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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت جذيذة   لؼربيت                        اللغت ا قسن

 (  1  لجٌت رقن )               ( ظام) اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم شعبان محمد الحارس 1170167117177161  1
 

   احالم جمال محمد عطوه 1170167107177016  6

  احمد حسن على حسن صابر 1170167117177000  3
 

   احمد فتحى عبد هللا النورج 1170167117176636  0

   اسراء احمد شعبان محمد شعبان 1170167117171011  0

   اسراء احمد على محمد متولى 1170167117171100  1

  اسراء احمد محمد نصر 1170167117171310  0
 

و الخيراسراء جمعه صبحى محمد اب 1170167117177161  8    

   اسراء سامى محمد نوار 1170167117176061  1

  اسراء عطا هللا محمد ابوشعيشع البيلى 1170167117176011  17
 

   اسراء محمد مصطفى ابراهيم كلشن 1170167117177117  11

  اسالم احمد ابراهيم شحاته محمد ابراهيم 1170167117171181  16
 

عبد هللا النوسانى اسالم خالد اسماعيل 1170167117171100  13    

   اسماء احمد احمد عطيه 1170167117177380  10

   اسماء اسامه محمد البحراوى 1170167117171367  10

   اسماء جاب هللا مختار جاب هللا العراقى 1170167107177861  11

   اسماء جمعه مرسى على دردره 1170167117176103  10

شعلاسماء رافت فتح هللا م 1170167107177013  18    

   اسماء زين عامر محمد 1170167117177018  11

   اسماء عبد العزيز السيد عياد 1170167117177106  67

   اسماء عبد هللا عبد الوهاب محمد عبد هللا 1170167117171713  61

   اسماء فواد عبده موسى طلحه 1170167117171701  66

   اسماء محمد محمد ابراهيم عزو 1170167117177167  63

   اسماء مسعود محمد جويلى 1170167117171060  60

  اسماء يحيى عبد الواحد يحيى الفقى 1170167117171100  60
 

   االء ايمن صابر على 1170167117176700  61

   االء بشير عبدالفصيح خليفه 1170167117177701  60

   االء خيرى محمود محمود الشاذلى 1170167117177011  68

شاكر سعيد حسن احمد االء 1170167117177001  61    

   االء محمد عبد المنصؾ محمد القطان 1170167117177808  37
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 (  2  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

ه ابراهيم طه منصورالسيد 1170167117171018  31    

  الفت احمد ؼالى ابوشعيشع 1170167117171131  36
 

   الماظ السيد محمد درباله 1170167117177710  33

   الهام على محمد محمد حيدر 1170167107177036  30

   امانى صالح السيد محمد 1170167117177710  30

  امانى محمود محمد محمود البنا 1170167117171760  31
 

   امل السيد عطيه عبد الرحمن شاهين 1170167117171077  30

   اميره ايمن احمد محمد احمد 1170167117176001  38

  اميره عصام مفرح ابراهيم 1170167117177006  31
 

   اميمه فايز عيسى على عيسى 1170167117176107  07

  ايمان السيد عبدالحكيم عبدالحليم 1170167117176160  01
 

   ايمان الصاوى على محمد ابوشنب 1170167117176033  06

   ايمان راشد عبدالرحمن محمد عيسى 1170167117177807  03

   ايمان رضا محمد على مرسى 1170167117171776  00

   ايمان زكريا محمود عبد الجواد عبد الروؾ 1170167117177013  00

   ايمان صادق رمضان صادق عبدالمجيد 1170167117176030  01

   ايمان عبد هللا موسى احمد السماحى 1170167117177018  00

   ايمان عبد النبى عيسى عيسى ابو كمون 1170167117176100  08

   ايمان محمد عبدالحميد عثمان مؽنم 1170167117171138  01

   ايمان محمد ممدوح عبد المقصود 1170167117171768  07

   ايمان محمود احمد عبدالرازق الشيشينى 1170167117171601  01

   ايمان يسرى عوض ؼيضان 1170167117177710  06

   ايه ابراهيم عبدالمعطى محمد 1170167117177007  03

  ايه احمد حافظ محمد جابر 1170167117176380  00
 

   ايه اسماعيل اسماعيل قاسم شميس 1170167117171671  00

   ايه السماحى عبد العزيز سماحى 1170167117176011  01

يه السيد محمد البشيرا 1170167117177063  00    

   ايه جمال رمضان عبدالؽنى الحمصى 1170167117176030  08

   ايه جمال محمد عطيه سالمه 1170167117176181  01

   ايه حمدى محمد الشامى 1170167117177716  17
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الئحت جذيذة                          اللغت الؼربيت قسن

 (  3  )لجٌت رقن                ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ايه سعيد محمد محمود اليمنى 1170167117177877  11

  ايه طارق حسن محمد بؽدادى 1170167107171111  16
 

   ايه عبد العزيز عبد الؽفار محمد الوحش 1170167117176718  13

احمد داود ايه مسعد عبد الحميد سيد 1170167117177861  10    

   ايه مصطفى عبد الحفيظ محمد 1170167117176010  10

  ايه ميمى محمد ؼزال 1170167117177001  11
 

   بسمه على محمد النايح 1170167117177710  10

   بسمه على مصطفى الرفاعى 1170167117171100  18

  بسمه محمد عبد السميع حسن مهيا 1170167117171607  11
 

   جمال عالء السادات محمد 1170167117177180  07

  حسام عبد هللا عبد الفضيل ابو سالمه 1170167117171600  01
 

   حنان السعيد على السعيد محمد 1170167117177060  06

   حنان على محمد طلبه 1170167117177311  03

   حنان محمد طه على شريؾ 1170167117176010  00

انين علىحنان محمد عبدالحميد الحس 1170167117171110  00    

   داليا عبدالرحمن على الحوفى 1170167117177017  01

   دنيا امين ابوالعزم حجاج 1170167117171113  00

   دنيا ناصر محمد سعد شرؾ 1170167117171670  08

   دينا ابراهيم محمد ندا المشد 1170167117176313  01

   دينا السيد مرسى مبروك مرسى 1170167117171010  87

   دينا ايمن محمود اسماعيل 1170167117176180  81

   دينا عبد الحميد مصطفى هارون 1170167117171003  86

   دينا عبد هللا السيد محمد عبد المقصود 1170167117177110  83

  رانيا جبر يوسؾ ابو طايش 1170167117176373  80
 

   رانيا عبد العزيز حافظ عبد العزيز منصور 1170167117171017  80

   رانيا فريد عبد الروؾ محمد 1170167117171071  81

   رحاب خالد محمد عبدالعليم محمد 1170167117177007  80

   رحاب محمد عبد الحميد عبد هللا 1170167117171111  88

   رشا عادل محمد احمد العمرى 1170167117176010  81

   رضا جمال عبد هللا محجوب 1170167117171611  17
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الئحت جذيذة                   اللغت الؼربيت        قسن

 (  4  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   رضا رمضان الشوادفى محمد 1170167117176113  11

  رضا سالم محمد حماد جمعه 1170167117177001  16
 

حات الشحاترضا عبدالعاطى الش 1170167117177018  13    

   رضوى حسام على على شرؾ الدين 1170167117171031  10

   رمضان عبد هللا شفيق اسماعيل فرج 1170167117176000  10

  رندا رجب عبد الرازق محمد عوض 1170167117176008  11
 

   روضينا رياض صديق يوسؾ صيام 1170167117171000  10

   ريحاب سعد اسماعيل سعد 1170167117177310  18

  ريم محمد صباح مخلوؾ الدريدى 1170167117171311  11
 

   زوات ابراهيم محمد ابراهيم الفار 1170167117177006  177

  زينب سماره محمد عبدالفتاح 1170167117171116  171
 

   زينب عبدهللا على ابوليله 1170167117177081  176

   زينب عليوه السيد ابراهيم الشين 1170167117176116  173

   ساره راضى محمد محمود على 1170167107177370  170

   ساره عبد الرازق على حمدان 1170167117171060  170

   ساره كلش على عبدالنبى هاشم 1170167117177001  171

   ساره محمد ابراهيم قطب الجارحى 1170167117176001  170

   سالى خالد البيلى ابو المعاطى 1170167117176136  178

ه اسماعيل السيد محمد محمدسامي 1170167117176011  171    

   سحر سمير ابوزيد محمد جابر 1170167117171068  117

   سحر معتز عبد الؽنى البستاوى 1170167117177060  111

   سماح حمدى يوسؾ يونس شهاب الدين 1170167117177016  116

   سماح ربيع محمد على دردره 1170167117177000  113

شرؾسماح عزيز حسون  1170167117171061  110   
 

   سماح محمد عبد هللا ابراهيم خليل البنا 1170167117171181  110

   سمر محمد عبدالفتاح قريش 1170167117177780  111

   سميره محمد محمد عبدالستار سليم 1170167117177110  110

   سنيوره عماد عبد الهادى محمد 1170167117176767  118

اللواتىسهام ماجد شاكر عبد اللطيؾ  1170167117176011  111    

   سهير رمزى محمد خليل عبد العزيز 1170167117171866  167
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الئحت جذيذة              اللغت الؼربيت              قسن

