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قسن  اللغت العربيت                              الئحت 

 (   1جديدة ) انتظام (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد السٌد محمد الؽرٌب احمد 1061176116167061  1
 

   احمد محمد حسن حسن 1061176116166076  7

  احمد ممدوح موسً موسً ٌوسؾ الحضرى 1061176116166303  3
 

   اروى شفٌق فتح هللا شحاته شكر 1061176116166061  0

   اسراء اٌمن صبرى احمد مصطفى 1061176116167017  5

   اسراء حمدى زكى ابراهٌم مصطفى العرٌان 1061176116166501  0

  اسراء ماهر عبدالعلٌم احمد الزٌات 1061176116161665  1
 

   اسراء محمود محمد احمد الشٌخ 1061176116161150  0

   اسماء محمود رمضان محمود عماش 1061176116166605  9

  االء عطٌه عبدالمولى السٌد احمد 1061176116167071  16
 

   السعٌد مصطفى السعٌد محمد 1061176116161773  11

  امانى جالل محمد حجازى 1061176116161600  17
 

   امانى محمد كمال احمد بدر 1061176116166500  13

   امنٌه ولٌد عزالرجال محمد القطان 1061176116166561  10

   امٌره احمد عبد الفتاح علً محمد 1061176116166705  15

   امٌره رضا محمد فهمى الشاذلى 1061176116166301  10

   امٌره سالم عبد اللطٌؾ سالم 1061176116166007  11

ه محسن ابراهٌم الشافعى النجارامٌر 1061176116166000  10    

   امٌن محمود ابو النجاة محمود قنعر 1061176116161000  19

   امٌنه السٌد سند ابو زٌد 1061176116166615  76

   اٌمان ابراهٌم على منتصر  1061176116167003  71

   اٌمان عبدالؽفار عبد الحفٌظ عبد الؽفار مشعل 1061176116166030  77

   اٌمان على فوزى محمد على 1061176116166751  73

   اٌمان محمد طلبة محمد سعد 1061176116166100  70

   اٌمان محمد محمد محمد جعفر 1061176116166375  75

  اٌه شعبان محمد احمد السقا 1061176116166035  70
 

   اٌه عبد الجواد محمد محمد رجب 1061176116166036  71

عبدالؽنى سلٌمان اٌه عبد الؽنى سعد 1061176116166700  70    

   اٌه عبد هللا نبوى عوض الدعدر 1061176116161335  79

   جالل السٌد جالل ابراهٌم 1061176116161770  36



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 

 واالقليويت فً اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحىث علويت تىظف بوب يخذم البيئت الوحليت 
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

1 

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

 (  2الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )           لغة العربية     قسن  ال

 بث هالحظ التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  جهاد احمد احمد محمد الشعراوى 1061176116166061  31
 

  حسام شاكر بلتاجى شلٌل 1061176116166069  37
 

   حسام مصطفً عوض محمد سٌد احمد 1061176116166071  33

  حسناء معوض الطنطاوى البواب الطنطاوى 1061176116161766  30
 

   حنان سامى السٌد خلٌل شوشه 1061176116167070  35

   خلود خالد السٌداحمد السٌد 1061176116166370  30

   خلود خالد على عبدالقادر عثمان 1061176116166379  31

  دعاء فاٌز عبدالمقصود احمد حسٌن 1061176116167070  30
 

   رافٌع أحمد على على كنون 1061176116161190  39

   رباب عبدهللا كمال عبدهللا سالمه 1061176116166601  06

  رحاب حسن محمد حسن حجاج 1061176116166619  01
 

   رحاب محمد محمد الشعراوى 1061176116166093  07

  رقٌه عبدالحمٌد حامد العرابى حماد 1061176116161056  03
 

   رواٌدا منٌر محمد المكً 1061176116161603  00

   سماح بدٌر عبد البارى ابراهٌم الشٌخ 1061176116166779  05

ود جمعه احمد فتٌانىسمر محم 1061176116161660  00    

   سها محمد السٌد حسٌن عطا هللا 1061176116166711  01

   سهٌر عاطؾ مصطفً عوض هللا 1061176116161069  00

   شروق صبحى مسعد عبدالسمٌع السعداوي 1061176116166330  09

   شروق محمد محمد احمد النهرى 1061176116161301  56

ى الشٌخشهاب عزالرجال عل 1061176116166799  51    

   شٌماء ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم 1061176116167077  57

   عبدالرحمن عادل عبدالستار محمد رماح 1061176116167073  53

   عزه عبد هللا ابراهٌم العٌسوى 1061176116166791  50

   عال سعد محمد محمد عالم 1061176116161000  55

  عال ناصؾ راضى محمد عبده 1061176116166110  50
 

   عالء عثمان مسعد عثمان 1061176116166011  51

   عمرو ٌاسر ناجى حماده داود 1061176116161010  50

   فاطمه خالد نجاتى محمد ابوالعنٌن 1061176116166390  59

   فاطمه محمد عبد هللا محمد مجاهد 1061176116161761  06
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 (   3(               جلنة رقن )  الئحة جديدة ) انتظام             اللغة العربية            قسن

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  فاطمه نصر شحاته محمد 1061176116166061  01
 

  فرحه محمد خلٌفه على الفاضلى 1061176116166709  07
 

   قمره عبدالشافى البلقاسى الحمادى 1061176116161300  03

  كارٌمان سمٌر عباس عبدالتواب القارب 1061176116161100  00
 

   لمٌاء عمر كمال محمد عمر 1061176116166601  05

   محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم 1061176116167075  00

   محمد احمد عبد الرؤؾ محمود 1061176116166100  01

  محمد اسماعٌل حسنٌن ابوالٌزٌد حسن الشٌشٌنى 1061176116166511  00
 

   محمد جاب هللا احمد الؽول 1061176116166150  09

   محمد رضا محروس احمد سعٌد 1061176116166719  16

  محمد صالح محمد رمضان فرج 1061176116166366  11
 

   محمد طه عبد الفتاح رٌحان فرج 1061176116166519  17

  محمد عبد المعز جمال الدٌن قاسم 1061176116166711  13
 

محمد القاضى محمد عصام أحمد 1061176116161617  10    

   محمد على كمال محمد ابوسٌد احمد 1061176116161711  15

   محمد محمود عطٌه محمد الصباغ 1061176116166966  10

   محمد نادر عزت محمد قاسم 1061176116166961  11

   مرفت محمد احمد راضى 1061176116161361  10

   مروه عبد الرحمن محمد ابوشاهٌن 1061176116161767  19

   مرٌم معوض عبد المنجد معوض الشهاوى 1061176116161300  06

   مصطفى عبدالفتاح محمد محمد االشنٌهى 1061176116166173  01

   منار على محمد عبدهللا ؼازى سالم 1061176116166300  07

   منار محمد البلقاسى الحمادى 1061176116161301  03

   منال عطٌة حامد عطٌة الوكٌل 1061176116166315  00

   منة هللا اسماعٌل اسماعٌل الصاوى 1061176116167071  05

  منة هللا شرٌؾ كمال عبد الرؤؾ 1061176116166660  00
 

   منصوره فرٌد بدٌر علً منصور 1061176116166756  01

   منى اسماعٌل ابوالفتوح ابراهٌم 1061176116166313  00

   منى رضا ٌوسؾ ٌوسؾ جمٌعى 1061176116161100  09

   نجوى ابراهٌم ابراهٌم حسن على 1061176116161601  96
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 (   4الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )                  قسن  اللغة العربية      

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ندا عبد هللا محمد الشناوى محمد 1061176116166305  91
 

  ندا على محمد على ابراهٌم 1061176116161690  97
 

   ندى عبد العزٌز عبد العزٌز عبد البارى 1061176116161736  93

  نورا محمد لطفً حامد نصر 1061176116166010  90
 

   نورالهدى هٌثم احمد الحلبى 1061176116167070  95

   هاجر أحمد عبد ربه الشرٌؾ 1061176116161107  90

اجر السٌد محمود محمده 1061176116166055  91    

  هاجر وحٌد زكى احمد عبدهللا 1061176116166356  90
 

   هبه سعد صالح على عبدالال 1061176116166109  99

   هوٌدا صبري محمود على 1061176116161015  166

  ٌاسمٌن جمعه عبدالستار عبدالمجٌد احمد 1061176116166357  161
 

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  احمد حاتم فوزى ابراهٌم بدر 1061176106166171  167
 

   اسماء احمد احمد صوفان 1061176106161330  163

   ثروت سعٌد خمٌس شحاته ابراهٌم خلٌل 1061176106161709  160

   سعاد الدسوقى المتولى ابوالمجد زناته 1061176106161605  165

   عبوده احمد عبداللطٌؾ عبداللطٌؾ زٌد 1061176106161653  160

   محمد محمود عبدالعظٌم محمد البربرى 1061176106161703  161

   محمود احمد احمد عبدالوهاب ضبعون 1061176106161655  160
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 (  5رقن )   الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة          للغة العربية             قسن  ا

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد سامى عبدالؽفار ابوسوٌلم 1061176116167065  171
 

   احمد صبحى احمد محمد ابوعلى 1061176116167060  177

  اسراء جمال ابراهٌم ابراهٌم المالح 1061176116167797  173
 

لطٌؾ عبد العزٌز حساناسراء عبد ال 1061176116161001  170    

   اسراء محمد عبد هللا احمد على 1061176116161003  175

   اسالم اسامه فؤاد محمد نسٌم 1061176116167759  170

  اسماء ابراهٌم ذكى عبد الهادى 1061176116161950  171
 

   اسماء ابراهٌم عبد الرسول إبراهٌم حمادة 1061176116161936  170

خالد عبد الوكٌل بهجات الشكاسماء  1061176116161906  179    

  اسماء زؼلول بالل محمد الروٌنى 1061176116161150  136
 

   اسماء سعد فتحى عبد السالم 1061176116161100  131

  اسماء على ناجى عبدالحفٌظ زاٌد 1061176116167607  137
 

   اسماعٌل بدٌر محمد بدٌر عبدهللا 1061176116167706  133

عبد السٌد الصباغاشرؾ ال 1061176116167705  130    

   السٌد اشرؾ احمد هندى 1061176116167676  135

   امانى محمود محمود على شنقار 1061176116161006  130

   امٌره الشحات محمد رمضان 1061176116161903  131

   امٌره كمال كمال حامد البهنساوى 1061176116161901  130

   اٌمان سعد ابراهٌم شحاته خلٌفه 1061176116161016  139

   اٌمان سٌد احمد محمد شوطه 1061176116161019  106

   اٌمان طلحه السٌد حسن شرشر 1061176116161067  101

   اٌمان على عبد المعبود جلو 1061176116161907  107

   اٌمان محمد عبداللطٌؾ الكٌالنى 1061176116167675  103

   اٌمان ولٌد الشوادفى على الخولً 1061176116167669  100

  اٌه ابوالعنٌن اسماعٌل سرحان 1061176116161900  105
 

   اٌه اسعد السعٌد علً شاهٌن 1061176116161999  100

   اٌه السٌد السٌد ابراهٌم منصور 1061176116161509  101

   اٌه هللا عاطؾ احمد حامد عطٌه 1061176116161197  100

   اٌه حماده عبد الستار محمد 1061176116161010  109

رزق عبد هللا الدماطىاٌه  1061176116167711  156    
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  اٌه صالح بسٌونى خمٌس 1061176116167616  151
 

لٌل الجداوىاٌه صالح عبد الج 1061176116167739  157    

  اٌه محمد ابراهٌم شعبان الوكٌل 1061176116167175  153
 

   اٌه محمد احمد ناصؾ 1061176116167060  150

   اٌه محمد محمد السٌد 1061176116161956  155

   اٌه ناصر عثمان السندى 1061176116167069  150

  اٌه ٌاسر محمد على السقا 1061176116161067  151
 

ء على حسن الٌمنىبها 1061176116161510  150    

   جمال سعد بسٌونى على ابوشعٌشع 1061176116167016  159

  دعاء منٌر ابوالٌزٌد رضوان الفقى 1061176116161063  106
 

   دٌنا قدرى فاروق عبداللطٌؾ ابوقمر 1061176116167133  101

  ذٌنه صبرى ابوزلٌمه ؼنٌم 1061176116161930  107
 

و زٌد صبرهرحاب زكر هللا اب 1061176116167611  103    

   رقٌه احمد محمد على مصطفى 1061176116161011  100

   روان اسماعٌل محمد اسماعٌل محمد 1061176116167011  105

   روان محمد محمود احمد دروٌش 1061176116161055  100

   رٌهام رضا محمد السٌد عبد الشافى 1061176116161070  101

مهناتوح ابو الفمبارك ارٌهام صالح  1061176116167331  100    

   زٌنب خلٌل ابراهٌم محمد خلٌل 1061176116167790  109

   ساره جمال محمد التهامى رضوان 1061176116161950  116

   ساره زكى رٌاض عبد العال 1061176116167617  111

   سحر جمعه صالح رزق هللا الدناصورى 1061176116161905  117

   سحر محمد محمد بردان 1061176116161133  113

   سماح عبد العزٌز عبد الحمٌد ابراهٌم ٌوسؾ 1061176116167670  110

  سندس هانى حسن عبد المعطى 1061176116161091  115
 

   سنٌه سمٌر عبدالمنصؾ أحمد نور الدٌن 1061176116161070  110

   شادٌه شوقى سٌد احمد حسن سلمان 1061176116161010  111

   شروق طه عبد القادر السٌد خرٌم 1061176116167670  110

   شرٌن على محمد محمد السٌد 1061176116161065  119

   صبرى محمد احمد محمد 1061176116161171  106
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 (   7الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )               ن  اللغة العربية         قس

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  صفاء محمد ابراهٌم خلٌل عبد هللا 1061176116161505  101
 

   عبدهللا اشرؾ محمد ٌوسؾ القرنشاوى 1061176116167013  107

  عبده ولٌد عبدالموجود ابراهٌم البقرى 1061176116161500  103
 

   عال السٌد حسن كامل العزبى 1061176116161909  100

   ؼاده عادل أحمد عبد الجواد نافع 1061176116161060  105

   فاطمه ابراهٌم عبدالحمٌد محمد عبدالقادر سلٌمان 1061176116167300  100

  فاطمه السٌد ابراهٌم عبدالعزٌز عٌسى 1061176116167663  101
 

   فاطمه عبد العلٌم محسب محمد محمد حسنٌن 1061176116167173  100

   فاطمه نبٌه محمد عزب جعاره 1061176116167610  109

احد فتوح سعد سودانلبنى عبدالو 1061176116161017  196   
 

   لمٌس مجدى عباس محمد النمر 1061176116161111  191

  محمد جمٌل ابراهٌم ابراهٌم سالم 1061176116167757  197
 

   محمد حسنى محمد شهاوى 1061176116161510  193

   محمد سامح عبدالسالم عبدالوهاب 1061176116167010  190

ورمحمد سامح محمد السٌد منص 1061176116167633  195    

   محمد عمر عبدالنبى محمد باز 1061176116167015  190

   محمد فرٌد كامل السٌد مصطفى 1061176116167513  191

   محمد كمال ابراهٌم عبدالهادى 1061176116167010  190

   محمد مجدى محمد عبد المعطى 1061176116161070  199

   محمد ٌحٌى امٌن ابورٌا 1061176116167011  766

   محمود عٌد احمد محمد خضر 1061176116167019  761

   مرٌم السٌد فتحى الدسوقى الشبه 1061176116167333  767

   مرٌم عٌد الرفاعى فرؼلى 1061176116161900  763

   ممدوح حسنى ممدوح ابوزاٌد 1061176116161513  760

  منال عبده محمد محمد الجزار 1061176116161061  765
 

احمد الدرسمنى احمد عبدالفتاح  1061176116161001  760    

   منى هشام فؤاد مصطفى عٌاد 1061176116161009  761

   مها صبرى جمعه فرحات القرٌضى 1061176116161035  760

   مى احمد محمد ؼالب 1061176116161130  769

   ندا عبدالمحسن عبدالفتاح ابراهٌم الجارحى 1061176116161005  716
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  ندى احمد توفٌق حسانٌن هلٌل 1061176116161500  711
 

   نرمٌن فؤاد عبد الحمٌد عبد الحى عبد الحمٌد 1061176116167165  717

ر عبد الستارفتح هللانرمٌن فتح هللا شاك 1061176116161006  713   
 

   هبه ولٌد مراد عبد العزٌزالمعداوي 1061176116161091  710

   هدى عبد الناصر عبد العاطً دٌاب 1061176116167610  715

   هدٌر ابراهٌم عبده الشناوى عطا 1061176116161010  710

  هدٌر اٌمن المؽازى عرابى عفٌفى 1061176116161000  711
 

بدالحى عبدالسالم عبدالرؤؾهدٌر ع 1061176116161001  710    

   هدٌر محمد جمعه ابراهٌم عفٌفى 1061176116161019  719

  هناء مسعد عوض محمد راؼب 1061176116161907  776
 

   هند السٌد ابو المعاطى ابو زٌد 1061176116161030  771

  هند رفعت السٌد عبدالقادر الشهاوى 1061176116167076  777
 

لنصر عبدالهادى عثمان محمدهند سٌؾ ا 1061176116161013  773    

   والء احمد الشحات احمد صالح 1061176116161993  770

   ٌاسمٌن السٌد جابر السٌد 1061176116167677  775

   ٌاسمٌن حسٌن محمد محمد العزبً 1061176116167709  770

   ٌاسمٌن صالح ابراهٌم محمد السنهورى 1061176116167609  771

د الحسٌنى عبد الوهابٌاسمٌن محمو 1061176116161071  770    
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 (  9الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )           لغة العربية              قسن  ال

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 ــــالب باقـــوى لالعــــادةطـــ

   ابوالعز على ابوالعز على 1061176106167069  701

   احمد عبدالمقصود على القصاص 1061176106167000  707

   اسامه المعداوى الزاهى على 1061176106167009  703

   اسراء قطب فهمى مظال 1061176106167161  700

علىاسماء السٌد عبدالقادر احمد  1061176106167031  705    

   االء عبد العزٌز محمد ابو الفتوح قندٌل 1061176106167103  700

   السٌد حسن السٌد ابراهٌم 1061176106167171  701

   السٌد عبد اللطٌؾ السٌد ؼرٌب سالم 1061176106167160  700

   اٌه محمد جمعه احمد ابراهٌم 1061176106167005  709

  جمال عرفه فتح هللا مطر 1061176106161106  756
 

   رضا محمد رمضان محمد 1061176106167115  751

   ساره السعٌد السعٌد عبد القادر صالح 1061176106167116  757

   عبد الرحمن محسن محمد عبد القادرالعماوى 1061176106167106  753

   عبد هللا محمد حسن محمد القراعى 1061176106167000  750

   عطا مادح عطا على حسن 1061176106167179  755

   محمد خالد المعداوى ابراهٌم 1061176106167171  750

   محمد رجب محمد احمد طلبه 1061176106161056  751

   محمود ٌسرى محمد عبد العزٌز ابراهٌم 1061176106163677  750

   نورهان حسن عبد الفتاح محمد حسن 1061176106167153  759

   هند محمد عبد الجواد عبد هللا على 1061176106167003  706
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 (   01الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقن )       لجنلييية                قسن  اللغة اال

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابتسام مصطفى احمد مصطفً بدر 1061176116166706  711
 

   ابراهٌم فضل هللا عبد المرٌد فضل هللا 1061176116161010  717

  احمد احمد فؤاد امام محمد عبدالجواد 1061176116166509  713
 

   احمد بالل عبد الشافى محمد خفاجه 1061176116167000  710

   احمد بهجت عبد الحلٌم محمد ٌونس 1061176116161035  715

جىاحمد جابر محروس محمد خفا 1061176116166063  710    

  احمد جمعه محمد محمد 1061176116161000  711
 

   احمد زٌن العابدٌن محمود محمد عبٌدى 1061176116161011  710

   احمد سٌد عبد هللا محمد البٌومى 1061176116167001  719

  احمد عطٌه احمد عبد الاله السٌد 1061176116166701  706
 

   احمد محمد شعبان ابراهٌم بركات 1061176116166731  701

  احمد محمود حسٌن محمود بكر 1061176116166730  707
 

   اروا عبد السالم امٌن ٌونس حسنٌن 1061176116166115  703

   اسراء ابراهٌم عثمان حامد عثمان 1061176116161000  700

   اسراء اشرؾ محمد محمود شمس الدٌن 1061176116167070  705

   اسراء السعودى طلبة المعزاوى 1061176116166919  700

   اسراء المتولى جاد هللا المرسى 1061176116166071  701

   اسراء المتولى على متولى كفافً 1061176116167350  700

   اسراء اٌمن ابراهٌم محمود السبكً 1061176116161351  709

   اسراء جمال على ٌوسؾ الدٌسطى 1061176116166077  796

   اسراء حمدى محمد مرسى 1061176116166936  791

   اسراء راضى محمد قندٌل شاهٌن 1061176116161190  797

   اسراء سادات السٌد سادات الشبه 1061176116161760  793

   اسراء سامى زكرٌا السٌد اسماعٌل 1061176116166350  790

  اسراء عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد الزمر 1061176116166930  795
 

   اسراء محمد موسى حامد موسى 1061176116161619  790

   اسراء نجاح حمدى ابراهٌم 1061176116166003  791

   اسماء احمد محمد عٌسوى خضر 1061176116166530  790

   اسماء االمام محمد االمام العرقسوس 1061176116166017  799

   اسماء السٌد محمد السٌد شمه 1061176116166037  366
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  اسماء حسام ابراهٌم محمد سٌد احمد 1061176116161600  361
 

   اسماء حماده عبد العزٌز عبد المطلب شهاب 1061176116166119  367

  اسماء رضا عبده صالح جمعه 1061176116166755  363
 

   اسماء رمضان عبد العزٌز بسٌونى القصاص 1061176116166100  360

   اسماء سعٌد السٌد النزهى 1061176116161600  365

   اسماء ماجد احمد مصطفً الجندى 1061176116166110  360

  اسماء محمد سعد عبد القادر الملٌجً 1061176116161666  361
 

   اسماء ٌوسؾ ٌوسؾ المصري 1061176116161605  360

   اشواق عبدالقادر ابوالعنٌن ٌونس 1061176116166731  369

  االء السٌد حسٌن على 1061176116161007  316
 

   االء سمٌر رمزى حماده الحنفى 1061176116166310  311

  االء فتحى شلبى بركات 1061176116167355  317
 

   الشحات محمد حامد المرشدى 1061176116161195  313

ته علىالشٌماء جمال ابراهٌم شحا 1061176116166370  310    

   الشٌماء خالد ابراهٌم عبد السالم الشامى 1061176116166760  315

   الشٌماء محمد عبدالمنعم ابراهٌم محمد 1061176116166363  310

   امال ابراهٌم محمد الفقى 1061176116166100  311

   امال عبد العلٌم محمد عبدالحمٌد الحداد 1061176116161101  310

ى السٌد احمد حطبامال عل 1061176116161199  319    

   امال محمد سعد سٌد احمد عاشور 1061176116161316  376

   امانى على احمد محمد عٌوشه 1061176116166306  371

   امجد السعٌد سعد عاشور 1061176116166959  377

   امل الشحات عبد الحلٌم شهاوى 1061176116166365  373

البناامٌره احمد الشربٌنى سٌد احمد  1061176116166016  370    

  امٌره اشرؾ محمد موسى محمد الوكٌل 1061176116161651  375
 

   امٌره جالل محمد محمد علوان 1061176116166000  370

   امٌره حسن ٌحٌى جادو 1061176116166001  371

   امٌره حمدى على ابو طاٌش 1061176116166500  370

   امٌره خالد السٌد فتوح اؼا 1061176116166001  379

   امٌره خلٌل حسن خلٌل 1061176116166000  336
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  امٌره سعد عبد العزٌز ابراهٌم الدٌهى 1061176116167031  331
 

   امٌره صبرى محمد عبد السالم الفقى 1061176116166061  337

  امٌره فاخر عبداللطٌؾ صابر سرحان 1061176116161717  333
 

   انجى حسنٌن حسن حسنٌن ابو سعد 1061176116161661  330

   انهار سمٌر الحنفى عزام 1061176116167000  335

   اٌمان احمد سعد بهنسً 1061176116166667  330

رٌج مصطفى مؽٌزلاٌمان اشرؾ ف 1061176116161071  331   
 

   اٌمان السٌد رجب على 1061176116161359  330

   اٌمان السٌد عبد الؽفار عثمان ٌونس 1061176116166070  339

  اٌمان حجازى عبدالرؤؾ عبد الكرٌم حجازي 1061176116166790  306
 

   اٌمان رمضان السٌد قطب حمٌده 1061176116161075  301

عبدالظاهر مساعد اٌمان عبدالظاهر 1061176116166009  307   
 

   اٌمان عبدهللا عباس عبدالعزٌز الخولى 1061176116166360  303

   اٌمان عبدالناصر بسٌونى سلٌم 1061176116166761  300

   اٌمان محمد ابراهٌم على ٌونس 1061176116166100  305

   اٌمان محمد عبدالعزٌز محمد المرسى 1061176116166063  300

د ممدوح أحمد حسنٌناٌمان محم 1061176116161790  301    

   اٌمان محمود الشوادفى عبد هللا سالم 1061176116161070  300

   اٌمن شوقى متولى البشبٌشً 1061176116166990  309

   اٌناس كرم اسماعٌل عبد المحسن 1061176116166309  356

   اٌه اشرؾ بسٌونى الكومى محمود 1061176116161751  351

قطب منٌسى اٌه السٌد محمد 1061176116166903  357    

   اٌه هللا عبده محمد ذكى 1061176116166610  353

   اٌه حماده ربٌع حسٌن حافظ 1061176116166101  350

  اٌه خالد عبد الصالحٌن محمد دردرة 1061176116161101  355
 

   اٌه رمضان محمد الصاوى 1061176116167035  350

   اٌه عبد العظٌم محمد عبد العظٌم 1061176116166056  351

   اٌه عبد ربه ابراهٌم ابراهٌم مؽٌره 1061176116161100  350

   اٌه محمد احمد عباس الجناٌنى 1061176116167075  359

   اٌه محمد عبد الحمٌد الفضالى 1061176116166916  306
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس االكبديوً الرقن  هسلسل

  اٌه محمد نعٌم السٌد على 1061176116166396  301
 

   اٌه محمد ٌونس ٌونس ابراهٌم 1061176116166303  307

   بسمه خالد محمد الجندى  1061176116167037  303

  تهانى محمد على ابوالسبح 1061176116166663  300
 

ٌد محمد محمد الدعوشحسن السع 1061176116166091  305    

   حسن مجدى عبد الفتاح ابو زٌد 1061176116161166  300

   حسناء الدسوقى عبد الرحمن الدسوقى ابوقوره 1061176116167070  301

  حسناء سامى محمد عجمى 1061176116161609  300
 

   حسناء مجدى محمد عاشور 1061176116166107  309

د محمدحنان احمد خلٌفة احم 1061176116166391  316    

  حنٌن حماده محمد السقا 1061176116166005  311
 

   خدٌجه السٌد عبدالباسط اسماعٌل ابراهٌم 1061176116166067  317

  خلود خالد عبد المنعم احمد محمد الحمادى 1061176116166369  313
 

   خلود سالم محمد عبدالحمٌد محمد 1061176116166107  310

مر سٌد احمد الجزاٌرلًدالٌا رجب رجب ع 1061176116161109  315    

   دالٌا عبد الفضٌل رمضان االمام 1061176116166151  310

   دالٌا على عبده على شهاوى 1061176116166030  311

   دنٌا احمد محمد الششتاوى السجٌنى 1061176116166609  310

   دٌنا احمد محمد مصطفى فرؼل 1061176116166350  319

م حسندٌنا سعد عبدالسال 1061176116161655  306    

   دٌنا عبد الحلٌم عبد الفتاح حسن طه 1061176116161107  301

   دٌنا عبدالمحسن عبدالجلٌل محمود رزق 1061176116166105  307

   دٌنا مختارعلى محمد بكر 1061176116166009  303

   رانٌا رمضان مصطفً محمد سعد 1061176116166109  300

حمد شعوطرانٌا عابدٌن عبد المولى ا 1061176116166115  305    

  رانٌا محمد صبرى احمد البٌطار 1061176116166337  300
 

   رحاب ابراهٌم عبد العزٌز مصطفى العبسً 1061176116166030  301

   رحاب فضل محمود حسن قنٌبر 1061176116166101  300

   رحاب محمد حجازى حجازي شرابى 1061176116161060  309

قاضىرحمه عاطؾ عبد الهادى ال 1061176116166100  396    
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  رحمه عبد اللطٌؾ عبد القادر هٌكل 1061176116166611  391
 

مٌد ابوسلطوحرضوى جابر السٌد عبد الح 1061176116166696  397   
 

   رقٌه جمال ابراهٌم حسن عزام 1061176116161103  393

  رقٌه عبدالقادر حماد عبدالمحسن 1061176116166333  390
 

   رمٌساء هشام عبد المنعم على عبد الوهاب شاهٌن 1061176116167037  395

   رناد فوزى ٌسرى احمد جنٌدى 1061176116166106  390

مد على المرادنىروان على اح 1061176116166196  391    

  رودٌنا خالد ٌونس عبد الرازق فرج 1061176116161100  390
 

   روضه مصطفى عبد الوهاب السٌد عبٌد 1061176116166196  399

   روٌدا راشد عبده عباس راشد 1061176116166059  066

  رٌم الكحالوى عبدالمؤمن على خلٌفه 1061176116166330  061
 

رس ناصؾرٌم جمال فا 1061176116167070  067    

  رٌم محمد سعٌد احمد فتح هللا النقٌب 1061176116166130  063
 

   رٌناد محمد عشماوى شرؾ 1061176116161667  060

   رٌهام محمد ابراهٌم محمد عبده 1061176116166795  065

   زهراء طه السعداوى طه زاٌد 1061176116166776  060

   زٌاد طارق الدسوقى عراقى محمد 1061176116167030  061

   زٌنب شعبان فرٌد احمد 1061176116166701  060

   زٌنب محمد فتح هللا عاشور 1061176116161656  069

   ساره ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم حامد 1061176116161000  016

   ساره اكمل محمد محمود بدر العزب 1061176116166057  011

   ساره السٌد عبدالرازق سعد حمٌده 1061176116166773  017

   ساره سمٌح عبد الؽنى ابو نار 1061176116161001  013

   ساره عبداللطٌؾ السٌد ابومرعى 1061176116166015  010

   سالى على سٌد احمد خمٌس 1061176116166705  015

  سامٌه محمد مصطفى محمد السٌد 1061176116166009  010
 

   سعاد زكرٌا متولى عباس سكوت 1061176116161770  011

محمد سٌداحمد محمد حسن زؼلول سعاد 1061176116161651  010    

   سعد الششتاوى عبد المولى الفاضى 1061176116166103  019

   سعٌد عبد الحلٌم سعٌد عبد الحلٌم عبد ربه 1061176116167030  076
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس وً الرقن االكبدي هسلسل

  سلمى احمد احمد السلسٌلى 1061176116167006  071
 

  سلمى احمد مجاهد مجاهد ابراهٌم 1061176116166306  077
 

   سلمى صالح عبد اللطٌؾ ابراهٌم شرؾ الدٌن 1061176116166311  073

  سمر اشرؾ شاهٌن على شاهٌن 1061176116166371  070
 

   سمر سمٌر عبدالسمٌع احمد حسن 1061176116161696  075

   سمٌه ٌسرى محمد السٌد ناصؾ 1061176116167007  070

   سناء محمد مرسى ٌوسؾ الحصري 1061176116166971  071

  سناء وحٌد محمد عبده سراٌه 1061176116166370  070
 

   سها احمد محمد عبدالحمٌد االخطابى 1061176116166917  079

بري الشحات ابراهٌم عبد الخالقسهام ص 1061176116166759  036    

  سوسن تامر محمد حسن السٌد حسن 1061176116166157  031
 

   سونٌا مصطفى احمد عزت ابراهٌم العبد 1061176116166700  037

  سٌؾ محمد سٌؾ الدٌن محروس حافظ سٌد احمد 1061176116161765  033
 

   شاهنده محمد محمد الطواجنً 1061176116166913  030

   شروق عادل ابراهٌم محمد النجار 1061176116166000  035

   شروق فوزى ابراهٌم محمد ابراهٌم 1061176116166717  030

   شروق محمد محمد زكرٌا بطاح 1061176116166005  031

   شٌماء حامد هاشم محمد عبدالرحمن 1061176116166301  030

   شٌماء سالم محمد عبداللة الشوربجى 1061176116161030  039

   شٌماء عبد اللطٌؾ عبد الصمد عبد اللطٌؾ الجرتلى 1061176116161106  006

   شٌماء عبد هللا منٌر احمد حسن 1061176116166055  001

   شٌماء مجدى على عبد المجٌد ؼنٌم 1061176116166163  007

   صفاء محمد احمد فؤاد محمد 1061176116167019  003

   صالح عصام صالح محمد الجمسً 1061176116166160  000

الرحمن ماهر صالح مصطفى محرم رسول عبد 1061176116161030  005    

  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أبورحمه 1061176116166990  000
 

   عبد هللا محمدى راضى على شعٌشع 1061176116167030  001

   عزه مصطفى عبد العظٌم المحازى 1061176116166706  000

ٌمعلى عبدالقادر محمد محمد فه 1061176116166179  009    

   علٌاء عبد القصود محمد عبد التواب مرزوق 1061176116167079  056
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محمد سلٌمان القبالوىعلٌاء عبدالفتاح على  1061176116166659  051   
 

