1607120150101557  6667
 

   االء عبدهللا اسماعٌل السٌد عمار 1607120150101790  6668

   امٌره فاضل السٌد ابوالفتوح حسانٌن 1607120150101667  6669

   اٌمان السٌد ابراهٌم احمد جالل 1607120150101990  6675

  اٌمان عبد الجواد الشحات مندور جلو 1607120150101904  6675
 

   اٌمان محمد محمد مصطفى 1607120150102280  6676

   اٌه سالم عبد الحمٌد خلٌفه 1607120150101474  6677

خمٌس هعطٌه محمد عبد هاٌ 1607120150101603  6678    

   بسمه حبشى اسماعٌل احمد 1607120150102111  6679

   حسن حامد ٌوسف حسن 1607120150102369  :667

   حسن صبره حسن صبره ابوحطب 1607120150101539  6677

هٌم الشباسىحنان صالح محمد ابرا 1607120150102051  6678    

   حنان عماد كمال رجب 1607120150101783  6679

   خلود السٌد عبدالحمٌد ابوقوره 1607120150101608  6685

   دنٌا احمد عبد اللطٌف احمد السٌد 1607120150101772  6685

احمد حسن فوده ىدٌنا صبر 1607120150102213  6686    

   رانٌا عنتر على احمد غرٌب 1607120150101657  6687

   رانٌا محمد عبدالفتاح خمٌس موافى 1607120150101784  6688

  رشا محمد محمد محمد القصاص 1607120150101569  6689
 

   زكٌه محمد السٌد بسٌونى بهوت 1607120150102373  :668

   ساره السٌد محمد عبد المجٌد 1607120150102148  6687

   سعٌده محمد عبدالهادى محمد الساٌس 1607120150102279  6688

   سلمى ابراهٌم عبدهللا شحاته سالم 1607120150101560  6689

   شرٌهان عزت محمد عطٌه 1607120150101920  6695
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 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عادل عبدالرازق عبدالرازق مجاهد العدلً 1607120150101631  6695
 

   عبد الوهاب عبد الحكٌم محمد على حسن 1607120150102370  6696

  عزة محمد محمد السٌد نصار 1607120150101968  6697
 

   عال محمد محمود محمود على 1607120150102112  6698

   على محمد سٌد فتحى 1607120150101982  6699

الرحٌم معوض الطماوىعلٌاء عبد  1607120150102035  :669    

  غاده حماده ذكى عبد الوهاب 1607120150101748  6697
 

   فوزٌه محمد جبر نصرالدٌن 1607120150101481  6698

   كرٌم محمد على على جمعه محمد العادلى 1607120150102371  6699

  محمد ابوالسعود نبٌه عبدالغنى حمٌد 1607120150101721  66:5
 

حمد احمد القفاصمحمد احمد م 1607120150102398  66:5    

  محمد شفٌق السٌد عقل 1607120150101758  66:6
 

   مروه عبد المعطى ابوعوف ابوعوف 1607120150101780  66:7

   منار شعبان اسماعٌل شلبى 1607120150102049  66:8

   منى مصطفى كامل مصطفى حامد رجب 1607120150101905  66:9

همٌادة ابراهٌم على ابراهٌم العكٌ 1607120150101528  ::66    

   ندى محمد خلٌل حسن النواصره 1607120150101664  66:7

   نورهان مختار السٌد احمد البهلوان 1607120150101503  66:8

   نورهان وجٌه عبد السالم عبدالرؤف 1607120150101792  66:9

   هاجر ابراهٌم محمد مسعد الحدق 1607120150101562  6675

   هاٌدى ابراهٌم سعٌد فتوح 1607120150102031  6675

   هبه محمد عبدالنبى على ابوزاهر 1607120150101665  6676

   هدٌر عزت احمد عبدالمعطى ابو صالح 1607120150101788  6677

   هند الشربٌنى ناصف الباز إسماعٌل 1607120150102182  6678

   وفاء المندوه عبد القادر محمد اغا 1607120150102169  6679

المرادنىٌاسمٌن ابراهٌم نصر اسماعٌل  1607120150102119  :667   
 

   ٌاسمٌن صالح سالم على حسن 1607120150102018  6677

 طـــالب باقــوى لالػــادة

   اسماء جمال عبدالمطلب على الجزار 1607120140102871  6678

   سماح حمدى الرفاعى البٌلى 1607120140102736  6679

   نادر عبد الحمٌد سلٌمان عبد الحمٌد دشٌش 1607120140103031  6685
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الئحت جديدة     واع                     ــــــاالجت قسن

 ( 76 لجنت رقن )               ( ظام ) انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم موسى محمود الخواص 1607120150102729  6685
 

   احمد سالم سمٌر عٌسى محمد خلٌل 1607120150102725  6686

  احمد فكرى عبدالنبى ٌوسف 1607120150102726  6687
 

   احمد محمد محمود عكٌله 1607120150101272  6688

   اسامه محمد الشافعى خلٌل 1607120150101061  6689

   اسراء احمد محمد مخلوف 1607120150101023  :668

  اسماء ابو السعود احمد ابوالعز 1607120150100811  6687
 

ولىاسماء عماد صالح كامل الخ 1607120150100094  6688    

   اسماء فكرى عبد الحمٌد السٌد 1607120150100363  6689

  امنٌه جالء مصباح البهى 1607120150101233  6695
 

   امنٌه طارق عٌد الشرقاوى 1607120150100680  6695

  امنٌه عبده مصطفى الشهاوى 1607120150100292  6696
 

   امنٌه فرٌد مبروك عبدهللا حسان 1607120150101101  6697

   امٌره محمدى السٌد طه عبد المجٌد 1607120150100740  6698

   امٌنه محمد السٌد محمد عامر 1607120150100386  6699

   اٌمان اٌمن رفعت عبده القلٌوبى 1607120150100056  :669

   اٌمان جهاد عبد الفتاح ابراهٌم موسى 1607120150100649  6697

   اٌمان زكرٌا عبدالرؤف الغندور 1607120150100176  6698

   اٌمان سمٌر عبد الستار حسانٌن 1607120150102763  6699

   اٌمان عالء الدٌن فرٌد خطاب 1607120150101297  6755

   اٌمان على محمد عٌد 1607120150101096  6755

   اٌمان فؤاد ابراهٌم على سراج 1607120150101289  6756

   اٌمان محمد ابراهٌم ابوالعزم 1607120150100111  6757

المقتدر بسٌونىاٌمان محمد عبد 1607120150100428  6758    

  اٌه صالح الدٌن محمد ابو اسماعٌل 1607120150101060  6759
 

   اٌه عصام محمد احمد فاٌد 1607120150102731  :675

   اٌه منصور عبد الحمٌد هارون 1607120150100393  6757

   بسمه توكل عبد العزٌز احمد 1607120150102758  6758

   بسمه عبده احمد محمد عتمان 1607120150100391  6759

   بسنت محمد ابراهٌم على زٌن 1607120150100316  6755
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) الئحت جديدة                      االجتــــــواع قسن

 (  77 لجنت رقن )               انتظام  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  بوسى جمعه عبد العزٌز خورشٌد 1607120150101298  6755
 

   حسناء ابراهٌم سعد احمد ابو الفضل 1607120150101196  6756

  حسناء محمد عبدالفتاح محمد القصبى 1607120150102730  6757
 

   حنان ٌوسف ٌوسف عثمان العبد 1607120150101040  6758

   خالد السعٌد رأفت ابراهٌم 1607120150102732  6759

   دعاء احمد عوض اسماعٌل البنا 1607120150100971  :675

  دعاء محمد العٌسوى محمد 1607120150101110  6757
 

   دنٌا السعٌد محمد ابراهٌم مكى 1607120150100405  6758

   رائد عبدالمحسن محمد ابراهٌم السٌد 1607120150100701  6759

  رانا احمد عباس مرسى الحلٌوه 1607120150100340  6765
 

   رحمة هللا إسماعٌل أبوالعز عبد المقصود احمد 1607120150101103  6765

  رحمه عبده محمد الشالوى 1607120150101165  6766
 

عطٌه محمد القصبى موافى هسار 1607120150102738  6767    

   سلٌمان عبدالحمٌد سلٌمان عبدالحمٌد دشٌش 1607120150100578  6768

   سماء عوض عبدالرحمن عبدالرحمن على 1607120150100659  6769

   سماح عصام شعبان زٌدان 1607120150102750  :676

   سمر محمد عوض عبدالرحمن عبدالرحمن 1607120150100660  6767

   سمٌره عادل عبد الغفار جاد هللا 1607120150101125  6768

   سهام مصطفى دروٌش غانم دروٌش 1607120150102736  6769

   سومه احمد عبد الرحمن احمد 1607120150100838  6775

   سومه توكل عبد العزٌز احمد 1607120150102753  6775

   شاهر سعد عبدالتواب محمد سالم 1607120150102733  6776

   شروق محمد تهامى عبدالرحمن الجوهرى 1607120150102734  6777

   شٌماء احمد ٌوسف الموجى 1607120150100750  6778

  طارق جمال محمد شعبان ابوورده 1607120150102740  6779
 

   عبد الرحمن صبرى كمال ابراهٌم الباجورى 1607120150100253  :677

   عبٌر عبد الباسط فرج غازى مندور 1607120150102735  6777

   عمر ماهر محمد حماد حسٌن 1607120150102739  6778

   غاده المتولى محمد ابوالوفا المتولى 1607120150100662  6779

   فاطمه السٌد شفٌق السطوحى 1607120150100387  6785
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) الئحت جديدة                   االجتــــــواع قسن

 (  78 لجنت رقن )               انتظام  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد احمد عبدالعزٌز محمد 1607120150102721  6785
 

   محمد السٌد صادق امٌن ناصف 1607120150102749  6786

  محمد جالل محمد رخٌه 1607120150101273  6787
 

وىمحمد رضا سعد محمد الفرما 1607120150101056  6788    

   محمد سعد محمد ٌوسف شعبان 1607120150102724  6789

   محمد عادل عبد السالم قبردى 1607120150102748  :678

  محمد على محمد الشرقاوى 1607120150100239  6787
 

   محمد فرٌد محمد عرابى حماد 1607120150102747  6788

   محمد محمد السٌد على حواس 1607120150102741  6789

حمود سعد محمود ابوعٌطهم 1607120150102723  6795   
 

   محمود محرم محمد تاج الدٌن 1607120150100256  6795

  محمود محمد عطٌه المالحه 1607120150102745  6796
 

   مدٌحه احمد عبد الستار ٌوسف الهمشرى 1607120150101028  6797

   مرٌم خالد السٌد محمد عبدالعاطى 1607120150101105  6798

سف احمدمنار مدحت ٌو 1607120150102757  6799    

   منال مصطفى سلٌم الطحاوى 1607120150100753  :679

   مٌاده ابراهٌم احمد الشامى احمد النجار 1607120150101242  6797

   نارٌمان رزق سالم عمران 1607120150102761  6798

   نورا ابراهٌم ابو العنٌن السٌد ابو العنٌن 1607120150101106  6799

لرحمن الحسٌنىنورهان خالد عبد ا 1607120150100014  67:5    

   هناء عبدالفتاح البدراوى الجعب 1607120150100645  67:5

   هند جمٌل خلٌل محمد قاسم 1607120150102760  67:6

   ٌاسمٌن صابر محمد ابو المعاطى علً 1607120150100636  67:7

 طـــالب باقــوى لالػــادة

  احمد السٌد محمد عبد الفتاح 1607120140102945  67:8
 

   احمد عبدالمنعم احمد محمد السٌد القصاص 1607120140103288  67:9

   اسالم حسنى عبدالعزٌز محمد شحاته 1607120140101164  ::67

   اسالم محمد زكى عبدالعال عشرى 1607120140101239  67:7

   امانى ابراهٌم مصطفى محمد السٌد لبده 1607120140101774  67:8

   امٌره السٌد احمد العرابى راشد 1607120140101841  67:9

   اٌمان مجدى ابراهٌم القطان 1607120140101520  6775
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) الئحت جديدة                       االجتــــــواع قسن