 (  5  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

د زارع القلفاطسوزان ابوالمعاطى محم 1170167117176100  161    

  سوزان وائل عبدهللا عبدالؽفار 1170167117176110  166
 

   شاهنده عبده صبحى درويش عجالن 1170167117171011  163

   شريهان عبد الواحد محمد الؽندور 1170167117176703  160

   شيماء احمد صيام على 1170167117176301  160

راهيم موسىصابرين ابراهيم عبدالناصر اب 1170167117171177  161   
 

  صابرين شحاته زين العابدين احمد 1170167107176660  160
 

   صبرى محمد ابراهيم العباسى 1170167117171603  168

   صفاء اسماعيل زكريا الجداوى 1170167117177080  161

  صفيه محسن عبدالؽنى ابوالفتوح زؼلول 1170167117171188  137
 

   عبير درؼام عيد جميز 1170167117171180  131

  عبير سامى ياسين الدمرداش 1170167117177030  136
 

   عبير صبرى راؼب االمام ابراهيم 1170167117171788  133

   عبير عزيز السيد محمد الصاوى 1170167117176118  130

   عزه عبدالمجيد السعيد معوض ؼانم 1170167117177037  130

   عفاؾ مهدى محمد عوض الحناوى 1170167117177013  131

   علياء عبدالدايم بريك سعد 1170167117176717  130

   علياء محمد محمد صالح شلبى 1170167117171077  138

   عليه عبدالعاطى عبدالؽفار على 1170167117176168  131

   ؼاده سمير محمد حسنين 1170167117171001  107

   ؼاده مصطفى على محمد الصعيدى 1170167117176010  101

بو زيد عبد الحفيظ القلىؼاليه يوسؾ ا 1170167117177707  106    

   فاتن ؼانم محمد المدهون 1170167117171030  103

   فاطمه الزهراء محمد شاكر هاشم 1170167117176707  100

  فايزه هانى ذكى اسماعيل 1170167117171011  100
 

   فداء محمد شفيق محمد المرسى 1170167117171000  101

ابو الهوى فلاير فتحى عبد المنعم حسن 1170167117177171  100    

   لبنى ابراهيم الشحات احمد البلقاسى 1170167117171111  108

   لمياء عبدالسالم محمود حافظ الشينى 1170167117177000  101

   لمياء عماد احمد صادق سليمان 1170167117171110  107
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الئحت جذيذة               اللغت الؼربيت            قسن

 ( 6   لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   لمياء محمد ابوبكر محمد ابراهيم بسيونى 1170167117176113  101

   محمد حسين سيد احمد قطب منيسى 1170167117176313  106

  محمد مصطفى سيد الديب 1170167117177100  103
 

ن محمود عبد الرحمن مسعودمحمود عبد الرحم 1170167117177600  100    

   مروه احمد عبدالدايم احمد 1170167117177701  100

   مروه السيد عطيه الدسوقى 1170167117171111  101

  مروه دهيم على اسماعيل 1170167117177313  100
 

   مصطفى اسماعيل اسماعيل مصطفى 1170167117171631  108

ادى فرجمصطفى النادى عبد الفتاح الن 1170167117176000  101    

  مصطفى محمود ابو اليزيد حسن 1170167117171310  117
 

   منال عادل محمود مبروك 1170167117171016  111

  منى محمد على ابوليله 1170167117171110  116
 

   منير فضل منير فضل على 1170167117171106  113

   مها صدقى شكرى عبدالشافى 1170167117176101  110

ؾ محمد عبدالفتاح البدرىمى يوس 1170167117171370  110    

   مياده ايمن على احمد 1170167117176110  111

   ناهد محمد احمد محمد 1170167117171110  110

   نجالء اسير مسعود المدخوم 1170167117171016  118

   نجالء توفيق مسعود على مهيا 1170167117177801  111

   ندى ماهر عبدهللا ابراهيم دبوس 1170167117177636  107

   نرمين محمد ممدوح ابواليزيد يونس 1170167117171606  101

   نسرين عبداللطيؾ عباس عبدالحميد 1170167117177007  106

   نسمه ابراهيم حسن ؼازى 1170167117171100  103

   نسمه مبروك الشحات عبد المطلب صابر 1170167117176108  100

  نسيمه يوسؾ حسن حسن احمد 1170167117177000  100
 

   نهاد سامى عبدالجواد محمد الشافعى 1170167117171118  101

   نهال ابراهيم ابراهيم احمد 1170167117177100  100

   نهال سعد الدين احمد جاد 1170167117176311  108

   نهله سعد جادالرب محمد 1170167117171106  101

   نورا السعودى عزت محمد صالح 1170167117177171  187
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                              قسن اللغت الؼربيت            

 (  7لجٌت رقن )                 الئحت جذيذة ) اًتظام (        

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   نورا راضى محمد ابوالمجد عمار 1170167117176370  181

   نورا رضا محمد صابر 1170167117171103  186

ورهان السيد نبيه محمد عبد العالن 1170167117177011  183   
 

   نورهان صبح سعد عبده القفاص 1170167117177800  180

   نورهان نزيه دسوقى على بدر 1170167117171000  180

   نيره عماد ماهر محمد ؼنيم 1170167117177108  181

  هبه نجم عبدالسالم محمد نجم 1170167117171030  180
 

لطيؾ محمودهدى احمد عبدال 1170167117171100  188    

   هدير عماد محمد عبدالقادر شهاب 1170167117171100  181

  هناء يونس محمد البدراوى 1170167117176137  117
 

   هند ابراهيم محمد ابو سعده 1170167117176018  111

هند هشام السعيد عاطؾ عبداللطيؾ  1170167117177173  116
 النابت

 

 

السيد احمدهويده فاضل عبد الجليل  1170167117171011  113    

   وفاء محمد ابراهيم عبد المعطى مصطفى 1170167117171111  110

   والء احمد رمضان هاشم 1170167117176131  110

   والء على ابوالفتوح الزعيم 1170167117176186  111

   والء محمد ابوزيد مصطفى 1170167117177001  110

   يارا على مصطفى الزاهى 1170167117171118  118

   ياسمين انور عبد الحى محمد 1170167117176080  111

   ياسمين رشدى اسماعيل اسماعيل صالح 1170167117171187  677

   ياسمين سامى ثروت جابر 1170167117176011  671

   ياسمين محمد دسوقى يوسؾ 1170167117177736  676

 طــــالب هحـــــولــــوى هستجذوى
   اسوبء كزين هحوذ عيذ سلوهخ   673

ذ الجيذ عجذ الجوادايَ عوبد عج   670   
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الئحت جذيذة           اللغت الؼربيت                 قسن

 ( 7   لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

يمانسناء حامد عبدالؽفار سل 1170167107171100  670    

  صابرين جمال مهدى ابوالنجاه 1170167107171070  671
 

   عبد الوكيل سعيد عبد الوكيل محمدجمعه 1170167107176601  670

   ندا على ابراهيم محمد ؼنيم 1170167107171830  678

   نورهان عباس عبد العزيز عباس حسن 1170167107171183  671

  هدير شحاته محمد عبدالرازق 1170167107177011  617
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الئحت جذيذة          للغت الؼربيت                ا قسن

 (   8 لجٌت رقن )               ( ) اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس وي الزقن االكبدي 

  ابراهيم حاتم ابراهيم حامد بركات 1170167117176001  611
 

   احمد احمد اسماعيل ابراهيم 1170167117176001  616

  احمد جمال السيد عبدالمجيد المصرى 1170167117176018  613
 

   احمد حسين احمد ابراهيم مصطفى 1170167117171130  610

   احمد عبدهللا احمد سيداحمد المكاوى 1170167117176017  610

   احمد محمد بكر محمد 1170167117176171  611

  اسراء جمعه محمد احمد بقره 1170167117176106  610
 

   اسراء ذكى عبد الحميد محمد البرى 1170167117171101  618

   اسماء اسامه فتحى محمد 1170167117171181  611

على المتولىاسماء بكرى  1170167117176110  667   
 

   اسماء طه محمد ابراهيم الشافعى 1170167117176000  661

  اسماء فوزى محمد خضر 1170167117176060  666
 

   اسماء يونس فرحات محمد 1170167117176088  663

   امل محمد مختار يوسؾ 1170167107176601  660

   اميره سعد محمد احمد دردره 1170167117176101  660

   امينه عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق 1170167117176110  661