  عماد ٌوسؾ سعد مصطفى 1061176116166710  057
 

   عمر عبدالؽفار محمد عبدالؽفار شهاب 1061176116161010  053

  عمرو خالد صادق ابراهٌم شتا 1061176116166159  050
 

   عمرو ناجً محمد ابراهٌم 1061176116166139  055

   ؼاده طه سعد اسماعٌل احمد 1061176116167036  050

   ؼٌداء احمد جالل حسن البنا 1061176116161101  051

  فاطمه الزهراء محمد محروس حسن 1061176116166707  050
 

   فاطمه محمد محمد على الجندى 1061176116161606  059

   فاٌقه السٌد محمد احمد األصبح 1061176116166059  006

  فرحه محمد محمود محمد عبد هللا 1061176116166197  001
 

   لبنى اشرؾ محمد حسن قٌقى 1061176116166111  007

  لبنى محمود عماد الدٌن محمود السٌد 1061176116166090  003
 

   لمٌاء سعٌد قطب عبدالعزٌز الزمر 1061176116166377  000

   لٌلى حماده حسن حسن الصعٌدى 1061176116166001  005

   ماجده السٌد زٌدان ؼرٌب عبد السٌد 1061176116166006  000

   مارٌنا رفعت ابراهٌم حنا عبدالملك 1061176116166193  001

   محمد اسماعٌل محمود احمد مراد 1061176116166500  000

   محمد الطنطاوى محمد الطنطاوى محمد 1061176116166035  009

   محمد رفعت ابراهٌم ابراهٌم السٌد 1061176116166706  016

   محمد عاطؾ عبدهللا محمد 1061176116166506  011

   محمد على محمد الدمٌاطى 1061176116166999  017

   محمد فاروق عبدالعزٌز مصطفى جاد 1061176116166501  013

   محمد مصطفى عباس مصطفى على العبد 1061176116166099  010

   محمود جبرٌل بلتاجى ؼلوش 1061176116166011  015

  محمود محمد ابراهٌم محمدٌن 1061176116166091  010
 

د ممدوح حسن عمرمروه خال 1061176116166190  011    

   مروه مصطفى السٌد محمد عبد السٌد 1061176116166303  010

   مروه نبٌل ابراهٌم احمد ٌوسؾ 1061176116161030  019

   مرٌم رجب عبدهللا السٌد تراب 1061176116161077  006
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  مرٌم هالل ناصر بدر المنزرى 1061176116161015  001
 

  مصطفى رمضان مصطفى عبدالحق 1061176116161013  007
 

   مصطفى سالم على مجاهد 1061176116166501  003

  مصطفى فتحى السٌد ابوعالٌه 1061176116161013  000
 

   منار ابراهٌم الحسٌنً محمد عبد السالم 1061176116166970  005

   منار الشاطبى فتح هللا عبد الخالق 1061176116166973  000

   منال لطفى موسى ابراهٌم السهٌلى 1061176116161191  001

  منه هللا أحمد حسن عبدالمجٌد 1061176116166001  000
 

مونىمنه هللا عادل العربى حسٌن السال 1061176116161101  009    

   منه جمال الزمزمى احمد هٌبه 1061176116167005  096

  منى عبدالفتاح السٌد ابراهٌم 1061176116166537  091
 

   منى عبدهللا ابراهٌم حسن جاوٌش 1061176116166009  097

  منى ممدوح عبد الجلٌل حمٌده حسن 1061176116161109  093
 

د محمدمهند عبد المجٌد أحمد عبد المجٌ 1061176116161163  090    

   مى عبد الحمٌد عبد الواحد ابوزٌد 1061176116166710  095

   مى كمال شوقى محمد ابوالعنٌن 1061176116166539  090

   مٌرنا درؼام عوض درؼام المكاوى 1061176116161019  091

   ناهد اشرؾ عبداللطٌؾ مصباح عبد العال 1061176116166101  090

من عجاجناهد نبٌل عبد الرح 1061176116167001  099    

   نجالء احمد السٌد اى الدٌن 1061176116166790  566

   نجالء السٌد ٌحى مصطفى فاٌد 1061176116166000  561

   ندا محمد عبد القادر محمد خضر 1061176116166100  567

   ندا منصور عبدالجلٌل طه سكٌن 1061176116166301  563

   ندا ٌوسؾ حسن ٌوسؾ السنهورى 1061176116161117  560

   ندى اشرؾ هنداوي حنفى عاشور 1061176116166109  565

  ندى فوزى محمود البشبٌشى 1061176116161350  560
 

   ندى مجدى ابراهٌم محمد الؽالى 1061176116166050  561

   نسمه على السعٌد على ابو سمره 1061176116166110  560

   نعمه عادل عبد القادر مصطفى 1061176116166709  569

   نهال علً محمود عطٌه عمار 1061176116166930  516
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  نهله محى الدٌن زكرٌا عبدالداٌم حمٌده 1061176116166300  511
 

  نور حسٌن السٌد ابراهٌم بدوى 1061176116161136  517
 

   نور طارق احمد فؤاد رجب 1061176116166135  513

  نور مصطفى على ؼرٌب 1061176116166750  510
 

   نوران خالد محمد عبد النبى الصاٌػ 1061176116166170  515

   نورهان سامح على حسن العشرى 1061176116166300  510

د الشٌمىنورهان عادل بدر محمو 1061176116166350  511    

  نورهان محمد بسٌونى فتحى الخولى 1061176116166191  510
 

   نٌرمٌن محمود اسماعٌل خلٌل عابدٌن 1061176116166111  519

   نٌره خالد محمد على الحمادى حرب 1061176116161113  576

  نٌره خٌرى فتحى على ؼنام 1061176116166931  571
 

محمد فرج نٌره عبد الباسط ابراهٌم 1061176116166116  577    

  هاجر ابراهٌم رجب محمد 1061176116166900  573
 

   هاجر الصدٌق صابر الوكٌل 1061176116166399  570

   هاجر اٌمن ٌونس محمد عوض 1061176116166001  575

   هاجر خالد ابراهٌم عباس 1061176116166310  570

   هاجر شعبان جباره ابراهٌم عرفه 1061176116166660  571

   هاجر نصر محمد سالم 1061176116166009  570

   هاله على محمد على النجار 1061176116166117  579

   هاله محمد محمد مشرؾ 1061176116161660  536

   هاٌدى على محمد عبد الرازق على 1061176116166117  531

   هبه ابراهٌم عبد هللا عبد هللا العطافً 1061176116166770  537

سن عبده ٌحىهبه حسن عبد المح 1061176116166073  533    

   هبه صالح محمد ابراهٌم زاهر 1061176116161001  530

   هبه على عبدالعظٌم على عمار 1061176116166017  535

  هبه مجدى نبٌه على سٌد احمد 1061176116166373  530
 

   هدى حنفً على الزؼبى شرابً 1061176116161160  531

   هدٌر ماهر عبد ربه ابراهٌم حمٌدة 1061176116166100  530

   هدٌر محمد ابراهٌم ٌونس 1061176116166070  539

   هدٌر محمد عبد العزٌز اللبان 1061176116166010  506
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  هند صبرى طه مصطفى ابوالنضر 1061176116167033  501
 

  هند ممدوح سالم محمد عبدالرحمن 1061176116161160  507
 

   هند ٌسرى محمد السٌد ناصؾ 1061176116167003  503

  هند ٌوسؾ عبد الرازق الجلمه 1061176116166113  500
 

   هوٌدا عبد الناصر عبد العزٌز ابوالٌزٌد عطٌه 1061176116161111  505

   هٌا السٌد ابراهٌم محمد ربٌع 1061176116166050  500

   وسام نبٌل كمال السٌد محمد صقر 1061176116166016  501

  وفاء شعبان عبد اللطٌؾ ابراهٌم 1061176116166199  500
 

   والء حمدى عبد المنعم خلٌل عبد السالم 1061176116166979  509

   والء خٌرى السٌد معلى 1061176116166011  556

  والء عبد الناصر ابراهٌم محمود الجمل 1061176116161073  551
 

   والء عبد ربه محمد سالمه الجزاٌرلى 1061176116161160  557

  ٌارا عبدالبصٌر جمعه ابوزٌد 1061176116166017  553
 

   ٌاسمٌن السٌد رمضان القاضى 1061176116161606  550

   ٌاسمٌن حمدى محمد المؽازى المشرفى 1061176116166301  555

   ٌاسمٌن طارق محمد السٌد عبد ربه 1061176116167039  550

   ٌاسمٌن عبدالعظٌم عبدالرؤؾ دخٌل 1061176116166010  551

   ٌاسمٌن هانى فوزى على السخاوى 1061176116167031  550

   ٌاسمٌن ٌاسر على جاد على 1061176116166311  559

   ٌسرا السٌد السٌد الخولى 1061176116161733  506

   ٌوسؾ سعٌد محمد سعٌد أحمد 1061176116166013  501

   ٌوسؾ ٌسرى مسعد محمود 1061176116166505  507
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 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد على 1061176106166616  511
 

   احالم لطفى ابراهٌم عمر 1061176106161773  517

   احمد شعبان رمضان عبد الرحمن سالمه 1061176106166679  513

   احمد عالء الدٌن محمود محمود محمد 1061176106167970  510

  امنٌه عادل ابراهٌم حسن 1061176106167931  515
 

   امٌره مصطفى مصطفى ابراهٌم 1061176106161670  510

   اٌه اشرؾ رجب محمد عبد السالم 1061176106166703  511

  اٌه محمد احمد محمد بدوى 1061176106166700  510
 

  دالٌا خالد محمد ٌوسؾ محمد 1061176106161601  519
 

سن السٌد اسماعٌلشٌماء ح 1061176106161109  506    

  عبدالرحمن ٌوسؾ عبدالرحمن محمد حمد 1061176106167906  501
 

   عمر السٌد بدٌر بدٌر 1061176106166513  507

   محمود اسماعٌل محمد فواد عبد الحمٌد 1061176106166010  503

   منه هللا محمد محمد مصطفى رجب 1061176106161761  500

فاٌز حسنٌن ولٌد عبد المقصود 1061176106161001  505    
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد رضوان احمد عبد الجواد سالم 1061176116167019  061
 

   احمد صالح حسان مصطفى السقا 1061176116167011  067

  احمد عبد اللطٌؾ محمد رجب 1061176116167310  063
 

   احمد ٌوسؾ محمد ابراهٌم نصار 1061176116161100  060

   اسراء خالد ابراهٌم االشرم 1061176116161169  065

   اسراء سمٌر سعد محمود بعجر 1061176116167017  060

  اسراء محمد عوض محمد شلبى 1061176116167300  061
 

   اسماء على قطب محمد الصعٌدى 1061176116161000  060

   اسماء محمد فتحى السٌد حمود ابراهٌم صالح 1061176116167170  069

  اسماء مسعد محمد محرم شعبان 1061176116167016  016
 

نشات محمد جمعهاسماء  1061176116161155  011    

  االء جابر عبده الرٌس 1061176116161009  017
 

   االء محمود مصطفى زنقور نصر 1061176116161109  013

   امانى طارق السٌد الزق 1061176116161011  010

   امنٌه محمود مهدى محمود بكر 1061176116161196  015

   امٌر جمال عبدالرشٌد عباده 1061176116167101  010

   امٌره مصطفى السٌد الشافعى 1061176116161061  011

   امٌره ٌوسؾ محمد الشحات سلٌمان 1061176116167191  010

   اٌمان البٌلى ابوؼنام الشحات عبدالعال 1061176116167679  019

   اٌمان محمد شعبان الشاملً عبدالؽنى 1061176116161030  076

   اٌمان نصر عبد المنعم القن 1061176116167300  071

   اٌناس اٌمن فهٌم احمد محمد 1061176116161173  077

   اٌه ابراهٌم عبدالجٌد عبدالحمٌد ؼازى 1061176116161191  073

   اٌه سعٌد محمد ابوجندٌه 1061176116167313  070

  اٌه سعٌد محمد حسن الجبالوى 1061176116167069  075
 

   اٌه مصطفى ابراهٌم محمد عبدهللا 1061176116161005  070

   اٌه مصطفى عبدالمنعم على العدوى 1061176116167770  071

   باسم عادل رزق حجاج 1061176116167077  070

   بسنت ٌاسر ابراهٌم السٌد السٌد على 1061176106167906  079

   تحٌه سامى ابراهٌم احمد السحماوى 1061176116167131  036
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 (   22جلنة رقن )        الئحة جديدة ) انتساب (             قسن  اللغة االلجنلييية               

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  حبٌبه سامح عبدالمنعم خالد 1061176116161193  031
 

   حسناء محمد ابراهٌم سودان 1061176116167309  037

  دٌنا عبد هللا مصطفى الكومى سالم 1061176116167103  033
 

دالنبى احمد عبد الستار موسىدٌنا عب 1061176116161070  030    

   دٌنا محمود فتحى محمود شلبى 1061176116161060  035

   رؼده عمر بكر محمد رخا 1061176116167071  030

  روٌدا محمد جاد ابراهٌم محمد 1061176116167100  031
 

   زٌنب احمد على قندٌل 1061176116161960  030

معداوىزٌنب على عبد السالم على ال 1061176116161000  039    

  سلمى خالد عبد العزٌز القصاص 1061176116167010  006
 

   سلمى عبدالحمٌد ابراهٌم كٌالنى محمد العوضى 1061176116161070  001

  ضٌاء الدٌن محمود محمد على الطباخ 1061176116161105  007
 

   عبد هللا طارق ابراهٌم عبد هللا بهنس 1061176116167751  003

لوهاب محمد عبد الوهاب ابراهٌم خضرعبد ا 1061176116167071  000    

   عبٌر سعدان عطٌه محمد المكاوى 1061176116167700  005

   عزه محمد محمد عبد الحلٌم 1061176116161961  000

   عمر حسن عبد المنعم جاد 1061176116167073  001

   فرحه ابراهٌم تاج محمد خضر 1061176116161005  000

بد هللا كحٌلومحمد اسماعٌل ع 1061176116161515  009    

   محمد صالح سٌد أحمد شحاته 1061176116161933  056

   محمد عبد ربه زكرٌا على رزق 1061176116167011  051

   محمد مبروك محمد النجار 1061176116167060  057

   محمد محسن سعٌد الخواحه 1061176116167076  053

   مرٌم حسن احمد صالح 1061176116167061  050

  ممدوح فوزى ممدوح ابو حطب 1061176116167630  055
 

   منى محمد شحاته داود 1061176116161907  050

   مها عبد الجواد عبد الباقى على عبد السالم 1061176116161905  051

   مى عبدالحمٌد السٌد عبدالوهاب 1061176116167710  050

   مى محمد فتحى حسن حبٌب 1061176116161507  059

ود هارونمٌار جمٌل محم 1061176116161001  006    
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 ( 23الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )           قسن  اللغة االلجنلييية             

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مٌار مرجان احمد محمد رزق 1061176116161930  001
 

هٌم السعودىمٌرهان محمد محمود ابرا 1061176116161935  007    

  نادٌه محمد ابراهٌم محمد العشرى 1061176116161000  003
 

   نانسى حسن رزق عبدهللا 1061176116161965  000

   ناٌر اشرؾ منٌر جرجس 1061176116167015  005

   ندى محمد السٌد عبد الؽنى دهموس 1061176116161556  000

  ندى نبٌل صالح على سلٌمان 1061176116166003  001
 

   نورهان ٌوسؾ سلٌمان عبدالقوي سلٌمان 1061176116161075  000

   هاجر عبد الؽفار محمد زكى عبدالؽفار الشافعً 1061176116161031  009

  هبه سمٌر احمد عبد الؽنى البنا 1061176116167017  016
 

   هدٌر هشام فتحى حسٌن 1061176116167010  011

  هند رضا سعد محمد 1061176116167700  017
 

   وعد عصام عبد اللطٌؾ عطٌه خمٌس 1061176116161599  013

   ٌارا محمد محمد سلٌمان 1061176116167171  010

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علــــيا

   على ابراهيم محمد الصياد 1061176116167013  015

   فيروز مصطفى غانم محمد 1061176116167010  010

   محمد عادل نصر الدين مبارك 1061176116167010  011
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 (  24قسن  اللغة االلجنلييية                  الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 ادةطـــــــالب باقـــوى لالعــــ

   احمد سٌد عبد هللا ابوالعال عبدهللا 1061176106167955  091

   اسراء خالد محمد مصرى مسعود 1061176106167657  097

   اٌه محمود عبد الجلٌل عبد هللا 1061176106161175  093

   حازم عبد الؽنى محمود احمد سعد 1061176106167907  090

   دٌنا محمد مرسى مرسى شحاته 1061176106167715  095

   سامى بهاء احمد منٌر الجٌار 1061176106163773  090

   شهٌناز السٌد محمد ابراهٌم نجا 1061176106167900  091

   عبد هللا محمد حسٌن عبد المنعم محمود 1061176106167179  090

   عزه محمد ابراهٌم محمد كراوٌه 1061176106167090  099

ورعالء بسٌونى فاروق بسٌونى الؽند 1061176106167313  166    

   عمر اٌمن حسن محمد فواد 1061176106161196  161

   مبروكه ابراهٌم محمد عوض اسماعٌل 1061176106161905  167

   محمد حمدٌن عوض ابراهٌم اسماعٌل 1061176106167917  163

   محمود طلبه حامد محمود 1061176106167913  160

   هاجر محمد السٌد محمود المدبولى 1061176106167031  165

   وجنات محمد محمد شحاته عوض 1061176106167300  160
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 (25قسن  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احالم السٌد بهى جاد ؼالى 1061176116161001  171
 

   احمد خٌرى حسن على الجدٌلى 1061176116161001  177

  احمد زكى مصطفى محمد عبده 1061176116166000  173
 

   احمد عادل مصطفى بٌومً مصطفى 1061176116166793  170

   احمد عبد هللا راؼب حجازى 1061176116161190  175

   احمد محمد نور الدٌن عبد الباقى محمد 1061176116166963  170

  احمد محمد ٌونس محمد 1061176116161777  171
 

   ارٌج عاطؾ عبدالنبى شحاتة 1061176116166767  170

   اسراء سعد الحبشً ابراهٌم قاسم 1061176116166975  179

  اسراء عبدالقادر حسن عبدالقادر 1061176116166770  136
 

   اسراء عبدالناصر حلمى محمد على 1061176116166300  131

  اسراء مجدي عبدالحمٌد محمد علً 1061176116166709  137
 

   اسراء محمد محمد احمد بدرالدٌن 1061176116166036  133

   اسماء ابو الوفا محمد السٌد البساطى 1061176116161331  130

نااسماء اسامه عبد المقصود عبد المعز الب 1061176116166031  135    

   اسماء حسن ابوالعزم قطب االجرود 1061176116161761  130

   اسماء سعد عرفات احمد 1061176116166710  131

   اسماء سمٌر رضوان محمد رضوان 1061176116166017  130

   اسماء عزت عبدالوهاب السباعى 1061176116166361  139

   اسماء محمد بسٌونى البرٌمى 1061176116166006  106

   اسماء محمد خطاب المالح 1061176116161009  101

   اسماء ٌوسؾ ابراهٌم محمد محمد 1061176116166367  107

   االء احمد عبدالعال متولى سعد 1061176116166000  103

   االء رجب رجب عجٌله 1061176116161369  100

  االء محمد رزق السٌد محمد بدوي 1061176116166796  105
 

ٌد عبده محمدالسٌد حمدى الس 1061176116167011  100    

   الشٌماء ابراهٌم ابو السعود مرسى سرور 1061176116161106  101

   امل فؤاد على سلٌمان جعفر 1061176116166701  100

   امنٌه محمد عبدالفتاح عبدالعلٌم حسن 1061176116166355  109

   امٌره السعٌد عبد الباقى احمد رٌاض 1061176116166013  156
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 ( 26الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )                      قسن  اللغة الفرنسية     

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  امٌره حلمى احمد احمد دسوقى 1061176116166060  151
 

   امٌره رضا احمد على عٌد 1061176116167351  157

مد ؼمريامٌره علً مح 1061176116166716  153   
 

   امٌنه عبدالعزٌز محمد عبد المطلب حجازى 1061176116161050  150

   اٌمان ابراهٌم رشاد بدٌر مأمون 1061176116166030  155

   اٌمان احمد محمود رضوان 1061176116166066  150

  اٌمان اشرؾ ٌوسؾ سعد ٌوسؾ 1061176116166190  151
 

   اٌمان درؼام على حمد حمد 1061176116161031  150

   اٌمان رزق محمد رزق سالمة 1061176116166730  159

  اٌمان سمٌر قطب دسوقى هانً 1061176116166970  106
 

   اٌمان مختار أحمد مرسً عطٌة 1061176116161100  101

  اٌمان مصطفى ابراهٌم شعنون 1061176116167010  107
 

   اٌه ثروت احمد توفٌق عبد النبى 1061176116161031  103

   اٌه طلعت عبد العزٌز مصطفى دحدوح 1061176116166009  100

   اٌه عادل مسعود جمعه 1061176116166770  105

   اٌه عٌد محمد السعداوى 1061176116166016  100

   اٌه محمد عبدالعظٌم الدقاق 1061176116166700  101

   اٌه محمود عبد المنعم محمود المعزاوى 1061176116166075  100

ى منصوربسمه على بسٌون 1061176116167009  109    

   بسمه محمد فتحى على 1061176116166106  116

   بسنت جمال محمد نوار 1061176116161006  111

   حسناء ابراهٌم السٌد شاهٌن 1061176116166101  117

   حسناء عفٌفً محمد عبد الستار 1061176116166901  113

   حنان السٌد فتحى ابراهٌم محمد 1061176116166305  110

  خلود فكرى السعٌد السٌد راس 1061176116166719  115
 

   دعاء عبد المجٌد محمد عبد المجٌد ابو الروس 1061176116166063  110

   دعاء عبدالقادر السباعى محمد 1061176116166336  111

   دعاء محمد سعد محمد مرسى 1061176116167007  110

   دٌنا رمضان السٌد عبدالمقصود سٌد احمد 1061176116166065  119

   دٌنا عطا محمد السعٌد ٌوسؾ 1061176116166931  106
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 ( 27قسن  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  دٌنا مصطفى محمد محمود عوض 1061176116166100  101
 

   رانٌا درؼامى أحمد جمعه سلٌم 1061176116166331  107

  رشا مصطفى فهمى على احمد عامر 1061176116166109  103
 

   روٌدا سٌد احمد عبدالرازق شوشان 1061176116166716  100

   رٌم ٌاسٌن حافظ عبدهللا نصٌر 1061176116161016  105

   رٌهام شعبان عبدالهادى السٌد 1061176116166335  100

  زهراء عاصم علً عبد العزٌز العقدة 1061176116166030  101
 

   ساره ٌاسر عبدالجواد سرور 1061176116161600  100

   سالى اسامه ٌوسؾ ٌوسؾ صابر 1061176116161196  109

  سامٌه السعٌد محمود الصبرى 1061176116166933  196
 

   سامٌه سلٌم انٌس الرفاعً 1061176116166330  191

مد البرعىسماء محمد صدٌق مح 1061176116161350  197   
 

   سماح جمال حٌدر محمد رٌحان 1061176116166711  193

   سماح محمد العٌسوى عبدهللا 1061176116161775  190

   سمر عبد الظاهر سعد السٌد برؼوث 1061176116166160  195

   شادٌه السٌد عطٌه محمود ابوخشبه 1061176116166069  190

   شهدى محمد عبده عبده مقلد 1061176116166090  191

   شٌماء سعد عبدة السواحلى 1061176116166016  190

   شٌماء عبد الفتاح عبد الوهاب محمد بنات 1061176116166191  199

   شٌماء مجدى عبد الحى البسطوٌسى عبد الوهاب 1061176116166010  066

   شٌماء ممدوح الصاوى معوض ابو دعله 1061176116161010  061

ٌل السٌد عمرصابرٌن ٌوسؾ إسماع 1061176116166010  067    

   صباح حمدى عبدالحلٌم محمد مرعى 1061176116166061  063

   طارق اسماعٌل عبدالفتاح محمد القلفاط 1061176116167300  060

  طارق ربٌع محمد ابراهٌم فهمى 1061176116166619  065
 

   عبدهللا فتحى ؼازى حمد 1061176116166077  060

سن ابواحمدعبله كامل عبد الحلٌم ح 1061176116167163  061    

   عزٌز ودٌد عٌاد سالمه 1061176116166739  060

   عفاؾ محمد السعٌد حامد نصر 1061176116167005  069

   عال عبد المنعم عبد الوهاب مصطفً 1061176116166733  016
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 (28قسن  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  عالء ابراهٌم عبد الؽنى السٌد ٌوسؾ 1061176116166030  011
 

   على جمال عبد السالم ابراهٌم منصور 1061176116167000  017

  علٌاء جمال قطب السٌد محمد البراجٌلى 1061176116166339  013
 

ؼازى محمد اسماعٌل عبد الالعلٌاء على  1061176116166710  010    

   عمار ٌاسر عبدالقادر فتح هللا 1061176116161005  015

   عمر رضا ابو الٌزٌد برهامى الهابط 1061176116166960  010

  عمر فتحى عبد الصمد السٌد احمد 1061176116161010  011
 

   عهد عبد االله محفوظ ابراهٌم 1061176116161300  010

رجب حامد ؼازى حمودة ؼاده 1061176116166050  019    

  فاطمه طاهر محمد احمد ؼنٌم 1061176116166000  076
 

   فاطمه عبدالباسط على ابو زٌد عٌسى 1061176116166306  071

  فاٌزه اشرؾ على على البلتاجى 1061176116166197  077
 

   لبنى ابراهٌم محمد محمد عمر 1061176116166317  073

بدالستار مصطفىلبنى مسعد فهمى ع 1061176116161350  070    

   محمد صالح على ابراهٌم الطباخ 1061176116167001  075

   محمود عبد الفتاح الصاوى على زهرة 1061176116161169  070

   محمود عبدالفتاح احمد عبدهللا بكر 1061176116161170  071

   محمود محمد ابراهٌم ابو شعٌشع 1061176116166015  070

لسعٌد ابراهٌم فرٌدمحمود محمد ا 1061176116166516  079    

   مروه اشرؾ صالح حسن البنا 1061176116166000  036

   مروه السٌد السٌد محمد حسٌن 1061176116166101  031

   مرٌم شباره مصطفى الدٌب 1061176116166715  037

   منار رضا احمد عبدالخالق حجاج 1061176116166935  033

بمنار محمد السٌد عبدالعزٌز حط 1061176116166007  030    

  منال السٌد فتحى احمد ؼازى 1061176116166309  035
 

   منة هللا اسامه محمد عصفور 1061176116166175  030

   منه هللا سعٌد عبد الحمٌد حسن البزاوى 1061176116167000  031

   مى سعٌد سعد محمد عمارة 1061176116166011  030

   مى عبدالحمٌد على عٌد 1061176116166305  039

   مى محمد كمال مندور اسماعٌل 1061176116166056  006
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 (29قسن  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مٌاده فوزى عبد الحفٌظ الشاذلً 1061176116166751  001
 

   مٌرنا مصطفى محروس مصطفى 1061176116166195  007

  مٌرنا وائل مصطفى محمد متولً 1061176116166700  003
 

   نادٌن فٌصل محمد محمود القهوجى 1061176116166003  000

   ندا ربٌع عزت أبوخلٌل 1061176116166970  005

   ندا عبد الحمٌد محمد احمد منصور 1061176116161111  000

محمد على عاشور المزٌنندا على  1061176116161011  001   
 

   نداء أحمد سالم علً عامر 1061176116166060  000

   نداء عماد محمد ابراهٌم حسٌن 1061176116166069  009

  ندى محمد عبد المحسن عبد الجواد ابو الخٌر 1061176116161751  056
 

   نرمٌن السعٌد الدسوقى السٌد البلٌهى 1061176116166073  051

سمه الكسبان ابو الفتوح الؽمراوىن 1061176116166757  057   
 

   نسمه على عثمان محمد عثمان 1061176116166301  053

   نعمه محمد سعد الصٌاد 1061176116166017  050

   نهال صالح حمزة محمود العضٌمى 1061176116161017  055

   نهال محمد محمد عبد البارى الحمٌدى 1061176116166007  050

محمد احمد نوال حمدى 1061176116166753  051    

   نوره حنٌش عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 1061176116161763  050

   نٌره السباعى اسماعٌل السباعى الدسوقى 1061176116166003  059

   هاجر محمد محمد ابوالعنٌن الشونى 1061176116166070  006

   هاله عبد الجواد عبدالنبى مرسى حجاج 1061176116161750  001

انم منصور السٌد منصوره 1061176116166351  007    

   هاٌدى رٌاض السٌد حامد عامر 1061176116161110  003

   هبة هللا محمد محمد احمد محمد ابو فوده 1061176116166911  000

  هدى رضا احمد احمد خمٌس 1061176116161161  005
 

   هدى محمد المعداوى محمد قدره 1061176116166359  000

د عبد الخالقهدٌر احمد محم 1061176116166103  001    

   هدٌر قندٌل االباصٌرى قندٌل محمد 1061176116161110  000

   هدٌر محمد احمد موسى محمد الحوٌط 1061176116166055  009

   هدٌر مهدى زكرٌا الشناوى رمضان 1061176116166190  016
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 (31جلنة رقن )    قسن  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (           

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  هند هانى احمد محمد عالم 1061176116161191  011
 

   هٌام عبد السمٌع زاهر شوشه 1061176116161103  017

  وسام الشحات الحسٌنى ابراهٌم المؽازى 1061176116167160  013
 

مود عبدالمجٌد طاحونوفاء حسن مح 1061176116161010  010    

   والء حسام محمد أبو ؼزاله 1061176116161003  015

   ٌارا حازم احمد عطٌه احمد 1061176116166713  010

  ٌاسمٌن السٌد عبدالخالق حسن سالم 1061176116161057  011
 

   ٌاسمٌن طارق حسنى عباس 1061176116166066  010

   ٌاسمٌن علً السٌد الؽلٌض 1061176116166011  019

  ٌاسمٌن محفوظ عبدالفتاح محمود الخضراوى 1061176116161110  006
 

   ٌاسمٌن محمد فوزى زكى احمد 1061176116166051  001

  ٌاسمٌنا موسى أحمد الطباخ 1061176116166761  007
 

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   الحسن حمدى حسن عبدالسالم شعٌشع 1061176106166056  003

   حبٌبه مصطفى السٌد محمد محمد النوحى 1061176106161619  000

   خالد محمد محمد مجاهد محمد 1061176106166050  005

   شروق عبدالقادر محمد عبدالقادر خضر 1061176106166136  000

   عاطؾ السٌد رفعت ابراهٌم السٌد العبد 1061176106166710  001

   عزت رضا محمد عبد الحمٌد الشافعى 1061176106166976  000

   فهد اٌمن عبدهللا عبدالعزٌز عبد هللا 1061176106166001  009

   محمد عبد هللا شهاوى النحراوى 1061176106161779  096

   محمد قندٌل سعداوى قاسم 1061176106166109  091

   مى ٌاسر بدوى عبد الؽنى بدوى 1061176106161110  097

  نهاد بهجت عبدالحمٌد محمد 1061176106161151  093
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 (30قسن  اللغة الفرنسية                  الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم جمعه احمد المزٌن 1061176116167736  961
 

داحمد القمرىسٌاحمد جالل عبدالسٌد    1061176116167019  967    

  احمد راشد بدر خضر 1061176116167003  963
 

   احمد عبدالفتاح عطٌه اسماعٌل احمد هانً 1061176116167131  960

   احمد عزت محمد عبده 1061176116167000  965

   احمد عٌد ناصؾ احمد رٌحان 1061176116161079  960

  اسراء مبروك شوقى السٌد صقر 1061176116161160  961
 

   اسراء مؽازى مؽازى محمد النواجً 1061176116161037  960

   اسالم على محمد صبح 1061176116161007  969

  اسماء صالح أحمد محمود سالم 1061176116161106  916
 

   اسماء عزت حسن عبدالكرٌم 1061176116167719  911

  اشرؾ عواد محمد عبد السالم المؽنى 1061176116167311  917
 

د الحكٌم عبد اللطٌؾ بسٌونى البدوىاالء عب 1061176116161010  913    

   االء عبد الناصر عبد هللا حمدٌن جاوٌش 1061176116167179  910

   امانى الشحات السٌد محمد فوده 1061176116167601  915

   امنٌه جالل عبدالوهاب عبدالعزٌز 1061176116161051  910

   امنٌه سامى رجب عبد السالم ؼراب 1061176116167369  911

   امٌره سعٌد رافى ابراهٌم احمد 1061176116161010  910

   اٌمان السٌد محمد السٌد سوٌد 1061176116161960  919

   اٌمان خٌرى بكر خطاب االشقر 1061176116167701  976

   اٌه حمدان محمد على الطحان 1061176116167371  971

   اٌه سمٌر عبد اللطٌؾ السٌد المكاوي 1061176116167190  977

   اٌه صالح حسٌن ذكى 1061176116161011  973

   اٌه محمد احمد عٌسى خضٌر 1061176116167370  970

  اٌه مصطفى اسماعٌل محمد أبو خلٌل 1061176116161916  975
 

   حسناء أحمد ابراهٌم البحٌرى 1061176116161036  970

   حسناء البٌلى حمدي الرفاعى 1061176116167160  971

لكرٌم مهدٌةحسناء رجب محمود عبدا 1061176116167100  970    

   خلود اسعد شحاته محمد 1061176116167670  979

   خلود خالد محمد ابراهٌم الجندى 1061176116167710  936
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 ( 32الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )          قسن  اللغة الفرنسية           

 بث هالحظ التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  دالٌا سعد محمد السمدونى 1061176116161003  931
 