 ( 79 لجنت رقن )               انتظام  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  

   اٌه اشرف محمود محمود الخضراوى 1607120140101932  6775

   جمال على عدالن قٌقى 1607120140101043  6776

  حسام حسن على عبد الحفٌظ 1607120150102777  6777
 

   دٌانا هشام محمد محمد الدغمه 1607120140100808  6778

  رضا عبدالقادر عبدالباسط احمد مجاهد 1607120140101751  6779
 

عبدالجوادسحر حافظ حافظ  1607120140101846  :677    

   سعٌده امٌن عبدالكرٌم على احمد 1607120140101119  6777

   سلمى اسماعٌل محمد ابوحسٌن 1607120140102240  6778

   شرٌن الشوادفى المرشدى البسطوٌسى 1607120140101768  6779

   شٌماء عبد الكرٌم ابراهٌم محمد الدقاق 1607120140102161  6785

عبد العظٌم محمد العطارصالح الدٌن محمد  1607120140101733  6785    

   عادل ماهر ابوالعنٌن القناوى على 1607120140101752  6786

   عبد هللا السٌد حسٌن السماحى 1607120140101204  6787

   على ٌاسر على الباز 1607120140101874  6788

   عمار عالء كمال عباس القصبى 1607120140101214  6789

دالخالقمحمد احمد عبدالفتاح عب 1607120140101867  :678    

   محمد خلف هللا عبد الستار خلف هللا 1607120140101868  6787

  محمد سعٌد محمد ابراهٌم الصعٌدى 1607120140101039  6788
 

   محمد محمد على حسٌب 1607120140101747  6789

   محمد محمود محمد عطٌة ذغدان 1607120140101220  6795

   محمود احمد الشربٌنى محمد غنام 1607120140101891  6795

   مصطفى محمد صابر محمد العافى 1607120140101238  6796

   مصطفى معتمد ابراهٌم السٌد سلٌمان 1607120140101737  6797

   منى محمد رشاد على عمر 1607120140101490  6798

   ندا ٌوسف السٌد محمد عٌسى 1607120140101798  6799

   نورا محمود عنتر طلحه 1607120140101800  :679

هان خمٌس ابراهٌم على خمٌسنور 1607120140102409  6797    
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الئحت جديدة                           االجتــــــواع قسن

 ( 81 لجنت رقن )               ( ) انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم حسن حسن عبدالرحمن األعصر 1607120150101535  6855
 

   ابراهٌم شعبان ابراهٌم الصٌاد 1607120150101630  6856

  احمد رمضان عبد المقصود اسماعٌل 1607120150102572  6857
 

   احمد عاطف محمد عبد المقصود 1607120150102571  6858

   احمد محمد صبحى عبد السالم عبد الكرٌم 1607120150102516  6859

   اسامه حامد عبد الكرٌم متولى 1607120150102512  :685

  اسماء الحسٌنى محمد ابراهٌم نصر 1607120150102235  6857
 

   اسماء السٌد محمد طلحه 1607120150102513  6858

   اسماء اٌمان حامد مرعى 1607120150102025  6859

  اسماء فتحى عبدالفتاح حامد السٌد جعفر 1607120150102209  6855
 

  اسماء فتوح عبدالفتاح محمد على 1607120150102191  6855
 

   اسماء محمد سالم على 1607120150102282  6856

  اصاله محمود عبدالحلٌم ابوعوف ابوالنجا 1607120150102242  6857
 

   االء ابراهٌم محمد عبد الفتاح السحراوى 1607120150101892  6858

   السٌده عبدالقادر عبدالرؤف ابراهٌم الحارتى 1607120150101547  6859

ونالشٌماء حسن سعد غازى أبو طاح 1607120150101726  :685    

   امل غازى حسن حسن احمد 1607120150101947  6857

   امٌره ادهم عبد الستار السقا 1607120150101521  6858

   امٌره اشرف زكرٌا عبد الفتاح زراره 1607120150101643  6859

   امٌره الدسوقى محمد على الدسوقى 1607120150101942  6865

   امٌره محمد السٌد العوضى حمدان 1607120150101919  6865

   اٌمان اشرف كمال عبد المقصود صحصاح 1607120150102128  6866

   اٌمان حلمى ٌوسف شهاب الدٌن 1607120150102146  6867

   اٌمان عبده ابراهٌم محمد ابو هالل 1607120150102044  6868

   اٌمان فرحات محمد مطر 1607120150102030  6869

  اٌمان محمد عبد الباقى عباس زلهف 1607120150101923  :686
 

   اٌه ابراهٌم محمد اسماعٌل نعٌم 1607120150101654  6867

   اٌه صبحى عبدالحمٌد محمد عٌاد 1607120150101655  6868

   اٌه عرفه ابوزٌد سلٌم 1607120150101656  6869

   بسمه عصام سعد صدٌق 1607120150102127  6875
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) الئحت جديدة                        االجتــــــواع قسن

 ( 81 لجنت رقن )               ( انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  تحٌه محمد ماهر مصطفى العوضى 1607120150101473  6875
 

  جالل على على عبد العال 1607120150102518  6876
 

   جهاد صبرى عبدهللا محمد العٌسوى 1607120150102194  6877

جردهحنان محمد محمود  1607120150101610  6878   
 

   خلود عالء فؤاد مصطفى الباز 1607120150101777  6879

   دعاء رشوان علً ابو الخٌر السبٌعى 1607120150102221  :687

   رانا حسب هللا على محمد 1607120150102172  6877

  رانا نبٌل فؤاد التهامى 1607120150102514  6878
 

   رانٌا ابراهٌم على موسى العشرى 1607120150102159  6879

   رضا على ابراهٌم المنسى 1607120150101520  6885

  زهور على محمد السٌد الشراكى 1607120150101570  6885
 

   زٌنب عبدالسالم محمد دراز 1607120150101517  6886

  ساره السعٌد عبدالنبى ابراهٌم 1607120150101778  6887
 

   ساره خالد السٌد مصطفى 1607120150102262  6888

اد عبد الغنى عبٌدساره عبد الجو 1607120150101518  6889    

   ساره على انور المنشاوى 1607120150102196  :688

   ساره محمد السٌد عمر على 1607120150101774  6887

   سلمى حسٌن المرسى مغازى الطرٌنى 1607120150101681  6888

   سلمى خالد حامد عبده حمود 1607120150102254  6889

   سمر حسن على سالم محمد 1607120150102755  6895

   شٌرٌن محمد محمد ابوشرٌف 1607120150102034  6895

   شٌماء السٌد محمد اسماعٌل عبد هللا 1607120150102574  6896

   شٌماء عبدالقادر زٌن العابدٌن على الرفاعى 1607120150101649  6897

   شٌماء مجدى ٌونس على البربرى 1607120150102204  6898

   شٌماء نبٌل رجب احمدى الشوره 1607120150102573  6899

  صابرٌن سعد سعد الشوه 1607120150101487  :689
 

   عاٌده محمد كمال الشٌخ 1607120150101551  6897

   عبد الرحمن االنصارى احمد احمد العبد 1607120150102576  6898

   عبد الرحمن عصام عبد الرحمن السعٌد محمد الكومى 1607120150102581  6899

   عبد الرحمن قرنى مٌزار مرزوق 1607120150102711  68:5
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) الئحت جديدة                         االجتــــــواع قسن

 ( 82 لجنت رقن )               انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبٌر حامد حامد عبد اللطٌف نصار 1607120150101747  68:5
 

  عال احمد محمد محمود شوٌل 1607120150102052  68:6
 

   عال على محمد محمد وحد 1607120150102073  68:7

  ماجده احمد السعٌد حسن على منصور 1607120150102197  68:8
 

   مجدى جمٌل احمد السٌد 1607120150102100  68:9

   محمد عاطف محمد محمد اللواتى 1607120150101639  ::68

   محمد عباس محمود المعداوى 1607120150102714  68:7

عبدالرؤف السٌد نصر مها محى 1607120150102240  68:8   
 

   مهند محمد عبد الفتاح محمد حسن 1607120150102702  68:9

   مى اسامه فتح الباب محمد عٌد 1607120150102021  6875

  مٌاده عبدالحلٌم فاروق الصٌاد 1607120150101849  6875
 

   ناهد محمد عبد الحمٌد عبد الحكم عبد الخالق موسى 1607120150102705  6876

  نبٌله محمد قدرى القلماوى 1607120150101730  6877
 

   نجوى ابراهٌم محمود محمد عٌاد 1607120150101582  6878

   نجوى مصطفى عبد الفتاح متولى محمد 1607120150101959  6879

   ندى حاتم سلٌم الطحاوى 1607120150101850  :687

   ندى عادل محمد عبد الراضى محمود 1607120150102707  6877

ً فرحات إبراهٌم عٌسىنسرٌن عل 1607120150101749  6878    

   نعمه ابراهٌم عبد اللطٌف المغازى الموجى 1607120150102178  6879

   نهله عبد العزٌز محمد امٌن 1607120150101763  6885

   نهله محمد السٌد على الششتاوى 1607120150101851  6885

   نورهان شوقى عبد العزٌز خلف البرماوى 1607120150102086  6886

   نورهان محمود محمد محمد دٌراز 1607120150101963  6887

   هاجر بدٌر محمد بدٌر السٌد 1607120150101786  6888

   هاجر على احمد احمد الفرماوى 1607120150102020  6889

  هانم رفعت ابراهٌم ابراهٌم االجاوى 1607120150102290  :688
 

   هدٌر عبد الخالق عبد النبى خضر 1607120150102134  6887

فضل السٌد محمد مسعودهند  1607120150101870  6888    

   ورد فؤاد محمد احمد بدر 1607120150102179  6889

   ٌارا اشرف محمد خلٌل عبد القادر 1607120150101807  6895
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الئحت جديدة                           االجتــــــواع قسن