   انتصار ابراهيم عبدالعزيز محمد قنديل 1170167117176000  660

   ايمان السيد سيد احمد عبده 1170167117176031  668

   ايمان حسن عبد الخالق على محمد 1170167117176007  661

   ايمان سليمان عامر عبدالسالم 1170167117176101  637

   ايمان مصطفى مسعد البطاط 1170167117176638  631

   ايمان يوسؾ عبد الرازق محمد مبروك 1170167117176111  636

   ايه عبد الرحمن عبد الرسول محمد وفا 1170167117176101  633

   ايه فواد الصاوى السيد الصاوى 1170167117176018  630

  ايه يحى الشربينى ابراهيم 1170167117176100  630
 

   بثينه قاسم السيد قاسم محمد 1170167117176061  631

   تهانى مامون محمد ؼازى 1170167117176000  630

   جيهان عبد الناصر المعداوى ابراهيم 1170167117176107  638

   دنيا صبرى على عطية 1170167117176013  631

   رانيا محمد رضا محمد عطيه زيدان 1170167117176101  607
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Kafrelsheikh University
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الئحت جذيذة         اللغت الؼربيت                   قسن

 (  9  لجٌت رقن )               () اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  رشا جابر السيد احمد خليفة 1170167117171876  601
 

   زينب السعيد محمود الكومى المالح 1170167117171800  606

  ساره السعيد حسن ؼنيم 1170167117176001  603
 

   سعاد حرب احمد بؽدادى 1170167117176161  600

   سماره عبدالرحيم عبد الجواد سيد احمد 1170167117176138  600

   سمر احمد حامد احمد 1170167117176103  601

  سميه محمد فهمى السيد خضر 1170167117176330  600
 

   شروق السيد عبدالفضيل موسى الشهاوى 1170167117176180  608

   شيماء احمد احمد الخياط 1170167117176187  601

  شيماء انور السيد عبدالفتاح 1170167117176001  607
 

   شيماء خالد عبدالحليم احمد سالم 1170167117176170  601

  شيماء عادل محمد الشحات 1170167117176160  606
 

   صابرين عادل احمد محمد فضليه 1170167117171811  603

السيد اسماعيل عادل محسن سند 1170167117176011  600    

   عبد العزيز مصطفى عبد العزيز محمد حسين 1170167117176011  600

   عبد القادر فتحى محمد رفاعى 1170167117176016  601

   عال اسماعيل على عالم 1170167117171066  600

   على احمد عبد السالم محمد 1170167117176013  608

بدوىؼيداء عبد الحميد ابراهيم  1170167117171111  601    

   فاطمه السيد بردان صالح 1170167117176011  617

   فاطمه صبرى سعد محمد البشبيشى 1170167117176000  611

   فاطمه محمد احمد عبد هللا شرؾ الدين 1170167117176761  616

   فاطمه محمد احمد ؼريب حسن 1170167117176101  613

  فرحه فتح هللا على سعد الفقى 1170167117176006  610
 

   محمد بكر عبد الحميد ابراهيم 1170167117171811  610

   محمد رضا احمد محمد 1170167117176166  611

   محمد صابر محمد محمد 1170167117176110  610

   محمد عزالرجال الشربينى احمد رضوان 1170167117176170  618

   محمد كمال محمود محمد عبداللطيؾ 1170167117176610  611

محمد جمعه محمد السيد محمد 1170167117176037  607    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

77 

Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت جذيذة                       لغت الؼربيت    ال قسن

 (  11  لجٌت رقن )               ( ) اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   محمود حسن محمد عبد الحميد الصباغ 1170167117176660  601

ود محمد محمود طه احمدمحم 1170167117171810  606   
 

   مصطفى فهمى محمد عبد العاطى 1170167117176611  603

   منار احمد حافظ على قنون 1170167117171177  600

   منار محمد محمد احمد يوسؾ 1170167117176010  600

  منيره محفوظ عبد الجليل االمام 1170167117176111  601
 

ى على عبد السالممى عبد الجواد عبد الباق 1170167117176068  600    

   ميرنا شربينى مازن السيد خميس 1170167107176181  608

  ندا على بسيونى كرتانة 1170167117171181  601
 

   ندا محمد احمد محمد 1170167117176106  687

  ندى احمد زين العابدين محمود ؼالى 1170167117176001  681
 

   نرمين حاتم حسين على عبد هللا 1170167117176717  686

   نهال محمود رضوان محمود رضوان 1170167117176037  683

   نورهان احمد احمد احمد سعد ابوريه 1170167117171117  680

   نيره فريد احمد سليمان السيد 1170167117176117  680

   هدى سيد احمد محمد سيد احمد وهيب 1170167117171010  681

   هدى محمد حميده على 1170167117171010  680

   هدير عبد المجيد السعيد معوض ؼانم 1170167117176163  688

   يارا عبد هللا عبد الؽنى محمود 1170167117176107  681

   يارا محمد ابو النجاه عجمى 1170167117176010  617

   ياسمين حسن محمد راشد 1170167117176101  611

   ياسمين شريؾ احمد فخر الدين 1170167117171010  616

ن ماهر عبدالعزيز حسينياسمي 1170167117171073  613    

  ابتسام احمد جوده سلطان 1170167107176107  610
 

   احمد السيد عبد الوهاب عامر الدلتونى 1170167107171103  610

   احمد السيد محمد محمد قاسم 1170167107176100  611

   احمد محمد احمد محمد سالمه 1170167107176188  610

داحمد محمد عوض السي 1170167107176111  618    

   اسامه محمد عبدالعظيم عامر 1170167107176103  611

   اسراء على ابراهيم على 1170167107176616  377
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الئحت جذيذة          للغت الؼربيت                 ا قسن

 ( 11لجٌت رقن )               ( ) اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 باقـــــــوى لالػـــــادٍ طــــالب

   اشرقت محمد فتحى حامد زعلوك 1170167107176111  371

  السيد متولى على الفرماوى 1170167107176110  376
 

   ايمان يوسؾ احمد السيد 1170167107173760  373

  بسمه محمد سعد ؼازى 1170167107173738  370
 

   حنان ابوالعطا عبدالروؾ محمد 1170167107173700  370

   خالد ابراهيم عطيه الفقى 1170167107173707  371

   دنيا السيد على السيد محمد ؼازى 1170167107176613  370

   دنيا محمد عبدالعزيز محمود جعفر 1170167107173703  378

   زهراء عادل ذكى احمد عامر 1170167107173717  371

   عاطؾ محمد درويش عبد الوهاب درويش 1170167107173788  317

   عال عبد الرازق محمد محمد الجوهرى 1170167107173710  311

   فاطمه على ابراهيم محمد خليفه 1170167107173171  316

   محمد احمد ابراهيم احمد السيد 1170167107176306  313

   محمد حامد ابراهيم بيومى 1170167107173110  310

   محمد زين العابدين عبد الفتاح حماده الشال 1170167107173163  310

   محمد صبرى مصطفى عبد الفتاح محمد الزهيرى 1170167107173161  311

  محى الدين خالد محى الدين عبد الفتاح الؽريانى 1170167107173101  310
 

   مى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العسكرى 1170167107173110  318

   مياده احمد اسماعيل التطاوى 1170167107171081  311

ه عبد العزيز سيد احمدنادر وجي 1170167107176300  367    

   نسرين صبرى محمد عبد الخالق 1170167107173100  361

   هاجر محمد رضوان السيد سليمان 1170167107171010  366

   هانى ابراهيم محمد الشحات على 1170167107173110  363

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

هللا عبده زياناحمد عبد  1170167137176108  360    

   رضوى رمضان زكريا يوسؾ 1170167137176600  360

   زينب ذكير عبد العزيز ذكير 1170167107173711  361

   مى السعيد محمد عبدالعزيز 1170167107176831  360

   ناديه مصطفى عمر السنور 1170167107173106  368
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ذة الئحت جذي         ت               اللغت االًجليزي قسن

 (   12 لجٌت رقن )        ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابانوب عوض هللا سالمه ؼبلاير 1170167117176166  331
 