   دٌنا خالد محمد ٌوسؾ محمد 1061176116161113  937

  دٌنا فؤاد جمال الدٌن اسماعٌل السحماوى 1061176116167696  933
 

   رامى محمد محمد محمد شوشة 1061176116161170  930

قىرٌهام عبد العاطى محمد عبد العزٌز الور 1061176116161060  935    

   رٌهام عبد الكرٌم ابراهٌم سعد عبد السالم 1061176116161960  930

  رٌهام كامل نبٌه امٌن ابوالمعاطى 1061176116167730  931
 

   سلمى محمد عبدالمنعم محمد الدالى 1061176116167735  930

   سماح انور محمود خلٌل الدخاخنى 1061176116167096  939

موسىسماح على سالم  1061176116161035  906   
 

   سناء احمد على شحاته سلٌمان 1061176116161009  901

  شرٌن السٌد مصطفى السٌد عبد الفتاح 1061176116161010  907
 

   شٌماء حسن عبد العزٌز محمود شمس 1061176116167661  903

   شٌماء محمد توفٌق شوشه 1061176116161900  900

   صابرٌن محمد حسن محمد اللقانى 1061176116161017  905

   عائشه احمد ابراهٌم عبد الؽنى 1061176116167667  900

   عادل خٌرى عبدالمقصود على حسن 1061176116167091  901

   عبدالمنعم محمد عبدالمنعم مرسى شاهٌن 1061176116161051  900

   علٌاء السٌد السٌد على طه 1061176116161110  909

   فاطمه الزهراء ٌوسؾ محمد محمد ٌوسؾ 1061176116167119  956

   فاطمه معاز كمال محمد فٌود 1061176116161000  951

   كرٌمه احمد مبروك اسماعٌل زٌاده 1061176116167691  957

   مارٌنا حمدي رمزى جرجس حنا 1061176116161031  953

   محمد حمدى أحمد ابراهٌم شحاته 1061176116161066  950

  محمود اكرم محمد عباده الخانكً 1061176116167315  955
 

   محمود عبدالسمٌع عبدالمنعم عبدالنبى عبدربه 1061176116167631  950

   محمود محمد عبدالحلٌم ابراهٌم عامر 1061176116167093  951

   مرٌم احمد حامد ؼالى 1061176116161500  950

   منار ماهر عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 1061176116167703  959

   منى عبدربه محمد البطاط 1061176116161991  906
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 (33الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )       اللغة الفرنسية                 قسن

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مها مصطفى مصطفى احمد الجمال 1061176116167709  901
 

   مى رمضان عبد العال قطب 1061176116161013  907

  مى شوقى محمد محمد فاٌد 1061176116161060  903
 

   ندى ابراهٌم محمد عبد القوى ؼباشى 1061176116167130  900

   نسرٌن محمد احمد محمد شتا 1061176116167090  905

   نسمه عبد الرازق عبد الرازق جمعه مرزوق 1061176116161075  900

  نصره هنداوى محمد هنداوى سلٌمان 1061176116161031  901
 

   نوال عادل محمد مهدى محمد 1061176116167170  900

   نورا شرٌؾ السٌد مبروك المٌت 1061176116161017  909

  نورا محمد احمد عبدالفتاح الباسل 1061176116167095  916
 

   نورهان اسماعٌل عبدالستار اسماعٌل ؼازى 1061176116161003  911

  نورهان عادل فرحات عبد التواب 1061176116167665  917
 

   نورهان محمد رمضان الشرنوبى السقا 1061176116161013  913

   نورهان محمود احمد ابراهٌم عوٌضه 1061176116161031  910

   هاجر ابراهٌم ابراهٌم برٌك مدكور 1061176116161000  915

   هبه الصاوى السٌد الصاوى فاضل 1061176116167635  910

   هدى محمد ابوالمكارم ٌونس الزٌات 1061176116167700  911

   هدٌر محمد زكً ابو المكارم 1061176116167603  910

   هناء سلٌمان السٌد سلٌمان محمد 1061176116161017  919

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علــــيا

سمارىلممحمد صالح الدين سالم ا 1061176116167097  906    
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 ( 34الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                قسن  اللغة الفرنسية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  احمد جالل على عبدهللا المتولى القرموط 1061176106167505  991
 

مد بدٌوىاحمد جمال احمد اح 1061176106161993  997    

   احمد فتحى محمد عبدالقوى ابوزٌد 1061176106167170  993

  احمد فتوح عبدهللا على حماد 1061176106161069  990
 

   اسراء جمال عزالدٌن حسنٌن دراز 1061176106161060  995

  امل السعٌد عبدالجلٌل محمد خمٌس حامد 1061176106167310  990
 

زٌز حشاداٌه اسماعٌل عبدالع 1061176106161077  991    

   اٌه رجب عبد الرشٌد كامل 1061176106163770  990

   اٌه عامر سالم عبد العال الشرقاوى 1061176106167517  999

   حسن السٌد حسن ابراهٌم 1061176106161173  1666

   دالٌا مبروك عبدالجابر مبروك محمد 1061176106161015  1661

   دنٌا رزق عبد الؽنى شرابى 1061176106167600  1667

   سلمى محمد كامل محمد رجب 1061176106161963  1663

   سلوى عبد العظٌم احمد المهدى 1061176106161036  1660

   صبرى محمود دمر على اسماعٌل 1061176106167199  1665

   عبد العزٌز محمود عبد العزٌز على 1061176106167066  1660

   عبد هللا اشرؾ عبدالمجٌد محمد القصٌر 1061176106161190  1661

   عطٌه شعبان عبد الشكور عطا هللا 1061176106167060  1660

   محسن وائل زٌدان مبروك السعداوى 1061176106161995  1669

   محمد عبد الجٌد حسنٌن نعٌم البنا 1061176106167063  1616

   نبٌل محمد نبٌل محمد المرسى 1061176106167061  1611

   هاشم مفرح هاشم العترٌس 1061176106167067  1617

   ٌاسمٌن وائل عبدالفتاح حسٌن خضر 1061176106167099  1613

   ٌوسؾ السٌد فرج مرسى محمد ؼازى 1061176106161999  1610
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 (  35الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )             م               الـــــــقسن  االع

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد الجٌد عثمان 1061176116167309  1671
 

   احمد رضا السٌد ابراهٌم خلٌل 1061176116166951  1677

  احمد رمضان فتح هللا ابوالعنٌن 1061176116166100  1673
 

   اسراء رجب انور السٌد عبد المطلب 1061176116167009  1670

راء سالم رزق السٌد محمد حنورهاس 1061176116166590  1675    

   اسماء عامر عبدالودود ابراهٌم 1061176116166771  1670

  اسماء عبد الجلٌل عبد الجلٌل اسماعٌل 1061176116166650  1671
 

   اسماء عبدالسالم هاللى أبوهاللى 1061176116161005  1670

   اسماء مصطفى ابراهٌم محمد خفاجى 1061176116166001  1679

  اشرقت على رزق ابراهٌم ٌحٌى 1061176116166110  1636
 

   امانى عبد المنعم السٌد موسى 1061176116166360  1631

  امانى فتحى محمد حسن الجندى 1061176116167000  1637
 

   امنٌه سامى البٌومى عبد الشافى 1061176116161303  1633

   امنٌه عبد العزٌز عبد القادر احمد احمد بدٌر زٌنه 1061176116166067  1630

   امنٌه محمد محمد بٌومى دعبس 1061176116166005  1635

   امٌره داود محمد على عبدهللا امام 1061176116166371  1630

   امٌره عماد فوزى سلٌمان صقر 1061176116166569  1631

   امٌره محمد محمود قبٌصه 1061176116161716  1630

   انتصار محمد ؼازى عبد العال 1061176116167097  1639

   انس عبد الناصر محمد شلبى 1061176116167093  1606

   انؽام خالد ابراهٌم عبدالعزٌز بدر 1061176116161193  1601

   اٌه حسن سعد سلٌمه 1061176116167090  1607

   اٌه حسنى وحٌد خفاجى محمد 1061176116167095  1603

   باسم حسن فوزى البسٌونى 1061176116167090  1600

  جهاد محمد محى محمود على 1061176116166601  1605
 

   حسام حسن عبدالفتاح محمد 1061176116166090  1600

   خالد السٌد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم 1061176116167091  1601

   دعاء احمد على احمد دراز 1061176116166039  1600

   دعاء عبدالفتاح حسن قطب جاهٌن 1061176116161007  1609

   دنٌا مسعد السٌد دروٌش الفاٌش 1061176116166006  1656
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  رانٌا عبداللطٌؾ عبدالحلٌم الزؼبى 1061176116166937  1651
 

دررؼده جابر عبدالمطلب ابراهٌم ب 1061176116161701  1657    

  رنا رضا على حسن ؼراب 1061176116161151  1653
 

   رنا محمد عزت ابوالفتوح جادهللا 1061176116161315  1650

   رٌم شعبان خٌرى السودانى 1061176116166971  1655

   زهره السٌد على محمد عبد الفتاح 1061176116166051  1650

  زٌنب انور حسٌن حجازى 1061176116166771  1651
 

   ساره راتب عبدالعظٌم ابراهٌم البلقٌنى 1061176116166070  1650

   ساره رمضان عمر الشامى 1061176116166156  1659

  ساره سعد احمد موسى 1061176116166607  1606
 

   ساره محمود سامى صالح الدٌن محمود حجازى 1061176116161307  1601

  ساره مصطفى ٌوسؾ ابراهٌم 1061176116166516  1607
 

شعبان بدٌوى ساره مهدى 1061176116161311  1603    

   ساره ٌسرى محمد عبد الؽفار عبد الحمٌد 1061176116166005  1600

   سالم محمد سالم عبد العزٌز خضر 1061176116166510  1605

   سما حاتم عبد الصمد دخٌل 1061176116166170  1600

   سماء سعد عبد الجواد زٌد 1061176116166000  1601

فتاح خضرشاهندا محمد محمد عبد ال 1061176116161091  1600    

   شروق إبراهٌم جابر محمد بٌومى 1061176116166003  1609

   شروق رباح شاكر عبده الجناٌنى 1061176116161097  1616

   شٌماء اسماعٌل عبدالتواب العبد 1061176116166010  1611

   صفاء محمد محمود احمد خٌرهللا 1061176116166615  1617

دنىصالح فهمى كمال عباس المرا 1061176116161611  1613    

   ضحى ابراهٌم اسماعٌل ابو دشٌش 1061176116166079  1610

  على زٌدان على شاهٌن االحول 1061176116166700  1615
 

   علٌاء ممدوح وحٌد هٌكل 1061176116166736  1610

   عمر عاطؾ طلعت عبد الوهاب 1061176116161167  1611

   عٌد محمد عبد السالم مخٌمر عبد الكرٌم 1061176116167090  1610

   فاروق محمد جالل صالح 1061176116161300  1619

   فوزٌه محمود عبد الرازق محمد السنهورى 1061176116161071  1606
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  لوجٌنا عبدالعزٌز عبدالفتاح عبدالعزٌز خلٌل 1061176116166307  1601
 

   ماجى السعٌد احمد محمد سالم 1061176116166001  1607

  محمد احمد سلٌمان على سالمة 1061176116161151  1603
 

   محمد جالل محمد مصطفى شتٌله 1061176116167099  1600

   محمد جمعه عطا هللا عطٌة 1061176116166606  1605

   محمد طارق فتحى عبد الواحد 1061176116166001  1600

  محمد عبد العزٌز عبد النبى عبد الرؤؾ محسن 1061176116161005  1601
 

   محمد عطا هللا السٌد االلفى 1061176116166170  1600

   محمد عمرو محمد احمد عبادى 1061176116167507  1609

  محمد محسب حسن محسب 1061176116166109  1696
 

   محمد محمد عبد اللطٌؾ ابراهٌم مصباح 1061176116161710  1691

  محمد مصطفى إبراهٌم الشامً سلٌمان 1061176116166790  1697
 

   محمود ابراهٌم عبدالموجود ابراهٌم 1061176116161161  1693

   محمود خٌرى سعد على الصبٌحى 1061176116161730  1690

   محمود كامل محمد خمٌس 1061176116167561  1695

   محمود مصطفى محمد عبد السالم عبد الكرٌم 1061176116167567  1690

   مرٌم احمد رمضان محمد الجمال 1061176116166103  1691

   مرٌم جابر محمد اسماعٌل الؽزاوي 1061176116166000  1690

   مرٌم طارق السٌد محمد العشرى 1061176116167560  1699

   مرٌم عبدالرازق عبدالحكم هجرس 1061176116161100  1166

   مصطفى عبد المجٌد ابوالمجد عبد المعطى 1061176116167565  1161

   منار بسٌونى عبد الحمٌد معوض 1061176116166710  1167

   منار فاروق ٌحً شمس الدٌن البحٌري 1061176116166100  1163

   منه رفٌق ماهر محمود سلٌمان 1061176116167561  1160

  مها بسٌونى شعبان شعبان عٌسى 1061176116167560  1165
 

   مى ابراهٌم محمد السٌد سلٌم 1061176116166915  1160

   مى عبد الرحمن عبد الستار عبد هللا 1061176116161039  1161

   مى هشام عزت محمد الشافعى 1061176116161779  1160

   مٌار خٌرت محى الدٌن الخٌرى 1061176116166300  1169

   مٌرنا اشرؾ محمد محمد مصطفى السماحً 1061176116166671  1116
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 (  38الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )                            ـــالماالعــــقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مٌرنا حسن أحمد فؤاد حسن بكر 1061176116166166  1111
 

   نادٌه عماد السعٌد ابو الٌزٌد بسٌونى 1061176116166100  1117

  ندى شرٌؾ محمد لبٌب 1061176116166600  1113
 

   ندى عادل محمد نجٌب الجمل 1061176116166150  1110

   نسمه علً مرعً مصطفً مرعً 1061176116166307  1115

   نؽم اٌمن محمود عبدالمقصود الطنطاوى 1061176116161796  1110

  نورا صبحى ابراهٌم عوؾ 1061176116166691  1111
 

محمد ابراهٌم المزٌن نوران صالح 1061176116166116  1110    

   هبه جمال ممدوح عبد المجٌد عثمان 1061176116166117  1119

  هند محمد رجب محمد فرج 1061176116166637  1176
 

   وفاء رمضان مصطفى احمد الشناوى 1061176116167516  1171

  والء محمد عبدالقادر زٌدان 1061176116161695  1177
 

احمد فودهٌارا احمد على السٌد  1061176116166500  1173    

   ٌارا فرحات عبدالرازق فرحات 1061176116166907  1170

   ٌاسمٌن احمد محمد سالمه 1061176116166775  1175

   ٌوسؾ خالد محسن عثمان الجندي 1061176116166906  1170
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 ( 39الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )             م                   عـــــــالقسن  اال

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد جمعه محمد السعٌد ابراهٌم 1061176106166111  1101

د الناصر حنفى صباحاحمد عب 1061176106166717  1107    

   احمد محمد على مظال 1061176106161395  1103

   احمد نبٌل حلمى عبد الجلٌل 1061176106163631  1100

   احمد نبٌل فتوح رجب 1061176106161373  1105

   االء اٌمن المحمدى مصطفى جبر 1061176106161700  1100

   االء سمٌر سلٌمان عبدالهادى 1061176106166530  1101

  االء على محمد الحصافى سعد 1061176106163633  1100
 

   اٌه جمال احمد فرج ابوالعنٌن 1061176106166013  1109

   اٌه جمال عبد الحلٌم محمد محمد حسن 1061176106161000  1156

   بسنت عادل المؽاورى المتولى البسطوٌسى 1061176106166005  1151

   بهاء السٌد سالم عامر 1061176106166103  1157

   حاتم محمد ٌاسر فاروق محمد 1061176106163630  1153

   حسام عادل محمد سعٌد القط 1061176106166660  1150

   حسام محمد كمال عباس المرادنى 1061176106167001  1155

   خلود احمد عبد الرازق اسماعٌل رارع 1061176106163630  1150

   خلود مجدى محسن محمد عكاشه 1061176106166376  1151

ل عبد الرشٌد عبادهرشدى جما 1061176106166769  1150    

   رفٌق محمد شحاته محمد احمد 1061176106163639  1159

   رٌم احمد محمد النمورى 1061176106161701  1106

   ساره ابراهٌم صالح احمد سلٌمان 1061176106161307  1101

   ساره اشرؾ محمد عبده 1061176106163607  1107

   ساره جمال احمد الطنطاوى 1061176106161105  1103

   سالى طارق جمال مشالى 1061176106166135  1100

   سماء محمد ابراهٌم احمد مرعى 1061176106166971  1105

   سهٌله سعد السٌد احمد العرٌان 1061176106161601  1100

   طارق عزوز عبد الونٌس بسٌونى 1061176156167003  1101

   عبد الواحد ٌوسؾ عبد الداٌم البقرى 1061176106166701  1100

   عزه احمد ابراهٌم احمد العاصى 1061176106166970  1109
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 (  41الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )                          االعـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

د حمودهعالء احمد محم 1061176106161799  1111    

   عمر محمد على محمد االمام 1061176106163605  1117

   فتحى شاكر فتحى مصطفى ٌوسؾ 1061176106166005  1113

   فتحى هشام فتحى ٌوسؾ على ٌونس 1061176106163601  1110

   فوزى محمد فوزى القلٌوبى 1061176106166101  1115

   ماهر احمد محمد الششتاوى 1061176106166700  1110

   محمد احمد داؼر ابوالمجد داؼر 1061176106166005  1111

   محمد رمضان حسٌن ابوالحسن 1061176106161371  1110

   محمد على السٌد ٌوسؾ ٌوسؾ 1061176106161560  1119

  محمد مبروك عبد السالم حسٌن ابراهٌم 1061176106166753  1106
 

   محمد مدحت ٌوسؾ محمد ٌوسؾ سعده 1061176106161170  1101

حمد مصطفى محمد مصطفى خلٌفه النحاسم 1061176106161396  1107    

   مصطفى صالح محمد على رجب 1061176106163656  1103

   مصطفى عماد محمد عبد اللطٌؾ العطار 1061176106163657  1100

   منه هللا الحسٌنى عبد المنعم الحسٌنى البرهامى 1061176106166790  1105

   مٌرٌت مٌالد ٌوسؾ جرجس 1061176106161317  1100

   نادر عالء المعداوى عبد الفضٌل 1061176106161601  1101

   ندا مدحت حمدى ابراهٌم حسٌن 1061176106161300  1100

   وفاء خالد محمود سٌد احمد ؼانم 1061176106163171  1109

   ٌمنى جابر ابراهٌم صابر 1061176106166765  1196
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 (  41الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                          ماالعـــــــالقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد اشرؾ احمد على البحٌرى 1061176116167510  1191
 

   احمد السٌد محمد عبد المنعم المٌر 1061176116167510  1197

  اسراء ابراهٌم محمود عبد العزٌز حسٌن 1061176116167559  1193
 

   اسراء حسٌن ٌوسؾ حسٌن الزهٌرى 1061176116161175  1190

   اسراء رشاد محمد خلٌل القصاص 1061176116167511  1195

   اسراء محمد عبد الفتاح أبو أحمد 1061176116161010  1190

  اسماء عبد العزٌز حسٌن محمد صالح 1061176116167510  1191
 

   اسماء محمد حسن ابراهٌم على 1061176116161050  1190

   االء اٌهاب صالح حامد عبد الرحمن 1061176116167101  1199

  امانى مصطفى عبدالقادر مصطفى الحفناوى 1061176116167376  1766
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 

 واالقليويت فً اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحىث علويت تىظف بوب يخذم البيئت الوحليت 
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

41 

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

 ( 40الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )      قسن  االعـــــــالم                    

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

   امل الدسوقى محمد حسن البحر 1061176116161001  1761

خلٌفه الشافعىامٌره خلٌفه كمال  1061176116167600  1767   
 

   امٌره صالح فوزي محمد 1061176116161073  1763

   امٌره عادل رزق عبدالعزٌز موافى 1061176116167305  1760

   امٌنه قطب على الشوادفى بدوى 1061176116167503  1765

   اٌمان محمد محمد حسن السموخلى 1061176116167730  1760

   اٌمن ٌاسر عبد العظٌم دخٌل 1061176116167576  1761

   اٌه محمد محمد عراقى فرج 1061176116167577  1760

   اٌه محمود محمد حسن عبد الجلٌل 1061176116161090  1769

   جمال نجٌب احمد عبد المعطى راضى 1061176116167575  1716

   جهاد خالد عبد الفتاح حسٌن ابو شلبى 1061176116167715  1711

   حسناء متولى عبد الحمٌد حماده راجح 1061176116161077  1717

   حنان محمد اسماعٌل فرج 1061176116161060  1713

   حنٌن طارق فوزى عبدالحمٌد عبدالمجٌد 1061176116167605  1710

  دالٌا خالد احمد دروٌش هٌكل 1061176116161190  1715
 

   دعاء ولٌد عبدالمنعم ابراهٌم ابوشعٌشع 1061176116161065  1710

   دٌنا السٌد محمد عبده 1061176116161179  1711

   دٌنا محمد علً عبداللطٌؾ شقطاٌة 1061176116161099  1710

   رؤى ابراهٌم رفعت ابراهٌم ابوموته 1061176116167579  1719

   راضوى عبد المنعم ؼرٌب السٌد عبد العاطى 1061176116167699  1776

   رامى ابراهٌم الطنطاوى فرج 1061176116167571  1771

   رانا احمد ابراهٌم السٌد 1061176116161057  1777

   رانٌا سمٌر ابوزٌد حجازى 1061176116161015  1773

   رحمه ولٌد طه السٌد على 1061176116161191  1770

   رنٌا رضا عبده علٌبه 1061176116161010  1775

   رنٌم رضا علً الدمٌاطً 1061176116161901  1770

   روضه أحمد محمد عبدالحمٌد الفخرانى 1061176116167707  1771

محمدروضه ٌحى ذكى  1061176116161000  1770    

   رٌهام صبرى محمد ٌوسؾ عجوه 1061176116167536  1779

   زٌنب ممدوح محمود السعٌد سعده 1061176116161110  1736
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 (  42الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                          االعـــــــالمقسن  

 حظبث هال التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ساره ابراهٌم السٌد حشٌش 1061176116167537  1731
 

   ساره حلمى عبد المجٌد مسٌوؼه 1061176116161011  1737

  ساره شرٌؾ توفٌق عرفة شرٌؾ 1061176116167150  1733
 

   ساره ٌوسؾ ٌوسؾ عبدالجواد شهاب 1061176116161903  1730

   شٌماء على حسٌن محمد 1061176116161007  1735

   شٌماء محمد المعداوى محمد المرسى 1061176116161115  1730

  شٌماء محمد فؤاد شمس الدٌن الخولى 1061176116167600  1731
 

   عبد هللا عاطؾ عبد هللا المكاوى 1061176116167503  1730

   عبد هللا ٌوسؾ عبد النبى احمد حامد 1061176116167505  1739

  عبدالرحمن محمد مصطفى ابراهٌم حجاج 1061176116167506  1706
 

   عبدالؽنى عادل محمد المر 1061176116167501  1701

  عزه فؤاد محمود احمد الصاوى 1061176116167737  1707
 

   على احمد عبد الفتاح على السرحى 1061176116161503  1703

   على سعد عبدهللا حفناوى فراج 1061176116167501  1700

   ؼاذى احمد عبد المقصود محمد ؼاذى 1061176116167619  1705

   فاتن سمٌر ابراهٌم على عطٌه 1061176116167337  1700

   فاطمه الزهراء مصطفى محمد عبده عوض 1061176116167101  1701

   فاطمه حسن اسماعٌل بٌومى الجمال 1061176116167396  1700

   لمٌس محمود فوزى محمد عبد الرحمن 1061176116167033  1709

   محمد ابراهٌم جابر مطاوع الهوارى 1061176116161100  1756

   محمد رجب عبد العاطى حامد 1061176116167731  1751

   محمد صبحى فتحى رزق دٌاب 1061176116167509  1757

   محمد عصام سعٌد محمدٌن 1061176116167551  1753

   محمد محمد عبدالحمٌد محمد مسعد 1061176116167553  1750

   محمد محمود محمود محمد نجم 1061176116167550  1755

ن ٌوسؾ سالم الخمٌسىمحمد ٌوسؾ حس 1061176116167630  1750    

   محمود محمد السعٌد محمد السعٌد 1061176116167550  1751

   محمود محمد جابر محمد خمٌس 1061176116167551  1750

   مراد ابراهٌم عبد الحمٌد عطٌه 1061176116161001  1759

   مرٌم السٌد محمدي عباس الخشاب 1061176116161500  1706

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 

 واالقليويت فً اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحىث علويت تىظف بوب يخذم البيئت الوحليت 
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

44 

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

 (   43الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                            االعـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مرٌم مجاهد طه فتح هللا مجاهد 1061176116167500  1701
 

   مصطفى هانى عبدالفتاح محمد المهدى 1061176116167505  1707

ٌز انور عبد الرحمنمنار فا 1061176116161501  1703   
 

   مها محمد عبدالرحمن ابراهٌم ابوموسى 1061176116161967  1700

   مى مدحت احمد محمود الدبٌش 1061176116161905  1705

   مٌرنا مصطفى متولى متولى مصطفى 1061176116161003  1700

  نبٌل هانى عبد السالم محمود عٌد 1061176116167361  1701
 

سرور احمد ٌوسؾنجوى محمد  1061176116167500  1700    

   ندا احمد عبد الرازق محمد ابو السعود 1061176116161071  1709

  ندى احمد عرب محمد احمد ربٌع 1061176116167501  1716
 

   ندى السعٌد على احمد جعدر 1061176116161011  1711

  ندى محمد السٌد محفوظ السٌد 1061176116161010  1717
 

قى على سالمنورهان احمد محمود شو 1061176116161593  1713    

   نورهان على ابو السعود عمر علً 1061176116167660  1710

   نورهان فتوح سعد النجاره 1061176116167316  1715

   هاجر ممدوح فتحى محمد النشار 1061176116161003  1710

   هبة هللا سعٌد السٌد حجازى البص 1061176116167330  1711

   هبه عماد صبحً ابراهٌم كامل 1061176116167171  1710

   هبه مصطفى سٌد ذكرٌا 1061176116161091  1719

   هدى فوزى السٌد على أبو طرطور 1061176116161963  1706

   هدٌر على محمد بٌومً ؼالى 1061176116167701  1701

   هند حسٌن عبد الحمٌد ابو الخٌر 1061176116161076  1707

   هند مجدى شفٌق سٌداحمد هٌبه 1061176116167771  1703

   والء السعٌد المتولى صحصاح 1061176116161077  1700

  ٌاسر محمد عادل حسن محمد عثمان 1061176116167500  1705
 

   ٌاسمٌن خالد عبدالعزٌز محمد متولى 1061176116161136  1700

   ٌمنى اسامه محمد محمد على السحماوى 1061176116167509  1701

   ٌمنى رضا احمد الجندى 1061176116167516  1700
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 (  44الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                       ــــــالماالعـقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   ابراهٌم عصام عبد العزٌز فرؼلى 1061176106167950  1791

ظ طه محمود النجاراحمد حاف 1061176106167377  1797   
 

   احمد راضى عبد الستار ابراهٌم 1061176106167060  1793

  احمد صبحى عبٌد خلٌفه 1061176106163650  1790
 

   احمد عادل بدٌر عبد المجٌد عبد هللا 1061176106167060  1795

   احمد نبٌل سعد محمد عبد الخالق 1061176106163650  1790

حمد المتولىاسراء اسامه محمد م 1061176106167600  1791    

   اكرم عبد هللا حافظ عبد البارى البالم 1061176106163606  1790

   االء محمد عبد الحمٌد محمد ابراهٌم 1061176106167500  1799

   السعٌد محمود محمود محمد السٌد احمد 1061176106163607  1366

   امنٌه ابراهٌم احمد احمد عمار 1061176106163605  1361

ن محمد حمدٌن سعٌد ابو عطٌهاٌما 1061176116167519  1367  لن تتقذم ببوراقهب العبم الوبضً  

   اٌه جابر شلبى عبد التواب حسونه 1061176106163600  1363

   بطرس نشات حبٌب ابراهٌم مٌنا 1061176106167065  1360

   خالد السٌد رمضان ماضى 1061176106161005  1365

   دمٌانه ودٌد مرٌد بشاى 1061176106167601  1360

  دٌنا سامى سعٌد محمد قرقوره 1061176106163600  1361
 

   رامى ابراهٌم عبد الفتاح عبد العزٌز الباجورى 1061176106167066  1360

   زٌنب صالح السٌد بسٌونى عبدهللا خضر 1061176106163611  1369

   سعد محمد عوض منصور عبد الوهاب 1061176106167760  1316

لقطرىسها كمال السٌد عبد الرازق ا 1061176106167503  1311    

   عبد الرحمن خٌرى نصر عبد المقصود 1061176106167731  1317

   عبد الرحمن محمد نجٌب موسى 1061176106163613  1313

   عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز جمعه شمس الدٌن 1061176106161990  1310

   عبد الفتاح جمال عبد الفتاح السٌد احمد 1061176106163615  1315

جٌد مصطفى عبد المجٌد فتح هللا هندىعبد الم 1061176106167631  1310    

   على السٌد على اسماعٌل النعناعى 1061176106163611  1311

   عمر عٌد قطب على ابو لٌله 1061176106161199  1310

   عمر محمد زكى الزواوى 1061176106163610  1319

   ماٌكل عاطؾ رزق كامل رزق 1061176106167019  1376
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 (  45الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                       االعـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   ماٌكل ماهر عزٌز جرجس حبشى 1061176106163606  1371

   محمد احمد محمد احمد الهندى 1061176106167009  1377

   محمد اسامه ابراهٌم احمد حمٌده 1061176106167305  1373

   محمد بدران محمود عطا هللا العٌارى 1061176106161905  1370

   محمد رجب رجب محمد الصعٌدى 1061176106167790  1375

   محمد سعد بسٌونى عبد السالم البحٌرى 1061176106167316  1370

   محمد سٌد احمد حسن حسن ابو ناصر 1061176106167710  1371

   محمد عبد هللا محمود خطاب 1061176106167560  1370

   محمد عبدالرحمن ابراهٌم عوض خالد 1061176156167003  1379

   محمد عبده محمد محمد 1061176106163697  1336

   محمد فواد عبد الكرٌم موسى 1061176106167379  1331

   محمد مختار عبدهللا شحاته 1061176106163600  1337

مسعد عبد الخير عرفهمحمد  1061176116167555  1333   
 لن يتقذم ببوراقه العبم الوبضً

   مٌاده العرابى عبدالعزٌز ابراهٌم 1061176106167166  1330

   ندى محمود محمد حسٌن ابوالعوضى 1061176106163600  1335

   نرمٌن جابر حسن عبد المقصود عكاشه 1061176106163605  1330

   هاجر محمد السٌد السعٌد 1061176106167057  1331

   هدٌر مصطفى عبدالفتاح مصطفى حجازى 1061176106161900  1330

   وعد محمد فوزى عبد السالم 1061176106167113  1339

   والء عبدالعزٌز عنتر عبدالعزٌز صومع 1061176106161909  1306

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 

 واالقليويت فً اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحىث علويت تىظف بوب يخذم البيئت الوحليت 
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

41 

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

 (  46جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )   قسن  التاريخ                              الئحة

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد ابراهٌم على ٌوسؾ على عصر 1061176116166016  1351
 

   احمد الهنداوى محمود مصباح 1061176116167115  1357

عاحمد خالد محمد السٌد ابو السبا 1061176116161797  1353   
 

   احمد عبدالفتاح ابراهٌم عبدالسالم الطمالوى 1061176116166616  1350

   احمد عبداللطٌؾ احمد ؼزال 1061176116161115  1355

   احمد عرفات حسٌن عبدالقادر 1061176116166730  1350

  احمد مرتضى بكر على عبدالموجود 1061176116167111  1351
 

   احمد مصطفى محمد العباسى 1061176116167119  1350

   اسراء عمر الحسٌنى حسانٌن 1061176116166031  1359

  اسماء محمد محمد ابو المجد سلٌمان 1061176116161337  1306
 

   االء مدحت توفٌق ابوالٌزٌد ابوالخٌر 1061176116166003  1301

  امٌره محمد السٌد مرسى عبد السالم 1061176116166161  1307
 

   امٌن صالح امٌن الشرقاوى 1061176116161109  1303

   اٌمان عبدالحمٌد محمد شمس 1061176116166990  1300

   اٌمان عبدالسالم نجٌب عبدالسالم 1061176116166506  1305

   اٌمان ولٌد عبدالصادق عبدالصادق علً 1061176116166703  1300

   اٌه عادل حسن مصطفى مؽٌزل 1061176116166563  1301

   بدر الدٌن سعد محمد محمد طه 1061176116161371  1300

   بسنت رضا عبدالبارى بدر عمٌره 1061176116161607  1309

احمد محمد عٌدبشرا  1061176116167179  1316    

   جٌهان على محمد على المنفى 1061176116166651  1311

   حسام عماد طلبه محمد المصرى 1061176116167137  1317

   خالد حسن مصطفى احمدالشرقاوى 1061176116166150  1313

جب السٌد ابراهٌمدالٌا لطفى ر 1061176116166103  1310    

  دنٌا طارق محمود السٌد فوده 1061176116161300  1315
 

   دٌنا السعٌد محمود دروٌش 1061176116161100  1310

   رضا الشحات ابراهٌم محمد حسٌن 1061176116166039  1311

   رضا على محروس على فاٌد 1061176116166500  1310

   رمضان السٌد على عبدالعال 1061176116166590  1319

   زٌنب محمد عبدالحمٌد المرسى نجله 1061176116161601  1306
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 (  47قسن  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  سعٌد خمٌس محمد عبدهللا 1061176116166001  1301
 