 ( 83 لجنت رقن )               ) انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٌارا محمد خلٌل محمد خلٌل 1607120150101775  6895
 

  ٌاسمٌن ابراهٌم عبدالمعبود عطٌه مندور 1607120150102072  6896
 

   ٌاسمٌن طاهر محمد فلٌفل 1607120150101479  6897

  ٌاسمٌن عبد اللطٌف عبد الجواد على محمد 1607120150101776  6898
 

ء ابراهٌم احمد دقلوجٌاسمٌن عال 1607120150101808  6899    

   ٌاسمٌن مجدي محمد ابوالوفا ابراهٌم 1607120150102283  :689

   ٌاسمٌن محمود عبد العلٌم جاد 1607120150102183  6897

 طـــالب باقــوى لالػــادة 

   ابراهٌم محمد جمعه ابراهٌم ٌوسف امان زعلوك 1607120140103229  6898

   احمد رشاد ذكى دروٌش 1607120140102558  6899

   اسراء اشرف محمد ٌحٌى ابراهٌم 1607120140102570  6955

   اسماء سمٌر عبدالحمٌد على ابوزٌد 1607120140102720  6955

   اسماء ممدوح عبد العاطى السٌد معوض 1607120140102584  6956

   االء احمد على احمد عاشور 1607120140102504  6957

رالشٌماء حسن ابراهٌم ابراهٌم خض 1607120140103279  6958    

   امل صالح محمد السٌد شحاتة 1607120140102820  6959

   اٌمان سعد كمال محمد السٌد 1607120140102602  :695

   اٌمان محمد سٌد احمد محمد جاد هللا 1607120140103073  6957

   اٌه بسٌونى محمد اسماعٌل 1607120140102579  6958

   اٌه خالد عبدالحمٌد اسماعٌل سالم 1607120140102862  6959

   اٌه عادل السعٌد بدٌر على 1607120140102507  6955

  جمال صفوت عبدالعزٌز الشراكى 1607120140102568  6955
 

   حازم محمد على محمود جاد 1607120140102537  6956

   دٌنا محمد محمد اسماعٌل الغزاوى 1607120140102792  6957

   سحر ابراهٌم محمد السٌد الزفتاوى 1607120140102746  6958

   سمر سعٌد السٌد جعفر 1607120140102878  6959

   سها عادل ابراهٌم المتولى العشرى 1607120140102879  :695

   شٌماء ربٌع احمد حفنى 1607120140102888  6957

   شٌماء ٌوسف ٌوسف سودان 1607120140102916  6958

   على عبد الرحمن رجب ابراهٌم القصاص 1607120140102667  6959

ى بدرعلٌاء على عبد البار 1607120140102592  6965    
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الئحت      االجتواع                               قسن

 (  84لجنت رقن )               ) انتساب (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ :  

   غاده السٌد علً المحمودى 1607120140102890  6965

  كمال السٌد خلٌفه السٌد صدٌق 1607120140102706  6966
 

   محمد حسن حسن الطحان 1607120140102776  6967

   محمد خٌرى بسٌونى جمعه عامر 1607120140103273  6968

  محمد كمال خضر محمد الزواوى 1607120140102561  6969
 

   ندى سامى احمد عزت المصٌلحى 1607120140102513  :696

لد بهجات مرسى القزازنورهان خا 1607120140103284  6967   
 

   نورهان سامى زكرٌا محمد عبدالمنعم 1607120140102844  6968

   هند ابراهٌم محمد محمد 1607120140102725  6969

   ٌمنى محمد عبد السالم على النجار 1607120140102516  6975
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) الئحت جديدة        ن النفس              ـــــــػل قسن

 ( 85 لجنت رقن )               (ظام انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد انور محمد محمد نعمان 1607120150102560  6995
 

عبدالمحسن مصطفى صابراحمد  1607120150102559  6996    

  احمد كامل حامد محمد الشناوى 1607120150102558  6997
 

   احمد كمال حسن القاضى 1607120150101448  6998

   احمد ٌسرى محمد احمد محمد المصرى 1607120150101438  6999

   اسراء الدسوقى محمد الخولى 1607120150101115  :699

عبد الحمٌد اسراء عبد الجلٌل بسٌونى 1607120150100535  6997   
 

   اسراء فتح هللا فتح هللا على الجمال 1607120150100075  6998

   اسراء محمد طلحة السباعً 1607120150100309  6999

  اسراء محمد عبدالباسط عبدالحمٌد 1607120150100637  69:5
 

   اسراء مصطفى جبر حسن الخشت 1607120150100420  69:5

الماسالم احمد عبد المحسن س 1607120150100023  69:6   
 

   اسالم احمد محمود على العدل 1607120150100421  69:7

   اسماء احمد الشحات محمد 1607120150100437  69:8

   اسماء احمد عبد العال محمد 1607120150100647  69:9

   اسماء بسطوٌسى محمد بسطوٌسى ابوخلٌل 1607120150100164  ::69

   اسماء سعد ابراهٌم ابوالٌزٌد خضر 1607120150100076  69:7

   اسماء كمال فتحى محمود خطاب 1607120150100160  69:8

   اسماء محمد محمد ابوالٌزٌد محمد 1607120150100050  69:9

   اسماء مصطفى احمد مصطفً الرشٌدى 1607120150101181  6975

   اسماء موسى عبدالعاطى االلفى موسى 1607120150100739  6975

   االء حمدى محمد سالم صالح 1607120150102623  6976

   االء محمد السعٌد سلومه اسماعٌل سلومه 1607120150100287  6977

   الزهراء مصطفى عبد المحسن محمد عٌسى 1607120150100149  6978

  السٌد محمد السٌد العربى محمود شنح 1607120150100185  6979
 

   الشٌماء السٌد السٌد ابراهٌم السٌد األودن 1607120150100311  :697

د عبدالرحمن حمادالشٌماء السٌ 1607120150100268  6977    

   الشٌماء السٌد مصباح مصباح ٌوسف 1607120150100380  6978

   الهام شاكر توفٌق على عٌسى 1607120150100723  6979

السٌد عبد الخالق حسن سالم ىامان 1607120150102304  6985    
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) الئحت جديدة                 ػلـــــــن النفس قسن

 (  86 لجنت رقن )               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  امانى حمدى عبد الرزاق احمد الكرفوس 1607120150101231  6985
 

   امانى سعد عبدالفتاح عبدالقادر 1607120150100109  6986

  امانى محمد عكاشه احمد عٌد 1607120150100643  6987
 

مصطفى بدٌوىامانى مصطفى محمود  1607120150100096  6988    

   امل صابر كٌالنى السٌد الجزاٌرلى 1607120150100828  6989

   امل موسى ابو العٌنٌن عماره 1607120150101109  :698

  امنٌه محمود جمعه ابوالمجد بدوى 1607120150100384  6987
 

   امنٌه مصطفى سعد موسى 1607120150102562  6988

   امٌره ابراهٌم قطب محمد 1607120150100366  6989

  امٌره احمد عرابى مصطفى خلٌل 1607120150102557  6995
 

   امٌره حسن احمد العبد 1607120150102551  6995

  امٌره حمدى محمدى محمود البندى 1607120150102550  6996
 

   امٌره شرٌف طه حسن مفتاح 1607120150100422  6997

   امٌره عابد متولى محمد متولى 1607120150100423  6998

ه عبد الحمٌد عبد الحمٌد البانوبىامٌر 1607120150101296  6999    

   امٌره عرفه عرفه الفالل 1607120150100044  :699

   امٌره عطٌه ٌحً فاٌد 1607120150100097  6997

   امٌره على عبدالرازق إبراهٌم نوار 1607120150100055  6998

   امٌره فاضل عبد القادر سٌد احمد 1607120150100425  6999

مصطفى احمد الجمالامٌره محمد  1607120150100812  6:55    

   امٌره نجاح احمد محمد ٌاسٌن 1607120150100424  6:55

   انغام محمد احمد محمد منصف فوٌله 1607120150100850  6:56

   اٌمان احمد الشحات ملوحه 1607120150101343  6:57

   اٌمان احمد توكل احمد كامل 1607120150101078  6:58

ود بسطوٌسًاٌمان احمد نصر الدٌن محم 1607120150100456  6:59   
 

   اٌمان حسٌن عبد المحسن ابو رٌه 1607120150102294  :6:5

   اٌمان خلٌل على ابو الدٌار 1607120150101116  6:57

   اٌمان زكى ابو الٌزٌد محمد شٌهاب 1607120150100532  6:58

   اٌمان شكرى محمد محمد االطروش 1607120150100815  6:59

    حسن الجمالاٌمان عبدالحمٌد فتح هللا 1607120150101156  6:55
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) الئحت جديدة                ػلـــــــن النفس قسن

 (  87 لجنت رقن )               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌمان محمد عبد هللا عامر 1607120150100152  6:55
 

   اٌمان محمد على على مجاهد 1607120150101409  6:56

  اٌمان محمد فهمى القاضى 1607120150100037  6:57
 

   اٌمان ممدوح حسان البربرى 1607120150100161  6:58

   اٌمن رضا محمود حسن محمد عبده 1607120150100211  6:59

   اٌه ابراهٌم صدٌق بدر 1607120150100018  :6:5

  اٌه احمد احمد محمد بدوى البتانونى 1607120150101195  6:57
 

   اٌه هللا زناتى احمد احمد عامر 1607120150100143  6:58

   اٌه حسن على عنتر السقا 1607120150100904  6:59

  اٌه رضا احمد احمد خطاب 1607120150101157  6:65
 

   اٌه رفٌق محمد الشناوى محمد 1607120150100622  6:65

  اٌه عبد الرازق ابراهٌم الزرزور 1607120150100404  6:66
 

على البٌطانى اٌه عبد النبى حسن 1607120150100809  6:67    

   اٌه عزت السعٌد ٌونس غانم 1607120150100144  6:68

   اٌه على حسن عبد العزٌز العشماوى 1607120150100810  6:69

   اٌه عماد مصطفى احمد حواس 1607120150100392  :6:6

   اٌه كمال كامل احمد خالف 1607120150100505  6:67

   اٌه محمد عبدالواحد القط 1607120150100117  6:68

   اٌه محمد عبده احمد بٌطح 1607120150100969  6:69

   اٌه محمد كامل مهدى 1607120150101307  6:75

   اٌه مسعود كامل سلٌمان 1607120150101329  6:75

   اٌه مصطفى محمد ٌوسف على البقرى 1607120150100624  6:76

   بسمه احمد بسٌونى محمد القصار 1607120150101411  6:77

مد حامدبسمه حامد مح 1607120150100461  6:78    

  بسمه مصطفى رأفت مصطفى السراجى 1607120150101046  6:79
 

   بسنت اٌمن السٌد الششتاوى شلبى 1607120150100918  :6:7

   بشرى محمود حامد احمد 1607120150100294  6:77

   ثرٌه اسماعٌل السعٌد على بدر 1607120150100496  6:78

   جمٌانه ناروز كامل رزق هللا 1607120150101098  6:79

   جهاد صبرى احمد ابو الفتوح السبٌعى 1607120150102314  6:85
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) الئحت جديدة                    ػلـــــــن النفس قسن