   ابتهال ابراهيم محمد ابرهيم عبد الرحمن 1170167117177168  336

  ابراهيم السيد على متولى 1170167117177010  333
 

   ابراهيم رجب ابراهيم ابراهيم عبدهللا فرج 1170167117177001  330

   احمد الشحات عباس على الؽبارى 1170167107176300  330

   احمد حامد احمد محمد على البرى 1170167117171130  331

  احمد حسن على راشد 1170167107177760  330
 

   احمد حمدى طه محمد البيومى 1170167117171361  338

   احمد سعد عبدربه المالح 1170167117177010  331

  احمد عادل مصطفى محمد الفقى 1170167117171771  307
 

   احمد عبد الكريم محمد رجب محمد عبدربه 1170167117177670  301

  احمد محمد محمد الششتاوى 1170167117176160  306
 

   احمد محمد محمد محمد بهجات 1170167107177111  303

سعيد عباس عبد الحميداحمد ناصر ال 1170167107176371  300    

   اسراء السيد طه مصيلحى جمعه 1170167117171010  300

   اسراء سعد الدين محمد سليمان 1170167117171173  301

   اسراء شاكر ناجى محمد على 1170167117177801  300

   اسراء مجدى السيد على مصطفى البسيونى 1170167117171107  308

ور محموداسراء محمود ان 1170167117171161  301    

   اسراء مصطفى محمد ابراهيم رمضان 1170167107177101  307

   اسالم خالد السيد بسيونى على الفار 1170167107177180  301

   اسالم مديح عبد العزيز يونس 1170167117176161  306

  اسماء احمد امين فتح هللا زياده 1170167117177018  303
 

هللا ابوزيداسماء احمد محمد عبد 1170167117171671  300    

   اسماء حسن صالح الرفاعى 1170167117176160  300

   اسماء عبد الباسط رشاد محمد عرفه 1170167117176168  301

   اسماء عبد هللا محمد عيسى هيكل 1170167117171301  300

   اسماء عبد المجيد على الحالج 1170167117177861  308

القاضى اسماء فواد احمد عبد الوهاب 1170167117171111  301    

   اسماء محمد شوقى عطا هللا 1170167107171311  317
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الئحت جذيذة         ت                ًجليزياللغت اال قسن

 (  13  لجٌت رقن )          ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  اسماء محمد مصطفى على سالمه 1170167117171013  311
 

   اسماء محمود عبد الراضى القللى 1170167117176161  316

   اسماء ممدوح محمد سالمه 1170167117177007  313

   اسماء ياسر عبدالحميد احمد محمد 1170167117171101  310

  اسماء يوسؾ ابراهيم شلتح 1170167117177101  310
 

   اسماعيل احمد اسماعيل محمد اسماعيل 1170167117171610  311

   االء على احمد االباصيرى حمامو 1170167117171677  310

  االء كرم عبد الفتاح محمد رجب 1170167117177886  318
 

   االء منصور ممدوح منصور على 1170167117177037  311

  الزهراء عبدالناصر احمد عبد اللطيؾ 1170167117177111  307
 

   امانى ابراهيم يوسؾ على البقرى 1170167107177161  301

   امانى عبيد عباس جبريل 1170167117177031  306

   امانى محب شتا على عواض 1170167117177133  303

   امل احمد رزق المتولى محمد 1170167117171111  300

   امل اشرؾ محمد عبد المنعم الخفه 1170167117171617  300

   امل سمير مؽاورى ابو اليزيد السيد 1170167117177103  301

حمود بسيونى حسن عبيدامل م 1170167117177881  300    

   امل مصطفى البدر محمود مدكور 1170167117176137  308

   امنيه دياب محمد على البرى 1170167117171608  301

   اميره احمد حلمى طه الصعيدى 1170167117176136  387

   اميره اسامه رشاد محمود صالح 1170167117177030  381

مىاميره حمدى ابراهيم فه 1170167117177801  386    

  اميره عفيفى رمضان العمروسى 1170167117177787  383
 

   انجى محمد فريد قطب ابراهيم ابو حالوه 1170167117177870  380

   ايمان السيد محمد رمضان حجاج 1170167117177811  380

   ايمان حسين عبدالمولى حسين خضر 1170167117177116  381

   ايمان سعد حجازى محمد 1170167117177801  380

   ايمان سمير محمد بسيونى طلحه 1170167117177113  388

   ايمان شوقى محمد عبد هللا الطباخ 1170167117171801  381

   ايمان صبرى مروان محمد مروان 1170167117177806  317
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الئحت جذيذة        اللغت االًجليزيت                 قسن

 (  14  لجٌت رقن )            ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس االكبديوي  الزقن 

  ايمان عادل مصطفى محمد الشيخ 1170167117177131  311
 

   ايمان عبد الحكيم عبد الرازق سليمان 1170167117171760  316

   ايمان نصر الدين جواهير حسن 1170167107177300  313

عسكرىايه ابو اليزيد ابو اليزيد ابراهيم ال 1170167117177871  310    

  ايه احمد جالل عبدالؽنى محمد راشد 1170167117177870  310
 

   ايه اسعد مسعد حسن على الديبانى 1170167117171183  311

   ايه سمير على الؽول 1170167117176133  310

  ايه سمير محمد على عبيد 1170167117171116  318
 

   ايه شحاته السيد محمد ابوشعيشع 1170167117171106  311

  ايه صابر على على ضيؾ هللا 1170167117171676  077
 

   ايه صالح ابراهيم محمد الحلوانى 1170167117177013  071

   ايه عبد الحميد سعد عبد الحميد ابو كامل 1170167117177031  076

   ايه عبده محمد عبده مطاوع 1170167107177787  073

   ايه على ابو المجد عبد الستار ادريس 1170167117177800  070

   ايه فتحى السيد الندرى 1170167117177116  070

   ايه محمد ابراهيم الدسوقى عبده سعودى 1170167117171310  071

   ايه محمد على احمد عبد هللا 1170167107177681  070

   ايهاب محمد مسعود محمد عيسى 1170167117171303  078

   ايهاب مصطفى محمد حفنى حماد 1170167117177711  071

   بسمه ابراهيم محمد الشربينى احمد 1170167117177311  017

   بسمه السعيد عبد الحميد مصباح ؼازى 1170167117171608  011

   بسمه محمد صالح محمود بازينه 1170167117176130  016

  بسمه نشات الحسين مصطفى احمد 1170167117171313  013
 

   تسنيم بديع محمد عبداللطيؾ 1170167117171103  010

   تسنيم محمد فوزى قطب محمد 1170167117171610  010

   ثريا احمد محمد احمد ابراهيم مدين 1170167117177871  011

   ثريا المتولى عبد العزيز المعداوى عجور 1170167117171708  010

   جالل محمد جالل ابو هبه 1170167117171683  018

   جهاد محمد محمد زكريا بطاح 1170167117177118  011

ن فوزى عبد العزيز فهمى الديهىجيها 1170167117177811  067    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

76 

Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت جذيذة         اللغت االًجليزيت                 قسن

 ( 15   لجٌت رقن )          ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  حسناء عبد السالم على محمود النجار 1170167117171608  061
 

   حسناء كمال على محمد راشد 1170167117177006  066

   حسين اشرؾ محمد على حسنين 1170167117177681  063

   حسين عادل لطفى عبد الحميد ابوحوه 1170167107171770  060

  حنان احمد محمد محمد على 1170167117177831  060
 

   حنان عاطؾ محمد محمد الشربينى 1170167117171003  061

مد حسن السيد احمدخالد حسن مح 1170167117171603  060    

  دعاء نجيب عباس حسن البيطانى 1170167117177080  068
 

   دينا ابو الفتوح محمد مرسى حسن 1170167117171030  061

  دينا محروس بسيونى على ابو االسعاد 1170167117171860  037
 

   دينا محمد احمد البندارى محمد على 1170167117177371  031

د عبد العزيز احمد محمد شوؼىدينا محم 1170167117171731  036    

   رانيا جمعه مسعود محمد شحاتة 1170167117177017  033

   رانيا محمود عبدالرحمن صقر 1170167107171716  030

   رانيا مصطفى كمال محمد متولى 1170167117171101  030

   رنا ايمن محمد حمزاوى 1170167117177188  031

ابو العينينرنا مجدى محمد السيد  1170167117171710  030    

   روان عبد المجيد ابراهيم عالم 1170167117171666  038

   روضه عبد العاطى ابو زيد احمد طه 1170167117177883  031

   ريهام احمد شوقى محمد عماره 1170167117177031  007

   ريهام عزت عبد الجواد عبد الرحمن 1170167117177810  001

مد الخامىريهام عماد زكريا مح 1170167117177111  006    

  ريهام محمد عبد السالم ؼنيم 1170167117171733  003
 

   زينب خالد السيد على ابراهيم 1170167107171116  000

   زينب صبرى ابراهيم المنشاوى 1170167117171011  000

   زينب عبدهللا رمضان ابراهيم طه 1170167117171773  001

   زينب مصطفى محمد عبدالرحمن 1170167117176103  000

   زينب يوسؾ محمد منصور 1170167117171001  008

   ساره عبد السالم حسن عبد العليم 1170167107171711  001

   ساره عبد الهادى احمد محمد الحلو 1170167117177081  007



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

71 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة        اللغت االًجليزيت                  قسن