   شادى أحمد ابراهٌم مصطفى سعد 1061176116161657  1307

  شروق عبدالحمٌد احمد الشاعر 1061176116161055  1303
 

   شٌماء رجب لطفى محمد اٌوب 1061176116161119  1300

   شٌماء عماد الدٌن محمد فتحى عبد الباقى خطاب 1061176116166153  1305

   عبد الرحمن مسعد عبدالؽنى ابراهٌم 1061176116161619  1300

  عبد هللا عبده عبده الحلبى 1061176116161677  1301
 

   عبدهللا محمد موسى عامر 1061176116161700  1300

   ؼاده اٌمن فاٌز عبد الرازق احمد 1061176116166606  1309

  كامل رضا كامل احمد علً 1061176116161563  1396
 

   كرٌم سامى محمد احمد عمر 1061176116167130  1391

حنا حلمى حنا كٌرلس 1061176116167131  1397   
 

   لطفى حامد السٌد فتح هللا صالح 1061176116167130  1393

   محمد ابراهٌم محمد عبد اللطٌؾ عٌسى 1061176116166590  1390

   محمد السٌد عبد الحمٌد محمود بركه 1061176116166075  1395

   محمد حامد محمد عوض 1061176116166015  1390

ىمحمد خالد علً احمد عل 1061176116166030  1391    

   محمد خضر خضر محمد الجبالً 1061176116166510  1390

   محمد ربٌع محمود محمد عطٌه 1061176116166090  1399

   محمد على على هندى الدسوقى 1061176116167139  1066

   محمد فوزى ٌونس محمود مسعود 1061176116161637  1061

   محمد محمد نصر منصور 1061176116166139  1067

ود عبدهللا عبداللطٌؾ محمدمحم 1061176116161717  1063    

   محمود محمد اسماعٌل اسماعٌل ابراهٌم 1061176116161066  1060

  مرٌم عبد الودود عز الرجال عبدالجلٌل موسى 1061176116161305  1065
 

   منال طارق محمود محمود ابو النضر 1061176116166019  1060

   منه هللا محمد بسٌونى محمد هاشم 1061176116161000  1061

   منى رمضان محمود على عبد هللا 1061176116166603  1060

   نادر لوٌس عبدالمسٌح جورجى عبدالمسٌح 1061176116167106  1069

   ندى فتحى عبدالونٌس عبدالحمٌد محجوب 1061176116166500  1016
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 ( 48قسن  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  نٌره جمال محمود بدٌر محمد 1061176116166505  1011
 

   هانم جمال الشاملى عبد الهادى البحر 1061176116166077  1017

  هدٌر طارق محمود ابو الخٌر 1061176116161603  1013
 

د سعٌدٌاسمٌن محمد عبد المقصود محم 1061176116166116  1010    

   ٌسر ٌونس محمد محمود الطوٌل 1061176116167107  1015

   ٌوسؾ ؼازى محمد ؼازى زهران 1061176116167103  1010

  ٌوسؾ محمد السعٌد علً 1061176116166501  1011
 

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   اسامه محمد على حسن شحاته 1061176106161170  1010

عبدالعظٌم على هجرسامٌره صالح  1061176106166001  1019   
 

   باسم محمد عبد الؽفار احمد قطب 1061176106166706  1076

  عبد الرحمن ممدوح جمعه على المؽازى 1061176106166003  1071
 

   عبدهللا نورالدٌن محمود مولد 1061176156166971  1077

   على السٌد محمد ثابت على 1061176106166006  1073

زٌد عطٌة شراقىعلى امٌن ابو الٌ 1061176106166056  1070    

   فاطمه هشام محمود محمد عبٌدو 1061176106166790  1075

   كٌرلس عادل لوقا سالمه 1061176106166960  1070
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 (  49جلنة رقن )              قسن  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتساب (   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابتهال ابراهٌم احمد محمد القصاص 1061176116161990  1001
 

   ابراهٌم السٌد ابراهٌم حسن مصباح 1061176116161056  1007

  ابراهٌم على ابراهٌم احمد ٌوسؾ 1061176116167313  1003
 

   ابراهٌم على ابراهٌم على ابراهٌم 1061176116167100  1000

   ابراهٌم محمد صبرى ابراهٌم موسى 1061176116161090  1005

   احمد السٌد سٌد احمد أحمد حسٌن 1061176116161107  1000

  احمد صالح حسب النبى احمد 1061176116167606  1001
 

   احمد عاطؾ اسماعٌل محمد الؽرٌب 1061176116161103  1000

   احمد عبدالحى عبدالسالم شهاوى 1061176116167100  1009

  احمد محمد ابوالٌزٌد شتٌه 1061176116167101  1056
 

   احمد محمد عوض محمد الزهٌري 1061176116167319  1051

  اسراء خٌرى عبدالجواد على عبدالرؤؾ 1061176116167100  1057
 

   اسراء عماد الدٌن احمد ربٌع موسى عرفه 1061176116167105  1053

   اسماء صالح محمود سعد قاسم 1061176116161019  1050

   اسماء عبد الناصر ابراهٌم محمد الشافعى 1061176116167303  1055

   اسماء نعٌم عنتر خلٌل ابو شنب 1061176116161550  1050

   الزهراء محمد عبد العزٌز حسٌن محمد 1061176116161016  1051

   الشٌماء عبد العزٌز عطاهللا السٌد محمد 1061176116161116  1050

   امل محمد صبرى محمد اسماعٌل 1061176116161991  1059

   امٌره خالد كمال محمد حجاج 1061176116167363  1006

   انور فؤاد انور محمود دروٌش 1061176116167109  1001

   اٌاد محمد السٌد مؽنم 1061176116167600  1007

   اٌمان احمد مرسى احمد جاوٌش 1061176116161559  1003

مان عادل محمد ابو الٌزٌد احمداٌ 1061176116167750  1000    

  اٌه ابراهٌم محمد احمد خلٌل 1061176116161530  1005
 

   اٌه احمد زكرٌا عرفه عبدالكرٌم 1061176116161063  1000

   اٌه البدراوى محمد شهاب 1061176116167319  1001

   اٌه قطب محمد ؼازى زهران 1061176116161161  1000

دالعاطًباسم صبحً احمد عب 1061176116161915  1009    

   دعاء فتحى عبد الرحٌم حموده 1061176116161073  1016
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 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 
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 ( 51قسن  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

فافىدٌنا احمد محمود احمد ك 1061176116161050  1011   
 

   دٌنا صالح محمد أبواألسعاد 1061176116161530  1017

  رٌهام ناصر محمود عبد النبى شداد 1061176116161093  1013
 

   زٌنب محمد على ٌوسؾ الناعم 1061176116161050  1010

   سارة اٌمن صالح عبد الرازق صالح 1061176116167000  1015

   ساره حمدى محمد محمد الجمل 1061176116167100  1010

   ساره محمد أحمد محمد احمد 1061176116161009  1011

  سلمً محمد عرجاوي عبد المولً جوهر 1061176116167105  1010
 

   شٌماء اشرؾ محمد عبد العظٌم عبد الرؤؾ القصاصى 1061176116167301  1019

   شٌماء شوقى فتحى عبدالمنعم على 1061176116167101  1006

معهشٌماء صبرى محمد السٌد ج 1061176116167751  1001   
 

   شٌماء محمد سلٌمان عباس أبو بكر 1061176116161100  1007

  طارق محمد سمٌح فتحى ؼازى جاد الحق 1061176116167610  1003
 

   عبد الرحمن محمد فوزي محب ابراهٌم البرهامً 1061176116161915  1000

   عبد الصمد على جابر عبدالرحٌم مخلوؾ 1061176116167107  1005

    محمد عبد هللا راؼب جمعةعبد هللا 1061176116167300  1000

   عبد هللا محمود عبده عطٌه الرفاعى 1061176116167130  1001

   عبٌر ابراهٌم حسن محٌسن سعفان 1061176116161009  1000

   عبٌر محمد عادل محمد ؼازى 1061176116167731  1009

   عزه عالء على ابوزٌد 1061176116161100  1096

احمد السٌدعلى محمود السٌد  1061176116161161  1091    

   عمر ابراهٌم المرشدى على عبد هللا 1061176116167060  1097

   فاطمه منصور عبد المنعم محمد 1061176116167793  1093

   فاطمه ولٌد عنتر فتوح سالم 1061176116167366  1090

   فاٌزه فوزى كامل جلوة 1061176116167335  1095

   فرٌده سادات على محمد عبده 1061176116161006  1090

  كرٌم صبحى حسنً محمود سعٌد 1061176116167191  1091
 

   كوثر محمد خٌرى السٌد متولى 1061176116167105  1090

   محمد سعد عز الدٌن عرجاوى الخولى 1061176116161090  1099

   محمد عمادالدٌن محمد محمد ماجد 1061176116167100  1566

 (   50اب (               جلنة رقن ) قسن  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتس



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  محمد عٌسى عبد المنعم ربٌعة ابو شادي 1061176116167116  1561
 

  محمد فتح هللا محمد الصاوى اسماعٌل 1061176116167199  1567
 

  محمد محمود احمد عامر 1061176116161951  1563
 

   محمود احمد محمد خمٌس مرسى 1061176116167196  1560

  محمود عبدالمرضى زكى محمد خلٌفه 1061176116161107  1565
 

   محمود محمد محمود منصور نصر 1061176116167130  1560

   مرٌم حمدى زكى ابراهٌم مصطفى العرٌان 1061176116161113  1561

   مصطفى محمد مصطفى حسٌن الفطرانى 1061176116161917  1560

  منى سٌد أحمد محمد سٌد أحمد شوشه 1061176116161996  1569
 

   مها فرحات زاهر شوشه 1061176116161997  1516

   مٌمونه فوزى السٌد السٌد الؽرٌب 1061176116167193  1511

  نادٌه شوقى السٌد بركات ابوالٌزٌد 1061176116167190  1517
 

   نجوى ابراهٌم احمد السٌد حمزه 1061176116167371  1513

  ندى محمد رشدى ابوالفتوح موسى الخولى 1061176116167717  1510
 

   نفٌن السٌد محمد المؽازي ابراهٌم 1061176116161160  1515

   نوره عبد النبى ابراهٌم ٌوسؾ البقرى 1061176116161007  1510

   نورهان جمال عبد المنعم عبد القادر سلطان 1061176116161536  1511

ن الشربٌنىنورهان عٌد على احمد حس 1061176116167303  1510    

   هاله ناصر عبدهللا السعٌد الصاوى 1061176116161000  1519

   هاٌدى عالء الدٌن سٌد احمد خلٌفه 1061176116167110  1576

   هبه محسن احمد احمد جامع 1061176116161901  1571

   هند جمعه سعد اسماعٌل محمد 1061176116167370  1577

احمدوجٌه حامد ابراهٌم الدسوقى  1061176116167707  1573    

   ٌاسمٌن اشرؾ صبرى سلٌمان الحمادى 1061176116161531  1570

   ٌاسمٌن حسن حسن ابوالمكارم عجٌز 1061176116167750  1575

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علــــيا

   ابراهٌم منصور ابراهٌم منصور 1061176116167105  1570
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 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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 ( 52الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )           قسن  التاريخ                      

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  احمد رفعت السٌد عبد المجٌد صحصاح 1061176106167016  1531
 

   احمد مختار ابراهٌم دسوقى 1061176106161103  1537

   احمد ناصؾ حسن محمد شبانة 1061176106167613  1533

  امل عاطؾ عزٌز الدٌن ابراهٌم عٌسى 1061176106167100  1530
 

   بالل فتحى على نصر 1061176106161009  1535

  صابر شمس الدٌن رمضان القصاص 1061176106167017  1530
 

   عبد الرحمن احمد مؽازى حسن احمد 1061176106161000  1531

   على السٌد عبد البارى السٌد 1061176106167060  1530

   عمرو هشام الشحات عبد المقصود 1061176106167611  1539

   فاتن محمد محمد محمود 1061176106161097  1506

   محمد عادل عبد المجٌد عبدهللا مطر 1061176106167705  1501

   محمد عبد العلٌم محمد الفوى 1061176106161531  1507

و السعود محمد كنفاشمحمد على اب 1061176106167001  1503    

   محمود جمعه الراعى عبد القادر 1061176106167000  1500

   نادر عصٌم الدٌن محمد ابوعسل 1061176106167191  1505
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 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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 ( 53الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )      قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية       

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم احمد عبد الفتاح عبدالفتاح بقره 1061176116161003  1501
 

   ابراهٌم السعٌد محمد عبدالحمٌد المنشاوى 1061176116161110  1507

ٌم عبد هللا ابراهٌم احمد حسٌنابراه 1061176116166956  1503   
 

   ابراهٌم عبدالمجٌد ابراهٌم رجب 1061176116166000  1500

   ابراهٌم محمد ابراهٌم بدٌر الحاٌس 1061176116166517  1505

   ابراهٌم محمد محمد ابوعجٌله 1061176116161701  1500

  ابراهٌم هانى ابراهٌم السٌد السٌد 1061176116161319  1501
 

   احالم حسٌن اسماعٌل عبدالمجٌد 1061176116166533  1500

   احمد ابراهٌم احمد على الكرداوي 1061176116166010  1509

  احمد ابراهٌم السٌد محمد عوٌضه 1061176116161707  1516
 

   احمد اشرؾ محمد عوض هللا سالم 1061176116161759  1511

  احمد السعٌد السٌد حمد هللا ابو المكارم 1061176116161703  1517
 

   احمد السٌد احمد سالم الدسوقى 1061176116167090  1513

   احمد السٌد حسن محمد القلٌنى 1061176116166137  1510

   احمد السٌد صابر السٌد حماده 1061176116161393  1515

   احمد السٌد عبد هللا خمٌس عمر 1061176116161700  1510

   احمد السٌد محمد الصاوى القلفاط 1061176116161000  1511

   احمد السٌد محمد داود 1061176116166131  1510

   احمد السٌد ٌوسؾ أبو الؽٌط 1061176116166135  1519

   احمد الشحات احمد النحال 1061176116166171  1506

   احمد تاج احمد سعد زلهؾ 1061176116161710  1501

   احمد جمال فتوح عدوى 1061176116166911  1507

   احمد جمعه سالم عبد العزٌز 1061176116161700  1503

   احمد جمعه محمد السٌد ٌوسؾ نافع 1061176116161306  1500

  احمد حاتم حسٌن على عبدهللا 1061176116161713  1505
 

   احمد حامد احمد ٌونس الصاوى 1061176116161301  1500

   احمد حمدى محمد على اللواتى 1061176116161705  1501

   احمد ربٌع عبدالمقصود دٌاب ؼانم 1061176116161137  1500

   احمد رمضان رزق اسماعٌل كشكوشه 1061176116161319  1509

   احمد زكرٌا السٌد العجوانى 1061176116166991  1596

 ( 54الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )        قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية     
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 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد سامى السٌد اسماعٌل القسط 1061176116161310  1591
 

   احمد سراج السٌد على ناٌل 1061176116161700  1597

  احمد سعد على احمد على 1061176116166957  1593
 

   احمد سالمه محمود عوض هللا 1061176116166300  1590

   احمد سمٌر حافظ عبد الؽنً قاصد 1061176116161116  1595

لسٌدا  1061176116167091  1590 عبد السالمقى شو     احمد 

  احمد شوقى محمود ابراهٌم القصبى 1061176116161133  1591
 

   احمد صبحى ابراهٌم ابراهٌم العرٌنى 1061176116161130  1590

   احمد طارق صالح فوده احمد 1061176116166595  1599

  احمد عادل زكى اسماعٌل الحارون 1061176116161715  1066
 

مان محمد البنااحمد عادل عث 1061176116161710  1061    

  احمد عادل محمد ابراهٌم 1061176116161706  1067
 

   احمد عبد الفتاح احمد عباس 1061176116167090  1063

   احمد عبد هللا أحمد فضل 1061176116166009  1060

   احمد عبد المنعم حسن حسن الدكش 1061176116167353  1065

   احمد عصام مصطفى الشاملى زٌدان 1061176116167099  1060

   احمد فتحى محمد عبد هللا عبٌدو 1061176116167166  1061

   احمد كارم بدران ابراهٌم الفقى 1061176116166071  1060

   احمد كمال ابراهٌم الجندى 1061176116166953  1069

   احمد متولى عوض سلٌمان بلتاجى 1061176116166950  1016

   احمد مجدى السٌد السعٌد محمد 1061176116161307  1011

   احمد مجدى عبد المجٌد مصطفى مرعى 1061176116166070  1017

   احمد محمد السٌد ابراهٌم نصر 1061176116161095  1013

   احمد محمد توفٌق ابراهٌم سعد ناٌل 1061176116166079  1010

  احمد محمد توفٌق محمد عٌسى 1061176116166551  1015
 

   احمد محمد فوزى عبدالحى اسماعٌل 1061176116161701  1010

   احمد محمد محمد القاضى 1061176116166101  1011

   احمد محمد مسعود حسن ابراهٌم 1061176116166137  1010

   احمد مسعود خمٌس مسعود سالم 1061176116166950  1019

   احمد مصطفى عبد الؽنى عبد الفتاح حماد 1061176116161711  1076
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد نبٌل حسن عبداللطٌؾ حموده 1061176116161376  1071
 

   احمد ٌوسؾ ابراهٌم على متولى 1061176116161301  1077

  احمد ٌونس محمد ٌونس محمد 1061176116161303  1073
 

   اسامه عبد الفتاح عبد الفتاح محمد جاسر 1061176116167161  1070

   اسامه محمد احمد حمزه زناته 1061176116161300  1075

   اسراء حسٌن ؼرٌب مصطفى 1061176116166600  1070

  اسراء صالح سا لم على اسماعٌل 1061176116166070  1071
 

   اسراء ممدوح محمود زكرٌا بهنسً 1061176116166007  1070

   اسالم احمد عبد المنعم ابراهٌم صالح 1061176116161719  1079

  اسالم عبد الجٌد محمد سلٌمان خلٌل 1061176116166006  1036
 

   اسالم عصام عبدالموجود نمرعٌسى 1061176116166617  1031

  اسالم محمد عبدالعزٌز الفرجانى 1061176116166155  1037
 

   اسماء ابراهٌم عبداللطٌؾ محمد 1061176116166001  1033

   اسماء احمد احمد بٌومى جاوٌش 1061176116166167  1030

   اسماء السٌد عبد الفتاح نوح 1061176116166105  1035

   اسماء السٌد محمد السٌد على الفقى 1061176116161650  1030

   اسماء السٌد محمد على دردرة 1061176116161000  1031

   اسماء رأفت محمد على بشتٌكة 1061176116166011  1030

اء صبحً عبدالعزٌز حسٌن ؼالباسم 1061176116161701  1039    

   اسماء عامر ابراهٌم حسن عٌد 1061176116166535  1006

   اسماء عبد الراضى عبد الونٌس عبد الحلٌم 1061176116166907  1001

   اسماء عصام عبد الواحد حجازى 1061176116161601  1007

   اسماء قطب محمد محمود الؽرٌب 1061176116166000  1003

سماء وجدى البلتاجى سٌداحمد شتاا 1061176116166791  1000    

  االء محمود محمد احمد الخولى 1061176116166635  1005
 

   السعٌد عزت السعٌد السٌد فرج 1061176116161609  1000

   السٌد الشحات السٌد علم الدٌن 1061176116167167  1001

   السٌد شعبان نبٌه امٌن ابوالمعاطى 1061176116166511  1000

سٌد عادل عبدالعاطى ذكى عبدالعالال 1061176116167306  1009    

   السٌد فوزى السٌد على عاشور 1061176116166950  1056
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 ( 56الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )     قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية          

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  السٌد محمد ابراهٌم الشرنوبى 1061176116161111  1051
 

   الهامى بدوى على امام 1061176116166900  1057

  امانى خالد السعٌد موسى سعد 1061176116166000  1053
 

   امانى محمد عبد القادر السٌد الفار 1061176116161333  1050

   امل كامل السٌد عبد الصمد المالحى 1061176116166013  1055

   امنٌه طارق السٌد ابراهٌم محمد 1061176116166316  1050

  امٌره احمد محمد السٌد متولً بحٌرى 1061176116166076  1051
 

   امٌره حسن على عامر 1061176116166065  1050

   امٌره سامى صالح محمد قاسم 1061176116166006  1059

  امٌره سعد عٌسوى رضوان 1061176116166900  1006
 

دهللا محمد حامدامٌره سند توفٌق عب 1061176116166570  1001    

  امٌره محسن عبدالحمٌد عبد الحمٌد نوح 1061176116166103  1007
 

   امٌره محمد السعٌد عبد الشافى سعد 1061176116166005  1003

   امٌره محمد رٌاض على قاسم 1061176116161650  1000

   امٌره محمد طه احمد المؽنى 1061176116166376  1005

ود النجارامٌره محمود محم 1061176116161365  1000    

   امٌره هانى عبد الحمٌد محمد ابراهٌم 1061176116166616  1001

   امٌنه عبد الحمٌد على محمد نصار 1061176116166607  1000

   انور احمد عبد القادر سعد عٌد 1061176116166510  1009

   اٌات ٌحٌى زكرٌا السباعى 1061176116166500  1016

   اٌمان احمد على العطار 1061176116166097  1011

   اٌمان جمال سعد عبدالبارى الالطه 1061176116161330  1017

   اٌمان خالد جاب هللا سعٌد الدٌب 1061176116166905  1013

   اٌمان صالح محمد علً الدٌهى 1061176116166311  1010

  اٌمان مهنى على محمود مهدى 1061176116161165  1015
 

   اٌمن على عبد العزٌز مصطفى احمد 1061176116161617  1010

    ابراهٌم ؼازى احمد ؼازى اٌه  1061176116161750  1011

   اٌه احمد ابوالفتوح مصطفى شٌحه 1061176116166361  1010

   اٌه احمد فرج قندٌل 1061176116166976  1019

   اٌه السعٌد فتحً عبد الفتاح ابوعمر 1061176116166010  1006
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 ( 57دة ) انتظام (             جلنة رقن )   الئحة جدي            قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  اٌه جابر شعبان حامد 1061176116166900  1001
 

  اٌه حسن حسن على سلٌمان 1061176116161351  1007
 

   اٌه حسن عبدهللا على الوكٌل 1061176116161601  1003

ٌه رضا عبد السالم حسن الكنانى ا 1061176116167030  1000    

  اٌه عبد النبى عبدالنعٌم على ابوالنور 1061176116161330  1005
 

   اٌه عبده عبدالحلٌم عبده عٌاد 1061176116166013  1000

   اٌه فاروق محمد فتوح فرج سالمه 1061176116166501  1001

   باسم عبد العزٌز السٌد ابو الٌزٌد بدر 1061176116161107  1000

  بدر جمال عبد البارى محمد 1061176116161560  1009
 

   بدٌر صبرى بدٌر محمد عبدهللا 1061176116161613  1096

   بسمه احمد احمد داود 1061176116161360  1091

  بسمه محمد عبدهللا الروٌنً 1061176116166015  1097
 

   بسمه ناصر على محمد بعرنجه 1061176116161331  1093

وق عبد الحمٌد على عكاشةبالل سعٌد فار 1061176116166901  1090   
 

   بالل محمد رمضان عبد الحمٌد محمد 1061176116161610  1095

   تؽرٌد رشدى محمد ؼالى 1061176116161791  1090

   تقى الدٌن هشام الصافى عبدالجٌد رحٌم 1061176116161731  1091

   ثروت فخري فتحً محمد العطار 1061176116161117  1090

لسٌد حسٌنجمال حسٌن ا 1061176116166515  1099    

   جهاد السٌد سالم اسماعٌل 1061176116161799  1166

   جٌهاد رجب على حسن حسٌن 1061176116166051  1161

   جٌهاد فرحات محى الدٌن حمودة عبد السٌد 1061176116166630  1167

   حاتم ناصر عبدالقادر علً مٌره 1061176116161110  1163

   حازم خالد أحمد احمد فتح هللا 1061176116166110  1160

   حازم خالد عبدالؽنى ابراهٌم شتا 1061176116161113  1165

   حازم محمد احمد اسماعٌل 1061176116167160  1160

  حذٌفه حسٌنى ٌوسؾ عبدالؽفار خلٌفه 1061176106163690  1161
 

   حسام حسن سعد شكر 1061176116166151  1160

   حسام عبد المنعم عبد القادر ضٌؾ هللا 1061176116166107  1169

   حسام عبدالمنعم عبدالعال عبدالحمٌد 1061176116161770  1116
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 (  58الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )              قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

حسن المالححسام محمد ابو المجد علً  1061176116161111  1111   
 

  حسام محمد حسن حسٌن اباظه 1061176116161615  1117
 

  حسن محمود حسن الدؼٌدي 1061176116161610  1113
 

   حسناء عبدالرسول رشاد عبدالرسول عبدالمجٌد 1061176116167359  1110

  حسنٌه شوقى محمود محمد ؼباشى 1061176116166111  1115
 

بىحسٌن محمد حسٌن حسٌن الذه 1061176116166130  1110    

   حمدى عبدالحى محمود مرزوق 1061176116161316  1111

   حنان مبروك جبر عبد القوي 1061176116166900  1110

  خالد حمادة محمد مؽازى محمد الحنفى 1061176116161705  1119
 

   خالد رضا عبده عبدالوهاب 1061176116166510  1176

   خالد ؼازى شحاته عبدالحافظ 1061176116161710  1171

  خالد محمد حسٌن محمد نعمان محمد شكبان 1061176116161110  1177
 

   خالد محمد محمد جبر حجازي 1061176116161377  1173

  خلود خالد على عٌسى 1061176116166697  1170
 

   خلٌل عبد الناصر خلٌل الدسوقً خلٌل 1061176116161615  1175

   دعاء السٌد ؼازى ؼازى عبدهللا 1061176116166153  1170

   دنٌا طارق محمد الزٌات 1061176116166101  1171

   دنٌا عبد العزٌز إسماعٌل عبدالعزٌز 1061176116161065  1170

   دنٌا ولٌد البدوى محمود البدوى 1061176116161730  1179

   دٌنا محمد طلبه متولى 1061176116166600  1136

   رائد على على اسماعٌل الخولى 1061176116161091  1131

الفتاح محمد حسنرباب ابراهٌم عبد 1061176116166057  1137    

   رحاب عبد القادر رجب البطاط 1061176116161061  1133

   رحمه السٌد رزق ٌونس منتصر 1061176116166397  1130

   رحمه سعد احمد حسن 1061176116161600  1135

   رحمه عمر خطاب محمد ابو السعود 1061176116166693  1130

  رحمه ماهر محمد مصطفى شرٌؾ 1061176116166003  1131
 

   رضا سلمى محمد سالم السٌد مندور 1061176116161390  1130

   رضا محمد اسماعٌل السٌد 1061176116166010  1139

   رنا عصام احمد على الخولى 1061176116167165  1106
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 (59الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )      قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية          

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس كبديوً الرقن اال هسلسل

  رٌم محمد عبد الحافظ مصطفى بدر 1061176116166003  1101
 

  زهره ناصر فتحى فرٌد 1061176116166106  1107
 

  زٌاد محمود سعد محمود معوض 1061176116161301  1103
 

   زٌنب ابراهٌم جمعة عبدربه علٌوه 1061176116166509  1100

اره ابراهٌم حسن خلٌل المؽربىس 1061176116166053  1105   
 

   ساره عادل عرفه زكى 1061176116166101  1100

   ساره ماهر عبد الحى السٌد الطنطاوى 1061176116166010  1101

   سامح خالد محمد طه عبدالسالم 1061176116166519  1100

  سامى رمضان عبد الفضٌل السٌد شراره 1061176116161130  1109
 

اهر عبد الحمٌد عبد العزٌز محمدسامٌه م 1061176116166011  1156    

   سعد خلٌل بدرى سعد النوام 1061176116166591  1151

  سعد عبد العاطى محمد كاشؾ 1061176116166131  1157
 

   سعٌد طه محمد طه سلٌط 1061176116166553  1153

  سلطان مسعد خلٌل حسن سلطان 1061176116161395  1150
 

الحىسلمى سعٌد كمال محمد الم 1061176116166000  1155    

   سلمً عبدالرحمن ابراهٌم زاٌد 1061176116166600  1150

   سلوى عبد الؽفار فهمى عباس 1061176116166000  1151

   سماح ابراهٌم كمال وهبه الوردانً 1061176116161096  1150

   سماح سنوسى سالم سنوسى 1061176116166996  1159

   سماح محمد عوض محمد السدٌمى 1061176116166110  1106

   سمٌر فرج سمٌر فرج فكٌوس 1061176116167161  1101

   سمٌه محمد عنتر عبدالفتاح عبد الفتاح 1061176116161691  1107

   سهام رجب جاد الرب حسٌن 1061176116166001  1103

   سوسن محمد السٌد النجدى محمد 1061176116166571  1100

   شادى كمال الدٌن احمد السعٌد حمتو 1061176116161616  1105

   شادٌه سعد مبروك عطٌه على 1061176116166991  1100

  شرٌؾ خالد صبحً عباس ابراهٌم 1061176116166576  1101
 

   شرٌن فؤاد وهٌب منصور 1061176116166906  1100

   شٌماء السٌد محمد السٌد ٌونس 1061176116166000  1109

   شٌماء تاج الدٌن السٌد عبد النعٌم السٌد 1061176116166997  1116
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 (   61الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )      لوهات اجلغرافية       قسن  اجلغرافيا ونظن املع

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  شٌماء سعٌد على محمد عطا هللا 1061176116166993  1111
 

  شٌماء عادل عبدالكرٌم احمد عامر 1061176116166511  1117
 

  صابرٌن جمال أحمد محمود عبد السالم 1061176116166010  1113
 

   صالح ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد العال 1061176116161090  1110

  صباح السٌد سلٌمان عبدالجلٌل سلٌمان 1061176116166310  1115
 

   صالح مصلحً محمد علٌمً منصور 1061176116161610  1110

اويطنطاوى ناصر طنطاوى عبد القادر الطنط 1061176116161305  1111    

   عادل أٌوب سعٌد الحلو 1061176116166130  1110

  عادل محمد فوزى ابراهٌم مصلح 1061176116166560  1119
 

   عاصم عبدالمقصود ٌوسؾ معروؾ المرسى 1061176116166550  1106

   عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد رمضان النمس 1061176116161690  1101

د محمد قاسمعبد الرؤؾ عبد الداٌم أحم 1061176116161516  1107   
 

   عبد الرحمن السٌد ابراهٌم محمد اسماعٌل 1061176116161561  1103

  عبد الرحمن رجب فضل السٌد متولى 1061176116166555  1100
 

   عبد الرحمن فتوح محمد عبد العاطى 1061176116166561  1105

   عبد الرحمن لطفى مصطفى ؼازى سعٌد 1061176116161611  1100

عاطى مبروك العزازى ضافرعبد ال 1061176116166100  1101    

   عبد الفتاح طارق عبد الفتاح احمد البدوٌهى 1061176116161317  1100

   عبد هللا إبراهٌم عبد الهادى على الشالوي 1061176116166550  1109

   عبد هللا احمد سعد عبد الجواد 1061176116166099  1196

   عبد هللا حمزه حمزه احمد الدناصورى 1061176116161119  1191

   عبد هللا رمضان صابر سلٌمان 1061176116166571  1197

   عبد هللا عادل ابراهٌم حبلص 1061176116166097  1193

   عبد هللا محمد محمود خلٌفه 1061176116166905  1190

   عبده محمد عبدالعظٌم أبوقاٌد 1061176116166151  1195

   عصام احمد محمد مصطفى العشرى 1061176116161710  1190

  على احمد التونى احمد 1061176116161707  1191
 

   علً السٌد علً إبراهٌم ابراهٌم 1061176116161300  1190

   علً حسن حسن الٌمنً 1061176116166107  1199

   على سعٌد على احمد برل 1061176116161176  1066
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 (  60)  الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن             قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  على سالمه محمد على رمضان 1061176116161709  1061
 

  على عبداللطٌؾ السٌد علم الدٌن 1061176116161716  1067
 

  على محمد عبد الصمد على البؽدادى 1061176116166566  1063
 

الدماطى على محمد على السٌد  1061176116167030  1060   
 

   على مصطفى محمد على الشرقاوى 1061176116161567  1065

  على وحٌد محمد صادق عبد العلٌم 1061176116166507  1060
 

   عماد محسن على حموده ابوحالوه 1061176116161171  1061

   عمار السٌد احمد المتولى شرٌؾ 1061176116161313  1060

   عمار بدر سلٌم محمد سلٌم 1061176116166903  1069

  عمر ابراهٌم بدر ابراهٌم السٌد 1061176116161673  1016
 

   عمر ابراهٌم محمد ابراهٌم سالمه 1061176116161670  1011

   عمر احمد محمد محمود ؼنٌم 1061176116166577  1017

  عمر السٌد عبد الرحمن مصطفى ابو زٌاده 1061176116161130  1013
 

الرٌفى عمر محمد حسام الدٌن محمد محمود 1061176116161139  1010    

  عمر محمد رمضان ابراهٌم ابو العال 1061176116166319  1015
 

   عمر محمد محمد عمر جاد عمر 1061176116161776  1010

   عمرو حسن مصطفً محمد 1061176116166131  1011

   عمرو حلمى محمد على العوٌسى 1061176116166960  1010

   ؼاده رجب عاشور محمد السودانى 1061176116161706  1019

   ؼاده محمد بسٌونى احمد عضٌمه 1061176116161050  1076

   ؼٌداء محمد محمد عبدالعال الدسوقى 1061176116167301  1071

   فادى وجٌه سامى ابراهٌم جندى 1061176116166611  1077

   فارس سعٌد عطٌة سعد الفٌومى 1061176116166610  1073

   فاطمه السٌد عبدالحمٌد محمد أبوالخٌر 1061176116166601  1070

   فاطمه سعد عبدالعزٌز على الشناوي 1061176116166517  1075

   فاطمه عاطؾ ابراهٌم سالمه عبد هللا 1061176116161303  1070

  فاطمه محمد خضر على تقى الدٌن 1061176116166100  1071
 

   فاطمه محمد عبد الرحمن النادى 1061176116166536  1070

   فاطمه محمد ٌوسؾ محمد الشٌخ 1061176116166091  1079

   فدوى فؤاد احمد فؤاد أمٌن طه 1061176116161707  1036
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 (  62قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية      الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  فلاير عبد الحمٌد حسن سرحان 1061176116166193  1031
 