 ( 88 لجنت رقن )               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حسناء عبدالسالم محمد الشرنوبً حرفوش 1607120150100145  6:85
 

   حمٌده كامل عبدالمنعم جوده 1607120150101357  6:86

  حنان اٌمن عبدالحمٌد بسٌونى رضوان 1607120150100318  6:87
 

   حنان محمد عبدالحلٌم الشٌخ 1607120150100806  6:88

   خالد مسعد الشحات محمد عبله 1607120150100597  6:89

   دالٌا محمد عبدالعظٌم محمد بسٌونً 1607120150100942  :6:8

  دعاء احمد محمد المغازى 1607120150102555  6:87
 

   دعاء عبد الغنى عبد الغنى محمود رفاعى 1607120150101243  6:88

   دعاء عالء احمد سودان 1607120150102582  6:89

  دعاء محمد محمد البطاط 1607120150100939  6:95
 

   دنٌا جمعه ابو الفتوح بصل 1607120150101254  6:95

دالفتاح حسن الحبٌبًدنٌا عب 1607120150101043  6:96   
 

   دٌنا السٌد محمد احمد محمد 1607120150100728  6:97

   دٌنا عبدهللا عبدالمنعم محمد على 1607120150101238  6:98

   دٌنا عبده سعد ابو مصطفى 1607120150101412  6:99

   دٌنا منصور عبد السالم عطٌه 1607120150100729  :6:9

لجوهرىرامى محمد السٌد محمد ا 1607120150100133  6:97    

   رباب ابراهٌم ابوالٌزٌد ابراهٌم غنٌم 1607120150101166  6:98

   رجاء صبح ٌونس عبدالوهاب 1607120150100746  6:99

   رحاب ابراهٌم عبدالمجٌد النادى عبدهللا 1607120150100008  5::6

   رحاب مسعد غرٌب مرسى الدوٌك 1607120150100854  5::6

محمود رحاب ٌسرى محمد سالم 1607120150100972  6::6    

   رحمه عبدالرحمن على القصاص 1607120150100352  7::6

   رضوى محب جمٌل منصور 1607120150102561  8::6

  رضوى هشام احمد مغازى عبدالعال 1607120150100126  9::6
 

   رقٌه مصباح سعد السٌد 1607120150100933  :::6

   رنا محمد عبد الاله زٌد 1607120150100497  7::6

محمود عبد القوى السعداوى العزب رنا 1607120150100170  8::6    

   روضه حسام شفٌق حجازى على 1607120150100747  9::6

   رٌهام خالد عبد الكرٌم البنا 1607120150100817  6:75
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الئحت                       ػلـــــــن النفس  قسن

 ( 89 لجنت رقن )               (  ظام) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  زهراء محمد عبدهللا احمد زوٌن 1607120150101274  6:75
 

   زٌنب عبدالحمٌد عبدالحمٌد عبد العال عبد الرحمن 1607120150100748  6:76

  زٌنب علً شعبان شعبان عٌسى 1607120150100543  6:77
 

   ساره عادل احمد سعفان 1607120150100538  6:78

اره عبد هللا فتحى شعبانس 1607120150100651  6:79    

   سالى جمال جورجى مٌخائٌل 1607120150102564  :6:7

  سامٌه حسن عبد الموجود محمد بدوى 1607120150100818  6:77
 

   سامٌه مصطفى عبده محمد الشامى 1607120150101348  6:78

   سحر سمٌر قطب الشاعر 1607120150100039  6:79

  سحر فضلون مسعد شرابى 1607120150100940  6:85
 

   سلمى ابراهٌم محمد محمد سلطان 1607120150100431  6:85

  سلمى مصطفى احمد مصطفى عماره 1607120150100547  6:86
 

   سماء عبدالفتاح غانم خفاجى 1607120150100112  6:87

   سماح السٌد عزت حجاج 1607120150101117  6:88

   سمٌه اٌمن ابوالنصر محمد عابدٌن 1607120150100061  6:89

   سنٌه على محمد االبشٌهى 1607120150101044  :6:8

   سهر سامى منصورعبدالحمٌد عضام 1607120150101419  6:87

   سهٌله محمد رجب عبدهللا شهاب الدٌن 1607120150100323  6:88

   سهٌله محمد محمود محمد مقلد 1607120150101188  6:89

   شادى محمدى السٌد ابراهٌم جمعه 1607120150100410  6:95

عبد القادر فرج هللا ابوزاٌدشرٌن  1607120150101158  6:95    

   شٌماء حسن السانوسى محمد على 1607120150100751  6:96

   شٌماء ناصر مصطفى حسن 1607120150102565  6:97

   صابرٌن سعٌد احمد الرمٌلى 1607120150101414  6:98

  عادل ابراهٌم سعد عبدهللا حسٌن 1607120150101440  6:99
 

احمد سٌد احمدهللا عادل شفٌق  عبد 1607120150102567  :6:9    

   عبد هللا عٌسى عبد المحسن محمد 1607120150102568  6:97

   عبٌر جمال محمد عبدالفتاح متولى 1607120150101349  6:98

   عبٌر عبد هللا محمد عبد الرحمن منٌر 1607120150100611  6:99

   عزه محمد ممدوح عبد اللطٌف مرعى 1607120150101350  6755
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) الئحت جديدة                  ػلـــــــن النفس قسن

 (  91لجنت رقن )               ( ظام انت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عال مجدى محمد العٌسوى 1607120150101077  6755
 

  عال محرم احمد محرم محرم 1607120150102563  6756
 

   على ربٌع على زلط 1607120150101009  6757

   غاده محمد عبدالمنعم جعبوب 1607120150101369  6758

   فاطمه جعفر محمود بٌومى 1607120150100278  6759

  فاطمه رمضان عبدالوهاب متولى 1607120150100445  :675
 

   فاطمه عبدالحمٌد محمود محمود فاٌد 1607120150100045  6757

   فوزٌه ابراهٌم محمد احمد حشله 1607120150100146  6758

رٌمه حمد كرٌم ابوفرجك 1607120150101351  6759   
 

   كمال عادل ٌوسف المشد 1607120150101081  6755

   لمٌاء جمال عبدالحمٌد محمد سعد الدٌن 1607120150100173  6755

   لمٌاء محمد محمد محمد ٌوسف 1607120150100279  6756

الجواد المرغنً ٌوسف لٌلً عبد 1607120150101126  6757    

د هللا عثمان الفقىلٌلى عبد الرحمن عب 1607120150100325  6758    

   ماجده محمد ابراهٌم محمد القفاص 1607120150100048  6759

   مادونا ودٌد عٌاد سالمه 1607120150100512  :675

   محمد الشوادفى على الجنادى 1607120150102583  6757

   محمد فرحان محمد فرحان 1607120150101326  6758

   محمد محمود مصطفى محمود سراج 1607120150101218  6759

   محمد محى كامل عبد العزٌز 1607120150100999  6765

   محمود جادهللا شرٌف العمروسى 1607120150102578  6765

   مدحت مبروك سالم مصطفى عٌسى 1607120150100926  6766

  مدحت محمد انور احمد الحداد 1607120150102579  6767
 

   مروه الشحات محسن امام 1607120150100785  6768

ه سامى عبد الواحد رزق الطٌفانٌهمرو 1607120150100406  6769    

   مرٌم محمد محمد عبد الحاكم السلهبى 1607120150101370  :676

   مرٌم مسعد عبد الجواد حمٌده عبد الجواد 1607120150100733  6767

   مصطفى على عبد الفتاح محمود 1607120150102746  6768

   منار شعبان شحاته احمد ابوالعال 1607120150102570  6769

   منار محمد ابوالقمصان عوض ابراهٌم 1607120150100819  6775
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 ( 91 لجنت رقن )               انتظام  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   منال السعٌد مبروك عبد الفتاح النشار 1607120150101205  6775

  منى صالح مصطفى مرسى ندا 1607120150100098  6776
 

   منى عبدالسالم عبدالسالم القمرى 1607120150100941  6777

   منى محمد ابراهٌم الدسوقى المنسى 1607120150101049  6778

   مها سامى السٌد عبد الحمٌد غالى 1607120150100447  6779

  مى عبدالناصر عبدالصمد العباسى 1607120150101159  :677
 

   مى محمد عبداللطٌف ابراهٌم فرج هللا 1607120150100282  6777

   مٌاده عزت توفٌق على الحناوى 1607120150101255  6778

  نادٌه صفوت ابراهٌم احمد الساٌس 1607120150101286  6779
 

   ناهد احمد محمود كامل محمد 1607120150100820  6785

  نجوى ابراهٌم عبدالوهاب الزٌات 1607120150100162  6785
 

   ندى جمال مصطفى ابوالٌزٌد حسن اغا 1607120150100283  6786

   نرمٌن فكرى غازى سالمه 1607120150100548  6787

   نسرٌن مجدى عابدٌن الصاوى المرسى 1607120150100936  6788

   نعمه غازى عبد الجلٌل غازى 1607120150100284  6789

   نغم فتحى محمد حسن مصطفى لبن 1607120150100088  :678

   نهاد محمد حسن على شرابى 1607120150100821  6787

   نهله عبده ابراهٌم عبدالرازق منصور 1607120150101311  6788

   نهى فكرى حامد طه 1607120150102577  6789

   نورا نجاح عبدالتواب النقٌب 1607120150100168  6795

   نوره لطفى شحاته ابوالندر 1607120150100890  6795

عٌد عبد الحمٌدنورهان ابراهٌم الس 1607120150100550  6796    

   نورهان محمد ابوالٌزٌد على عسلة 1607120150100089  6797

  نورهان محمد خلٌل حسن النواصره 1607120150100328  6798
 

   نورٌهان محمد فتح هللا محمد على 1607120150100373  6799

   نٌره عبداللطٌف محمد عبداللطٌف رسالن 1607120150100040  :679

مد امبارك سلٌمان امباركنٌفٌن اح 1607120150101075  6797    

   هاجر جابر محمد محمد نافع 1607120150101362  6798

   هاله سعد السٌد ابوزٌنه محمد 1607120150100973  6799

   هاٌدى عبدالهادى محمد عبدالهادى 1607120150100285  67:5
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الئحت                           ػلـــــــن النفس قسن

 ( 92 لجنت رقن )               ) انتظام  (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   هبه السٌد احمد عبدالهادى بدوى 1607120150100448  67:5