 (   16 لجٌت رقن )          ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس كبديوي الزقن اال 

  ساره عبدالعزيز فهيم على 1170167117177007  001
 

   ساره قدرى نعمان النزهى 1170167117177710  006

   ساره ناصر ابراهيم حسين الشامى 1170167117171706  003

   ساره واصؾ محمد محمد بسيونى 1170167117171070  000

ياسين محمد البيومى السعداوىساره  1170167107177001  000   
 

   سالى فوزى محمد فايد 1170167117177068  001

   ساهر جمال محمد كرم المعداوى عبيد 1170167117176130  000

  سعاد ابراهيم محمد شرؾ موسى 1170167117177131  008
 

   سعيد مجدى عبد الفتاح حامد 1170167117176131  001

د الهادى السكرىسلمى محمد كامل عب 1170167117171781  017   
 

   سلمى محمد مهدى محمد مصطفى دراز 1170167117177000  011

   سماح عادل العربى محمد مرزه 1170167117171630  016

   سمر عمرو محمد سامى بكر 1170167117177116  013

   سمر محمود احمد على عطيه 1170167117177077  010

   سمر محمود شكرى محمد السماك 1170167117177370  010

   سمر ناجى عبد المومن رزق اسماعيل 1170167117177880  011

   سميحه محمد رياض محمد عبدالؽفار 1170167117177111  010

   سميره رضا السيد احمد محمد 1170167117171711  018

   سهر سعد السيد سعد 1170167117177100  011

   سونيا ربيع فتحى محمد شرؾ 1170167117177170  007

يؾ حسام الدين زكريا خليل دراجس 1170167117171311  001    

   شروق احمد عبد اللطيؾ احمد حسن 1170167117171780  006

  شفاء عبداللطيؾ عبدالحميد البربرى 1170167117176130  003
 

   شيماء خالد ابراهيم محمد اسماعيل 1170167117176131  000

   شيماء خالد محمد افندى 1170167117177001  000

ء رجب نصر ابو الخير القاضىشيما 1170167117171011  001    

   شيماء رضا العزيزى محمد مقلد 1170167117177833  000

   شيماء سمير محمد الطباخ 1170167117177781  008

   شيماء عبد الروؾ مصباح محمود بركه 1170167117171010  001

   شيماء عبد هللا سليمان المؽازى 1170167117171171  087
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الئحت جذيذة                 اللغت االًجليزيت         قسن

 ( 17لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  شيماء عبد هللا عبد هللا عبد الحميد سعد 1170167117171370  081
 

   شيماء على عبد الكريم بسيونى عبد الجواد 1170167117177817  086

   شيماء نجاح الششتاوى الطنطاوى تركى 1170167117171630  083

   شيماء هاشم احمد هاشم السيد 1170167117171700  080

  صفاء احمد محمد احمد عويضه 1170167117177170  080
 

   عبد الرحمن جمال عبد الحميد مرسى 1170167107177138  081

   عبد هللا محمد عالء الدين على محمد بدر 1170167107171771  080

  عبدالعظيم رمضان السعيد الحارس 1170167117176101  088
 

   عال ابراهيم عبد العزيز التراس 1170167117171703  081

  عال الحسينى عبد الفتاح محمد احمد 1170167117171178  017
 

   عمر فتحى السعيد سالم عبد السيد 1170167117177160  011

   عمرو اسامه فواد حسن متولى شيحه 1170167107176300  016

   ؼاده رجب عبدالفتاح ابراهيم شهاب الدين 1170167117171670  013

   ؼاده طاهر احمد المرسى نيل 1170167117171100  010

   ؼاده محمد السيد ابراهيم تراب 1170167117171383  010

   ؼاده محمد على سيداحمد المقدم 1170167117171308  011

   فايزه احمد حنفى راشد احمد 1170167117177018  010

   فرج مسعد فرج الطويل 1170167117171611  018

   فريده فتح هللا عبده قرمان 1170167117177061  011

   كريم احمد عبد الحميد امين شتا 1170167117177170  077

   الميس وائل سمير احمد الديب 1170167117177100  071

   لميس خالد عبدالرحمن عبدالحميد 1170167117171633  076

ورينا حسنى عبدالستار درويشل 1170167117177803  073   
 

   ليلى ابراهيم على كامل حسبو 1170167117176106  070

   ليلى فوزى عبدالحميد على العبد 1170167117176103  070

   محمد رضا محمد محمد فايد 1170167117177608  071

   محمد زكريا نبيه نور السيد البالط 1170167117177071  070

عبده راشدمحمد عادل  1170167117176100  078    

   محمد محمد عبدالؽنى محمد بركات 1170167107171108  071

   محمد محمود حسن ابراهيم ابو عبيه 1170167117171616  017
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الئحت جذيذة       اللغت االًجليزيت                   قسن

 ( 18لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  لتوقيعا نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  محمد يسرى على عمر 1170167117171168  011
 

   محمود اسامه محمد عبدالمبدى سالمه 1170167117176100  016

   محمود الباز عبد الحى السيد 1170167117171337  013

   محمود سعد السيد احمد  117016710717001  010

   محمود محروس على بيلى منيسى 1170167117177161  010

  مرفت عالء حسنى حسن عطاهلل 1170167117171068  011
 

   مروه سامى موسى محمد عويس 1170167117177800  010

   مروه عالء عبدالفتاح مرسى ؼانم 1170167117177308  018

  مريم صبحى محمد محمد الخواجه 1170167117177170  011
 

   مريم عاطؾ سعد عبد الحى عبد الباقى 1170167117171671  067

  مصطفى ابراهيم السيد ابراهيم عزام 1170167117171306  061
 

   مصطفى محمود ابراهيم محمود 1170167117171160  066

   معاذ مصطفى على دياب 1170167107171710  063

   منار على محمد احمد سليمان 1170167117177001  060

   منه ابراهيم محمد محمد احمد المسعد 1170167117171613  060

سامه مختار محمد احمد جبرمنه هللا ا 1170167117171678  061    

   منى خميس ابراهيم عسكر 1170167117177111  060

   منى عواد عبد الفتاح خميس عواد 1170167117171777  068

   منى وائل المحمدى المصرى 1170167117171310  061

   مها محمد حمزة ابراهيم زقزوق 1170167117176110  037

   مى العربى احمد الجزار 1170167117177801  031

   مى جمال عبد هللا يوسؾ عمرو 1170167107177117  036

  مى رضا عبدالحى احمد المعداوى 1170167107177308  033
 

   مياده ماهر عبد الهادى ابراهيم 1170167117177306  030

   ميرفت وحيد عبد المرضى سليم 1170167117171368  030

   مينا كيرلس سعد عوض هللا 1170167117177160  031

   ناديه على منصور على محمد 1170167117176108  030

   ناصر السيد محمد محمد حنفى 1170167107177660  038

   نبيله محروس بيومى عيسى 1170167107177071  031

   نجاه ابراهيم على ابراهيم 1170167117171013  007
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت جذيذة    اللغت االًجليزيت                     قسن

 (19 لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ندا على السيد حسن عبدالقادر 1170167117171630  001
 

   ندى فتح هللا شاكر عبد الستار فتح هللا 1170167107177031  006

   ندى متولى عباس السيد مرجان 1170167117171081  003

محمد صالح الصاوى نرمين ناصر 1170167117171111  000   
 

   نرمين يوسؾ على الطباخ 1170167117177108  000

   نشوى نصر سعد نصر الشيخ 1170167117177101  001

  نعمه عبد الهادى عبد المنعم القاضى 1170167117177086  000
 

   نعمه لبيب محمد سالمه 1170167117176371  008

  نها محروس عبد الحميد الشيمى 1170167117171611  001
 

   نهال انور متولى احمد 1170167117177016  007

   نهال كمال محمد مصطفى ؼنيم 1170167117177831  001

   نوال السيد فواد مصطفى ابوعرب 1170167117177008  006

   نورهان سليمان عبد الشافى بعويش 1170167117171301  003

   نورهان محمد عبد الفتاح الحباك 1170167117171617  000

   هاجر حمدى قطب يونس 1170167117177818  000

   هاجر محمد عبد الحميد عبد الحليم عبد اللطيؾ 1170167117177100  001

   هاجر محمد فتوح السيد النوسانى 1170167117177301  000

   هبه محمد محمد عطيه الدسوقى 1170167117176107  008

   هدى شحاته السيد ابراهيم عطيه 1170167117177830  001

دى وليد محمد محمد السعدنىه 1170167117177887  017    

   هدير ثروت احمد عبد اللطيؾ عجالن 1170167117177811  011

  هدير عبد الفتاح احمد محمد يوسؾ 1170167117171700  016
 

   هدير مبروك صالح محمد مبروك 1170167117177111  013

   همس محمد عبد الصمد محمد الشامى 1170167117177881  010

رمضان السيد محمود رشوانهند  1170167117171101  010    

   هند عبد السالم السيد النجار 1170167117176101  011

   هند محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1170167117171738  010

   ياسمين السيد محمد مرشدى على 1170167117177060  018

   ياسمين الصؽير على احمد سلطان 1170167117177706  011

محمد على الفالحياسمين محمد  1170167117177703  007    
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 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة     اللغت االًجليزيت                    قسن