  فلاير محمد عبدالرحمن امٌن الرفاعى 1061176116166103  1037
 

  كرٌم احمد عبدالونٌس االشرم 1061176116166011  1033
 

   كرٌم احمد محمد عرفة 1061176116161703  1030

  كرٌم عبدالباعث رزق على 1061176116161301  1035
 

   كرٌم محمد ابراهٌم ابراهٌم االسكندرانى 1061176116167169  1030

   كرٌم محمد احمد فراج عٌسى 1061176116166090  1031

   كرٌم محمد صبرى ٌوسؾ الزواوى 1061176116161675  1030

  كرٌم محمد مبروك عبدالؽفار ابوالعال 1061176116161560  1039
 

   ماثٌو مٌشٌل جورج مٌخائٌل 1061176116166161  1006

   مارٌنا هانى امٌن عزٌز امٌن 1061176116166671  1001

ؾ عبد المسٌح جورجى عبد المسٌحمارٌو جوزٌ 1061176116161106  1007   
 

   ماهر صبرى ابراهٌم الفقى 1061176116166133  1003

  ماهر محمد فهمى محمد داود 1061176116161177  1000
 

   محمد ابراهٌم احمد على القرضاوي 1061176116161131  1005

   محمد احمد محمد متولى الزواوى 1061176116161670  1000

محمد الصمودى محمد اسماعٌل 1061176116161173  1001    

   محمد اشرؾ حسن محمد العرابى 1061176116166503  1000

   محمد اشرؾ شحات السٌد النجار 1061176116161565  1009

   محمد اشرؾ عبداللطٌؾ محمد شعٌب 1061176116166900  1056

   محمد الدسوقى محمود محمد البربرى 1061176116166905  1051

لجٌد محمدمحمد انور محمد عبد ا 1061176116166613  1057    

   محمد بدٌر رزق محمد خفاجى 1061176116166939  1053

   محمد بسٌونى السٌد بسٌونً سعدون 1061176116161170  1050

   محمد جمال السٌد احمد السكرى 1061176116161310  1055

   محمد حامد عبد الحمٌدحامد حسب النبى  1061176116167007  1050

ابراهٌممحمد حمدي عبد الجلٌل  1061176116166550  1051    

  محمد حمدى موسى الدٌهى 1061176116166096  1050
 

   محمد خالد بٌومى هارون 1061176116166010  1059

   محمد رجب نصر رفاعً 1061176116161373  1006
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 (  63الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )              قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس كبديوً الرقن اال هسلسل

  محمد رزق محمد دروٌش 1061176116166016  1001
 

  محمد رمضان عطٌة الشافعى بدر 1061176116166009  1007
 

  محمد رضا محمد عبد الاله المهدى 1061176116166900  1003
 

  محمد رمضان السٌد محمد االجرود 1061176116161370  1000
 

   محمد سامى السٌد محمد ؼالى 1061176116161315  1005

  محمد سامً عبدالرحمن حسٌن عبدالجلٌل 1061176116161679  1000
 

   محمد سامى عبدالمنعم عبدالقادر 1061176116161611  1001

   محمد سمٌر عبد الحمٌد محمد ابوزٌد 1061176116161306  1000

   محمد شوقى محمد عبد النبى المؽٌنى 1061176116161101  1009

  محمد صبحى عطٌه عطا عبد العاطى 1061176116166170  1016
 

   محمد صبرى محمد السٌد ابراهٌم ؼراب 1061176116166901  1011

   محمد صبرى محمود ابوالمعاطى عبدهللا 1061176116161636  1017

  محمد صالح الدٌن رزق على لٌلة 1061176116161310  1013
 

   محمد عادل عبدالرازق احمد حسٌن 1061176116166573  1010

  محمد عادل عطٌة السٌد عطٌه 1061176116166560  1015
 

   محمد عادل فراج القاضى 1061176116166133  1010

محمد ابو العزم محمد عادل 1061176116167030  1011    

   محمد عادل محمد طه 1061176116161631  1010

   محمد عادل مرسى ؼازى سلٌم 1061176116161391  1019

   محمد عاطؾ عباس عصفورة 1061176116166091  1006

   محمد عبد الرحمن سعد احمد المصرى 1061176116161653  1001

   محمد عبد الرحمن مالك عمر 1061176116161737  1007

   محمد عبد الشكور محرز شومان 1061176116161650  1003

   محمد عبد الؽنى محمد عبد الؽنى محمد 1061176116166559  1000

   محمد عبدالباقى ابراهٌم الشناوى 1061176116161311  1005

   محمد عراقى نزٌه القرمه 1061176116166179  1000

   محمد عزت السٌد محمد بدر 1061176116166097  1001

   محمد عطٌه محمد عبد العظٌم خلٌل 1061176116166019  1000

   محمد فاٌز منشاوى خلٌل ابوخلٌل 1061176116166136  1009

  محمد فتحى على العرابى سٌد احمد 1061176116161396  1096
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 ( 64الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )               غرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافيةقسن  اجل

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  محمد فكرى زكى النشار 1061176116166707  1091
 

  محمد فوزى على محمد عٌسى 1061176116161000  1097
 

  محمد لطفً مصطفى ؼازي سعٌد 1061176116161610  1093
 

  محمد مالك حسٌن الدسوقى النعٌرى 1061176116166051  1090
 

  محمد محروس ٌوسؾ محمد ٌوسؾ 1061176116166095  1095
 

  محمد محفوظ قطب سالمة 1061176116166900  1090
 

   محمد محمد السٌد العرابى حسنٌن 1061176116166506  1091

حمد محمود الصعٌديمحمد محمود م 1061176116166090  1090   
 

   محمد مسعد الرفاعى مصطفى 1061176116161610  1099

   محمد مصطفى الشافعى عبدالرحمن 1061176116161063  1966

   محمد مصطفى فرحات ابوالمكارم السرى 1061176116161370  1961

  محمد نصر وهبة حبٌش 1061176116161769  1967
 

   محمد ٌسرى بدٌر عقٌبى حمودة 1061176116166916  1963

   محمد ٌوسؾ احمد الفار 1061176116167001  1960

   محمد ٌوسؾ اسماعٌل حسن عوض 1061176116161700  1965

  محمود ابراهٌم ابراهٌم على كرٌم 1061176116161711  1960
 

   محمود ابراهٌم عبد الحمٌد النحاس 1061176116161310  1961

  محمود احمد محمد محمود مامون 1061176116161390  1960
 

   محمود اشرؾ محمد زكرٌا الصٌاد 1061176116166911  1969

   محمود السٌد ضاعن محمد جمعه 1061176116161633  1916

   محمود الصاوى الؽرٌب ابراهٌم الصاوى 1061176116167116  1911

   محمود خالد على ابراهٌم عبد اللطٌؾ 1061176116161630  1917

   محمود رضا رشاد محمد الدؼٌدى 1061176116166917  1913

   محمود رضا شحاته محمد فاٌد 1061176116166969  1910

   محمود رضا محمود شبل السٌد 1061176116166690  1915

   محمود زكرٌا عبد المقصود السٌد البٌلً 1061176116161600  1910

   محمود سعد رمضان عبدالرازق 1061176116166570  1911

   محمود شاكر احمد حسن تمساح 1061176116166909  1910

   محمود طارق احمد على عٌاد 1061176116166901  1919

   محمود عادل السٌد خلٌل خله 1061176116161175  1976
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 (  65الئحة جديدة ) انتظام (             جلنة رقن )              قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  محمود عبدالناصر عبد العظٌم عبد المنعم 1061176116161399  1971
 

  محمود على السٌد محمد مراد 1061176116161171  1977
 

  محمود فتحى عبد المجٌد عٌسى 1061176116166091  1973
 

  محمود محمد احمد محمد الطنطاوي 1061176116166177  1970
 

  محمود محمد عبد الحلٌم جزر الدهمه 1061176116161719  1975
 

  محمود محمد عبد الفتاح عبد الفتاح الصفتى 1061176116166596  1970
 

  محمود محمد فتحى محمد عبد الواحد خضر 1061176116167111  1971
 

   محمود محمد فوزى مفتاح محرم 1061176116166913  1970

  محمود محمد محمود محمد ؼنٌم 1061176116166910  1979
 

   محمود مصطفى السعٌد بدٌر سلٌمان 1061176116161371  1936

   محمود ناجى عوض محمد عوض 1061176116166150  1931

   مرفت السٌد عبد العزٌز جوده 1061176116161051  1937

  مروان عطٌه عبد اللطٌؾ عطٌه ملٌكه 1061176116161155  1933
 

   مروه محمود عرفه الرشٌدى 1061176116161713  1930

   مرٌم عادل فوزى وهبه اسعد 1061176116167117  1935

فى اسماعٌل السطوحى اسماعٌل دهٌنمصط 1061176116161001  1930   
 

   مصطفى السعٌد محمد أحمد شوق 1061176116161635  1931

  مصطفى رضا مصطفً السٌد 1061176116166169  1930
 

   مصطفى على حٌطاوى طنطاوى الجمل 1061176116166106  1939

   مصطفى محمد اسماعٌل حسٌن 1061176116161060  1906

بدالجوادمصطفى محمد على ع 1061176116166156  1901    

   مصطفى محمد مصطفى ابراهٌم فرج 1061176116166507  1907

   مصطفى محمود عبد الجلٌل عبد القادر البحر 1061176116167113  1903

   مصطفى محمود محمد هوارى زٌدان خضر 1061176116166000  1900

   مصطفى نبٌل محمود عبدالرازق 1061176116166095  1905

ٌد محمدملوك فاضل الس 1061176116166005  1900    

   منار احمد عبد القادر عبدهللا شلبً 1061176116166011  1901

   منار عبدالفتاح فتح هللا ابونازل 1061176116161361  1900

   منار محسن السٌد ٌوسؾ 1061176116161693  1909

   منار مختار محمود محمد القفاص 1061176116161310  1956
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  منى ابراهٌم على السٌد المعناوى 1061176116161367  1951
 

  مهاب عبد الرؤؾ شلبى شلبى بركات 1061176116167351  1957
 

اصؾ حسٌنناجى حسٌن طه ن 1061176116161370  1953   
 

  نادر ابراهٌم محمد محمود سلٌم مسلم 1061176116161170  1950
 

  نادر السٌد حسن محمد بدر روتان 1061176116166593  1955
 

  نادر على عبدالفتاح سعد 1061176116166130  1950
 

  نادر هانى دسوقى رمضان السعداوى 1061176116161179  1951
 

ضبش نجوى ابراهٌم الصاوى محمد 1061176116166690  1950    

  ندا اسماعٌل عبد العزٌز حسن عٌد 1061176116166015  1959
 

   ندا حمدى ابوالفتوح على هوٌدى 1061176116166101  1906

   ندى عادل عبدالمقصود محمد خلٌل 1061176116167356  1901

   ندى عبدالعاطى شعبان مصطفى 1061176116166639  1907

  ندى عبده محمد جمعه 1061176116166053  1903
 

   نرمٌن جمال السٌد محمد جعفر 1061176116166160  1900

   نهاد اسماعٌل عبد الرحمن خطاب 1061176116167350  1905

  نهى السٌد محمد سعد ابوكرٌمه 1061176116161309  1900
 

   نورا علً ابراهٌم عشماوي 1061176116161607  1901

  نورا نصر فرج عبدالؽفار 1061176116166309  1900
 

د محمد السكرىنورهان محم 1061176116167110  1909    

   نورهان ممدوح محمد محمد ابو شهده 1061176116166177  1916

   هاجر ابراهٌم طلب راجح طلب 1061176116166679  1911

   هاجر سعد على قطب حمٌده 1061176116166699  1917

   هاجر محمد سعد حمٌده 1061176116166190  1913

   هادى سمٌر احمد على الجندى 1061176116166910  1910

   هانى رمزى ابراهٌم حنا 1061176116161630  1915

   هانى سالمه محمد السٌد الرجداوى 1061176116166610  1910

   هاٌدى سمٌر عبد القوى على المصرى 1061176116166093  1911

   هدٌر خالد سعد الفحل 1061176116161159  1910

   هشام كرم رجب محمد سعد 1061176116166090  1919

ل السٌد الهجٌنهشام ٌسرى جال 1061176116167039  1906    
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  هند فتحى محمود محمود عبده 1061176116166631  1901
 

شهاب محمد أٌوب هند مٌمى 1061176116161016  1907   
 

  هٌام اشرؾ فرج عثمان صدٌق 1061176116166019  1903
 

  وحٌد عبد الاله عبد العظٌم عبد هللا خالؾ 1061176116166099  1900
 

  وحٌد عبدالمجٌد وحٌد عبدالمجٌد عبدالعزٌز 1061176116161631  1905
 

  وفاء طلعت اسماعٌل النخالوى 1061176116166001  1900
 

ء عبدالناصر مسعود ؼانموفا 1061176116166015  1901   
 

  وفاء مجدى ٌوسؾ سودان 1061176116161011  1900
 

   والء محمود ابراهٌم عطٌه عبدالعزٌز 1061176116161690  1909

  ولٌد بسٌونى حسن محمد الؽمراوى 1061176116166705  1996
 

   ٌاسمٌن جمال عبد الناصر سعد ؼازى طاحون 1061176116161017  1991

ن راضى عبد الظاهر عبد هللا مرسًٌاسمٌ 1061176116166159  1997    

   ٌاسمٌن رمضان جمعه بسٌونى 1061176116166190  1993

  ٌاسمٌن محمد المرشدي حسن رمضان فلٌس 1061176116166161  1990
 

   ٌاسمٌن هشام محمد النزهً 1061176116161715  1995

   ٌحى عبدالهادي ٌحى عبدالهادى صالح 1061176116166575  1990

ٌى اشرؾ محمد ابراهٌم سلٌمانٌح 1061176116161131  1991   
 

   ٌوسؾ السٌد رشاد جوده 1061176116167110  1990

  ٌوسؾ عبد اللطٌؾ احمد ٌوسؾ 1061176116166010  1999
 

   ٌوسؾ مصطفى ذكرٌا على على رزق 1061176116161397  7666

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

ٌدابراهٌم رضا ابراهٌم عبدالحمٌد ابوز 1061176106166660  7661    

   ابراهٌم عبد الحافظ احمد محمود العش 1061176106161300  7667

   احمد انس عبد العزٌز محمد 1061176106166706  7663

   احمد اٌمن ذكى محمد العراقى 1061176106163600  7660

   احمد جمعه عٌد عبد الهادى السٌد 1061176106167069  7665

   احمد خالد حلمى عبدالوهاب 1061176106166515  7660
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

فعى مقاطؾاحمد محمد ابوالوفا الشا 1061176106166550  7611    

   احمد محمد ربٌع شلبى النجار 1061176106166716  7617

   احمد محمد محمد مصطفى زٌاده 1061176106161600  7613

   احمد ناصر السٌد ٌوسؾ الشناوى 1061176106166730  7610

   الحسٌن حمدى حسن عبدالسالم شعٌشع 1061176106161656  7615

   السٌد محمد السٌد محمد بدوى 1061176106163691  7610

   انس ماهر نصر ربٌع 1061176106166711  7611

   اٌمان على على ابراهٌم الفقى 1061176106163690  7610

   اٌهاب احمد عبد العلٌم محمد هٌبه 1061176106161609  7619

   بالل رشاد محمود الزناتى 1061176106161790  7676

   حسام مجدى حسن زٌتون 1061176106166067  7671

الناصر شعبان اسماعٌل عوضسحر عبد 1061176106166000  7677    

   عبد الرحمن محمود محمد عبدالمجٌد الدٌب 1061176106163163  7673

   عبد السالم عطٌه احمد بسٌونى عالم 1061176106161651  7670

   عالء عادل علوانى كرٌم صالح 1061176106166006  7675

   عالء مصطفى احمد محمد نصر 1061176106166705  7670

عرفات محمد نوفل على 1061176106161790  7671   
 

   على محمد على احمد حسٌن 1061176106166910  7670

   عمر احمد محمد احمد الزراق 1061176106166700  7679

   عمرو احمد محمد دروٌش 1061176106166099  7636

   عمرو ٌاسر عبد الحمٌد على البٌومى 1061176106161607  7631

   عهود محمود عبد المعتمد الترامسى 1061176106161310  7637

   ماجد اشرؾ عبد الحمٌد الحسانٌن ابراهٌم 1061176106166051  7633

   ماهر طارق سعد عبد القادر 1061176106166569  7630

   محمد ابراهٌم متولى ابراهٌم الطرٌنى 1061176106166717  7635

   محمد احمد عبدالعال عبدالهادى 1061176106163116  7630

   محمد احمد على احمد عوض 1061176106166613  7631

   محمد اشرؾ عبدربه ؼازى 1061176106166006  7630

   محمد السالمونى احمد وهبه احمد 1061176106166713  7639

   محمد حسن المنشاوى على جاد 1061176106166701  7606
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 ( 69(             جلنة رقن )    الئحة جديدة ) انتظام            قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس رقن االكبديوً ال هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   محمد ربٌع عبد الستار هالل 1061176106166911  7601

   محمد رمضان حسن ابراهٌم ابو السعود 1061176106166709  7607

   محمد زاهر جالل احمد بدر 1061176106166199  7603

سالم سعد احمد عمرانمحمد  1061176106166063  7600    

   محمد فكرى دروٌش مصطفى عبد الؽنى 1061176106166176  7605

   محمد مسعد سعد عبدالجواد سعد ودن 1061176106166101  7600

   محمود ابو المجد السٌد ابراهٌم الخولى 1061176106166635  7601

   محمود شعبان عبد السالم السٌد 1061176106166750  7600

حمود صابر محمود الحسٌنى البحٌرىم 1061176106166191  7609    

   محمود صبحى محمد عرفه 1061176106163170  7656

   محمود فارس احمد حامد 1061176106161056  7651

   محمود مجدى عبد هللا احمد ذوالفقار 1061176106161377  7657

   محمود محمد محمود السٌد مصطفى 1061176106166759  7653

ود حسن دٌابمحمود محمد محم 1061176106166050  7650    

   محمود مرزوق الرفاعى السٌد بدره 1061176106161011  7655

  محمود نسٌم اسماعٌل ؼازى نصر 1061176106166700  7650
 

   محمود وائل محمود محمد احمد سعد 1061176106161061  7651

   مصطفى اسماعٌل محمود زٌان 1061176106166116  7650

قادر الطنطاوىمصطفى محمد اسماعٌل عبدال 1061176106163131  7659    

   ممدوح محسن محمد السباعى 1061176106166900  7606

   ندا عبدالناصر احمد خضٌر 1061176106163130  7601

   ٌوسؾ احمد على ٌوسؾ احمد 1061176106166055  7607
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 (   69) انتساب (             جلنة رقن )  الئحة جديدة      قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية     

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم السعٌد سعد السٌد الشعٌرى 1061176116167690  7603
 

   ابراهٌم رزق محمد خلؾ هللا 1061176116167609  7600

ىابراهٌم عادل ابراهٌم محمد السٌد بدو 1061176116167110  7605   
 

   احمد امجد محمد الالوندى 1061176116167160  7600

   احمد خالد عبد الونٌس ابو شعٌشع عبدالمتجلى 1061176116161110  7601

   احمد عاطؾ عبد الرؤؾ محمود الجرٌدى 1061176116167176  7600

  احمد محمد احمد حامد 1061176116167171  7609
 

السالماحمد محمد السٌد حسن محمد عبد  1061176116167177  7616    
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 (   71الئحة جديدة ) انتساب (             جلنة رقن )            قسن  اجلغرافيا ونظن املعلوهات اجلغرافية

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس ن االكبديوً الرق هسلسل

   احمد محمد حامد داود 1061176116167173  7611

  احمد محمد عطٌه السٌد حجازي 1061176116161910  7617
 

   احمد مصطفى رمزى عبد الجواد سلٌمه 1061176116167170  7613

  اسراء الٌمنى معوض السٌد الٌمنى 1061176116167695  7610
 

   اسراء عبدالرحمن محمد عبدهللا معوض 1061176116161163  7615

   اسالم أحمد محمد أحمد محمود 1061176116161057  7610

   اسالم جمال محمد حسن عبدالعاطى 1061176116161157  7611

   اسالم صادق عبدالفتاح على موسى 1061176116167300  7610

   اسالم متولً فضل السٌد متولى 1061176116167316  7619

   اسماء جمعة عبد المنعم علً 1061176116161900  7606

   اسماء خالد عبد الداٌم حسن المكاوى 1061176116161037  7601

   اسماء محمد حامد محمد 1061176116161001  7607

   اسماء مصطفى على عبدالفتاح احمد 1061176116161109  7603

   االء السعٌد احمد كامل ابراهٌم الجماجمونى 1061176116167119  7600

   االء على السٌد احمد على 1061176116167111  7605

   االء علً ٌوسؾ األنه 1061176116161010  7600

  االء محمد السعٌد على بدر 1061176116161970  7601
 

   البراء كامل سعد كامل الشٌشٌنى 1061176116167175  7600

   الهام محمد ابوزٌد محمد بكرى 1061176116167330  7609

ى البقرىامنٌه احمد على عل 1061176116161931  7696    

   امٌره ؼازى صبرى ؼازى 1061176116167617  7691

   امٌره محمود شعبان عبد الهادى 1061176116161951  7697

   انجى شكرى عبدالفتاح عمر 1061176116167600  7693

   انجى عبدالمنعم فهمى سلطان 1061176116161930  7690

   اٌرٌن محمد محمد جادهللا ابوالوفا نعٌم 1061176116161910  7695

   اٌمان المتولً علً طه 1061176116161007  7690

   اٌمان علً محمد احمد الصواؾ 1061176116167365  7691

   اٌمان هانى مسعد عبدالحى الطبجى 1061176116167690  7690

   اٌناس رافت ؼانم ؼانم محمود 1061176116167109  7699

   اٌه احمد عبد اللطٌؾ خلٌل جاد هللا 1061176116167106  7166
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الئحت جديدة              يا ونظن الوعلوهاث الجغرافيتقسن  الجغراف

 ( 11لجنت رقن )           ) انتساب (   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  اٌه سلٌمان عبد الفتاح عثمان الؽندور 1061176116161033  7161
 

   اٌه عادل احمد محمد صالح 1061176116161156  7167

  اٌه عبد التواب ابراهٌم حشٌش 1061176116161506  7163
 

   اٌه عبد العاطً عبد هللا عطٌه زاٌد 1061176116167657  7160

   اٌه محمد السٌد على عبد الجواد 1061176116161503  7165

   اٌه نور احمد محمد الدسوقى 1061176116167761  7160

  جهاد فرٌد محمد عرابً حماد 1061176116161500  7161
 

   حبٌبه محمد محمود عبد الحمٌد عطاهللا 1061176116161151  7160

   خلود خالد حسنً محمد حسن 1061176116167101  7169

  خلود محسن عبدالعاطى عبدالحفٌظ 1061176116167101  7116
 

   دنٌا رضا محمد عبدالرؤؾ عبدالوهاب 1061176116167151  7111

  رانا حسٌن احمد حسٌن 1061176116167170  7117
 

   راندا جالل محمد سالم 1061176116167166  7113

   رحاب محمد السٌد القمرى 1061176116167111  7110

   رحمه جابر عبد الفتاح رٌحان فرج 1061176116167153  7115

   رزق محمد رزق محمد رزق على 1061176116167611  7110

   رضا ابوضٌؾ عبد الفتاح عبده 1061176116167300  7111

برضوى سعد محمد سعٌد الدٌ 1061176116161937  7110    

   رٌهام رجب جاد الرب حسٌن 1061176116167111  7119

   سهام أحمد عبد السالم ؼالب 1061176116167601  7176

   سهٌله رضا فؤاد عبدالفتاح القطب 1061176116167330  7171

   شروق دسوقى زكى الؽباشى محمد 1061176116167306  7177

   شٌماء ناصر عوض اسماعٌل عوض 1061176116161539  7173

   صفاء على محمد المرسً عبد العزٌز 1061176116161506  7170

  عبد العزٌز مصطفى محمد مصطفى 1061176116167755  7175
 

   عبد القادر ابو المجد عبد القادر محمد عامر 1061176116161911  7170

   عبد هللا طارق الهادى عامر سلٌمان 1061176116161111  7171

متولى البنا عبد هللا طلحة محمد عبد العزٌز 1061176116167031  7170    

   على احمد احمد ؼالى 1061176116167311  7179

   عماد سعد محمد ٌوسؾ خٌر هللا 1061176116161500  7136
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الئحت جديدة             قسن  الجغرافيا ونظن الوعلوهاث الجغرافيت

 (  17لجنت رقن )            ) انتساب (   

 هالحظبث  يعالتىق نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  عمار احمد امٌن جبر محمد 1061176116161919  7131
 

   عمر مدحت سعد محمد عبد الهادى 1061176116161900  7137

  عمرو عبدالمنعم انور محمد الظن 1061176116161909  7133
 

   ؼاده شرٌؾ محمد كمال عبد الحافظ البرٌدى 1061176116167107  7130

سعٌد ؼالٌه سعٌد أحمد على 1061176116161150  7135    

   فاطمه انور عبد العزٌز محمد ابوعٌطه 1061176116161030  7130

   فاطمه فرٌد سالمه ابراهٌم 1061176116161517  7131

  كرٌم جمال أحمد مصطفى القاعود 1061176116161119  7130
 

   كرٌم فتحى صبحى ابو العنٌن 1061176116161509  7139

   كرٌم متولى بدٌر السٌد قاسم 1061176116161939  7106

  لمٌاء ابراهٌم عبدالكرٌم عبدالجلٌل خمٌس 1061176116161159  7101
 

   لوزه ماجد محمد محمد الروٌنى 1061176116161506  7107

  لٌلى هشام عبدالعظٌم سالم محمد 1061176116161959  7103
 

   ماجده احمد ابوشعٌشع ابوشعٌشع على 1061176116161505  7100

ح الجمالمحمد ابراهٌم ابراهٌم صال 1061176116167776  7105    

   محمد ابراهٌم محمد السٌد داود 1061176116161913  7100

   محمد احمد محمد على حسن 1061176116161511  7101

   محمد اشرؾ عبد الؽنً مسعود 1061176116167616  7100

   محمد السٌد احمد ابراهٌم عمار 1061176116167171  7109

   محمد بدر على الشناوى محمد بدر 1061176116167170  7156

   محمد حسن ابراهٌم مرسى 1061176116161910  7151

   محمد دروٌش محمد ؼانم دروٌش 1061176116167607  7157

   محمد رضا محمد عبد الفتاح عبد الحمٌد 1061176116161910  7153

   محمد سعٌد عبد العزٌز عبد السمٌع البصٌلى 1061176116161106  7150

   محمد سمٌر على العباسى 1061176116167136  7155

  محمد شرٌؾ محمد علً 1061176116161501  7150
 

   محمد شعبان ابوالقاسم محمد ٌدك 1061176116161153  7151

   محمد شفٌق عبد الهادى عثمان عبٌد 1061176116167011  7150

   محمد عبد هللا عبد الجلٌل هنداوى 1061176116167603  7159

   محمد عبد المنعم انٌس صادق 1061176116167036  7106
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الئحت جديدة             ن الوعلوهاث الجغرافيتقسن  الجغرافيا ونظ

 (   17لجنت رقن )           ) انتساب (   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  محمد عوض حلمى خاطر 1061176116161500  7101
 

  محمد فكرى السٌد ابوسعده 1061176116167131  7107
 

هر رجب أحمد مرعىمحمد ما 1061176116167106  7103    

  محمد مدحت مبروك احمد مبروك 1061176116161100  7100
 

   محمود اشرؾ محمود عبدالجواد 1061176116167601  7105

   محمود جمعه حامد عبد المحسن 1061176116167600  7100

   محمود حماده محمود ابراهٌم االفندى 1061176116167133  7101

السالم عبدالحمٌد ابوطبلمحمود عبدالحمٌد عبد 1061176116167303  7100    

  محمود عبدهللا محمد بسٌونى عبدالكرٌم 1061176116167100  7109
 

   محمود محمد عبد الحمٌد محمد عامر 1061176116161090  7116

   محمود محمد فوزى محمد عبدالرحمن 1061176116167605  7111

  مسعد ابراهٌم احمد ابراهٌم الهرش 1061176116167130  7117
 

   مصطفى كمال عبدالعال متولى مهران 1061176116167135  7113

  منار احمد رشاد احمد مسعد 1061176116161511  7110
 

   منار على جابر محمد ابو الخٌر 1061176116167100  7115

   منار مرشدى األباصٌرى الخٌاط 1061176116167113  7110

   مها درؼام عبد هللا علً ابو خضرة 1061176116167710  7111

ٌاده عطٌه محمد السٌد مسٌوؼهم 1061176116161917  7110    

   نجالء حسٌن سمٌر زٌدان محمود 1061176116167700  7119

   ندى عصام احمد عوض عبده 1061176116167706  7106

   ندى هانى السعٌد على احمد 1061176116161906  7101

   نور الدٌن مجدى سٌد هارون 1061176116167770  7107

كرٌا أبوابراهٌمنورا مصطفى عبد العزٌزز 1061176116161500  7103    

   نوران صبرى ٌوسؾ ابو خضرة 1061176116161557  7100

   نورهان رمضان جمٌل محمود طعٌمة 1061176116161101  7105

   نورهان محمد عبدالفتاح مصطفى ابراهٌم 1061176116167707  7100

  هبة هللا حسٌنى أبوالفتوح الشعبانى 1061176116167110  7101
 

حمد احمد عٌدهدى ناصر ا 1061176116167610  7100    

   هدٌر مصطفى السٌد على محمد ابراهٌم 1061176116167110  7109

   والء حسن ٌوسؾ محمد 1061176116167603  7196
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الئحت جديدة ) انتساب (              وهاث الجغرافيت           قسن  الجغرافيا ونظن الوعل

 (  17لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  والء عمر حسن احمد عبد الؽفار 1061176116161551  7191
 

   والء محمد حامد عمر 1061176116167111  7197

   ٌارا عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ محمد الشرقاوى 1061176116161009  7193

  ٌاسمٌن محمد عبدالعلٌم متولى 1061176116167609  7190
 

 ـياطـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علـــ

   شرٌن عبد المولى عبد العظٌم جنوب 1061176116167190  7195

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   ابراهٌم مصطفى حسن خلٌل مصطفى 1061176106163139  7190

   ابراهٌم ولٌد ابراهٌم عبدالمقصود 1061176106163106  7191

   احمد ابراهٌم سعدون السعٌد 1061176106167010  7190

  احمد بهى الدٌن عبدالونٌس نوٌجى 1061176106163107  7199
 

   احمد محمد احمد عبدالفتاح جابر 1061176106163100  7766

   احمد ٌحى محمد محمد ابراهٌم 1061176106163100  7761

   اسالم سعد عوض البردان 1061176106163153  7767

   اسالم صالح ابوالمكارم العو 1061176106163150  7763

هٌم السٌد ابراهٌم داودالسٌد ابرا 1061176106167310  7760    

   السٌد حسن محمد حسن محمد 1061176106161061  7765

   السٌد محمد خضر راشد جاب هللا 1061176106161597  7760

   اٌهاب شعبان انور محمود 1061176106163151  7761

   دٌنا محمد حسن جمال الدٌن محمد 1061176106167573  7760

ر ابوالخٌررضا محمد حلمى عبدالستا 1061176106163101  7769    

   رؼده بهى السٌد محمد السٌد ؼانم 1061176106161090  7716

   رمضان على خٌشه حسن السٌد 1061176106163100  7711

   شموس رافت محمد عبد المعطى خضر 1061176106167053  7717

   صالح الدٌن محمد صالح محمد عماره 1061176106167011  7713

ٌلعادل فتحى حسن احمد جبر 1061176106163115  7710    

   عبد الرحمن محمد بدٌر الشهاوى 1061176106163106  7715

   عبد العزٌز محمود عبدالرازق ؼلمش 1061176106163100  7710

   عبد هللا عبد العزٌز محمد عبدالعزٌز 1061176106163100  7711

   عبد هللا ٌسرى اسماعٌل ابوعٌشه 1061176106167561  7710

ٌوسؾ حجاج على السٌد محمد ابراهٌم 1061176106163100  7719    
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   على طه محمد احمد حراز 1061176106167307  7776

الئحت جديدة              قسن  الجغرافيا ونظن الوعلوهاث الجغرافيت

 (  17لجنت رقن )            ) انتساب (   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   عماد احمد عراقى مرشدى 1061176106163197  7771

   عمر ابراهٌم فرج شحاته فرج 1061176106167670  7777

   عمرو انور عبدالحمٌد محمد اسحق 1061176106163193  7773

   عمرو محمد احمد محمد عثمان 1061176106167060  7770

   كرٌم محمد رمضان ابراهٌم شلبى 1061176106161009  7775

   محروس محروس محمد محمود االشمونى 1061176106163199  7770

   محمد السٌد سعد السٌد عشرى 1061176106163761  7771

   محمد خالد عبدالسالم عبدالعزٌز 1061176106163765  7770

  محمد عادل عبدالسالم على ابوطرطور 1061176106163717  7779
 

   محمد عبد الحمٌد عبدالسالم عبدالحمٌد ابو طبل 1061176106161060  7736

   محمد عبد الفتاح عبد العظٌم النجار 1061176106163711  7731

   محمد فتحى السٌد معوض حجاج 1061176106163713  7737

   محمد مجدى شفٌق محمد اسماعٌل 1061176156167011  7733

   محمد محمود محمد عبد المقصود الشاذلى 1061176106163105  7730

   محمد نعٌم محمد فرج 1061176106161510  7735

   محمد هشام محمد ابراهٌم عمر 1061176106163113  7730

   محمد وهبه فتحى احمد حامد 1061176106163110  7731

   محمود عبد النبى محمد محمد بٌومى 1061176106163103  7730

   محمود على حسن على شمخ 1061176106163101  7739

   محمود هشام مصطفى كمال 1061176106161090  7706

علٌبهمصطفى السٌد عطٌه  1061176106163196  7701    

   ممدوح السٌد بشٌر محمد 1061176106163766  7707

   ندى بسٌونى عبدالعزٌز ؼازى الشرقاوى 1061176106161056  7703

   هاجر عادل عبد المنعم محمد زٌتون 1061176106167000  7700

   ٌسرى محمود رجب ابوسلٌمان 1061176106163760  7705

   ٌوسؾ عٌد حسن ٌوسؾ ادرٌس 1061176106163760  7700
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الئحت جديدة   قسن  الفلسفت                             