  هبه عبد المنعم عبد النبى ٌوسف 1607120150102622  67:6
 

   هبه نورى عبدالرازق ابوشعٌشع على 1607120150100775  67:7

عبد القادر محمد عبد القادر البحٌرىهدٌر  1607120150100407  67:8    

   هدٌر محمد محمود القاضى 1607120150100807  67:9

  هناء نسٌم احمد ٌوسف الفقى 1607120150100454  ::67
 

   هند محمود على محمد 1607120150102575  67:7

   هوٌدا عبدالحكٌم فتحً محمد عٌسً 1607120150100148  67:8

لصٌادهٌام عادل نعمان ا 1607120150101399  67:9   
 

   وفاء بركات عرجاوى محمد حب هللا 1607120150100984  6775

  والء احمد سٌد احمد محمد البنا 1607120150100824  6775
 

   والء جابر السٌد محمود سالم 1607120150100286  6776

   والء جمال محمد عبدالحمٌد الصباغ 1607120150100455  6777

   والء خٌرى مسعود شكر 1607120150101319  6778

   ٌارا عماد فتحً محمد اسماعٌل 1607120150100364  6779

   ٌاسمٌن طلعت قطب فرج نوح 1607120150101206  :677

   ٌاسمٌن عصام بدوى دراج 1607120150101118  6777

   ٌاسمٌن عوض سعداوى ٌوسف سعداوى 1607120150100329  6778

   ٌوستٌنا اٌهاب عزٌز مٌخائٌل 1607120150100776  6779

 ادةطـــالب باقــوى لالػــ

   ابراهٌم محمد ابراهٌم الصباحى 1607120140101740  6785

   احمد احمد عبدالوهاب ربٌع 1607120140101741  6785

  اشرف رضا عثمان على مصطفى الجندى 1607120140102345  6786
 

   حسام منصور عبد المطلب حسن الفضل 1607120140101168  6787

   رانٌا محمد رجب محمود ابراهٌم 1607120140101969  6788

   رزق بدٌع رزق محمد ابوحجاج 1607120140100839  6789

   سامٌة عبدالعزٌز ابراهٌم السعٌد شعٌشع 1607120140101845  :678

   سمر خالد المتولى ابوالفتوح عبدهللا 1607120140101909  6787

   صبرى ربٌع محمد محمد اسماعٌل 1607120140103301  6788

كاشهعبٌر عمار عبد الرحمن غازى ع 1607120140101489  6789    

   على سعد محمد محمود الموافى 1607120140101502  6795
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الئحت                          ػلـــــــن النفس قسن

 ( 93 لجنت رقن )               ( ظام ) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
   عمرو خالد عبدالحمٌد الشربٌنى 1607120140101744  6795

   فاطمه صبري حسن ابراهٌم 1607120140101847  6796

   فداء سامى عبد الفتاح النوسانى 1607120140103124  6797

   محمد ابراهٌم حامد على قندٌل 1607120140101240  6798

   محمد احمد عبدالحلٌم احمد المكاوى 1607120140101728  6799

د اشرف محمد احمد غانممحم 1607120140102022  :679    

   محمد جمال رجب رمضان 1607120140100842  6797

   محمد قاسم حسٌن احمد عبدالحلٌم شعٌره 1607120140102303  6798

   مصطفى السٌد محمد ابراهٌم خلٌفة 1607120140102273  6799

   مصطفى حسٌن مصطفى ابراهٌم الدن 1607120140101237  6855

دالسالم محمد الفضالىموده محسن عب 1607120140101491  6855    

  نورا الحسٌن عبد الحكٌم عمر حسن 1607120140101771  6856
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

99 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

) الئحت جديدة                 ػلـــــــن النفس قسن

 ( 94 رقن )لجنت                ( سابانت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم صابر متولى طاحون 1607120150102618  6865
 

   احسان ماهر سامى أمٌن سلٌمان 1607120150101837  6866

  احمد زغلول بدٌر السقا 1607120150102620  6867
 

   احمد محمد ابراهٌم محمود جاوٌش 1607120150102616  6868

   احمد ممدوح محمد حٌدر 1607120150102079  6869

   اسراء عبدالحمٌد متولى طاحون 1607120150102584  :686

  اسراء فتحى عبد العزٌز معداوى رمضان 1607120150101692  6867
 

   اسراء ممدوح السٌد ابو زهره 1607120150101606  6868

   اسماء االمام المتولى محمد عبد الخالق 1607120150101894  6869

  اسماء راشد محمد ٌونس المارٌه 1607120150102615  6875
 

   اسماء سعد شعبان محفوظ عبدالرسول 1607120150101704  6875

  اسماء عبدالعزٌز عبدالعزٌز حسان 1607120150101584  6876
 

   اشجان عبدالسمٌع ٌوسف ابوناصر 1607120150102032  6877

   اشرف محمود محمود فتوح 1607120150102614  6878

   االء محمد مصطفى محمد ابوبكر 1607120150102089  6879

   الشٌماء احمد محمد بركات 1607120150101480  :687

   امنٌه محمد رزق على جاوٌش 1607120150102625  6877

   امٌره شتا محمد مسعد شتا 1607120150101911  6878

   امٌره صالح ابو الٌزٌد مخلوف 1607120150101600  6879

حلٌم محمد عبدالرازق ابواللٌفامٌره عبدال 1607120150102612  6885    

   امٌره ٌوسف السٌد حامد محمود 1607120150101761  6885

   اٌمان اشرف رمضان عبدالرحمن 1607120150101693  6886

   اٌمان سعد محمد الغرٌب عثمان 1607120150101840  6887

   اٌمان محمد محمود سالم 1607120150101508  6888

زى ابوالٌزٌد محموداٌناس عبدهللا مغا 1607120150101576  6889   
 

   اٌه ابوالخٌر محسن الخٌاط 1607120150101882  :688

   اٌه شعبان عابدٌن مصطفى سعدالدٌن 1607120150102613  6887

   اٌه مجدى موسى اللباد 1607120150101541  6888

   اٌه مصطفى فخر الدٌن على 1607120150101795  6889

   تسنٌم احمد عبدالفتاح البسٌقى 1607120150102607  6895
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الئحت جديدة                       ػلـــــــن النفس قسن

 (95 لجنت رقن )               ) انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  خلود صبحى رشاد السٌد احمد 1607120150102611  6895
 

   خٌرى محمد احمد احمد عطاهللا 1607120150102604  6896

  دعاء على على االنه 1607120150101542  6897
 

   دٌنا شاكر على عبدالحلٌم البالصى 1607120150102605  6898

   دٌنا عطٌه ابراهٌم ابومعبد 1607120150102062  6899

   دٌنا محمد سعد سالمه اسماعٌل 1607120150102626  :689

  رؤٌه عاطف سعد جابر سعد 1607120150101992  6897
 

د توفٌق عبدالعزٌز المزٌنرابعه احم 1607120150102265  6898    

   رتٌبه جمال نصرالدٌن احمد العٌسوى 1607120150102606  6899

  رحمه ٌوسف عبد العزٌز ٌوسف ابراهٌم 1607120150102621  68:5
 

   رٌم محمد توفٌق محمد عرفه 1607120150101577  68:5

  رٌم ٌاسر عبدالعظٌم دخٌل 1607120150102624  68:6
 

ممدوح عبدالونٌس رٌهام اشرف 1607120150102103  68:7    

   رٌهام شفٌق السٌد عوض هنطش 1607120150101601  68:8

   رٌهام موسى بهجت ابوالخٌر 1607120150101559  68:9

   زٌنب شعبان اسماعٌل السٌد سالمة 1607120150101611  ::68

   ساره ابراهٌم سالم ابراهٌم الكٌالنى 1607120150102600  68:7

الرحمن اسماعٌل ساره احمد على عبد 1607120150102081  68:8    

   ساره احمد محمد محمود رضوان الخٌاط 1607120150102617  68:9

   سحر ابراهٌم ابراهٌم محمد احمد 1607120150101707  6875

   سمر السٌد محمد عبد المجٌد 1607120150101728  6875

   سهام زٌن العابدٌن عبد العزٌز عبد الخالق 1607120150101796  6876

عادل عطٌه رٌاضسومه  1607120150102619  6877    

   شروق اشرف احمد ابو المكارم محمد 1607120150101785  6878

  شٌماء على على على البطاط 1607120150102217  6879
 

   شٌماء محمد عبدالوهاب رحٌم 1607120150101898  :687

   صابرٌن قاسم عبد الرازق محمود غلمش 1607120150102090  6877

سرحانصفاء اشرف سٌد احمد  1607120150101972  6878    

   عزه سعد مصطفى مرسى عبدالسالم 1607120150101933  6879

الدٌن جمال محمد جمعه شرابى عالء 1607120150102603  6885    
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  على بدٌر ابراهٌم مشعل 1607120150102601  6885
 

   علٌاء على ابوزٌد اسماعٌل 1607120150102608  6886

  فادٌه ابراهٌم ابراهٌم سلٌمان دومه 1607120150102141  6887
 

   فاطمه حمدى حسن ناجى 1607120150101489  6888

   فتحٌه ٌاسر البٌلى حسن البٌلى 1607120150101866  6889

   فرج السٌد السٌد راغب 1607120150102602  :688

  فهمى ربٌع فهمى فضل 1607120150101533  6887
 

   لمٌاء محمد محمد ونس 1607120150101586  6888

   محمد احمد عبدالمنعم عبداللطٌف 1607120150102596  6889

  محمد اسامه محمد محمد عتمان 1607120150102588  6895
 

   محمد رمضان رمضان عمار 1607120150102586  6895

  محمد مصطفى السٌد احمد متولى 1607120150102595  6896
 

   محمد مصطفى السٌد محمد 1607120150102597  6897

   محمود محمد حسن رٌشه 1607120150102599  6898

   مرفت على محمد عبدهللا ابوابراهٌم 1607120150101552  6899

   مروه محمد الشحات محمد طه 1607120150102083  :689

عبد الهادى محمد جادو مروه محمد 1607120150102104  6897    

   مصطفى محمد اسماعٌل محمد الشامى 1607120150102587  6898

   منار ابراهٌم محمود ابراهٌم على حرب 1607120150102198  6899

   منار السعٌد محمود على محمود 1607120150101708  6955

   منار عبد اللطٌف رفاعى الرمسٌسى 1607120150101587  6955

هللا محمد طلحة على علىمنة  1607120150102130  6956    

   منً عرفه رزق مصباح 1607120150101663  6957

   مها صبرى محمد مصطفى امٌن 1607120150102105  6958

  مى عطٌه محمد عبده برٌش 1607120150101500  6959
 

   نسرٌن صبحى احمد جمعه 1607120150101501  :695

   نسمه رضى ٌوسف ابراهٌم التهامى 1607120150102106  6957

   نهى رأفت السٌد عبدالمجٌد زٌدان 1607120150101561  6958

   نورا ابراهٌم السعٌد طبل 1607120150101609  6959

   هبه شحاته حسن على نصار 1607120150102142  6955
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  هبه محمود شعبان محفوظ عبدالرسول 1607120150101710  6955
 