 (21 لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   يسريه مصطفى محمد عبد الحميد ابو زيد 1170167117171713  001

ابر ادهم عطا هللا السعدنىيمنى ص 1170167117176310  006    

   يوسؾ شعبان راشد السيد 1170167117171161  003

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   اهيزح عبدل علي شبُيي   000

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

  ثريا مصطفى عبد المنعم مصطفى 1170167107177100  000
 

عبدالدايمخلود خالد محمد كمال صابر  1170167107177330  001    

  محمد يسرى مرسى سيداحمد فياله 1170167107176616  000
 

   نوران حسنى بدوى عاشور 1170167107171310  008

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   محمد محمود احمد عبدالمعطى 1170167137171631  001

   هدير محمد على محمد ابراهيم 1170167107171600  087
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 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة       اللغت االًجليزيت                  قسن

 (21لجٌت رقن )               ( ساب) اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد محمد مصطفى قطب المؽنى 1170167107176710  081
 

   اسراء رضا محمد مهران 1170167117176108  086

  اسراء طلعت عيد الصعيدى 1170167117176076  083
 

   اسماء بهاء الدين كمال محمد السروجى 1170167117176301  080

   اسماء جمال عبد هللا زعفان 1170167117176086  080

شلبى عطيه الدويحى اسماء 1170167117171001  081   
 

   اسماء طاهر عبد الحميد عطا النجار 1170167117176010  080

   اسماء عبد الجواد سعد عبد الجواد سعد 1170167117176100  088

  اسماء عبد الحميد عبد الحميد على سليم 1170167117176103  081
 

   اسماعيل اسامه اسماعيل محمد النجار 1170167117176610  017

  االء يسرى زكريا العمرى 1170167117176680  011
 

   امل ربيع عبد الرازق اسماعيل 1170167117176101  016

   امل رمضان على ؼازى رزقه 1170167117171106  013

   امنيه عبدهللا شحاته رمضان سرحان 1170167107171010  010

   اميره عبد الحكيم عبد الهادى سيد احمد 1170167107171083  010

   اميره كامل زكريا رزق الفخرانى 1170167117176610  011

   ايمان عماد الدين عبدالمنعم ابراهيم البنا 1170167117171113  010

   ايه ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعاطى 1170167117176710  018

   ايه اشرؾ احمد عطيه 1170167117176630  011

   تسنيم محمد محمد احمد سليم 1170167117176111  177
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 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة        اللغت االًجليزيت                 قسن

 (21 لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  حسن محمد احمد الشربينى 1170167117176113  171
 

  حنان جمعه محمد منشاوى حالوه 1170167117176110  176
 

  خلود مجدى عبد العزيز عباس 1170167117176110  173
 

  دنيا احمد محمد شعبان 1170167117176677  170
 

  دنيا اسماعيل فتحى السيد الؽنامى 1170167117176387  170
 

  دينا طلعت الؽريب السيد احمد 1170167107171013  171
 

   احمد عرجاوىدينا عبد هللا 1170167117176376  170
 

  رباح على نصر على حمد 1170167117171087  178
 

  رحاب عطيه عبد الحميد خير الدين 1170167117176110  171
 

  رنا احمد سعيد احمد بدير 1170167117176313  117
 

  روضه عبد المنعم احمد السعيد الجمل 1170167117176600  111
 

   روفيده جالل على حواس 1170167117176611  116

   ريم سمير كامل محمود ابراهيم 1170167117176017  113

   ريهام حموده رجب عبد الحميد المحالوى 1170167117176011  110

  ريهام رضا السعيد على مشعل 1170167117176017  110
 

   ريهام محمد شحاته الشامى 1170167117171831  111

   زكريا عبد المجيد محمد عجميه 1170167107176633  110

  زينب عبد الفتاح احمد عبد الكريم 1170167117176711  118
 

   ساره السيد عبد المنعم محمد 1170167117176036  111

   سناء محمود انور صادق محمود ابو النضر 1170167117171838  167

   شروق حسنى محمد محمد درويش 1170167117171801  161

   شروق عادل محمود الؽايش 1170167117176107  166

   شوقى حسن شوقى حسن الحلوانى 1170167117176071  163

   شيماء خميس ابراهيم خليل الشافعى 1170167117176060  160

   شيماء فتحى عبد الفتاح محمد كروان 1170167117176673  160

   شيماء محمد مسعود حامد 1170167117176100  161

   صبرى رضا عبد العزيز احمد 1170167107176061  160

على مصطفى محمود ابو بكرعبد الرحمن  1170167117176111  168    

   عبير محمد ابوالمكارم عبدالرازق فريج 1170167107171031  161

   عفاؾ محمد يونس محمود حسن عرفه 1170167117176018  137
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 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة        لغت االًجليزيت                 ال قسن

 (22لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــساال الزقن االكبديوي  

  عمرو فتحى محمد عبد العال 1170167107176136  131
 

   عيناء صبرى محمد عبدالرازق 1170167117176038  136

   فوزيه عبد الحكيم حسن ابو المكارم 1170167117171037  133

   فيفى عاطؾ فتح هللا الجمل 1170167117176003  130

مل حسن جاويشكامل حسن كا 1170167117176111  130    

   لمياء ناصؾ عبد العزيز محمد بيلى 1170167117176710  131

   محمد سعد فتح هللا على 1170167107171101  130

   محمد صالح عبد الصمد عبد الجليل 1170167107171001  138

   محمد نصر السيد محمود 1170167117176010  131

   مروه عماد بسيونى الشوادفى 1170167107171006  107

   مروه محمود توفيق السيد 1170167107176610  101

   مريم مصطفى فرج حسن على 1170167107176013  106

   مصطفى رضا عبدالعال محمد مصرى 1170167117176016  103

   مصطفى محمود رسمى اسماعيل البرهامى 1170167117171801  100

   منى احمد محمد عباسى 1170167117171061  100

بدير احمد الديب منى قطب 1170167107176110  101    

   مياده محمد السيد محمد قدره 1170167117176101  100

   نداء حسين السيد ؼازى مصطفى 1170167107171038  108

   نسمه جميل شعبان عبد الحميد 1170167117176668  101

   نهله عبد المحسن احمد محمود ابوعاليه 1170167117176100  107

تاح محمد طاهرنورا مصطفى عبدالف 1170167117176611  101    

   نوران عبد المنصؾ المحمدى توفيق عثمان 1170167117171108  106

   نيره كارم محمود عباس اسماعيل 1170167117176010  103

   هاله محمد صبرى شلبى شاهين 1170167117176600  100

   والء اشرؾ عطا هللا بيومى الريس 1170167117176331  100

ى محمد القصاصوليد محمد عيسو 1170167107176680  101    

   ياسر نصر عبد العزيز يونس 1170167117176670  100

   ياسمين محروس شفيق ابراهيم محمد 1170167117176010  108
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 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة       اللغت االًجليزيت                  قسن

 ( 22لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 وى هستجذوىـــــهحول طــــالب
   ًبديخ هصطفي عيسي هصطفي   101

 هستجذوى الث ػلـــياــــؤُـــــه طــــالب

   اسالم محمود عبد الهادى محمد 1170167117176100  117
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 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة        اللغت االًجليزيت                 قسن

 (  23  لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 هستجذوى الث ػلـــياـــــؤُــــه طــــالب -تابــــغ :

   شريؾ عبد المنعم محمد ابراهيم 1170167117176101  111

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ابرار فتحى عبد الرحيم راضى جلهوم 1170167167171011  116