 (  17) انتظام (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد حسٌن احمد حسٌن 1061176116166167  7751
 

لحمٌد احمداحمد عبد الفتاح احمد عبدا 1061176116166070  7757    

  اسالم محمد السٌد على محمود السٌد 1061176116166113  7753
 

   امٌره شعبان عبد الهادى على سعد 1061176116166750  7750

   انجى السٌد محمد احمد احمد 1061176116161790  7755

   اٌمان الشرنوبى بدٌر محمد الدواخلى 1061176116166075  7750

ٌس الدمرداش عكاشهحسن احمد عبدالون 1061176116166907  7751   
 

   رجب عبد الكرٌم السٌد على عٌسى 1061176116166079  7750

   ساره ابراهٌم عكاشه احمد عٌد 1061176116167507  7759

  ساره محمد رمضان زٌدان خمٌس 1061176116166650  7706
 

   سلمى حماده السٌد ابو الحدٌد جماعه 1061176116166603  7701

ٌد ابوالفتوحشٌماء شرٌؾ الس 1061176116166300  7707   
 

   شٌماء عبد الحمٌد سعد ابراهٌم عبٌد 1061176116161756  7703

   عبد العاطى رضا عبد العاطى بدوى 1061176116161099  7700

   محمد ابراهٌم ابراهٌم محمد خضر 1061176116166130  7705

   محمد ابراهٌم السٌد عشرى 1061176116167500  7700

هٌم الشربٌنىمروه صالح كمال ابرا 1061176116166673  7701    

   مرٌم عبدالعزٌز جبر عبدهللا القرموط 1061176116166607  7700

   نسرٌن اسامه محمد أحمد محمد النجار 1061176116166000  7709

   هبةهللا السعٌد عبدالرازق مصطفى السٌد 1061176116166066  7716

   ٌاسمٌن محمد حسٌن سعد عمر 1061176116166606  7711

دى سلٌم محمد سلٌمٌوسؾ حم 1061176116161639  7717    

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  احمد سمٌر زكى عبدالبارى الشامى 1061176156161600  7713
 

   اسالم احمد عبدالقادر راشد 1061176106161650  7710

   حازم حسٌب حمدى المرسى 1061176106167100  7715

   عماد طه عبدالروؾ ماذن سعده 1061176106161000  7710

   محمد فرٌد السٌد احمد عبد هللا 1061176106166565  7711

   محمد ٌاسر محمد الشلبى 1061176106166090  7710
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الئحت جديدة     قسن  الفلسفت                           

 (  11) انتساب (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ادهم محمود عبد العزٌز عثمان 1061176116167500  7701
 

   اسالم احمد لطفى عبد الهادى عبد هللا النجار 1061176116167305  7707

  اسالم عادل شوقى رمضان سٌد احمد 1061176116161501  7703
 

   اسماء عصام محمد مرسً عٌسى 1061176116161177  7700

   الهام احمد ٌوسؾ السعٌد الفضالى 1061176116167500  7705

   اٌه عالء احمد احمد الشناوى 1061176116161571  7700

  جٌالن ناصر احمد احمد السموخلى 1061176116161050  7701
 

   رانا رضا محمد خلؾ ٌونس 1061176116167170  7700

   رانٌا السعٌد محمد منصور 1061176116161093  7709

  رانٌا محمود حسٌن محمود محمد 1061176116167310  7796
 

دالحمٌد حسٌب السٌد ضٌؾرٌهام عب 1061176116161531  7791    

  ساره محمد ابراهٌم احمد عامر 1061176116161060  7797
 

   سعاد محمد احمد على حموده 1061176116161000  7793

   سهر كرم زكرٌا اسماعٌل حسٌن 1061176116167556  7790

   عبدالحمٌد احمد محمود الطحان 1061176116167360  7795

حسٌن كامله محمد محمد سالم 1061176116161011  7790    

   كرٌم محمد حسٌن محمد العزب 1061176116161167  7791

   ماهر اشرؾ فهٌم سدراك فهٌم 1061176116167697  7790

   مجدى عالء عبد الكرٌم محمود عاصى 1061176116167197  7799

   محمد احمد المتولى الفقى 1061176116167193  7366

   محمد حسٌن سٌد حسٌن 1061176116167557  7361

   محمد عبدالوكٌل لملوم عبدالوكٌل ابراهٌم 1061176116161166  7367

   مها سامح رزق محمد صادق رزق 1061176116161517  7363

   نجوى ابراهٌم ابراهٌم محمد علوان 1061176116161069  7360

  ندى عبد الفتاح محمد محمد الحسٌنى 1061176116161016  7365
 

   ندى مصطفى ٌوسؾ السٌد محمد 1061176116167361  7360

   نوره عبود السٌد إبراهٌم راضى 1061176116161039  7361

   هاجر ماهر فتح هللا سلٌمان 1061176116161590  7360

   هاٌدى محمد منٌر حسٌن شلبى 1061176116167715  7369

   هبه السٌد احمد السٌد السهٌلى 1061176116167661  7316
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  هبه محمد على احمد ابوعمه 1061176116161555  7311
 

   هدٌر احمد عطا هللا رٌحان 1061176116161139  7317

  هند عبد هللا لطفى عبد هللا العربً 1061176116161590  7313
 

ٌن عباس صابر عباس حسنٌاسم 1061176116161115  7310    

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   ابراهٌم سعد هللا بدوى ؼانم 1061176106167157  7315

  احمد جالل معوض ابراهٌم شرٌؾ 1061176106167735  7310
 

   اكرم ابراهٌم عبد القادر عبد السالم 1061176106167076  7311

   ربٌع محمد ربٌع عبد العلٌم 1061176106161095  7310

  رفعت السعٌد رفعت عبٌد 1061176106167675  7319
 

   عبد هللا ابراهٌم عبد الفتاح عبد هللا 1061176106161170  7376

  فردوس محمد محمود مسعود 1061176106161136  7371
 

   كرٌم عماد ابراهٌم محمد الصاوى 1061176106161003  7377

   محمد رجب عبدالمجٌد محمود خٌرهللا 1061176106167709  7373

   محمد متولى على الجمال 1061176106167109  7370

   محمد ناجى احمد ابوالفتوح محمد 1061176106167560  7375

   محمود محمد حسٌن محمد عامر 1061176106161061  7370

   مسعد احمد حسن احمد بدوى 1061176106167060  7371

   مى السٌد محمد محمد الصعٌدى 1061176106167555  7370

ر محمد عمر مصطفىوفاء عم 1061176106167033  7379    
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الئحت جديدة          قسن  االجتواع                      

 ( 17) انتظام (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد سعد توفٌق عبدالحمٌد السمرى 1061176116167000  7301
 

   احمد عبدالمعطى عبدالمولى مصطفى ابوكبشه 1061176116167035  7307

  احمد فوزى محمد محمد سلطان 1061176116161701  7303
 

   احمد ٌاسر الدسوقً الششتاوي شماته 1061176116166163  7300

   الزهراء جمال احمد على المعداوى 1061176116161606  7305

   امٌر السٌد محمد عبدالهادى 1061176116167031  7300

  اٌمان انور السٌد بسٌونى 1061176116161197  7301
 

   اٌمان على محمود على الطباخ 1061176116166071  7300

   اٌه عبد السالم عبد الفتاح على متولى 1061176116166603  7309

  اٌه عٌد محمد ٌوسؾ سرور 1061176116166160  7356
 

مبروك محمد حسن زعلوكحسن  1061176116161105  7351    

  دعاء اسعد السعٌد عتمان 1061176116161603  7357
 

   دعاء عبدالبدٌع صبحى عبدالبدٌع 1061176116166651  7353

   دعاء محمد احمد احمد جاد هللا 1061176116166600  7350

   روان فخر الدٌن محمد كمال هٌبه 1061176116161605  7355

رهام الطٌارساره السعٌد محمد ب 1061176116166601  7350    

   سلمى محمد محمد نورالدٌن مصطفى 1061176116166171  7351

   شهندا ممدوح عبدالعزٌز محمد موسى 1061176116166570  7350

   شٌماء ابراهٌم عطٌه السٌد برؼوت 1061176116167056  7359

   شٌماء محمد حمدى السعٌد بهنسى 1061176116161600  7306

صلحىصبرى صبحى متولى م 1061176116167057  7301    

   عبدهللا عادل السٌد احمد ناصؾ 1061176116167050  7307

   عال بالل احمد عبد الفتاح محمد 1061176116166617  7303

   كرٌم حسنى امٌن على طه 1061176116166170  7300

  لطٌفة السٌد المؽازي بدر المؽازى 1061176116166609  7305
 

دنىلمٌاء عطا هللا صبحى عطا هللا السع 1061176116161076  7300    

   مارٌانا رمزى عدلى رزق مٌخائٌل 1061176116166600  7301

   محمد عبد الوهاب احمد عبد الوهاب ٌونس 1061176116166909  7300

   محمد محمد حسن محجوب 1061176116161391  7309

محمود على داودمختار ابراهٌم منه هللا    1061176116167050  7316    
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الئحت جديدة         قسن  االجتواع                       

 ( 78) انتظام (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ندى عبد السالم على كرٌشه 1061176116161363  7311
 

   ندى محمد بسٌونى جوده 1061176116161616  7317

  نرمٌن رأفت عبد العزٌز النجار 1061176116167059  7313
 

   نورهان طارق عبدالوهاب محمد الؽلبان 1061176116167007  7310

   نورهان محمد حسن حسن الشبراوى 1061176116161711  7315

   نٌره محمد ابراهٌم مصطفى ابو القمصان 1061176116166901  7310

  هبه السعٌد محروس أحمد القاضى 1061176116166000  7311
 

    فرجهند حمدى المتولى عبدهللا 1061176116167003  7310

   والء رمضان محمد احمد شادى 1061176116167001  7319

  والء عزت عبد المؤمن عبدالهادى مخلوؾ 1061176116161700  7306
 

   ٌمنى جالل فرٌج ابو الٌزٌد 1061176116166191  7301

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد عبد الحمٌد زكى عبد الحمٌد الشاملى 1061176106167070  7307

   اسالم عبده احمد عبده ؼنٌم 1061176106167070  7303

   امٌره حامد على على شلبى 1061176106166313  7300

   اٌمن محمد عبدالسالم محمد شبور 1061176106167797  7305

   اٌه السٌد شعبان عبد الحمٌد سلٌمان 1061176106161605  7300

   اٌه جالل محمد احمد عبد الرحمن 1061176106166077  7301

   دٌنا سمٌر عبدهللا البطاط 1061176106161109  7300

   سلمى السٌد على المؽازى ٌسن على الطنبارى 1061176106166016  7309

   عبد العزٌز صالح عبد العزٌز عبد العزٌز السٌد 1061176106163603  7396

   عمر اشرؾ فواد االلفى 1061176106166071  7391

   ؼاده عبد القادر على صالح 1061176106166031  7397

  محسن على حامد احمد عٌسى 1061176106166966  7393
 

   محمد شرٌؾ عبد المطلب احمد حامد 1061176106167035  7390

   محمد طاهر محمد رمضان 1061176106167097  7395

   مرٌم السٌد احمد سالم 1061176106167030  7390

   نورا ابراهٌم محمد الشحات اسماعٌل 1061176156166017  7391

رؾ محمد ابراهٌمنٌره اش 1061176116167107  7390  لن تتقذم ببوراقهب  

   هدى ماهر محمود على رٌه 1061176106161609  7399
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الئحت جديدة        قسن  االجتواع                        

 (   71) انتساب (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد ؼازى 1061176116167030  7061
 

   احمد حمدى انور احمد البسٌونى 1061176116161910  7067

  احمد طه محمد سالم سالم المسٌرى 1061176116167039  7063
 

   احمد عبدالرحمن السعٌد الشرقاوي 1061176116167109  7060

   احمد فرج عبد الواحد متولى عجور 1061176116161099  7065

   اسراء الشحات ابراهٌم بدٌوى 1061176116161066  7060

  اسراء اٌمن علً علً مؽازي البطاط 1061176116161515  7061
 

   اسراء عبداللطٌؾ محمد طه الكومى 1061176116161955  7060

   اسالم اسماعٌل عبد الحمٌد محمد خلٌفه 1061176116167006  7069

  اسالم رمضان عبدالستار محمد سلٌمان 1061176116167701  7016
 

   اسالم عبد الناصر السٌد توفٌق خورشٌد 1061176116167550  7011

  اسماء ابراهٌم عبد المعطى جوهر 1061176116161961  7017
 

   اسماء رزق ٌونس احمد السٌد عبدالعال 1061176116161055  7013

   اسماء كرم احمد سلٌم 1061176116161036  7010

   اشواق محمد فؤاد السٌد 1061176116161511  7015

   االء احمد عبد المنعم احمد على نوار 1061176116161015  7010

   االء عادل محمود محمد سلٌمان سمره 1061176116167100  7011

   الشٌماء محمد محمد عبدالسالم النجار 1061176116161500  7010

   امل الششتاوى السٌد الششتاوى 1061176116161160  7019

لنجارامٌره صبحى محمد عبد المعطى ا 1061176116161131  7076    

   امٌره عبد المجٌد ٌوسؾ محمد البساطى 1061176116161990  7071

   امٌن مجدى السعٌد محمود مصطفى 1061176116167001  7077

   اٌمان السعٌد السٌد حسن بدر 1061176116167107  7073

   اٌمان عبد العظٌم عبد الحمٌد ابراهٌم 1061176116167007  7070

ادى شحاته عٌسىاٌمان فتحى عبد اله 1061176116167003  7075   
 

   اٌمان مجدي عبد الفتاح عبد الجواد علً 1061176116161071  7070

   اٌه بدٌر ابراهٌم بدٌر ٌوسؾ 1061176116161117  7071

   اٌه سمٌر فؤاد عبد المجٌد 1061176116167177  7070

   اٌه عبد الفتاح بسٌونى عمر 1061176116161900  7079

وؾاٌه على على احمد الحل 1061176116167601  7036    
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الئحت جديدة         قسن  االجتواع                       

 (  77) انتساب (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  بدرالدٌن احمد احمد محمد سراج الدٌن 1061176116167005  7031
 

زٌز بركاتبسمه جمال عبد الع 1061176116167796  7037    

  بسمه محمد محمد حسن الصرنجاوي 1061176116167765  7033
 

   بكر ماجد بكر على حسن 1061176116167000  7030

   خلود عبدالنبً عبدالفتاح البدراوي 1061176116161535  7035

   دالٌا السعٌد أحمد أحمد سالم 1061176116167137  7030

وهابدنٌا حماده السٌد البدوى عبد ال 1061176116161577  7031   
 

   دنٌا سعٌد السٌد زكى 1061176116167001  7030

   دٌنا صبرى كامل حامد عبد الجواد 1061176116167611  7039

  راندا ماهر عبد الوهاب ؼازى 1061176116161190  7006
 

   رحاب عثمان فتحً عبد المجٌد 1061176116161000  7001

  رحاب كامل موسى عبد الجلٌل الدكرورى 1061176116167666  7007
 

   رضوى رضا محمود محمد سعٌد 1061176116161176  7003

   رضوى صالح محمد طه السٌد 1061176116167155  7000

   رنا ٌوسؾ السعٌد ٌوسؾ 1061176116167150  7005

   رٌم كرم سٌد نوح محمد 1061176116167000  7000

   رٌهام السٌد حسن السٌد زؼدان 1061176116167777  7001

براهٌم هالل اإلمامساره عبد المعطى ا 1061176116161137  7000    

   سامٌه محمد عبد العزٌز حسن عمار 1061176116167009  7009

   سعٌد محمد مرعى محمد الشافعى 1061176116167051  7056

   سلمى عبدهللا عبدالخالق بدٌر إسماعٌل 1061176116167791  7051

   سناء سعٌد مبروك على 1061176116167700  7057

دالعاطى عامرسوسن عادل محمد عب 1061176116161151  7053    

   شروق اشرؾ مناع ابراهٌم رمضان 1061176116167053  7050

  صابرٌن متولً متولً جبرمتولى 1061176116167711  7055
 

   صفاء سعٌد عبده السٌد الدمنهورى 1061176116161130  7050

   عبد الرحمن محمد جمال فرج فرج 1061176116167055  7051

شحاتهعبٌر محمد السعٌد حسن  1061176116161015  7050    

   عزٌزه على احمد على المقدم 1061176116167051  7059

   عماد فرؼلى رجب سعد 1061176116167000  7006
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 (    77) انتساب (               لجنت رقن )

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  عهود عصام عبد الحمٌد توفٌق ٌحٌى 1061176116161516  7001
 

   عواطؾ ابراهٌم الجمٌل ابراهٌم ؼالى 1061176116167331  7007

  فاتن أحمد البؽدادى أحمد البؽدادى 1061176116161096  7003
 

   فاطمه حسن محمد عبدالقادر عامر 1061176116167613  7000

ماعٌلكرٌمان منصور خمٌس السٌد اس 1061176116167005  7005    

   محمد ممدوح عبادى فهٌم 1061176116167000  7000

  محمد منٌر عبد المنعم ابراهٌم ؼزال 1061176116167001  7001
 

   مروه حلمى فتحى منجود قندٌل 1061176116161050  7000

   مرٌم سامى مٌخائٌل بسخرون 1061176116167009  7009

  مؽازى محمد مؽازى حسن النحاس 1061176116161971  7016
 

   منار رفعت سلٌمان عبد الحمٌد سلٌمان 1061176116167176  7011

  منار ممدوح ناجى محمد على رمضان 1061176116167016  7017
 

   مها محمد عبدالسالم عبداللطٌؾ خٌر هللا 1061176116161095  7013

   مهند عزت محمد عبدهللا ؼازي 1061176116161091  7010

   مى محمد حامد محمد خطاب 1061176116161505  7015

   نادر السٌد محمد عبد الخالق محمد 1061176116167017  7010

   نانى خالد حسنى عطا هللا 1061176116167006  7011

   ندى نشأت عبدالرءوؾ محمد 1061176116161090  7010

   نرمٌن محمود فتح هللا محمود ابو سمك 1061176116167701  7019

   نرٌمان ماهر عبد الحاكم ابراهٌم سلٌمان 1061176116167309  7006

   نسمه مصطفى عبد الحمٌد عبد الفتاح 1061176116167660  7001

   نفرت جمال فتحى ابراهٌم ابوالخٌر 1061176116167013  7007

   نهال محمد على محمد دروٌش 1061176116161551  7003

   نورهان محمد رمضان سٌد احمد الشرٌؾ 1061176116161553  7000

  هاجر ابراهٌم حامد علً قندٌل 1061176116167761  7005
 

   هاجر محسن عبد العلٌم حسٌن سالم 1061176116167317  7000

   هاجر محمد سعد السعٌد راجح 1061176116167107  7001

   هاجر محمد محمد السعٌد عالم 1061176116161000  7000

   هاجر ندا عبد الواحد ندا 1061176116167700  7009

   هبه جمال عباس محمد عوٌضه 1061176116167760  7096
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 (   77) انتساب (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  هدى محمد عبدالعزٌز محمد الهنداوي 1061176116161097  7091
 

   هدٌر طارق شمخ عبد النبى شمخ 1061176116161513  7097

  هدٌر عصام الدٌن عبد الحمٌد عبد القوى ناصر 1061176116167705  7093
 

   هند على عبدالجٌد محمد شعٌشع 1061176116167710  7090

   ٌاره محمد ابراهٌم عبد الحمٌد شاهٌن 1061176116161005  7095

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  ابراهٌم هانى رشاد جوده محمد 1061176106167030  7090
 

   احمد محمد قاسم حمٌده 1061176106167991  7091

   اسراء ابراهٌم السٌد البٌلى ابراهٌم 1061176106167501  7090

  اسراء ابراهٌم على اسماعٌل 1061176106167775  7099
 

   اسراء رشاد عبد العزٌز الدرٌنى المتولى 1061176106167606  7566

  اسالم محروس المحمدى الشاذلى 1061176106167001  7561
 

سماء رفعت الشحات مصطفى خاطرا 1061176106161139  7567    

   اسماء ٌوسؾ عبد الؽنى ٌوسؾ 1061176106167150  7563

   السٌده السٌد اسماعٌل احمد الشافعى 1061176106167601  7560

   امٌره وحٌد عبد العلٌم مشعل 1061176106167600  7565

   اٌه ابراهٌم احمد محمد المرسى 1061176106167696  7560

م محمد قاسم محمداٌه قاس 1061176106167607  7561    

   اٌه مسعد السٌد حامد 1061176106167177  7560

   اٌه ٌسرى احمد الرماح 1061176106167005  7569

   بثٌنه عباس ابراهٌم محمد الشباسى 1061176106167310  7516

   تقى عادل عبدالحمٌد طه السٌد 1061176106161900  7511

   حازم محمد محمد احمد العشماوى 1061176106167301  7517

   حسام احمد عبد هللا السٌد العادلى 1061176106161001  7513

  حسن محمود مصطفى عبد اللطٌؾ 1061176106161000  7510
 

   خلود ٌوسؾ اسماعٌل سعٌد 1061176106167603  7515

   دٌنا جمال مصطفى محمود شرٌؾ 1061176106167030  7510
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   شرٌفه السعدنى بدٌر عبد الكرٌم 1061176106161015  7571

   عبد الحق كمال على عبد المقصود الشهاوى 1061176106163777  7577

   عبد هللا محمود بسٌونى محمود حمٌده 1061176106167001  7573

   عماد صبحى محمد ابراهٌم 1061176106167010  7570

   عمر السعٌد محمود احمد عبٌد 1061176106167016  7575

   فارس اسامه عبدالمنعم كمون 1061176106167671  7570

   فاطمه ابراهٌم محمد ابراهٌم 1061176106161930  7571

   فاطمه رجب محمد سلٌمان عبد هللا 1061176106167605  7570

   فاطمه مختار طلعت عبد الروؾ 1061176106161959  7579

   محمد احمد محمد عبد الخالق 1061176106167063  7536

   محمد اشرؾ عبد الرازق عبدالوهاب رزق 1061176106161009  7531

   محمد الحنفى عباس ابراهٌم متولى 1061176106167067  7537

   محمد صبحى محمد محمد ابو العنٌن 1061176106167500  7533

   محمد عادل محمد البسٌونى ابو شعٌشع 1061176106161007  7530

   محمد كرم عبدالونٌس هوٌدى 1061176106161005  7535

   محمد محمود سعد عبد الؽفار عبد العال 1061176106167011  7530

   منار السٌد حمدٌن ابراهٌم سمره 1061176106161965  7531

   منى ابراهٌم ؼرٌب السٌد عمر 1061176106167157  7530

   نرمٌن عبده السٌد عبده النعٌرى 1061176106161501  7539

   نهله سالمه محمد محمد 1061176106167603  7506

   هاجر ابراهٌم عبد العاطى الشراكى 1061176106167090  7501

   هدٌر محمد ابوالفتوح محمد نعمه هللا 1061176106161957  7507

   والء مجدى عبدالمعطى محمد 1061176106161950  7503

   ٌاسمٌن عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محمد جبر 1061176106167011  7500
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابتسام محمد محمد عبدالقادر عمار 1061176116161379  7551
 

   ابتسام محمود ملٌجى محمود ملٌجى 1061176116167156  7557

  ابراهٌم بسٌونى عبدالعزٌز محمود عطٌه 1061176116166070  7553
 

   احمد البسٌونً محمد عبدالحمٌد الجبالً 1061176116166136  7550

   احمد محمد سٌد احمد شٌحه 1061176116161760  7555

   احمد محمد عبد الحمٌد عطوه حسن 1061176116166033  7550

  احمد محمد محمد خطاب 1061176116167151  7551
 

   احمد محمد محمود البربرى 1061176116166955  7550

   احمد مصطفى محمد ضٌؾ هللا 1061176116166036  7559

صطفى عبدربه الحزقانىاحمد مصطفى محمود م 1061176116161311  7506   
 

   احمد هانى فتح هللا عبدالجواد 1061176116166613  7501

  اروه محمود محمد ٌعقوب 1061176116166050  7507
 

   اسراء اسماعٌل ابراهٌم السٌد الهٌاتمى 1061176116166110  7503

   اسراء سعد سعد الحطاب 1061176116166703  7500

خلٌل اسراء مأمون محمد محمد 1061176116166005  7505    

   اسراء محمد عبد المنعم القصاص 1061176116161100  7500

   اسراء محمد محمود محمد ابراهٌم داود 1061176116161660  7501

   اسالم محمد عبدالحلٌم حموده العٌسوى 1061176116167157  7500

   اسماء احمد ابراهٌم مؽاورى 1061176116166763  7509

م صالح ابوجرٌداسماء سعٌد عبد الرحٌ 1061176116161705  7516    

   اسماء سلٌم السٌد رخا 1061176116161661  7511

   اسماء عبد العظٌم على محمد عبدالنبى 1061176116166710  7517

   اسماء على امٌن مرسى عون 1061176116166030  7513

   اسماء مجدى الشحات محمد سالمه 1061176116167153  7510

ضىاسماء محمود احمد محمود القا 1061176116166119  7515   
 

   اشرؾ عصام السعٌد عبدالهادى ابراهٌم 1061176116167150  7510

   االء احمد عبدالفتاح السٌد العطار 1061176116166176  7511

   االء حسام على احمد السقا 1061176116166115  7510

   االء سعد السباعى ابراهٌم عٌد 1061176116166700  7519

محمد المشد االء عبد الفتاح عبد القادر 1061176116166059  7506    
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 (  71) انتظام (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  االء فتوح السٌد محمد النواصره 1061176116167155  7501
 

احمد شلبىالشٌماء عصام  1061176116166530  7507    

  الهام جمعة عطٌة الصٌاد 1061176116166630  7503
 

   الهام طلعت محمد عبده عبدالفتاح 1061176116166111  7500

   امال سعٌد ٌوسؾ حسٌن سعٌد 1061176116167150  7505

   امال ٌحى احمد جوده 1061176116166995  7500

  امانى السٌد عبد الهادى محمود محمد 1061176116166005  7501
 

   امل عبدالباسط عبدالفتاح على السبع 1061176116166599  7500

   امل كامل محمد موسى 1061176116161791  7509

  امنٌه السٌد محمد عبد السٌد سعد 1061176116166765  7596
 

   امنٌه محمد مصطفى محمود احمد حسٌن 1061176116166000  7591

  امٌر الدسوقى محسن ٌوسؾ 1061176116166037  7597
 

   امٌر جمال شعبان السٌد محمود 1061176116166033  7593

   امٌره حمدى السعٌد ابراهٌم البالصً 1061176116166903  7590

   امٌره رشدى ممدوح عبد المعطً ابو عتقٌه 1061176116166660  7595

   امٌره محمد راشد خورشٌد 1061176116161790  7590

   امٌره محمد رفعت سعٌد البهوتً 1061176116166515  7591

   انتصار عبد الحافظ احمد عبد الحافظ عٌد 1061176116166165  7590

   اٌمان المهدى عبدالرحمن القطرى حسن 1061176116166611  7599

   اٌمان حلمى عطٌه لٌمونه 1061176116166117  7066

   اٌمان محمد عزت محمد ابراهٌم 1061176116166000  7061

   اٌمان محمد فتحى محمد ابو صالح 1061176116166001  7067

   اٌناس اٌمن على حمد 1061176116161059  7063

   اٌه ابراهٌم رزق عبد الخالق 1061176116166000  7060

  اٌه ابراهٌم عبد الفتاح الشافعى 1061176116166035  7065
 

   اٌه ابراهٌم عوض هللا عبدالتواب ابوزٌد 1061176116166105  7060

   اٌه احمد احمد القلفاط 1061176116161105  7061

بدهللا محمود ابوالعنٌناٌه احمد ع 1061176116166319  7060    

   اٌه اشرؾ ابراهٌم على 1061176116167151  7069

   اٌه هللا وحٌد فتحى محمود محمود زاٌد 1061176116166307  7016
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 (  77) انتظام (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  اٌه جالل السٌد احمد جالل ابو طبل 1061176116166631  7011
 

   اٌه جمال كمال سالمه خضر 1061176116161700  7017

  اٌه حمدى عبد الباقى مجاهد شحاته 1061176116161659  7013
 

   اٌه سامح عبدالسالم محمد حماده 1061176116166760  7010

سعد للو اٌه سعد 1061176116161601  7015    

   اٌه شعبان عبده مرشدى 1061176116166919  7010

  اٌه محمد عبدالفتاح محمد 1061176116161305  7011
 

   اٌه محمد محمد عبد المنعم المؽربى 1061176116166056  7010

   اٌه محمد محمود عبد الفتاح الؽرباوى 1061176116166567  7019

  اٌه ناجى محمد بسٌونى ابوالحاج 1061176116166030  7076
 

   بثٌنه عبد النبى على محمد على الدٌن 1061176116166911  7071

  بدرٌه حسن رمضان على البٌاع 1061176116166096  7077
 

   بسمه محمود ابراهٌم عبدالفتاح النجار 1061176116161600  7073

   جهاد ماجد محمد عبد اللطٌؾ النجار 1061176116166109  7070

ز حجازى ربٌعجٌهان فاٌز عبدالعزٌ 1061176116166300  7075    

   حسام وجٌه عبد الرحٌم محمد 1061176116161561  7070

   حسناء محمود عبد السمٌع احمد سلٌم 1061176116166360  7071

   حماده المؽازى السٌد المؽازى 1061176116167150  7070

   حنان محمد طاهر فتح هللا السٌار 1061176116161330  7079

و شعٌشعحنٌن محمد اسماعٌل أب 1061176116166101  7036    

   دعاء فاٌد عبدالسالم هاشم محمد 1061176116166060  7031

   دنٌا السعٌد طلحه محمد اللمعى 1061176116166100  7037

   دنٌا جمعه عبد الحمٌد جمعه سعد 1061176116166010  7033

   دنٌا على ابراهٌم خلٌفه 1061176116161750  7030

  دنٌا عونى قطب ٌوسؾ سلٌمان 1061176116166316  7035
 

   دٌنا احمد عبد البر ابو النجاه 1061176116166005  7030

   دٌنا العشرى سعد العشرى الزؼبى 1061176116161060  7031

   دٌنا عالء ٌوسؾ جبرٌل 1061176116166001  7030

   دٌنا ٌاسر خلٌفه سعد محمود 1061176116166531  7039

   دٌنا ٌوسؾ صابر ٌوسؾ صالح 1061176116166007  7006
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الئحت جديدة                        قسن  علن النفس       

 (   77) انتظام (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  راندا ابراهٌم عبدالعزٌز على رمضان 1061176116166060  7001
 

   راندا عبد الرؤؾ عبدالرؤؾ الدوٌحً 1061176116161607  7007

  رانٌا إبراهٌم عبد العزٌز محمد مؽٌزل 1061176116166560  7003
 

   رانٌا عبدالقادر عبدالحمٌد محمد فرج 1061176116166157  7000

   رانٌا على حسن على على 1061176116161357  7005

   رحمه رضا ممدوح قطب حسٌن 1061176116166061  7000

  رشا عبدالوهاب السٌد سالم 1061176116166060  7001
 

   رضوى عالء فؤاد احمد ٌوسؾ عمارة 1061176116166000  7000

   رنا صالح بسٌونى محمد راشد 1061176116166060  7009

  روان طارق احمد مظلوم رجب 1061176116166173  7056
 

   روان مفتى عبدربه عبدهللا كشكه 1061176116161600  7051

  رٌم السٌد ابراهٌم ابوالجالجل 1061176116166031  7057
 

لدٌن محمد الشناوي محمدرٌم ضٌاء ا 1061176116166909  7053    

   رٌهام زؼلول زؼلول علً اسماعٌل 1061176116161605  7050

   رٌهام محمد رفعت ابوشادى 1061176116166107  7055

   زهراء عبد الفتاح محمد ابو المجد 1061176116166531  7050

   زٌنب عطٌه على الفرس 1061176116166669  7051

جملساره اشرؾ عبدالمنصؾ ال 1061176116161150  7050    

   ساره السعٌد محمد على بسطوٌسى 1061176116166777  7059

   ساره بهجت قطب احمد الرٌفً 1061176116166007  7006

   ساره سالمه فتحى ؼازى 1061176116166050  7001

   ساره شوقى محمود السٌد سالم 1061176116166110  7007

   ساره عادل حسن فرحات حسن 1061176116161105  7003

   ساره على عبد اللطٌؾ على محمد 1061176116166053  7000

  ساره محمد سعد محمود عمر 1061176116167159  7005
 

   ساره مصطفى محمد ابراهٌم ابو سعده 1061176116166000  7000

   سامٌه محمد عبدالحى سرور 1061176116166039  7001

   سحر اٌهاب فاروق اسماعٌل 1061176116161795  7000

ر عبد الجوادسلمى سٌد فرج عام 1061176116166001  7009    

   سلمى محمد سامى سالمة مهران 1061176116166191  7016



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئىى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعياالولى                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 القليوًكليت هتويزة فً هجبالث العلىم االًسبًيت علً الوستىي الوحلً وا –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 