   هدى رضا توفٌق علٌبه 1607120150101544  6956

  هدٌر ماهر حفنى بٌومى 1607120150101966  6957
 

   هشام محمد عبد النبى رجب احمد 1607120150102096  6958

تاحهناء رضا مصطفى عبدالف 1607120150102598  6959    

   هند احمد محرم عبدالرحمن ابو عوف 1607120150101645  :695

  هند احمد محمد احمد الدكرورى 1607120150101646  6957
 

   هند محمد محمد صفٌه 1607120150101545  6958

   ورده رمضان احمد بهنساوى 1607120130102099  6959

  وفاء محمد عبدالوهاب محمد السٌد 1607120150101854  6965
 

   ٌاسمٌن احمد بدر عطٌه زٌدان 1607120150101832  6965

  ٌاسمٌن سامى محمد شمه 1607120150101546  6966
 

   ٌاسمٌن شواف عطوه ٌونس سعد 1607120150101833  6967

   ٌحٌى الزكٌر ابراهٌم عبدربه 1607120150101814  6968

   ٌوستٌنا فهمً زكً حماٌه 1607120150101602  6969

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
   السٌد محمد السٌد ابراهٌم مجاهد 1607120140103269  :696

   حسٌن محمد محمد عبد الفتاح حماده 1607120140103141  6967

   دٌنا جمال جابر احمد موسى 1607120140102645  6968

   رامى سامح احمد محمود كامل 1607120140102560  6969

  رضا السٌد عبدالحمٌد على حسن 1607120140102854  6975
 

   عبد هللا عادل محمد محمد ابراهٌم غبٌش 1607120140102670  6975

   على احمد احمد البٌاع 1607120140102774  6976

   محمد رمضان عاطف سعٌد 1607120140103184  6977
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                          ار        ـــــــــاالث قسن

 ( 98 رقن )لجنت                (  ظام) انتالئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم حمدى ابراهٌم محمد غازى 1607120150101251  6985
 

ىشفٌق بدو ىاحمد بدو 1607120150101334  6986    

  احمد محمد رمزى عبدالتواب عشوش 1607120150100908  6987
 

صٌاداخالق اٌمن محمد محمد ال 1607120150101095  6988    

   اسراء رضا عبدالعلٌم عبدالغفار جابر 1607120150101235  6989

   اسراء محمود خمٌس عبد العزٌز 1607120150100436  :698

  اسالم رمضان عبد العزٌز محمد رزق 1607120150101021  6987
 

   اسماء ثروت محمد هنداوى عبد الال 1607120150100114  6988

دالجواد شوغىالسٌد محمد السٌد عب 1607120150100477  6989    

  امٌره عادل عبد العزٌز عبد الهادى عصر 1607120150100270  6995
 

   اٌه ابراهٌم احمد محمد عوٌضه 1607120150100305  6995

  اٌه عبد المجدى غٌث السٌد البحٌرى 1607120150100623  6996
 

   اٌه فرٌد فرٌد على صالح 1607120150100106  6997

ى ابوستهاٌه قطب قطب بسٌون 1607120150100115  6998    

   تقى عصام بهجت محمد الدباح 1607120150101382  6999

   جهاد محمد فتحى ابراهٌم الصباغ 1607120150100917  :699

   حسٌن عبد هللا عطٌه عبد هللا غانم 1607120150100998  6997

   حورٌه فتحى اسماعٌل فرج العدوى 1607120150100368  6998

   حٌاة ابراهٌم فتحى السقا 1607120150101102  6999

   رقٌه محمد محمود الدسوقى 1607120150100369  69:5

   زٌنب عبد ربه ابراهٌم عبد ربه 1607120150100273  69:5

   سكره حمدى سعد عبد الرحٌم داود 1607120150101390  69:6

   سلمى جابر عبد الحمٌد عبد الحمٌد علٌمة 1607120150101391  69:7

   سمر مسعد احمد احمد فتح هللا 1607120150100124  69:8

  سمٌحة عبد الناصر ابراهٌم محمد الملٌجى 1607120150100342  69:9
 

   شٌماء عبد هللا أحمد عبد الفتاح الصعٌدي 1607120150101423  ::69

   عاٌده عماد سند غالى عطٌه 1607120150101143  69:7

   عبد الرحمن محمد محمد هالل 1607120150102382  69:8

القادرعبد هللا محمود محمد عبد  1607120150100799  69:9    

   عالء عاطف محمد ابراهٌم عٌاد 1607120150101451  6975
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             ار                     ـــــــاالث قسن

 ( 99 لجنت رقن )               ) انتظام  (الئحت جديدة 
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ز حسن السٌدفلاير عبدالعزٌ 1607120150100935  6975   
 

   مجدى سعٌد قمر علً النجار 1607120150101463  6976

  مجدى محمد عٌسى ٌوسف 1607120150102381  6977
 

   محمد ابراهٌم محمد احمد منصور 1607120150102380  6978

   محمد احمد عبدالعاطى السعودى 1607120150100031  6979

   محمد مسعود سلٌم ابراهٌم بشت 1607120150100016  :697

  مروه محمود محمد عبدالعظٌم الخٌاط 1607120150100353  6977
 

   مصطفى رشاد بدوى حموده 1607120150101328  6978

   منه هللا توفٌق محمد ناصر 1607120150101168  6979

  منه هللا ناصف واصف علً شحاتة 1607120150100326  6985
 

   مٌرنا خالد محمد عطٌه 1607120150100607  6985

ت محمد زٌادهمٌرنا رفع 1607120150100118  6986   
 

   نرمٌن محمود السٌد محمود عبد الداٌم 1607120150101380  6987

   نورهان اسماعٌل حمدي ٌوسف 1607120150101076  6988

   هاجر محمد احمد الدرولً 1607120150100627  6989

   هدى اسماعٌل اسماعٌل ابو العطا ابو العال 1607120150101220  :698

محمد الشباسى هند ابراهٌم سعد 1607120150102379  6987    

   ٌاسمٌن عٌسى احمد عٌسى شكر 1607120150101053  6988

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                   كليـــت اآلداة                                                                             

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 59 /59 /655: 

HEBA 

 

559 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت          ار                     ــــــــاالث قسن

 (  99لجنت رقن )               ( ظام) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس وي الرقن االكبدي هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
  احمد اشرف محمود عبد الحمٌد احمد 1607120140102199  6989

 

   احمد محمد احمد المغازى 1607120140101731  6995

   احمد نبٌل بدر بٌومى جاوٌش 1607120140100850  6995

ناسالم شوقى احمد شهاب الدٌ 1607120140101513  6996   
 

   اسماء مبروك عبد الحى محمد مبارك 1607120140101773  6997

   رشدى فوزى محمد محفوظ خزٌمى 1607120140102257  6998

  عبدالفتاح محمد عبد الفتاح مندور 1607120140100840  6999
 

  محمد خالد ابو الٌزٌد محمد الشافعى 1607120140102253  :699
 

   محمد سعد محمد السٌد نصار 1607120140100834  6997

   محمد على محمد محمد على 1607120140102352  6998

   محمود فٌصل عبدالحلٌم عبدالعزٌز حمد عٌسى 1607120140101032  6999

   مصطفى محمود عبد اللطٌف محمود غانم 1607120140100849  7555
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الئحت          االثــــــــار                      قسن

 ( 111 لجنت رقن )               ) انتظام (جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -تابغ : 
   مى ابراهٌم منصور حامد 1607120140101757  7555
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الئحت                ار              ــــــاالث قسن

 ( 111 لجنت رقن )               (  ساب) انتجديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهٌم السٌد احمد محمد 1607120150101981   7556
 

   احمد رشدى حامد خلٌل 1607120150102383  7557

  احمد هانى محمود محمد محمود ابوطاحون 1607120150101536  7558
 

محمداسراء عطٌة عبد المنصف عطٌة  1607120150102140  7559    

   اسعاد فاروق محمد النادى البحٌرى 1607120150102389  :755

   اسماء حسنٌن فؤاد حسنٌن السالمونى 1607120150102003  7557

  اسماء محمد عبد القادر محمد الدرس 1607120150102399  7558
 

   اسماء ٌحٌى سعد حسبه 1607120150102000  7559

   اسماعٌل نبٌل اسماعٌل الدسوقى 1607120150102384  7555

  االء فوزى محمد بٌومى دعبس 1607120150101558  7555
 

   امجد محمد عبد القادر عطٌه عبد العزٌز 1607120150102387  7556

  اٌمان ٌحًٌ محمد ابو زامل 1607120150101516  7557
 

   اٌه عبدالمقصود السٌد عٌسى 1607120150102075  7558

   جٌهان عبدالجواد على ابوحجاج 1607120150102076  7559

   حسام حسن محمد الكتامى 1607120150102388  :755

   حسناء احمد فهمى السحماوى 1607120150101592  7557

   دٌنا مصطفى عبدالحمٌد محمد 1607120150102166  7558

   رضوى محمد صالح على مٌدان 1607120150101978  7559

   روده عبدالهادى مصطفى غازى 1607120150101861  7565

    بظاظورٌم هاشم عبدهللا 1607120150101930  7565

   ساره محمد السعٌد حجازى 1607120150101509  7566

   ساره محمد سعد محمود ابو المجد 1607120150102093  7567

   ساره مختار ابراهٌم احمد 1607120150102137  7568

   سوزان محمد جمال ابراهٌم الدٌهى 1607120150102082  7569

  صفاء خالد محمد عمر خالد 1607120150101698  :756
 

   صفوت محمد محمد عبدهللا محمد 1607120150102292  7567

   عمار محمد عبد القادر زٌدان 1607120150102386  7568

   كرٌم ابراهٌم سلٌمان محمود قندٌل 1607120150101540  7569

   مارى فخرى توفٌق زكى حبشى 1607120150101594  7575
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               ( ساب) انتالئحت جديدة   ار           ــــــــاالث قسن

 ( 111 لجنت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد ابراهٌم مصطفى مصطفى جمعه 1607120150102385  7575
 