   دينا عبد هللا ايوب زؼلول 1170167107171013  113

ررانيا حسن محمد حسن عبدالهادى خض 1170167107171161  110   
 

   طارق وجدى محمد عبد الرازق عنتر الزعويلى 1170167107176060  110

   لمياء جمال شعبان عرجاوى عاشور 1170167107171111  111

   ماجده شكرى ابراهيم محمد ابوعمو 1170167107176636  110
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 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

11 

Kafrelsheikh University
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الئحت جذيذة                          فرًسيتاللغت ال قسن

 ( 24لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم رافت شوقى على ابراهيم 1170167117177071  111
 

   ابراهيم محمد على ابراهيم قنديل 1170167117176036  116

  احمد حامد عبدهللا عبدالرحمن كرسون 1170167107171000  113
 

   احمد خيرى عبدالمقصود عبد الفتاح محمد العرفى 1170167107177110  110

   احمد عبد العزيز شرفاد نويجى 1170167117177771  110

   اسراء ابراهيم عبد النبى حسين زيان 1170167117177010  111

  اسراء احمد عبد اللطيؾ محمد محمد عتمان 1170167117177301  110
 

   اسراء حمدى مرزوق عيد 1170167117177010  118

   اسراء صبرى محمد فرج 1170167117171131  111

  اسراء عالء الدين السعيد عبدالخالق 1170167117177137  077
 

   اسراء محمد محمد السيد قورة 1170167117171710  071

  اسماء دسوقى جاد المولى الدسوقى 1170167117177108  076
 

   اسماء طارق السيد على شهاب الدين 1170167117177811  073

   اسماء عادل حسن محمود سالمه 1170167117171731  070

   اسماء عبد الستار على سبع 1170167117171018  070

   اسماء عصام ادريس البدوى 1170167117171107  071

اعيل عبد هللا اسماعيل عبد هللا عمراسم 1170167117177180  070    

   االء احمد ابراهيم العمرى 1170167117177000  078

   االء جمال حسينى عوض الشامى 1170167117177316  071

   االء عادل عبد اللطيؾ السيد حسين 1170167117177677  017

   االء عبد الوهاب محمد النمكى 1170167117171801  011

راء على السيد الشربينى السيد الفرارجىالزه 1170167117171110  016    

   السيد احمد الباز السيد الباز 1170167117177300  013

   السيد عباس السيد راضى 1170167117177007  010

  الهام السيد محمد عبد هللا البسطويسى 1170167117171001  010
 

   امال رائد ابراهيم يوسؾ العبد 1170167117171100  011

   امانى اشرؾ ابراهيم البستاوى 1170167117177061  010

   امانى رمضان محمد محمد شويل 1170167117171078  018

   امانى صالح عبد اللطيؾ عبد الحليم 1170167117171170  011

   امل ابراهيم ابراهيم على فاضل 1170167117177016  067
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Kafrelsheikh University
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الئحت جذيذة                ت الفرًسيت         اللغ قسن

 ( 25 لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  امل دياب سعد احمد عبد ربه 1170167117176731  061
 

   امل محمد عمر عبد الصمد 1170167117176701  066

  امنيه ماجد محمد ابوالخير 1170167117177870  063
 

محمد محمد اميره اشرؾ ذكريا 1170167117171636  060    

   اميره السيد محمد حماده 1170167117171318  060

   اميره سعد على جمعه 1170167117177010  061

  اميره سعد مبارك على مبارك 1170167117176010  060
 

   اميره شوقى مصطفى محمد البنا 1170167117177010  068

   اميره هاشم درويش السيد عبد الكريم 1170167117171301  061

  اميره يونس فتحى بهيج 1170167117177300  037
 

   امينه صالح محمد خليل 1170167117177106  031

  ان عماد صبرى جرجس 1170167117171370  036
 

   انؽام محمد عبدالمقصود احمد الشحات 1170167117171101  033

   ايمان ابراهيم فرحات سليمان محمد الجداوى 1170167107177060  030

السعيد محمد عبد الحميد عبدربهايمان  1170167117177810  030    

   ايمان عبد العال عبد المنعم مرسى عبد العال 1170167117177107  031

   ايمان عزت عبد اللطيؾ ابراهيم الروينى 1170167117176711  030

   ايناس رياض عبد العزيز على الحداد 1170167117171311  038

   ايناس محمد طلبة فريج ابو على 1170167117177817  031

   ايناس نبيل مندوه عبد الحميد عكاز 1170167117177811  007

   ايه السيد بدير محمد امبابى 1170167117171117  001

   ايه رافت اسماعيل محمد الؽريب 1170167117177117  006

   ايه عادل محمد محمد عالء الدين 1170167117171817  003

   ايه على جمعه على احمد الحمامى 1170167117176301  000

  ايه على محمد عمر السنور 1170167107177108  000
 

   ايه عماد سعد ابو طويله 1170167117177008  001

   ايه محمد عبدالفتاح بدير السيد 1170167117171106  000

   ايه محمود جبر على سليم 1170167117177370  008

   ايه مسعود محمد السيد على 1170167117177370  001

عوض حسن سالمايه يحى  1170167117177118  007    
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الئحت جذيذة        ت الفرًسيت                  اللغ قسن

 ( 26لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  بسمه ماهر شعيشع عبد الستار العساسى 1170167117171700  001
 

يسى محمد عيسىتؽريد سمير ع 1170167117171180  006    

  جيهان اشرؾ عبد الرحمن عبد الفتاح المندوه 1170167117177087  003
 

   حسام مجدى الشحات عبدهللا ؼزى 1170167117171108  000

   حسام مسعد عبد العزيز عبد المقصود 1170167117177016  000

   حسناء عصام احمد السيد احمد السحيمى 1170167117177010  001

  حماده عبد الخالق رشاد كيالنى 1170167117171031  000
 

   حنان محمد متولى محمد احمد 1170167117171718  008

   داليا كامل احمد النزهى 1170167117171000  001

  دعاء شعبان حسن محمد الخولى 1170167117171830  017
 

   ذكرى اشرؾ يوسؾ محمد عبدالعاطى 1170167117171006  011

ون ابومنصوررانيا سعد حسن ع 1170167117176010  016   
 

   رضا صفوت السيد عيسى 1170167117171100  013

   رقيه على اسماعيل عبدالحميد محمد الشهاوى 1170167117171003  010

   رهام احمد السعيد محمد البدراوى 1170167117171736  010

   ريحاب فوزى امين ؼيطانى 1170167117177000  011

   ريهام رفعت محمد حسن 1170167117171111  010

   ساره احمد رافت محمد احمد كسر 1170167117171730  018

   ساره سامح عوض على 1170167117171101  011

   ساره على محمد عيد 1170167117177838  007

   ساره عونى عبد الونيس محمد جربيع 1170167117171000  001

   ساره فضل رمضان محمد على 1170167117176771  006

الرشيد السيد خفاجىساره ماهر عبد  1170167117176081  003    

   ساره مصطفى عبد الروؾ محمد حسن 1170167117177080  000

  ساره يحى عبد الفتاح محمد رحيم 1170167117176010  000
 

   سعاد عادل قدرى المكاوى 1170167117177601  001

   سعيده مدحت عبدالهادى ؼازى الخولى 1170167117177613  000

ن سليمهسلمى عبدهللا عدال 1170167117177813  008    

   سمر احمد محمد احمد عبدالحليم 1170167117177130  001

   سمر على ابراهيم عبدالحافظ 1170167117177100  087
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة        ت الفرًسيت                  اللغ قسن

 (27 لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 حظبد هال التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  سها على احمد محمد سعده 1170167117171011  081
 