 واالقليويت فً اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحىث علويت تىظف بوب يخذم البيئت الوحليت 
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

91 

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

قسن  علن النفس                              الئحت جديدة 

 (   78) انتظام (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

ٌوسؾ صابر سلوى اسامه ٌوسؾ 1061176116161009  7011   
 

   سماح صالح فرحات ٌونس مرعى 1061176116161609  7017

  سمر احمد حسنى محمد احمد خلٌل 1061176116166510  7013
 

   سمر محمد محمود عبد الحمٌد 1061176116161037  7010

   سهام احمد محمود محمد جناح 1061176116166006  7015

   شادى الشحات محمد احمد البحٌرى 1061176116166960  7010

  شاهنده صالح الدٌن عبد الحمٌد الدمٌاطى 1061176116161007  7011
 

   شروق هانى ٌوسؾ موسى ٌوسؾ 1061176116166060  7010

   شهد محمود المؽازى محمود احمد 1061176116166065  7019

الصٌاد سعٌد محمد 1061176116167106  7006   شٌرٌن  
 

   شٌماء فتحى ابراهٌم السعٌد عطوان 1061176116161090  7001

  شٌماء فتحى عبد المحسن المنوفى 1061176116161669  7007
 

   شٌماء محمد السعٌد موسً 1061176116166579  7003

   صفاء عاطؾ عبدالعزٌز ٌوسؾ 1061176116167101  7000

   صفٌه ابراهٌم ابراهٌم زٌدان بسٌونى 1061176116166676  7005

   ضحى اشرؾ فوزى مخٌمرابوشادى 1061176116166501  7000

   عادل ٌوسؾ عبد الفتاح شمس الدٌن 1061176116161311  7001

   عبد الرحمن رضا بدٌر محمود شنح 1061176116161610  7000

   عبد العزٌز ابراهٌم الصاوى على شلبى 1061176116166661  7009

   عبد العزٌز ربٌع ربٌع خلٌل ؼرٌب 1061176116166961  7096

   عبد العزٌز محمد عبد العزٌز أبو الٌزٌد واصل 1061176116161100  7091

   عبد اللطٌؾ امٌن محمد على كراوٌه 1061176116166007  7097

   عبد هللا عادل شعبان محمود الشهاوى 1061176116161671  7093

   عبد هللا عاطؾ احمد الشامى 1061176116161560  7090

  عبٌر احمد ابراهٌم ابراهٌم جادو 1061176116166107  7095
 

   عزه منصور عبدالوهاب منصور 1061176116166737  7090

   عالء ابراهٌم محمد محمود دعس 1061176116166010  7091

   على ابراهٌم السٌد على محمود 1061176116166967  7090

   علٌاء السعٌد محمد محمد المنشاوى 1061176116166051  7099

   علٌاء على على حسن الدعدر 1061176116161307  7166
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  فارس سعٌد ابراهٌم احمد هالل 1061176116166610  7161
 

   فاطمه السٌد محمد عبدالفتاح متولى 1061176116167103  7167

  فاطمه جمال الشوادفى ابراهٌم السٌد 1061176116166530  7163
 

   فاطمه عبده عطٌه الزٌبق 1061176116166010  7160

   فاطمه عصام محمد عٌد ابوصفٌه 1061176116167100  7165

   فاطمه فتحى عبد الفتاح زٌان 1061176116161709  7160

  فاطمه محمد حسن محمد حسن حسانٌن 1061176116166060  7161
 

   فاطمه هانى عطا داود ابوالعٌد 1061176116166930  7160

   كامٌلٌا حسن على محمد المعجنى 1061176116161703  7169

  كرستٌنا امٌر نبٌل حنٌن البنان 1061176116166301  7116
 

   كرٌم محمد محمد عبده ؼانم 1061176116161070  7111

  كرٌمان طلعت عبدالهادى على ابو العطا 1061176116161697  7117
 

   المٌس محمود رضوان شلبى 1061176116166001  7113

   ماجد ٌحى الشربٌنى الحسٌنى فرج 1061176116167105  7110

   مازن محمد احمد رضوان العتر 1061176116166070  7115

   محمد احمد محمد احمد دبٌس 1061176116161053  7110

   محمد اٌهاب مجدي المرسً بدر 1061176116161309  7111

   محمد حاتم محمد سمٌر عبد الفتاح 1061176116161671  7110

حامد عوض سالممحمد حامد  1061176116166011  7119    

   محمد شرٌؾ محمود طه 1061176116166119  7176

   محمد عادل سعٌد مرعً 1061176116161313  7171

   محمد مجدى مسعد محمد الجسمى 1061176116166161  7177

   محمد محمود محمد السٌد سالم 1061176116161375  7173

   محمد مصطفى الدسوقً حسنى تاٌب 1061176116166160  7170

  محمد نبٌل شكرى عبد البارى عبدهللا 1061176116166509  7175
 

   محمد ولٌد محمد ابراهٌم العشري 1061176116166106  7170

   محمود المرسى على المرسى عطٌه 1061176116166011  7171

   مرام السٌد توفٌق عبد المجٌد محمد عبد هللا 1061176116166009  7170

بدالنبىمروه عبدالبارى محمد عبدالفتاح ع 1061176116166007  7179    

   مروه على محمد عبد العزٌز عٌشه 1061176116166677  7136
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حمن سٌد احمدمروه محمد عبد الر 1061176116166019  7131   
 

   مرٌم منصور عبد العظٌم شاهٌن رزق 1061176116161701  7137

  مصطفى ابو النجا عبد الهادى ابو النجا 1061176116166591  7133
 

   مصطفى رجب حلمى محمد 1061176116166701  7130

   مصطفى كمال محمد نجم 1061176116166511  7135

   مصطفى ممدوح فؤاد على السعدى 1061176116166915  7130

  مصطفى ولٌد محمد سعد مرزوق 1061176116161079  7131
 

   منار الدسوقى محمد مؽازى 1061176116166670  7130

   منار عاطؾ محمد ٌوسؾ عطٌه 1061176116166605  7139

  منال عبدالعزٌز ضٌؾ هللا عبدالعاطى 1061176116166100  7106
 

   منال محمد حلمى السٌد على الضادى 1061176116167100  7101

  منال ندى محمد محمد الصباغ 1061176116161360  7107
 

   منه هللا محمد مختار احمد ابوركبه 1061176116166073  7103

   منى عبدالحفٌظ بسٌونى عبدالحمٌد ابراهٌم 1061176116167101  7100

   منى على خمٌس احمد ابو حجر 1061176116166910  7105

   منى محمد محمد على عتمان 1061176116166503  7100

   منى محمود صبحً اسماعٌل زٌدان 1061176116166715  7101

   مها حماده محمد حسنى مجاهد 1061176116166105  7100

   مها صابر نصر بهران 1061176116161757  7109

   مى السٌد احمد محمد البسطوٌسى 1061176116167100  7156

   مى السٌد منٌر محمد زناته 1061176116166010  7151

الشناوى مى سمٌر صبرى فرج 1061176116166670  7157    

   مى محمد المهدى عبد الرحمن محمد المهدى 1061176116161011  7153

   مٌاده جمعه احمد متولى متولى 1061176116166169  7150

  مٌار ابراهٌم محمد ابو عرب 1061176116166505  7155
 

   مٌرفت محمد السٌد الؽلبان 1061176116161355  7150

بلقاسىمٌرنا عبدهللا علً احمد ال 1061176116166735  7151    

   نادٌه رجب محمد حسٌن رزق 1061176116166199  7150

   نبٌله بسٌونى عبد الحمٌد ابراهٌم ابوسعده 1061176116166019  7159

   نداء نسٌم توفٌق عبد الفتاح سعٌد 1061176116166695  7106
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  ندى مجدى السٌد احمد الطنطاوى 1061176116166310  7101
 

   نرمٌن خالد السٌد محمد الطوٌل 1061176116166190  7107

  نرمٌن محمد عبد السمٌع ابراهٌم حنور 1061176116166711  7103
 

محمد حسٌن محمد عٌد راشدنشوى احمد  1061176116166691  7100    

   نهى هادى فتحى الصحصاح 1061176116166037  7105

   نور حسن عبدالمجٌد عاشور 1061176116161710  7100

  نورا السٌد بسٌونً ابو شعٌشع شرؾ الدٌن 1061176116166630  7101
 

   نورا ماهر حسن السٌد زٌدان 1061176116166690  7100

د محمد النجارنورهان بسٌونً احم 1061176116166315  7109    

  نورهان بكر السٌد سٌد احمد 1061176116166657  7116
 

   نورهان تامر على عبدالمنعم ابوكامل 1061176116166155  7111

  نورهان شرٌؾ احمد عبد القادر السٌد 1061176116161771  7117
 

   نورهان عادل عزت السٌد العربى 1061176116166601  7113

السٌد ناصؾنٌره رفعت على  1061176116167109  7110    

   نٌره عبدالمنعم حمٌده متولى على 1061176116161601  7115

   هاجر ابراهٌم محمد محمود نجا 1061176116166076  7110

   هاجر فكرى سعٌد اسماعٌل أبو ؼالى 1061176116166910  7111

   هاله رضا ممدوح حسن عنٌصر 1061176116166013  7110

ن شاهٌنهاله زٌنهم عبد هللا عثما 1061176116166166  7119    

   هاله محمود محمد الشالوى 1061176116166071  7106

   هاٌدى السٌد سٌداحمد سٌداحمد النوسانى 1061176116166653  7101

   هاٌدى الشناوى الشناوى الروٌنى 1061176116166713  7107

   هاٌدى طلٌبه محمد ابراهٌم المعداوى 1061176116161360  7103

د الحمٌد السواقهبه اشرؾ الشحات عب 1061176116166717  7100    

  هبه السعٌد مسعد السعٌد عبد العزٌز 1061176116161051  7105
 

   هبه محمد عبدالعزٌز صالح السٌد 1061176116166609  7100

   هدى رمضان عبد المقصود مصطفى الهاللى 1061176116161115  7101

   هدٌر احمد عبدالرؤؾ السٌد عبدالقادر 1061176116166111  7100

   هدٌر السٌد عبده السٌد هنداوى 1061176116166110  7109

   هناء عبده محمد الدرجٌنى 1061176116161611  7196
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 (  94قسن  علن النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

اء علً عبد هللا علً عبد هللاهن 1061176116166655  7191   
 

   هند زكرٌا محمد محمد سٌداحمد 1061176116167116  7197

  والء حسن احمد على ؼرٌب 1061176116166633  7193
 

   ولٌد محمد حٌدر بسٌونى على جودة 1061176116161630  7190

   ٌارا رضا عبدالمنعم زكرٌا على ٌونس 1061176116166766  7195

ابراهٌم رزق حجاج ٌاسمٌن 1061176116161033  7190    

  ٌاسمٌن البدوى جمعه محروس الجروانى 1061176116166910  7191
 

   ٌاسمٌن ٌاسر عمر احمد مندور 1061176116166011  7190

   ٌاسمٌنا فٌصل حلمى عبدالقادر 1061176116161003  7199

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد عبد الرحمن احمد عطا الشونى 1061176106166969  7066

  احمد محمد خلٌل حنفى ابراهٌم 1061176106166061  7061
 

   اسراء ابراهٌم محمد على الجندى 1061176106166007  7067

   امٌره سامى عبد التواب عبد الونٌس عمار 1061176106166715  7063

   امٌره محمد محمد وفا الرمادى 1061176106161739  7060

ٌرىجٌهان مسعد بدٌر السٌد البح 1061176106166000  7065    

   حسام مصطفى السٌد امٌن شماره 1061176106166317  7060

   دٌنا احمد عبد المنعم مصطفى قندٌل 1061176106167000  7061

   زٌنات على احمد طلحه الزٌات 1061176106167009  7060

   سناء السٌد انور ابراهٌم الدالى 1061176106166011  7069

دهشٌماء احمد محمد ابراهٌم الجل 1061176106167930  7016    

   صباح مبارك منصور حسٌن حسانٌن 1061176106161161  7011

   عبد هللا على عبد السالم المعداوى 1061176106167901  7017

   عال ابراهٌم قاسم ابراهٌم طه 1061176106161770  7013

  عمر عاطؾ السعٌد القصبى السعٌد 1061176106161000  7010
 

سعد الدٌنمحمد ابراهٌم فتح هللا عثمان  1061176106166011  7015    

   محمد زٌن عامر محمد 1061176106163771  7010

   محمد عثمان مظهر مجاهد خلٌفه 1061176106167093  7011

   محمد كمال انور عبد الرحمن 1061176106167095  7010

   محمود سعٌد فواد عبد الفتاح القطب 1061176106166101  7019

   مصطفى اسماعٌل محمد اسماعٌل العراقى 1061176106167910  7076
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 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   نجاه السٌد عوض حسن على 1061176106161771  7071

   ندا عاطؾ الشحات عبد الؽفار ابراهٌم 1061176106167090  7077

  نٌره السٌد فتحى السٌد مهران 1061176106166071  7073
 

   هدٌر خالد ممدوح ابراهٌم على 1061176106166550  7070

   ٌاسمٌن حسنى فتحى احمد على 1061176106166011  7075
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

براهٌم احمد الزٌنىاحمد ا 1061176116161953  7070   
 

   احمد الشحات عبدالفتاح على ابراهٌم 1061176116167111  7071

  احمد سامى شحاته احمد شحاته الصعٌدى 1061176116167117  7070
 

   احمد سعد عبده المرسى البحٌرى 1061176116167113  7079

   احمد كمال ابوالفتوح احمد الفقى 1061176116167110  7036

اء اٌمن عثمان على عثماناسر 1061176116161977  7031    

  اسماء احمد عبدالرحمن محمد ابوشعٌشع 1061176116167115  7037
 

   اسماء محمد ابراهٌم على جاد الرب 1061176116161510  7033

   اسماء محمد عوض السعٌد رمضان 1061176116167110  7030

  اسماء محمد محمود نجم 1061176116161097  7035
 

شعبان محمود عبدالقادر اسماء محمود 1061176116161107  7030    

  افراج عبد النبى ؼازى شتا 1061176116167709  7031
 

   الهام الشحات السٌد الباجورى 1061176116167605  7030

احمد عباس ابراهٌم عمر ىامان 1061176116161501  7039    

   امٌره امام االمام محمد عبد الرحمن 1061176116161103  7006

زى محمد ابوطالبامٌره حسن حجا 1061176116167111  7001    

   امٌره محمد محمود احمد ؼالى 1061176116167700  7007

   امٌنه السٌد المتولى السٌد صحصاح 1061176116167716  7003

   انجى صبرى رجب عبدالجلٌل درٌس 1061176116167701  7000

   اٌمان جمال قطب جاب هللا 1061176116161030  7005

داٌمان عماد على حلمى داو 1061176116167110  7000    

   اٌمان محمد بسٌونً محمد شرشر 1061176116167650  7001

   اٌه إبراهٌم فوزى محٌرب عبد المجٌد 1061176116161576  7000

   اٌه ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الحمٌد متولى 1061176116167691  7009

  اٌه سٌلمان كٌالنى على كٌالنى 1061176116161109  7056
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لن النفس                              الئحت جديدة قسن  ع

 (   77) انتساب (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

   اٌه عصام ادرٌس البدوى 1061176116161000  7051

   اٌه ؼرٌب دسوقى ابراهٌم الدسوقى 1061176116167101  7057

   اٌهاب هانى السعداوى رمضان محمد 1061176116167110  7053

   جمال محمد حامد عبدهللا السودانى 1061176116161900  7050

   جٌهان محمد الشناوى عبدالحكٌم 1061176116167301  7055

   حسام بسٌونى محمد بسٌونى محمد 1061176116167119  7050

   حسناء بدر احمد بدر مرعً 1061176116167606  7051

   حسناء على طلحه على 1061176116167106  7050

   خلود محمد سٌد احمد سٌد احمد ابوزٌد 1061176116167690  7059

   دٌنا عطٌه السعٌد احمد ؼازى 1061176116167103  7006

   دٌنا فكرى عبد القادر عبد المقصود 1061176116167651  7001

   رانٌا احمد محمد عنتر عبد الرحمن 1061176116161573  7007

انٌا السعٌد أحمد أبو خطٌطةر 1061176116161501  7003    

   رانٌا صبحى محمد لٌمونه 1061176116161507  7000

   رحاب محمد سلٌمان محمد ابو سلٌمان 1061176116167116  7005

   رحمه خالد حافظ نوح احمد 1061176116167150  7000

   رٌم اشرؾ صالح ناجً عجالن 1061176116167650  7001

اهٌمزٌزى ممدوح محمد ابر 1061176116161570  7000    

   ساره السعٌد البسٌونى السعٌد حنوره 1061176116167161  7009

   ساره المؽاورى بسٌونى محمد محمد طه 1061176116167100  7016

   ساره راضى السعٌد سعد الفرماوى 1061176116167717  7011

   ساره عاطؾ محمود ابراهٌم البزاوى 1061176116167651  7017

حى دقرنسمر سلٌمان عبدال 1061176116167109  7013    

   سمر عثمان مصطفى عثمان جمعه 1061176116167010  7010

   سهٌر محمد محمد عبد الباقى ابو موته 1061176116167713  7015

   شادٌه مصطفى السعٌد دروٌش الحناوى 1061176116167339  7010

   شرٌؾ معتز عثمان المرسى سحلول 1061176116167191  7011

حافظ شٌماء حافظ عبالعزٌز 1061176116161100  7010    

   طارق اشرؾ عبدالعزٌز على محمد بالل 1061176116167197  7019

   عبد الناصر احمد محمد اسماعٌل البرهامى 1061176116167775  7006
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قسن  علن النفس                              الئحت جديدة 

 (  71) انتساب (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  عبدالرحمن احمد عبدالفضٌل عبدالسالم عمٌره 1061176116167195  7001
 

   عبدالرحمن حماده عٌد موسى 1061176116167600  7007

  عزه هٌثم محمد عبد الجٌد محمد 1061176116161003  7003
 

   ؼاده ابراهٌم محمد ابراهٌم خلٌل 1061176116161117  7000

ده بسطوٌسى ابراهٌم داودؼا 1061176116161101  7005    

   ؼازى عبدالحمٌد ؼازى محمد 1061176116167063  7000

  فادى احمد عبدالرحٌم على 1061176116161105  7001
 

   كرٌم خالد كامل اسماعٌل العزب 1061176116167196  7000

   محمد احمد على الشوادفى 1061176116167190  7009

فتاح بسٌونىمحمد جمعه عبد النبى عبد ال 1061176116161957  7096   
 

   محمد سعٌد عبدالجلٌل موسى 1061176116167191  7091

  محمد سمٌر عطٌه زهران شعبان 1061176116161150  7097
 

   مروه عبد الحفٌظ بسٌونى ٌوسؾ احمد 1061176116161909  7093

   مروه على صالح محمد احمد 1061176116161106  7090

   مرٌم ابراهٌم على علٌبه 1061176116167199  7095

   مرٌم عامر عبدالؽنى حمٌده 1061176116167066  7090

   مرٌم هشام عبد العزٌز ابراهٌم سعد 1061176116167760  7091

   مصطفى خالد أحمد عبده العالم 1061176116161130  7090

   مصطفى محمد حسن حسن زؼلول 1061176116167061  7099

   منى عبد الناصر محمد الجداوى 1061176116167110  7966

   مى قدرى عبد الحلٌم سرحان 1061176116161570  7961

   نانا هشام محمد حسن البدالى 1061176116161101  7967

   نجوى كمال محب احمد البٌومى 1061176116161571  7963

   ندى محمد فوزي عبدالعزٌز عبد المجٌد 1061176116161570  7960

   نسرٌن على زكرٌا علً عبد المعطى 1061176116167115  7965

احمد االمام احمد االمام نفٌن 1061176116161579  7960   
 

   نهله احمد احمد ابراهٌم الهاللً 1061176116167713  7961

   نورا محمد على عماره مصطفى عماره 1061176116167067  7960

   نورهان محمد السعٌد عبد السالم السٌد 1061176116161000  7969

   نٌره حسٌن شلبى الجمال 1061176116161971  7916
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الئحت جديدة                      قسن  علن النفس         

 ( 77) انتساب (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  هاجر احمد احمد خلٌل الحمزاوى 1061176116167117  7911
 

  هاجر عبد العلٌم عبد العاطى عبدالعال زٌان 1061176116167167  7917
 

   هاجر على محمود مصباح 1061176116161100  7913

  هانم صبحى عطٌه اسماعٌل 1061176116161901  7910
 

   هانى محمد محمد كرٌم محمد حسٌن 1061176116167310  7915

   هدٌر ابراهٌم كمال النوسانً 1061176116161511  7910

   هدٌر ماهر عبدالحمٌد عبدالبر السٌد 1061176116167711  7911

دالناصر على الشناوىهند عب 1061176116167159  7910    

   والء السٌد حامد محمد درباله 1061176116161550  7919

   ٌاسمٌن رجب عبدالحمٌد محمد عبد الجواد 1061176116167310  7976

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علــــيا

   حسن عطٌه حسن الدسوقى  1061176116167079  7971

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد عبدالستار بسٌونى السٌد ابوشبل 1061176106161507  7977

  احمد محمد السٌد مطاوع 1061176106167750  7973
 

   احمد مصباح منٌر عبد هللا جامع 1061176106167966  7970

   اسراء عصام محى الدٌن حسانٌن 1061176106167073  7975

  اسماء شحاته محمد خلٌفه عوض 1061176106167131  7970
 

   السٌد السعٌد السٌد محمد 1061176106163675  7971

  جهاد نبٌل السٌد على احمد المؽازى اسماعٌل 1061176106167000  7970
 

   دالٌا عصام محمد عٌد محمد 1061176106167900  7979

   رحمه جمال عبد العزٌز ابو العال االحول 1061176106167396  7936

   روجٌنا ماهر فوزى رزق حنا 1061176106167960  7931

   روضه جمال عبدالفتاح جاد الكرٌم 1061176106161050  7937

   رومٌساء مصطفى عبدالكرٌم السٌد باشا الشٌخ 1061176106161016  7933

   رٌهام السعٌد ابو المكارم رضوان 1061176106167965  7930

   سومه حسٌن عبدالونٌس محمد الجدوى 1061176106167311  7935

   فوزٌه اسامه شفٌق لبٌب عبد السالم 1061176106167333  7930
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 (   77) انتساب (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   كرٌم مجدى االباصٌرى محمد توتو 1061176106167911  7931

   محمد بكر عبد الرحٌم احمد 1061176106167917  7930

   محمد منصور شعبان كٌالنى 1061176106161503  7939

  محمود جمال عبد اللطٌؾ عٌسى محمد 1061176106167910  7906
 

   نادٌه مصطفى ابو المعاطى عزام 1061176106167767  7901
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ار                              الئحت ــــــــــقسن  االث

 (  77جديدة ) انتظام (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد طارق احمد محمد جاد 1061176116166513  7911
 

   اسراء اشرؾ حماده على الخولى 1061176116167569  7917

  اسماء احمد طاهر على محمد 1061176116166300  7913
 

   اسماعٌل محمد صبرى عبده 1061176116166951  7910

   االء اسامه ابراهٌم عبدهللا سالم 1061176116166050  7915

د حسن شهابالسعٌد السٌد السعٌ 1061176116166071  7910    

  امل عصام على على 1061176116167350  7911
 

   اٌمان السٌد محمد محمد ابو نعمه 1061176116166760  7910

  اٌمن عالء ٌوسؾ عبدالعزٌز ٌوسؾ 1061176116166906  7919
 

   براء محمد السٌد البسٌونى 1061176116166031  7906

  بسام مبروك عبدالحمٌد محمد جعباص 1061176116166703  7901
 

   جٌسٌكا رٌمون فوزي حلٌم عبد الملك 1061176116166031  7907

   حسناء اٌهاب محمد مرعى 1061176116166150  7903

   رمضان عاطؾ رمضان علً 1061176116161706  7900

   ساره فرج حامد احمد عٌشه 1061176116161050  7905

   سماهر محمد إبراهٌم فؤاد التهامً 1061176116166977  7900

م عصام عبدالرازق ؼازي نٌلسها 1061176116166393  7901    

   شٌماء على السٌد عصر 1061176116166565  7900

   شٌماء فتحى اسماعٌل اسماعٌل بسٌونً 1061176116166701  7909

   شٌماء مفٌد عبد السالم عبد الحمٌد عمر 1061176116166700  7996

   ضحى احمد صدٌق احمد 1061176116166390  7991

محمد جمعه الفقى عبدالرحمن محمود 1061176116166091  7997    

   عالء محمد عبد الشافى محمد عبدهللا 1061176116161390  7993

  ؼاده رجب السعٌد عبد المجٌد عطا 1061176116166395  7990
 

   فارس محمد محمد محمود السٌد 1061176116166551  7995

   فاطمه فرج ابراهٌم خلٌفه 1061176116166507  7990

ى بازٌنهفتحٌه اشرؾ احمد عل 1061176116161070  7991    

   كرٌم اٌهاب محمد الدسوقً ابو على 1061176116166165  7990

   مؤمن عالءالدٌن محمد عبدالرؤؾ عتمان 1061176116167517  7999

   محمد اسامه السٌد محمد السٌد 1061176116167511  3666
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 (  011رقن )   الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة                        االثــــــــــارقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

   محمد جمال محمود ابوزٌد 1061176116166160  3661

  محمد خالد ابراهٌم السٌد دراز 1061176116166151  3667
 

   محمد خلٌفه عبد هللا خلٌفه السٌد 1061176116161670  3663

دالرشٌد الحلفاوىمحمد سٌد احمد عب 1061176116166700  3660    

   محمد طارق عبدالؽفار سعد البهنسى 1061176116161771  3665

  محمد عبد الهادى عبد العزٌز ابو عمٌرة 1061176116161156  3660
 

   محمود ؼانم متولى ؼانم 1061176116166017  3661

   مرٌم محمد محمود محمد أبو النجا 1061176116166096  3660

اسماعٌل سعدهم مصطفى سلٌمان 1061176116166110  3669   
 

   مصطفى عبد الحكٌم عبد العال عبد اللطٌؾ 1061176116166019  3616

  معاذ محمود عبد الشافى مرسى عبد الحمٌد 1061176116166503  3611
 

   مٌاده محمود عبدالهادي عرب 1061176116166175  3617

   مٌار ناجى عوض طمان 1061176116161116  3613

ب محارب منصورناردٌن نعٌم عجٌ 1061176116166051  3610    

   ندا رفعت احمد محمد ٌوسؾ 1061176116166310  3615

   ندى محمد محمود خطاب عمر 1061176116166067  3610

   نور العٌن عصام محمد محمد عبد الحمٌد 1061176116166000  3611

   نٌره محمد السٌد عبدالعزٌز عتمان 1061176116166670  3610

و النضر خلٌلنٌفٌن اسماعٌل خلٌل اب 1061176116166006  3619    

   هاله عزمى محمد على جاد 1061176116166111  3676

   هبه محمد ٌوسؾ ابراهٌم لؽا 1061176116166113  3671

   هدٌر ٌوسؾ الدسوقً مرسً 1061176116166510  3677

   ٌحٌى سامى عبد هللا احمد زوٌن 1061176116161739  3673

  ٌمنى اسماعٌل ابراهٌم عابدٌن 1061176116166353  3670
 

 ــالب باقـــوى لالعــــادةطـــــ

   احمد ابو العال زكى راضى 1061176106166160  3675

   احمد ولٌد كمال مرسى بدر 1061176106166915  3670

   عبد الرحمن محمد احمد محمد الزهٌرى 1061176106161700  3671

   عمر عبد العزٌز عوضٌن عبد القادر 1061176106161171  3670

العبد رزق عبدالخالق مصطفى السعٌد 1061176106166107  3679    

   نبٌه طارق نبٌه عبدالفتاح محمد 1061176106166011  3636
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 (  010الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                         االثــــــــــارقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

د جمال احمد عبد العاطً جاداحم 1061176116167367  3601   
 

   احمد حمدان صالح عبدالفتاح محمد 1061176116161911  3607

  احمد سمٌر عبداللطٌؾ العسال 1061176116167515  3603
 

   احمد سٌؾ النصر صالح محمد الخبٌرى 1061176116167630  3600

   احمد صبحى محمد مصطفى البنا 1061176116161119  3605

الء الدٌن ابو الفتوح محمد ابو نصرهاحمد ع 1061176116161901  3600    

  احمد عمر اسماعٌل احمد تراب 1061176116167571  3601
 

   احمد كمال محمد محمد ؼدٌه 1061176116167379  3600

   احمد مجدى عبدهللا ابراهٌم حسن 1061176116167573  3609

  اسراء احمد توفٌق زعلوك 1061176116167100  3616
 

سالم السٌد ابوعلفهاسراء عبدال 1061176116167570  3611    

  اسماء احمد محى الدٌن السٌد على 1061176116161165  3617
 

   اسماء عادل السٌد العدوى 1061176116167570  3613

   اشواق اسامة محمد صالح مصطفى 1061176116167100  3610

   االء رضا محمد محمد زبادى 1061176116161053  3615

د الجوادالحسٌن حلمى حلمى محمد عب 1061176116161006  3610    

   الشٌماء عماد عبد الهادى عبد الواحد الجمل 1061176116161033  3611

   امانى طارق السٌد على حسن طه 1061176116161507  3610

   امل عبد الحكٌم السٌد فتح هللا 1061176116161990  3619

   امٌره احمد اسماعٌل جمعه اسماعٌل 1061176116167195  3606

عبد المقصود محمد داودامٌره احمد  1061176116161000  3601    

   امٌره المرؼنى ابوالوفا عبد الرازق 1061176116167733  3607

   امٌره جمال ابراهٌم حسب هللا 1061176116167760  3603

   امٌره عبد السالم عوض الفضالى 1061176116161030  3600

  انجى ابراهٌم السٌد عطوة الدٌب 1061176116161001  3605
 

محمود محمد السٌد اٌه محمد 1061176116167300  3600    

   اٌهاب خٌرى عبدالعلٌم سٌد احمد البرٌدى 1061176116167570  3601

   بسمه منصور احمد عبد المعطً عمرى 1061176116167606  3600

   بوال سعد ٌوسؾ حنا 1061176116167531  3609

   حسناء حمدى اسماعٌل اسماعٌل الؽرباوى 1061176116167533  3696
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 ( 012الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقن )                            االثــــــــــارقسن  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  حسناء صابر حجازى عبدالسالم احمد النجار 1061176116167377  3691
 

   دعاء اٌمن رشاد احمد شعٌب 1061176116161195  3697

  دٌنا محمود ابراهٌم على ابو النجا 1061176116167106  3693
 

   دٌنا نصر رزق ابوزٌد 1061176116167779  3690

   رشا عبدالعظٌم عبدالمجٌد عبدالعظٌم 1061176116167795  3695

   رضوى ابراهٌم فاروق شعبان شاهٌن 1061176116167716  3690

  رفعت عطٌه قاٌدبك عطٌه حسن 1061176116161101  3691
 

ٌدا سعد حامد سعد ابراهٌمروا 1061176116167100  3690    

   زٌنب مصطفى الدسوقى عبدالعزٌز الدسوقى 1061176116167151  3699

  ساره محمد توفٌق عبد هللا 1061176116167790  3166
 

   سالى احمد حسٌن اسماعٌل احمد 1061176116167791  3161

  سالى محمد محمود قطب الؽنام 1061176116167530  3167
 

عبد العزٌز عبد الفتاح المنسً سماح أحمد 1061176116167613  3163    

   سمر حسن احمد شامه 1061176116161056  3160

   سمر عبد الفتاح السعٌد على محمد 1061176116167799  3165

   شٌماء حامد حامد ابراهٌم ابو الخٌر 1061176116161051  3160

   عبد الرحمن حسام الدٌن رجب على قنون 1061176116167110  3161

الرحمن محمود بسٌونى محمود حمٌده عبد 1061176116167005  3160    

   عبدهللا اٌمن حمدى محمد الجمال 1061176116167771  3169

   عبٌر حماده محمد عبدالمحسن عطٌه 1061176116161059  3116

   عزٌزه خالد بٌومى محمد عماره 1061176116161005  3111

   عال جابر فتح هللا البستاوى 1061176116167135  3117

ى رشدى على إبراهٌم المستكاوىعل 1061176116167310  3113    

   علٌاء طارق عبد العاطى عبد الباقى خضر 1061176116161070  3110

   عمر على ابراهٌم على حماد 1061176116161199  3115

  عمرو عابد السٌد السٌد عبد العال 1061176116161110  3110
 

   ؼاده رزق ابراهٌم السعدنى 1061176116167117  3111

ى عبد العزٌز حسن عبد العزٌزلبن 1061176116167660  3110    

   لمٌاء عٌد عبد الفتاح ابو شعٌشع 1061176116161015  3119

   محمد ابوشعٌشع عماد سالم 1061176116167190  3176
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الئحت جديدة                        االثــــــــــارقسن  

 (  187) انتساب (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  محمد السٌد محمد على عبد الرحمن 1061176116167671  3171
 