   مصطفى السعٌد عبدالجٌد الشباسى 1607120150102238  7576

  مٌرفت حسٌن انور عبد المجٌد العماوى 1607120150101700  7577
 

   مٌرنا محمد عصام عبد الرحمن امٌن طعٌمة 1607120150102053  7578

   ندا ابراهٌم على ابراهٌم عبد اللطٌف 1607120150102110  7579

   ندى السٌد عبدالرحٌم السٌد 1607120150101653  :757

  نورهان محمود مصطفى محمود ابوطاحون 1607120150102070  7577
 

   هادى جمعه عبدالمنعم عبدالعزٌز رمضان 1607120150102010  7578

   هامٌس عادل حسن حسن المالحه 1607120150101526  7579

  هاٌدى محمد السٌد محمود ابو جلمبو 1607120150102054  7585
 

   ٌمنى على بسطاوٌسى جابر 1607120150101596  7585

 طـــالب باقــوى لالػــادة 

   ابراهٌم ممدوح فتحى محمد عثمان 1607120140102565  7586

لم عبدالعالامٌرة عامر سا 1607120140102713  7587    

   امٌره خطاب مهران غرابٌل 1607120140102480  7588

   اٌمان عبد العظٌم ابراهٌم حسٌب 1607120140102530  7589

   حمزه حامد مصطفى ٌوسف الدٌاسطى 1607120140102853  :758

   رغده غانم احمد حسن غانم 1607120140102865  7587

لعنٌنعادل عماد حمدى عبد الكرٌم ابو ا 1607120140102494  7588    

   عاصم على السٌد ذكى 1607120140102937  7589

   عهود محمد عبدالعزٌز ابراهٌم الزفتاوى 1607120140102609  7595

   فاطمة عبد العلٌم احمد طه غالى 1607120140102875  7595

  محمد عبد الناصف عبد العزٌز سالم 1607120140103231  7596
 

   مرٌم مجدى احمد عبدالفتاح 1607120140102876  7597

   منى عبد المجٌد سامى الصاوى 1607120140102734  7598

   ندى سعٌد كمال محمد الكٌالنى 1607120140102499  7599

   ٌوسف محمد عبدالسالم احمد عبد السالم 1607120140102827  :759
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 ( 112 ) لجنت رقن               ( ظامانت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد السٌد احمد الخطٌب 1607120150101377  75:5
 

   احمد حامد سعد ابوالسعود 1607120150101282  75:6

  احمد خٌرى محمود البنا 1607120150101250  75:7
 

   احمد صبحى عبد العزٌز احمد الفالح 1607120150102501  75:8

   اسراء مجاهد محمد الشنابى 1607120150101059  75:9

   اسراء محمد على محمد غانم 1607120150100049  ::75

  اسراء محمد محمد عبد التواب شبار 1607120150100845  75:7
 

   اسماء بركات مظهر النحراوى 1607120150101033  75:8

   اسماء سعد ٌوسف عبد الحلٌم 1607120150100925  75:9

زغلول غازىابراهٌم اسماعٌل    1607120150102500  7575   
 

   االء عبد الغفار عالم عبد الغفار البر 1607120150102502  7575

  االء ٌسرى اسماعٌل الجمل 1607120150101010  7576
 

   امانى توفٌق ابراهٌم توفٌق عبدهللا 1607120150100052  7577

   امل عبدالمقصود عباس تراب 1607120150100167  7578

نٌه حسن عبد الخالق حسن نوارام 1607120150100291  7579    

   امٌره احمد حسٌن احمد 1607120150100760  :757

   امٌره جالل الشاملى محمد ٌحٌى 1607120150100913  7577

   امٌره حسن محمود على المهدى 1607120150100609  7578

   امٌره عادل االمٌر عثمان امٌن العزب 1607120150100054  7579

احمد حسن خلٌلامٌره مدحت  1607120150100351  7585    

صالح ٌاسٌن هاٌمان حماد 1607120150101042  7585    

   اٌمان محمد عبد العزٌز ابراهٌم خالد 1607120150101253  7586

   اٌمان محمد محمد اصٌل عرفه 1607120150101179  7587

   اٌناس على ابراهٌم احمد عرابى 1607120150100079  7588

الدسوقى اٌه السٌد محمود محمد حسن 1607120150101386  7589   
 

   اٌه مقبل محمود عبدالفتاح غازى 1607120150100110  :758

   جهاد مسعد عبدالكرٌم القروى 1607120150100042  7587

   حسام حمدى عبد المطلب النجار 1607120150101141  7588

   دعاء ابراهٌم خلٌل ابو خضره 1607120150101400  7589

   دعاء السٌد السعٌد حسن الطحطاوى 1607120150102493  7595
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 ( 113 لجنت رقن )               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  راجٌه حامد محمد عبدالجلٌل عبده الهنداوى 1607120150100658  7595
 

ى عبد المعطى نوٌررانٌا شعبان عبد المعط 1607120150102497  7596    

  رحاب رشدى عبدالعزٌز عبدالسالم سٌد احمد 1607120150100319  7597
 

   رحمه محمد ابراهٌم محمد قنعر 1607120150100058  7598

   رحمه ٌسرى عبد القادر محمد محمود 1607120150100555  7599

   روٌدا مصطفى ابراهٌم حسٌن 1607120150102508  :759

احمد محمد العرسى رٌهان على 1607120150100681  7597   
 

   زٌنب صالح الدٌن على عبد الهادى 1607120150100506  7598

   ساره محمد عبد الرحمن محمد الخالل 1607120150101413  7599

  سعاد السٌد توفٌق احمد على 1607120150100498  7555
 

   سلمى على مصطفى محمدغنٌم 1607120150101070  7555

فى سٌد احمدسلوى ٌسرى السٌد مصط 1607120150100784  7556   
 

   شروق عادل سرى بدران عزب 1607120150100639  7557

   شرٌف عالء فرحات عبدالقادر 1607120150101435  7558

   شعبان ابراهٌم ابراهٌم عبد العزٌز عٌد 1607120150100216  7559

   عادل احمد محمد السٌد المستكاوى 1607120150102507  :755

مد عبد النبىعاطف ابراهٌم السٌد مح 1607120150102503  7557    

 يذـــقبف قأيـــ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد ابو حشاد 1607120150102589  7558
 

   عزه عبد المجٌد عبد ربه سعد حلحٌل 1607120150101424  7559

   محمد ابراهٌم مصطفى عبدالرحمن الدهمه 1607120150102590  7555

   محمد مصطفى السٌد العنتراوى 1607120150101094  7555

   مصطفى محمود عبد الحمٌد بطٌخ 1607120150102491  7556

   معاذ ماهر السٌد الٌمانى سالمه 1607120150102505  7557

   مى عبدالعزٌز محمد عبدالغنى حنوره 1607120150100859  7558

  مٌار سعد سعد مسعد احمد شحاتة 1607120150100967  7559
 

   نبٌله مصطفى محمد محمد عٌد 1607120150100500  :755

   ندى عبدهللا ٌوسف ابراهٌم الشال 1607120150101189  7557

   نورهان إبراهٌم محمد بدر 1607120150101395  7558

   هاجر ساطع عبد الحمٌد جاد 1607120150101405  7559

   هبه هللا مروان فوزى النجار 1607120150100907  7565
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 (114  جنت رقن )ل               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هدٌر منصور احمد السٌدنعمه هللا 1607120150102506  7565
 

   هناء صابر ابراهٌم مسلم جوده 1607120150101122  7566

  وفاء عبده عبد الباعث على حسٌن غالب 1607120150100163  7567
 

محمد احمد سعدوالء  1607120150102504  7568    

   ٌاسمٌن ابراهٌم ابراهٌم صالح 1607120150100755  7569

   ٌسرا محمد عبد الحً تاج الدٌن 1607120150101303  :756

 طـــالب باقــوى لالػــادة 

  احمد عبد الفتاح صادق ابراهٌم على 1607120140101856  7567
 

   احمد محمد عبد الحمٌد احمد عبد الاله 1607120140101857  7568

   اسماء عبدالجبار حسٌن محمد محمد 1607120140101693  7569

   السٌد جمال عبده غازى جواد 1607120140101194  7575

   امٌنه ابراهٌم عبد العاطى احمد داود 1607120140101403  7575

   اٌمان عادل فتح هللا الدالل 1607120140100998  7576

   اٌمان عاطف رزق عبد الحلٌم عوض 1607120140101967  7577

   اٌه ابراهٌم احمد اسماعٌل االطٌر 1607120140101822  7578

   اٌه الشحات عبد هللا البسطوٌسى محمد 1607120140101756  7579

   اٌه عبد الحلٌم مسعد السٌد حامد 1607120140101995  :757

   خلود رشاد منصور محمد شتا 1607120140101524  7577

   دٌنا قاسم السٌد قاسم 1607120140102414  7578

   رنا محمود احمد الحكٌم 1607120140102237  7579

  سالى عادل عبد الستار عبدالسالم العربى 1607120140102189  7585
 

   سعٌد اسماعٌل سعٌد السٌد عبادٌه 1607120140100643  7585

   شروق اشرف السٌد محمد وحٌش 1607120140101828  7586

   شٌماء اشرف انٌس محمد النصراوى 1607120140101830  7587

   شٌماء ربٌع ابراهٌم ابو النجاه الحكٌمى 1607120140100883  7588

   على احمد على اسماعٌل خٌر هللا 1607120140101726  7589

   فاطمه ابراهٌم مرشدى احمد الملٌجى 1607120140100801  :758

   فاطمه اسامه محمد السٌد دغٌدى 1607120140101379  7587

   مبروكه عبد الونٌس عٌسى عطا هللا 1607120140101975  7588

محمد عبدالسالم عبد الحمٌد محمود    1607120140102979  7589    

   مروان محمود محروس على غزال 1607120140103222  7595
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

سبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 (  115لجنت رقن )               انتظام (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــالب باقــوى لالػــادة -بغ : تا 
  مروه حموده احمد على 1607120140102420  7595

 

   منار عبد الحلٌم المرسى تبع السٌد 1607120140101833  7596

   نهى مختار احمد الحفته 1607120140103265  7597

  هدٌر هانى محمد عبد الواحد هانى 1607120140101021  7598
 

ابو شنبوالء على صابر  1607120140100782  7599    

  ٌاسمٌن محمد حلمى محمود حسانٌن 1607120140101672  :759
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 ( 115 لجنت رقن )               اب (انتس

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد جمال محمد ابراهٌم الجٌزاوى 1607120150101713  7597
 

   احمد محمد الشواف مغازى البهنساوى 1607120150101714  7598

ابراهٌم خضرعظٌم احمد مسعد عبدال 1607120150102519  7599   
 

   اسامه صابر عٌسى رٌحان 1607120150102246  75:5

   اسالم رضا فتحى عبدالرازق 1607120150102517  75:5

   اسماء بسٌونى حسن حامد 1607120150101950  75:6

  اسماء هالل ابراهٌم محمد محمود السماحى 1607120150102248  75:7
 

   اشرف محمد عبدالحمٌد رزق 1607120150102526  75:8

ء جمال احمد مصطفى ٌوسف االختٌاراال 1607120150101941  75:9    

  امال هالل عبد المجٌد سالم 1607120150102244  ::75
 

   امل عزت غازى محمد 1607120150101960  75:7

  امنٌه حسن حلمى على نمٌس 1607120150101895  75:8
 

   امنٌه محمد سعد محمد اإلخطابى 1607120150102050  75:9

الغندور انغام لملوم عبدالواحد 1607120150102523  7575    

   اٌمان السٌد عبدالستار محمود الجمل 1607120150102522  7575

   اٌمان شرٌف محمد ابراهٌم احمد 1607120150102170  7576

   اٌمان محمد خلٌل الجدى 1607120150102028  7577

   اٌمان محمد كامل ٌوسف شعبان 1607120150101724  7578

   اٌمن احمد محمد داود 1607120150102525  7579

   اٌمن نبٌل األلفى السٌد الشرقاوى 1607120150102156  :757

   اٌه ٌسرى عبد الونٌس احمد سلٌمان 1607120150101619  7577

   جٌهان محمد محمد عبد الجواد شوالى 1607120150101492  7578

   حسناء صبرى محمود على حسن عطٌه 1607120150101607  7579

   حنان صبحى احمد محمد كمون 1607120150102524  7585
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 (116  لجنت رقن )               انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  خالد محسوب السٌد بسطوٌسى 1607120150102770  7585
 