  محمد حامد محمد محمد موسى 1061176116167601  3177
 

   محمد حسن عبداللطٌؾ عبدالهادى عبدالهادى 1061176116167535  3173

  محمد عادل السٌد مجاهد 1061176116161053  3170
 

عبد الرحمن حسن على عنانىمحمد  1061176116161519  3175    

   محمد ؼمرى ابو الفتوح ؼمرى ابراهٌم 1061176116167160  3170

   محمد فتحً محمد على عوض 1061176116167639  3171

  محمد محروس محمد ابراهٌم بدر 1061176116161976  3170
 

   محمد محمد اسماعٌل جاب هللا 1061176116161910  3179

نى محمد طهمحمد محمد بسٌو 1061176116167307  3136    

  محمد محمود محمد احمد دبٌس 1061176116167360  3131
 

   محمد ناصر شٌبة الحمد تمام حمٌلى 1061176116161101  3137

  محمد ٌوسؾ عبدالمنعم ٌوسؾ محفوظ 1061176116161061  3133
 

   محمود جمال سعد سلٌم متولى 1061176116167611  3130

   محمود حسٌن صالح حسٌن 1061176116161950  3135

   محمود عزالدٌن فؤاد ابراهٌم مكاوى 1061176116167190  3130

   محمود محمد احمد محمد نصر 1061176116167530  3131

   محمود محمد عبد الفتاح ٌوسؾ مرعً 1061176116167770  3130

   محمود محمد محمود عبدالمجٌد الشاملى 1061176116161013  3139

   مروه عبدالجٌد محمد عبدهللا على 1061176116161001  3106

   مرٌم صالح على السٌد قطب 1061176116167767  3101

   مصطفى محمد محمود محمد الجنبٌهى 1061176116167531  3107

   معتز احمد عبدالرازق عدالن المظالى 1061176116167300  3103

   منى شوقى السٌد على خٌر هللا 1061176116167373  3100

   مى عبد المالك على ابو طاٌش 1061176116161501  3105

  مى محمود عبد الحمٌد محمود سوٌلم 1061176116161010  3100
 

   مٌاده محمد ابراهٌم بسٌونى المؽربى 1061176116161006  3101

   مٌار عصام عبدالعزٌز محمد عمر 1061176116167530  3100

   مٌار مصطفى فؤاد عبد السالم 1061176116161131  3109

   مٌرنا عزمى فرج داود ابراهٌم صلٌب 1061176116161001  3156
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الئحت                          االثــــــــــارقسن  

 ( 187جديدة ) انتساب (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  نجالء رضا مبروك رزق النادي 1061176116161000  3151
 

  نجالء فتحً عامر ابراهٌم 1061176116167711  3157
 

   نجوى ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد 1061176116161006  3153

  نسمه مسعد احمد وهبه مصطفى 1061176116161001  3150
 

   نهال ممدوح على االنة 1061176116161503  3155

   نورا سعد نظٌم اسماعٌل ابو راس 1061176116161007  3150

   نورهان انور محمد حسانٌن عباس 1061176116161913  3151

  نورهان خالد عبد المحسن عبد الباقى خضر 1061176116161079  3150
 

   نٌره عطٌه محمد السٌد العشرى 1061176116167636  3159

   نٌره محمد عبدربه علً الزعبالوي 1061176116167710  3106

  هاجر ابراهٌم زكرٌا عمر 1061176116161595  3101
 

   هاجر السٌد السٌد محمد الجٌار 1061176116161550  3107

  هاجر حسن حسن عوض الحداد 1061176116167113  3103
 

   هاجر خالد محمد محرم النحاس 1061176116167703  3100

   هاجر هشام محمود محمد مقلد 1061176116161591  3105

   هاله مصطفى حامد محمد همٌسة 1061176116167100  3100

   هدى احمد مصطفى خٌرهللا حسٌن 1061176116167710  3101

ال عطٌههدى محمد عبد الع 1061176116167115  3100    

   هشام فرج السعٌد محمد ابو والى 1061176116167139  3109

   همت مصطفى ابراهٌم بسٌونً شتا 1061176116167109  3116

   وئام صالح محمد احمد حسن 1061176116167655  3111

   وسام ناصر السٌد محمد 1061176116161900  3117

   وفاء عالء الدٌن محمد عبد السالم 1061176116167600  3113

   والء عصام فتحى منصور ابراهٌم 1061176116161510  3110

   ٌاسمٌن جمال طلحه محمد ناٌل 1061176116167539  3115

  ٌحٌى مصطفى كامل علً عفٌفى 1061176116167703  3110
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 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  احمد السٌد على السٌد جاب هللا 1061176106167700  3101
 

   احمد سامح محمد السٌد ابراهٌم 1061176106167015  3107

   احمد شعبان رمضان مصطفى سالم 1061176106167003  3103

   احمد محمود ابو المجد الشحات الفٌومى 1061176106161000  3100

  امال السٌد على عبد الحمٌد على النواصره 1061176106167035  3105
 

   عبد الرحمن محمد ابوالمجد عبد الرازق اسماعٌل 1061176106161016  3100

   عالء زكرٌا حسٌن محمود الجندى 1061176106167637  3101

على الجوهرىعلى محمد  1061176106167619  3100   
 

   عمرو محمد رضا سٌد البسطوٌسى 1061176106167100  3109

  فوزى عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد الصفتى 1061176106161011  3196
 

   كرٌم عبد الرحمن على السٌد قابٌل 1061176106167001  3191

   لٌلى محمد محمود عبد العلٌم 1061176106167366  3197

حى متولى ناجىمحمد السٌد فت 1061176106161001  3193    

   محمد سامى رمضان بسطوٌسى 1061176106167060  3190

   محمد عبد الكرٌم ابو زٌد السنوسى 1061176106161179  3195

   محمد على عبدالمنعم مشالى 1061176106167015  3190

   محمد ٌوسؾ محمد ٌوسؾ محمد 1061176106167111  3191

   محمود رمضان على الصاوى 1061176106167071  3190

   محمود فاضل عبد العزٌز السٌد شعنون 1061176106167160  3199

   نورهان محمود ٌحى محمود طوالن 1061176106167163  3766

   هاله عبد الشافى البسطوٌسى ابراهٌم 1061176106167731  3761

   ولٌد كرم عبدالداٌم ابراهٌم حسن 1061176106167077  3767
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 (  501الئحة جديدة ) انتظام (               جلهة رقم )       تكتاا  اامللوماا       قسم  امل

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  احمد محمد حسنى احمد زكرى 1061176116167511  3711
 

   اسراء البسٌونى مسلم محمد مسلم 1061176116166007  3717

  اسراء حمدى عبد الفتاح محمد ماجور 1061176116166060  3713
 

   اسراء عادل عبد هللا على الرشٌدى 1061176116166050  3710

   اسراء محمد عبد العزٌز عبد الرحٌم عبدالمجٌد 1061176116161336  3715

   اسالم اشرؾ محمد فؤاد اسماعٌل عبدهللا 1061176116167510  3710

د زٌداسماء عبد العال احمد محم 1061176116166176  3711   
 

   اسماء فتحً السٌد محمد السبكً 1061176116166033  3710

   الشٌماء رضا محمد عبدالؽفار 1061176116167519  3719

  المتولى محسن المتولى اسماعٌل حافظ 1061176116161309  3776
 

   امنٌه طاهر احمد ابراهٌم شلبى 1061176116167506  3771

  امٌره حمد حامد حمد عوض 1061176116166707  3777
 

   امٌنه ابراهٌم محمد على المعداوى 1061176116166000  3773

   اٌه عبد الؽفار محمد الدرٌنى 1061176116161731  3770

   جوانه محمد محمد ابوالنجاه هٌكل 1061176116167501  3775

   حنان على السٌد فضل هللا 1061176116167596  3770

   روان رأفت حسٌن راؼب 1061176116166769  3771

   ساره عبد الرحمن محمد الحسٌنى على عطا 1061176116166313  3770

   ساره على سعٌد على نصار 1061176116166317  3779

   ساره محمد سعد على الحداد 1061176116161306  3736

   سحر رجب عبد هللا السٌد تراب 1061176116161700  3731

   شٌماء عبد المحسن عبد الحكٌم حسن الهباب 1061176116166095  3737

   شٌماء مختار محمد اسماعٌل القلٌنى 1061176116166600  3733

   طارق رضا بسٌونى هالل 1061176116161103  3730

  عادل شرٌؾ عادل حامد خلٌل الجوهرى 1061176116167597  3735
 

   عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد ابو حشاد 1061176156167509  3730

   عبٌر صبرى عبدالسالم السٌد احمد 1061176116166050  3731

   عبٌر ماهر محمود خطاب عمر 1061176116166111  3730

   عال سٌؾ الدٌن على سٌؾ المعناوى 1061176116161366  3739

   عماد الدٌن حلمى عبد الشفٌع عبد الداٌم الجندى 1061176116167593  3706
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 ( 501الئحة جديدة ) انتظام (               جلهة رقم )       قسم  املتكتاا  اامللوماا       

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس االكبديوً  الرقن هسلسل

المجٌد محمد ٌوسؾبوالعز عبداعمرو  1061176116161067  3701   
 

   فاطمه عبد الفضٌل السٌد على السٌد احمد 1061176116167595  3707

  قمر عصام نصر عبد الرحمن الهطٌل 1061176116167590  3703
 

عبد هللا مبروكه السٌد سعد ابراهٌم 1061176116161353  3700    

   محمد اشرؾ محمد عبد الحمٌد 1061176116167591  3705

   محمد رجب عبدالنبى منصور قٌقى 1061176116167307  3700

  محمد عصام عبدالعزٌز موسى رخا 1061176116161310  3701
 

   محمد عالء الدٌن حسن علً 1061176116166093  3700

   محمد منتصر السٌد على عبد الؽفار 1061176116167590  3709

  محمود ابراهٌم محمد مرسى محمد 1061176116167599  3756
 

   محمود رجب محمود ابراهٌم منٌسى 1061176116166006  3751

  مروه محمد عبد الؽنى ابراهٌم شاهٌن 1061176116161755  3757
 

   مصطفى عبدالحى عبدالهادى عبدالجواد 1061176116166100  3753

سممنار محمد ابراهٌم محمد قا 1061176116167066  3750    

بمهند جمٌل الحرو 1061176116167010  3755     

   مى عبد العزٌز عبد الحكٌم عبدهللا 1061176116166351  3750

   مٌاده عادل محمود طه 1061176116166391  3751

   نادٌه اٌمن عنتر ابراهٌم مرزوق 1061176116161019  3750

   نجالء جمعه حسن احمد ؼنٌم 1061176116166119  3759

جوى ابراهٌم حسٌن مرسى بسٌونىن 1061176116166500  3706    

   ندا عبد العلٌم محمد عبدالحمٌد الحداد 1061176116161300  3701

   ندا عنتر ٌوسؾ عبدالصمد 1061176116161730  3707

   ندا فاٌز عبد المطلب مصطفى خلٌل 1061176116166797  3703

   نورهان عبدالتواب ابراهٌم خضر 1061176116166311  3700

جر احمد احمد الحلٌسًها 1061176116166115  3705   
 

   هاله احمد احمد الحلٌسً 1061176116166110  3700

   هدى ابراهٌم احمد شادى 1061176116166600  3701

   هدٌل رجب كامل فرٌج 1061176116166611  3700

   هشام رضا على كامل على الحاٌس 1061176116167061  3709

   هند احمد عبدالسمٌع محمد ابراهٌم 1061176116166310  3716
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 (   187) انتظام (               لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ٌاسمٌن المندوه بدٌر على 1061176116166605  3711
 

   ٌاسمٌن اٌمن محمد ابراهٌم الفضالى 1061176116161709  3717

  ٌاسمٌن مختار عبدالفتاح احمد عبده 1061176116167067  3713
 

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد اشرؾ محمد احمد عبد العزٌز 1061176106167001  3710

   احمد عبد المنعم عبد الجواد عبد العال علوان 1061176106166636  3715

  امٌره ابراهٌم ٌوسؾ سعد على 1061176106161051  3710
 

   اٌه مجدى احمد ابراهٌم داود 1061176106166305  3711

   رانٌا فرٌد عمر فتح هللا مهٌا 1061176106166773  3710

  رٌم محمد عبد الحمٌد السٌد عبد ربه 1061176106166011  3719
 

   سماء محمد عامر عامر القصاص 1061176106161676  3706

  عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز محمد الدسوقى 1061176106167907  3701
 

   عبد هللا على محمد عقل عقل 1061176106166107  3707

   عمرو السٌد احمد المتولى شرٌؾ 1061176106161651  3703

   قدرٌه رضا ٌوسؾ محمد ابوالمجد 1061176106166013  3700

   كرٌم عبد الموجود ممدوح عبد الموجود احمد 1061176106167903  3705

   محمد احمد عبدالمنعم رزق الحداد 1061176106166057  3700

   محمد السٌد ابراهٌم طه الشرقاوى 1061176106167905  3701

   محمد سامح محمد رجب 1061176106161131  3700

   محمد شرٌؾ ابراهٌم شرٌؾ 1061176106167900  3709

   محمد طلحه محمود عبدالجواد محمد 1061176106167901  3796

   محمد عبد الشافى رفاعى عامر 1061176106167900  3791

   محمد مرسى محمد مرسى رمضان 1061176106166013  3797

   محمد مصطفى طه ابراهٌم جورده 1061176106163176  3793

  محمود محسن عبدالنبى عبدالكرٌم 1061176106163179  3790
 

   محمود محمد محمود تركى 1061176106166050   3795

   مى حسن احمد محمد النجار 1061176106167909  3790

عوض نورا السعٌد بدٌر على 1061176106167909  3791    
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الئحت جديدة            قسن  الوكتباث والوعلوهاث        

 (  187) انتظام (               لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   هبه على حسٌن شندى مطر 1061176106167950  3361

   هدٌر منصور احمد السٌد نعمه هللا 1061176156167560  3367

   ولٌد احمد السٌد متولى جاد 1061176106167991  3363

   ٌسرى سمٌر مصطفى على الشرقاوى 1061176106166161  3360
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فست فً سىق العول الً ًشر الثقبفت والوعرفت فً هجبالث العلىم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث فً الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علً الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعً كليت االداة 
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الئحت جديدة             قسن  الوكتباث والوعلوهاث       

 ( 187) انتساب (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ابراهٌم احمد ابراهٌم السكرى 1061176116167505  3365
 

مرزوقاحمد اٌمن ابوالفتوح حماد    1061176116167500  3360    

  احمد جمال السٌد حواله 1061176116167500  3361
 

   احمد جمال محمد ابوصالح 1061176116167501  3360

   احمد عبد الحفٌظ محمود احمد شحاته 1061176116167500  3369

   احمد عصام توفٌق الشعراوى 1061176116167509  3316

لدٌن على عبد العزٌزاحمد عالءا 1061176116167591  3311   
 

   احمد على حسنى علً الفاضلى 1061176116161095  3317

   احمد محمد عبد الجٌد شاوٌش 1061176116161101  3313

   احمد محمد منصور سعد المالح 1061176116167035  3310

  احمد مصطفى مصطفى احمد الدٌب 1061176116167590  3315
 

ساطىاسراء حمدان زكى أحمد الب 1061176116167336  3310    

  اسراء ولٌد محمد على النشٌلً 1061176116161510  3311
 

   اسالم السعٌد عابد عبد المحسن 1061176116167601  3310

   اسماء سامى ابو المكارم سعد 1061176116161970  3319

   اسماء عبد هللا عبد الوهاب عبد العزٌز 1061176116161519  3376

   اسماء فوزي مهدي سلٌمان 1061176116167615  3371

   اسماء محمد احمد محمد صقر 1061176116167063  3377

   اسماء محمد عبدالحلٌم عبد المقصود عبدالداٌم 1061176116167650  3373

   اسماء محمد وفا محمد جالل 1061176116167610  3370

   اشجان عبد اللطٌؾ محمد السعٌد ابوؼنٌمة 1061176116161973  3375

   االء حمزه محمد بسٌونى 1061176116167600  3370

   الزهراء محمد عبد المحسن عبد الخالق 1061176116161533  3371

   الشٌماء ابراهٌم توفٌق ابراهٌم دراز 1061176116161975  3370

   امال محمد عبدالملك محمد عبدالؽفار 1061176116167763  3379

  امٌره الذكى الجابرى خطاب 1061176116167375  3336
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الئحت جديدة ) انتساب (                  لوعلوهاث     قسن  الوكتباث وا

 (  118لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  امٌره السٌد محمد السٌد حشٌش 1061176116167103  3331
 

  امٌره عطٌه زكرٌا محمد السٌد 1061176116167065  3337
 

مد احمد على العبدامٌره مح 1061176116161051  3333   
 

  اٌمان على عبد اللطٌؾ عبد المجٌد عٌسى 1061176116161076  3330
 

  اٌمن محمد ابراهٌم خلٌل خلٌل 1061176116167060  3335
 

  اٌه احمد ابراهٌم علً قندٌل 1061176116161969  3330
 

   اٌه احمد ابوالمعاطى محمد احمد 1061176116167790  3331

ماعٌل عبد السالم سعداٌه احمد اس 1061176116161111  3330   
 

   اٌه سعٌد عبد الحمٌد صدٌق الطباخ 1061176116161596  3339

   اٌه محمد عٌد الصاوى عبدهللا 1061176116167061  3306

   باسل محمد ابراهٌم االجاوى 1061176116167060  3301

  بسمه السٌد محمد ابراهٌم مصطفى 1061176116167136  3307
 

مى على منصورحاتم السٌد بٌو 1061176116167069  3303    

   حسناء عصام محمد محمود على 1061176116161001  3300

  خالد ابراهٌم عبدالمقصود عبدالعزٌزعبدهللا 1061176116167016  3305
 

   دٌنا شعبان بدوى محمود 1061176116167011  3300

  رانا احمد الشحات احمد الشاوٌش 1061176116167769  3301
 

ٌز عبد السالمرانٌا رشدي عبد العز 1061176116167157  3300    

   روناء رمضان عبد اللطٌؾ حمد 1061176116161170  3309

   زٌنب رجب مهدى رمضان 1061176116161061  3356

   زٌنب كامل طه حسٌن أحمد 1061176116167673  3351

   ساره ابراهٌم ابراهٌم عاشور 1061176116167310  3357

   ساره الحسٌنى محمود على سلطان 1061176116167017  3353

   ساره السعٌد محمد عمر فٌود 1061176116167013  3350

   ساره سمٌر احمد شرؾ 1061176116167010  3355

   ساره عبد المنعم حسٌن محمد حسٌن 1061176116161530  3350

   ساره عبد الهادى محمد عٌسى 1061176116167653  3351

   ساره محمد متولى احمد متولى 1061176116161116  3350

مد محمود حبلٌظةسلمى خمٌس مح 1061176116161966  3359    

   سمر سامح صبري عبدالؽفار احمد سالم 1061176116167693  3306
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الئحت جديدة ) انتساب (                    قسن  الوكتباث والوعلوهاث    

 (111لجنت رقن )    

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

العنٌنبد هللا عباس ابوع هشٌماء اسام 1061176116161111  3301   
 

  شٌماء عصام اسماعٌل حسنٌن 1061176116161016  3307
 

  شٌماء مجدى الشحات رمضان على 1061176116161105  3303
 

  شٌماء محمد سعد احمد خالؾ 1061176116167607  3300
 

  شٌماء محمد عبد الحلٌم علً ابوطبل 1061176116167700  3305
 

   دوٌرشٌماء هشام عبدهللا 1061176116161911  3300
 

   عائشه جمال احمد قطب الصردى 1061176116167015  3301

  عبدالوهاب سعٌد محمد الحملى 1061176116167010  3300
 

   عبده رمضان عبد المطلب عبد السالم عامر 1061176116167011  3309

   عبٌر ربٌع بسٌونى حسن حسن الوردانى 1061176116161135  3316

الشعٌرى عبٌر رضا على رمضان 1061176116167010  3311    

  عبٌر عالء عبدربه المؽاورى عبد ربه 1061176116161575  3317
 

   على محمد ابراهٌم محمد شحاته 1061176116167019  3313

   علٌاء حسنى جوهر عبد القادر 1061176116167619  3310

  علٌاء محمود فتحى ابو ٌوسؾ 1061176116161000  3315
 

راهٌمعمر محمد عبد الؽفار محمد اب 1061176116167076  3310    

  فاتن عبد القادر جابر عبد القادر الشاذلى 1061176116167077  3311
 

   فاتن هشام محمد محمد فخر الدٌن 1061176116161931  3310

   فاطمه عبد الرحمن محمد عمر الخامى 1061176116161011  3319

   فاٌزه بركات محمد عبد المعطى خلؾ هللا 1061176116161970  3306

على احمد حجاجلٌلى  1061176116161100  3301    

   ماهر محمود على حسن القهوجى 1061176116161906  3307

   مجدى ابراهٌم احمد مصطفى 1061176116167070  3303

   محمد رضا محمد بٌومى الؽنام 1061176116167075  3300

   محمد سامى محمد على حسٌن 1061176116167070  3305

   محمد محمد عبد الموجود محمد نعٌم 1061176116161510  3300

ىكمحمد مصطفى عوض هللا عبد العاطى الشو 1061176116167036  3301    

   محمود محمد سعٌد محمد عطٌه دراز 1061176116167037  3300

   مرفت اسماعٌل الضوى اسماعٌل 1061176116167615  3309

   مروه المعداوى السٌد ٌوسؾ مصطفى 1061176116161005  3396
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يدة الئحت جد            قسن  الوكتباث والوعلوهاث       

 ( 117) انتساب (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  مروه عبد العزٌز السٌد الطوٌل 1061176116161059  3391
 

  مصطفى السٌد محمد بسٌونى مطر 1061176116167033  3397
 

  مصطفى خالد ابراهٌم احمد الهوارى 1061176116167030  3393
 

  مصطفً عبدالعاطً رزق أحمد عوض 1061176116167169  3390
 

  منة هللا محمود على محمود خفاجى 1061176116167030  3395
 

  منى ابراهٌم سلٌمان داود 1061176116167701  3390
 

   منٌره كامل السٌد عبد الصمد المالحى 1061176116167103  3391

  مى سعد السٌد عبدالفتاح سرحان 1061176116161007  3390
 

   مى محمد ابراهٌم محمد سعد عبد الفتاح 1061176116161030  3399

   مٌرنا محمد عزت ابو الفتوح بدوى 1061176116167600  3066

   نجالء جمال عبداللطٌؾ العطار 1061176116161019  3061

  ندا حسن رفعت حسن ٌعقوب 1061176116161110  3067
 

   ندا عبد الفتاح محمد عبد المجٌد موسى 1061176116167050  3063

   ندى ابراهٌم سعد حافظ فرحات 1061176116161000  3060

  ندى عبدالقادر على احمد ٌوسؾ 1061176116161979  3065
 

   نسمه عبده عبد العال السٌد على كساب 1061176116161597  3060

  نهاد ٌسرى محمود عوض السٌد 1061176116167006  3061
 

   نورهان السٌد حامد محمد محمود 1061176116167001  3060

   نورهان سمٌر السٌد ابو زاهر 1061176116161590  3069

   نورهان محمد عرجاوى حسن الطنانى 1061176116167311  3016

   نورهان محمد محمود محمد القفاص 1061176116167071  3011

   هاله محمود بدٌر محمد الساعى 1061176116167073  3017

   هاٌدى خالد احمد فتحى مصطفى الدٌب 1061176116167317  3013

   هدى عبد العاطى المهدى ابراهٌم 1061176116161096  3010

   هدٌر ابوالٌزٌد السٌد ؼنٌم 1061176116167070  3015

   هناء عالء محمد حسٌن جادهللا 1061176116161010  3010

   وسام احمد المحمدى مصطفى 1061176116161903  3011

   وسام هالل عبدالفتاح موسى 1061176116167756  3010

احمد عبدالمطلب فتح هللا الشرنوبى والء 1061176116167659  3019    

   والء محمد منصور بسٌونً منصور البنا 1061176116167705  3076
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الئحت جديدة           قسن  الوكتباث والوعلوهاث         

 ( 117) انتساب (               لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  ٌاسمٌن ربٌع فهمً حسن فرحات 1061176116161537  3071
 

  ٌاسمٌن مصطفى محمد محمد شعبان 1061176116167071  3077
 

  ٌاسمٌن ٌاسر الشربٌنى المتولى 1061176116167079  3073
 

  ٌسرا السٌد عبدالمنعم حموده ندا 1061176116167773  3070
 

  ٌمنى هشام عبد العظٌم مصطفى الدوانسى 1061176116167163  3075
 

  ٌوسؾ ماهر عبدالجواد ٌوسؾ الشناوى 1061176116167031  3070
 

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤهالث علــــيا

  هند جمال محمد عبد هللا المنوفى 1061176116167101  3071
 

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

  ابراهٌم محمد عبدالعاطى داود 1061176106161060  3070
 

المجٌد الدسوقى ابراهٌم محمود عبد 1061176106167993  3079    

   احالم فتحى مصطفى احمد سلٌمان 1061176106167013  3036

   احمد ابراهٌم عٌد السٌد عٌسى 1061176106167091  3031

   احمد سالمه عبد الفتاح فتح هللا مطر 1061176106167091  3037

   احمد عادل السعٌد بسٌونى عبد الال 1061176106167101  3033

محمد بدوىاحمد مجدى  1061176106161065  3030    

   احمد محمد انور ابو الٌزٌد الصوه 1061176106167995  3035

   احمد محمد على على جمعه حسٌن 1061176106161000  3030

   احمد مصطفى مصطفى خٌرالدٌن 1061176106163679  3031

   احمد ٌوسؾ مصطفى ٌوسؾ عابدٌن 1061176106167006  3030

حاتهاسالم محمد السٌد محمد ابو ش 1061176106167999  3039    

   اسماء محمد محمد بسٌونى 1061176106163661  3006

  االء عبد البدٌع عبد النبى المنسى 1061176106161900  3001
 

   الزهراء ابراهٌم عبدالحلٌم ابراهٌم جاد 1061176106167501  3007

   السٌد احمد محمد على على مندور 1061176106163667  3003

ا عبد الرازقامانى المرؼنى ابو الوف 1061176106167509  3000    

   امل مسعد محمد العبس 1061176106163663  3005

   امنٌه عادل عبد الؽفار السٌد على 1061176106167503  3000

 1176/1171لن تتقذم ببوراقهب   امٌره ابراهٌم عبد الجواد مراد 1061176116167060  3001

   انجى سامى فتحى الرٌس 1061176106161061  3000
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 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   انهار رضا سعٌد ابوجوٌلى 1061176106161101  3051

   اٌه محمد عبدالحمٌد عطٌه مسعود 1061176106161006  3057

   حسام رضا محمد مبارك 1061176106167300  3053

   حنان بسٌونى خلٌل عطٌه الدٌب 1061176106167776  3050

   خدٌجه احمد محمد احمد عرفه 1061176106163661  3055

   رضوى شاهٌن سعد شاهٌن 1061176106163100  3050

   رٌهام ممدوح احمد احمد الصباغ 1061176106161500  3051

احمد مصطفى الطنطاوىسلمى عبده  1061176106161931  3050    

   طلعت فواد ٌوسؾ ابو الفتوح 1061176106167610  3059

  عبد الرحمن خالد فتح هللا عبد المقصود 1061176106167100  3006
 

   عبد الرحمن مصطفى عبد المقصود احمد ؼنٌم 1061176106163610  3001

   عبد هللا عبده كمال عبده البزاوى 1061176106163719  3007

   عبد المنعم سمٌر عبد المنعم جالل 1061176106163617  3003

  عبٌر احمد على محمود 1061176106167799  3000
 

   عمار احمد عبد الحى محمد حماد 1061176106161001  3005

   ؼاده عبدالجواد طلبه رضوان 1061176106167170  3000

  ؼاده عٌد احمد محمد 1061176106167160  3001
 

   فتحى محمد فتحى زؼاوه 1061176106163610  3000

  محمد السٌد عطٌه محمد عبد الرحمن 1061176106167911  3009
 

   محمد ثروت السٌد على عبدالعزٌز 1061176106167503  3016

   محمد حسونه ابراهٌم اسماعٌل نصرالدٌن 1061176106161593  3011

   محمد حسٌن محمد الدسوقى سعٌد 1061176106161133  3017

   محمد خالد محمد حامد رضوان 1061176106167096  3013

   محمد رضا على قطب القسط 1061176106167760  3010

   محمد عادل السعٌد بسٌونى عبد الال 1061176106167109  3015

   محمد عبد الحلٌم احمد ٌوسؾ 1061176106163636  3010

   محمد عبدالعلٌم ابو العزم قطب االجرود 1061176156161011  3011

   محمد فتحى فتوح السعداوى ابودسوقى 1061176156161591  3010

   محمد مجدى البٌلى االمام احمد الشافعى 1061176106163107  3019

   محمد محمود عبد العزٌز على 1061176106163611  3006
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 (  551قسم  املتكتاا  اامللوماا             الئحة جديدة ) انتساب (               جلهة رقم )  

 بث هالحظ التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   محمد مصطفى السعٌد عزام 1061176106161090  3001

   محمد مصطفى حلمى محمد محمود بدوى 1061176106161097  3007

   محمد مصطفى عبد السالم ابراهٌم العتر 1061176106161067  3003

   محمود على محمد السٌد حموده 1061176106167760  3000

   محمود محمد فواد محمود الزواوى 1061176106167769  3005

   مصطفى قطب احمد عبد المجٌد ابوالعز 1061176106163190  3000

   منتصر محمود احمد المرحومى 1061176106167700  3001

   منه هللا محمد عبد العزٌز محمد المال 1061176106161060  3000

   مها مصطفى عوض ابوالفتوح دار 1061176106161050  3009

   نادر عبد الفتاح عبد الفتاح الشناط 1061176106161107  3096

  نادٌه محمد جبر ابو عٌد 1061176106161530  3091
 

   نبٌل ٌاسر نبٌل ابراهٌم احمد 1061176106163671  3097

   ندا السٌد فتحى السٌد احمد 1061176106167519  3093

   نهى احمد فتح هللا محمد 1061176106161090  3090

امٌن على محمد نورهان حسام 1061176106167030  3095   
 

   نورهان ماهر محمد احمد حسن شواؾ 1061176106167600  3090

   هانى وائل مصطفى سلٌمان صقر 1061176106167017  3091

  هند زؼلول حسن عبد اللطٌؾ عامر 1061176106161905  3090
 

   وائل سالم على محمد سالمه 1061176106167971  3099

صاوى صابروداد صالح السٌد محمد ال 1061176106167505  3566   
 

   والء السٌد محمد حسنٌن السٌد 1061176106167915  3561

   والء عبد الرحمن محمد حسان 1061176106161070  3567

   ولٌد اسماعٌل حسن الهاللى على بكر 1061176106163670  3563

   ٌاسمٌن حمزه عبد المطلب الشرنوبى 1061176106161010  3560
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ث الشرقيت                      الئحت جديدة ) قسن  اللغا

 ( 117انتظام (                 لجنت رقن )   

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوً  هسلسل

  اسماء هادى محمد طلبه احمد 1061176116161006  3511
 

   االء رجب اسماعٌل محمد 1061176116161036  3517

  اٌمان طه صبرى رمضان الشٌخ 1061176116166001  3513
 

   اٌه زكرٌا جمال فاٌد 1061176116161699  3510

   اٌه عادل قمرى القمرى 1061176116161006  3515

   حسن احمد احمد عطا ظافر 1061176116166170  3510

  حنان سمٌر عٌسى ادرٌس عٌسى 1061176116166750  3511
 

   دٌنا محمد عبد الحمٌد محمد الفقى 1061176116161001  3510

   سماء امٌن فتحى فرج على 1061176116166331  3519

  سمٌره خالد عبد الحمٌد عبد الباقً 1061176116166001  3576
 

   مهند جمال عبد المجٌد جاد هللا قوٌدر 1061176116167056  3571

  مٌار سامح عبدالخالق الصاوى 1061176116166110  3577
 

   هاجر حسن عبد السالم عٌسى 1061176116161753  3573

 ــالب باقـــوى لالعــــادةطـــــ

   حازم عاطؾ روفائٌل رزق 1061176106166070  3570
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 (  111انتساب (      لجنت رقن )  

 هالحظبث  التىقيع نـــــــــــــاالس االكبديوً الرقن  هسلسل

  احمد حاتم فتح هللا فتح هللا زؼلول 1061176116167000  3501
 

   اسراء قطب عبد العلٌم سلطان 1061176116167671  3507

  امانى مبروك مصطفى حسن محمد حسٌن 1061176116161995  3503
 

   امل محمد عبدالقادر عطٌه عبد القادر 1061176116167301  3500

   امنٌه ٌحى على محمود جبر 1061176116167156  3505

   امٌره السٌد عبدالصالحٌن حسن زهران 1061176116167700  3500

  حنان احمد مصباح ابراهٌم الشحات 1061176116167105  3501
 

   دٌنا جالل فؤاد محمد ابو قادوم 1061176116161071  3500

ىروان رضا السعٌد سٌد احمد المؽرب 1061176116161190  3509    

  رٌم سعد انور سعد الشابورى 1061176116167101  3556
 

   زٌنب عالء الدٌن عفت احمد على 1061176116161171  3551

  سماح بدر السٌد احمد بدر 1061176116161090  3557
 

   شٌماء ابراهٌم بدر ابراهٌم النشرتى 1061176116167766  3553

   شٌماء صالح محمود مصطفى االشوح 1061176116161069  3550

   علٌاء محمد عبد العزٌز عبد هللا 1061176116161509  3555

   عمر ابراهٌم حسنٌن حسن حسنٌن 1061176116167009  3550

   محمد شعبان محمد على محمد 1061176116167161  3551

   محمد مصطفى دروٌش مصطفى المدخوم 1061176116161919  3550

   منى محمد اسماعٌل محمد 1061176116167750  3559

   مٌرنا محمد عماد الدٌن عبدالرحمن محمد الخطٌب 1061176116161170  3506

   نعمه رمضان حسن علً قشقوش 1061176116167730  3501

   نفٌن ماهر البلقاسى الحمادى 1061176116161900  3507

 طـــــــالب باقـــوى لالعــــادة

   احمد جمعه محمد حمٌده 1061176106167667  3503

ٌتمحمد مدحت ابراهٌم بخ 1061176106167107  3500   
 

   محمود انور انٌس ٌوسؾ عمار 1061176106167139  3505

   محمود رضا رشاد محمد 1061176106167679  3500

     

     

 