ابراهٌم حسن غانمخلود عادل  1607120150101566  7586   
 

  خلود مراد االمٌر السعٌد سعده 1607120150102527  7587
 

  دالٌا خمٌس اسماعٌل السٌد الوردانى 1607120150101567  7588
 

  دعاء ابو العطا محمد عتمان 1607120150101486  7589
 

  دٌنا رفعت السعٌد علٌبه 1607120150102064  :758
 

فاجىرانٌا صالح محمد محمد خ 1607120150101550  7587   
 

  رانٌا عبد الرازق محمد سٌد احمد 1607120150101620  7588
 

   رانٌا محمد احمد الحمراوى 1607120150101494  7589

  رانٌا ٌحٌى فتحى الباز 1607120150101869  7595
 

   رٌم محمد احمد الحلٌسى 1607120150102063  7595

   رٌهام مصطفى محمود حامد قصه 1607120150101803  7596

   زٌاد محمود مصطفى ٌوسف 1607120150102511  7597

  زٌنب علً عبداللطٌف حسن 1607120150101958  7598
 

   ساره ابراهٌم امام محمد عبدالرحمن 1607120150101773  7599

   ساره خالد سعٌد ابو حادش 1607120150102029  :759

  سالى مامون ٌوسف النجار 1607120150101496  7597
 

لٌفلسامٌه السٌد عبده مصطفى ف 1607120150101579  7598    

  سامٌه ذكى على على غزالن 1607120150102534  7599
 

   سعٌده على حسنى على الفاضلى 1607120150101932  7655

   سعٌده محمد محمود فلٌفل 1607120150101543  7655

   سلمى محمد زكى مصطفى شرف 1607120150102226  7656

   سلمى مصطفى محمد محمد الشرقاوى 1607120150102532  7657

   سلٌمان محمد عبدالحمٌد احمد العوضى 1607120150102529  7658

   سماح السٌد محمد على الحلبى 1607120150101585  7659

   شٌماء طارق محمد نقٌطه 1607120150102528  :765

   شٌماء ٌوسف عبدالقوى الزغبى 1607120150102535  7657

   عادل عبدالباسط فرحات على رمضان 1607120150102530  7658

رى على غازى عبدهللاعادل ٌس 1607120150102549  7659    

   عبد الحكٌم جمال عبد الناصر مصباح عبدالعزٌز 1607120150102531  7655
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 ( 117 لجنت رقن )               انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبٌر سعٌد سعٌد عرجاوى المسٌرى 1607120150102533  7655
 

  عبٌر فرج علً جمعه 1607120150101519  7656
 

  كرٌمان نسٌم محمد الزراع 1607120150102036  7657
 

  كمال اشرف كمال عبدالحمٌد 1607120150102536  7658
 

  لٌلى الششتاوى الششتاوى عبد الحلٌم 1607120150101737  7659
 

سماعٌل مهنامحمد ابراهٌم احمد ا 1607120150102547  :765   
 

  محمد احمد على المرسى 1607120150101813  7657
 

  محمد الشوادفى محمد السعٌد 1607120150102542  7658
 

   محمد حلمى على شمس الدٌن 1607120150102769  7659

   محمد صالح عبدالكرٌم عبدالكرٌم غنٌم 1607120150102545  7665

  محمد على مروان على ابراهٌم بدر 1607120150102543  7665
 

   محمد فتحى فتوح السعداوى ابودسوقى 1607120150101597  7666

   محمود رضا شفٌق عبداللطٌف عزٌه 1607120150102537  7667

   محمود سعد محمد اسماعٌل عامر 1607120150102548  7668

  محمود محمد على احمد شداد 1607120150102541  7669
 

   مرنا محمد توفٌق على محمد 1607120150101743  :766

   مروه صالح عبدالسالم عبدالقادر الصعٌدى 1607120150101976  7667

  مروه محمد احمد محمد الزٌادى 1607120150102163  7668
 

   مروه محمد لطفى محمد عمر 1607120150101957  7669

  مروه محمود سعد عماره 1607120140102940  7675
 

   مصطفى اسماعٌل ابوالعنٌن عطٌه 1607120150102544  7675

ى اسماعٌل عبد المقصود غنٌممن 1607120150101955  7676    

   مى محمد فرج ٌوسف 1607120150102538  7677

   مٌرهان حمدى فؤاد ٌوسف على عبده 1607120150101934  7678

   نرمٌن الهاللى محمد الشربٌنى عرابى 1607120150102594  7679

   نوران عبد الناصر عمر حمزه على 1607120150102569  :767

محمد البدالىنورهان حازم  1607120150101781  7677    

   نٌره محمد محمد ابراهٌم حرفوش 1607120150102037  7678

   هاجر ابراهٌم محمد ابراهٌم قبالن 1607120150101613  7679

   هادى على عبدالخالق على فاضل 1607120150102546  7685
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) الئحت جديدة           الوكتباث والوؼلوهاث      قسن

 ( 118 لجنت رقن )               انتساب (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هانم عبد الحكٌم زٌن العابدٌن ناجى 1607120150101954  7685
 

  هبه احمد حموده خطاب 1607120150102591  7686
 

  هبه احمد مرسى سالم 1607120150101497  7687
 

  هدٌر محمد الحسٌنى بشر 1607120150101935  7688
 

  هشام محمود احمد البنا 1607120150102061  7689
 

  هناء انس عبدالجواد على ابوالفروح 1607120150101553  :768
 

  هند سمٌح أحمد سعٌد الجوهرى 1607120150102200  7687
 

  هند محمد انور ادرٌس ابراهٌم 1607120150102540  7688
 

  هوٌدا ابراهٌم محمد عبدالرازق ابوابراهٌم 1607120150102539  7689
 

   ورده محمد ابراهٌم البٌلى 1607120150102208  7695

  ٌاسمٌن شاهٌن السٌد اسماعٌل عمر 1607120150101962  7695
 

   ٌاسمٌن محمد محمود محمد عجوه 1607120150101498  7696

   ٌاسمٌن محمد ٌوسف السعٌد 1607120150102077  7697

 طـــالب باقــوى لالػــادة 
  اسراء السٌد ابراهٌم محمد جاهٌن 1607120150102509  7698

 

   اسراء انور السٌد على غازى 1607120140102874  7699

  اٌناس اشرف عبدالمنعم كمون 1607120140102691  :769
 

   ثرٌا عبد السالم احمد على االجه 1607120140102722  7697

   سمر سعٌد ابراهٌم القصار 1607120140102474  7698

   سمٌه السعٌد محمد عمر فٌود 1607120140102949  7699

   سهٌله نبٌل السٌد رجب رسالن 1607120140102577  76:5

   محمود مصطفى محمد شحاته مصطفى خلٌل 1607120140102935  76:5

   مروه احمد سالم احمد الجداوى 1607120140102941  76:6

   منار ابوالمجد حسٌن على 1607120140102498  76:7

   نادٌه ماهر عبدالفتاح الجوهرى 1607120140102939  76:8

صام ابراهٌم عبد الداٌم ابراهٌمنورهان ع 1607120140102613  76:9    

   نورهان محمد صالح عبدالعاطى 1607120140102710  ::76

   هاله سعٌد محمد محمد عبد الباقى 1607120140102514  76:7

   هدٌر شامخ ابراهٌم مصطفى الحفناوى 1607120140102897  76:8

  وفاء محمد سعٌد عباس 1607120140102780  76:9
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 م 2016/2015 للعام جامعً                 االولى         طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  
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) الئحت جديدة             اللغاث الشرقيت          قسن

 (119  لجنت رقن )               (  ظامانت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حماده كرم محمد عبد هللا قشالن 1607120150100801  7675
 

   دٌنا محمد احمد سلٌمان داود 1607120150100985  7676

د بحٌرى حسٌنرنا احمد محم 1607120150100127  7677   
 

   رٌهام ابراهٌم الطنطاوى عبد الحمٌد 1607120150101068  7678

   سلمى سمٌر السٌد عفٌفى 1607120150100606  7679

   صفاء سعد سلٌمان عبدالواحد سلٌمان 1607120150100084  :767

  فؤاد سعد فؤاد مرقص ابراهٌم 1607120150101062  7677
 

ابمحمد حامد نبٌل حامد خط 1607120150100932  7678    

   محمد عبد الوهاب كتٌر عبد الوهاب شتٌة 1607120150101088  7679

  هدٌر عنتر على نصار 1607120150101194  7685
 

  احمد محمد عبد المنعم ابراهٌم شمس الدٌن 1607120150102781  7685
 

  احمد محمد على ابراهٌم حرفوش 1607120150102782  7686
 

السٌداسماء محمد الجعفرى محمود  1607120150102783  7687   
 

  االء رافت سامى محمد ٌونس 1607120150102784  7688
 

  عبد الرحمن خٌرى احمد احمد وربى  1607120150102785  7689
 

  مصطفى محمود ابراهٌم العشرى  1607120150102786  :768
 

 طـــالب باقــوى لالػــادة
   اشرف عمر زهر الدٌن محمد الخطٌب 1607120140103347  7687

مه زغلول ابراهٌم مصطفىبس 1607120140102256  7688    

   مصطفى حسام بدرى على حسن 1607120140102203  7689
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) الئحت جديدة       اللغاث الشرقيت                قسن

 ( 111 لجنت رقن )               ( سابانت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسماء عطٌه على عطٌه حمد 1607120150102256  7755
 

   رٌهام ابراهٌم زكى حوطل 1607120150101523  7756

  عادل عبد المجٌد عبد القادر محمد رضوان 1607120150102016  7757
 

   عمر محمد السٌد ابوالعال 1607120150102060  7758

طى علىفاطمه على عبدالمع 1607120150102258  7759    

   محمد عاطف محمد زكى محمد 1607120150101983  :775

  ٌسرى السٌد السٌد ٌوسف العفٌفً 1607120150101997  7757
 

  نغم اشرف امٌن عبد الحمٌد  1607120150102780  7758
 

 طـــالب باقــوى لالػــادة
   احمد رضا محمد جادهللا 1607120140102647  7759

محمد الجرٌدىاحمد سعد السٌد  1607120140102557  7755    

   ساره عادل مبروك محمد ابو طالب 1607120140102802  7755

   شٌماء محمود اسماعٌل ابوالعطا 1607120140102894  7756

   منى رجب عبدهللا بدوى 1607120140102727  7757

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