   سومه عبدالجليل فتحى القاضى 1170167117171010  086

  سومه على على محمد منصور 1170167117177378  083
 

   شاهندا محمد عبدهللا احمد مصطفى طه 1170167117176001  080

   شاهنده شرؾ الدين السيد محمد شرؾ الدين 1170167117171118  080

   شريؾ امير جمال دقرن 1170167117177111  081

  شيماء الشاذلى احمد محمد عمار 1170167117171610  080
 

   شيماء الشحات عبدالؽنى سالم محمد 1170167117171108  088

   شيماء حامد محمود حامد 1170167117177361  081

  صابرين ايمن السعيد احمد بسيونى 1170167117177101  017
 

   صباح سعيد على ابو شاهين 1170167117171338  011

  صالح محمد السيد السيد النحاس 1170167117177010  016
 

   ضحى احمد محمد الؽنيمى 1170167117171318  013

   عبير رشاد شحاتة محمود احمد 1170167117177110  010

   عتاب هنداوى عبد الحليم هنداوى 1170167117176660  010

ى حسينعرفه على عرفه عل 1170167117176018  011    

   عزه السيد عبدالدايم لبيب 1170167117171088  010

   عزه عاطؾ حسن عبد السالم حب هللا 1170167117177000  018

   عزيزه محمد عبدالمجيد موسى 1170167117171008  011

   عصر احمد عصراحمد داود 1170167117171301  877

   عطاؾ عبد هللا السيد محمد احمد 1170167117177076  871

   عالء عبد الحليم راؼب المهدى نوح 1170167117177070  876

   على احمد عبد الحفيظ ابوشعيشع شريؾ 1170167117176013  873

   علياء عزمى عبدالحميد الجزار 1170167117171018  870

  ؼاده ماهر احمد الزعيم 1170167107177831  870
 

   ؼاده يونس محمد امين عبد العزيز 1170167117171730  871

   فاتن السيد خليفه مصطفى جبر 1170167117177181  870

   فاتن منير عبد السميع عبد الوهاب 1170167117177118  878

   فاطمه احمد المتولى المتولى الشربينى 1170167117171000  871

   فاطمه السيد المتولى السيد احمد فلفل 1170167117171781  817
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ت جذيذة الئح       ت الفرًسيت                  اللغ قسن

 (28لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  فاطمه جمال عبدالحى البسطويسى 1170167117171103  811
 

   فاطمه جمال يوسؾ يوسؾ محمد 1170167117171700  816

  فاطمه جمعه يوسؾ احمد محمود 1170167117176010  813
 

   فاطمه عبد الحليم ابو زيد عفيفى 1170167117176101  810

   فاطمه محمود لطفى سعداوى عبد العال 1170167117177360  810

   فدا اشرؾ عبد الفتاح المشد 1170167117177003  811

  فوزيه يوسؾ محمد حامد ضاهر 1170167117177011  810
 

   كريمه السيد السيد البسيونى موسى 1170167117177036  818

   لبنى عبدالعزيز مصطفى الشاملى شلبى 1170167117177661  811

  لمياء جمال محمد فهمى ابو النضر 1170167117171300  867
 

   ليلى ناجى حسن ابوالمجد شرشير 1170167117177008  861

  ماجده السعيد محمد على دردره 1170167117171101  866
 

   مارينا مجدى نصيؾ حبيب عازر 1170167117177107  863

   محمد السيد محمد محمد شرؾ الدين 1170167117171330  860

   محمد حمدى طه جوهر 1170167107171106  860

   محمد رمضان ابراهيم يوسؾ امان 1170167117177011  861

   محمد محمد عبدالحميد ناجى المعداوى 1170167117177003  860

   محمد مصطفى محمد العربى احمد حماد 1170167117171307  868

حمود على عبد الحميد عبد النبىم 1170167117176817  861    

   محمود نبيل عبد المجيد مصطفى عثمان 1170167107177600  837

   مروه وجيه عبده محمد عيد 1170167117171171  831

   مريم اسامه احمد محمد 1170167117177011  836

   منار انور عبد الؽفار ايوب 1170167117171000  833

حمد البربرىمنال عزت محمود م 1170167117177107  830    

  مى ابراهيم محمد ابراهيم دياب 1170167117171008  830
 

   مى اسماعيل اسماعيل طه الروينى 1170167117176000  831

   مى عادل حسب هللا عيد مصطفى 1170167117177101  830

   مياده السعيد عبد الجليل محمد ايوب 1170167117177087  838

صطفى عبد الفتاحميرنا السيد مصطفى م 1170167117171016  831    

   نانسى اشرؾ سيؾ النصر يوسؾ سيؾ النصر 1170167117171001  807
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة       ت                   الفرًسي اللغت قسن

 (29لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

عبد هللا صالح فرج ناهد محمد 1170167117177810  801   
 

   ندا مصطفى محمد على الصعيدى 1170167117171017  806

  ندى خالد عبد هللا منصور 1170167117177371  803
 

   ندى محمد رمضان عبدالعاطى فرج 1170167117177803  800

   نرمين سمير احمد احمد المالح 1170167117171001  800

ترنسرين خميس محمد مسعد زعي 1170167117177081  801    

  نهال السيد محمد اسماعيل 1170167117177110  800
 

   نوال ابو الفتوح مصطفى يوسؾ داود 1170167117176016  808

   نوره محمد محمود حسن شاهين 1170167117177788  801

  نورهان بسيونى خليل عطيه محمد النحراوى 1170167117171816  807
 

   نورهان طارق شاكر احمد بدوى 1170167117171701  801

  نورهان عادل جالل عبدالجواد االخريطى 1170167117177810  806
 

   نورهان عبد الوهاب انور عبد المقصود 1170167117177103  803

   هاجر محمد السيد العشرى 1170167117171301  800

   هدى جاد عبدالقوى جاد 1170167117177100  800

ةهدير محمد حمد السيد محمد الطيب ابوكيل 1170167117177867  801    

   هدير هانى صابر عبد الحفيظ خليفه 1170167117171600  800

   هند احمد عبدالحميد حمدان 1170167117176766  808

   هند محمد كمال عبد المنعم 1170167117177081  801

   ورده رمضان ابوالعباس عبد القادر 1170167117176018  817

   وفاء طه محمد ابراهيم منتصر 1170167117177800  811

   وفاء عبدالمجيد الشهاوى ابو شعيشع 1170167117177108  816

   وفاء محمد السيد سالمه فرج 1170167117177830  813

   وفاء مرسى ابراهيم طلبه الفار 1170167117177083  810

  والء شحاته حسن ابو زالط 1170167117176600  810
 

   وليد رزق السعيد على بريك 1170167117177801  811

ارا حسن رجب عبده خليلي 1170167117177007  810    

   يارا عبد المنعم الخليلى فرج 1170167117176010  818

   يارا عماد السيد ابراهيم شرؾ 1170167117171716  811

   ياسمين ابراهيم سعد هاشم مصطفى 1170167117177110  807
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 ( 03جلهة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة الفرنسية                           قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ياسمين الشحات عبدالعزيز العفيفى 1170167117177110  801
 

   ياسمين عادل ابراهيم متولى 1170167117177816  806

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   حٌبى عوبد هحوذ احوذ عجذٍ   803

 ػـــــادٍطــــالب باقـــــــوى لال

   اسالم السيد محمد محمد داود 1170167107177730  800

  اشرقت جمال على حسين الخطيب 1170167107171060  800
 

   اشرقت محمود احمد محمد زيدان 1170167107177100  801

   امل جمال عبد الروؾ بيومى سرور 1170167107177316  800

  ايمان حمدى ابراهيم محمود خليل 1170167107177101  808
 

   ايه محمود عبد العليم محمد عامر 1170167107171806  801

  عاطؾ ابوالنصر محمد ابراهيم ابو القمصان 1170167107176011  887
 

   عبد هللا محمد اسماعيل ابراهيم 1170167107177110  881

   محمد ابراهيم رجب محمد 1170167107177110  886

   محمد اسامه محمد الصعيدى 1170167107177818  883

   محمد حسين محمد محمد مرعى 1170167107176310  880

   محمد حلمى شحاتة الشهاوى 1170167107177667  880

   محمد صالح ابراهيم عتمان 1170167107177638  881

   محمد عبدالؽنى عبدالستار احمد 1170167107177168  880

   محمود الشوادفى عبد العاطى حجازى 1170167107177013  888

نار خالد السيد عبدالرازق السيدم 1170167107171836  881    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج
  احمد نصر عبدالحميد عبدالبارى 1170167107176671  817

 

   اسراء حمدى مصطفى ؼازى 1170167137176780  811

   ندى عبدالسالم سعد محمود ابوطاحون 1170167107177816  816
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 ( 03 جلهة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    اللغة الفرنسية                  قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم عبدالسالم عيد ابراهيم المصرى 1170167117176013  813
 

ىاحمد سعيد ابراهيم دسوقى حفناو 1170167117176611  810    

  اسراء السيد عبد العظيم حسين المواردى 1170167117176008  810
 

   اسراء السيد محمد المؽازى احمد 1170167117176000  811

   اسراء ايمن السيد مسعود 1170167117176106  810

   اسراء كرم عبد الفتاح محمد عيسى 1170167117171800  818

  اسالم صالح محمد بدران 1170167117176870  811
 

   اسماء سمير سعد على الشيخ 1170167117171861  177
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 ( 03جلهة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة    اللغة الفرنسية                           قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   اسماء محب البسطويسى السيد البسطويسى 1170167107171011  171

  اسماء محمد حامد شحاته 1170167117171008  176
 

   اسماء مصطفى على على زعلوك 1170167117176738  173

  االء رفعت ؼازى شرؾ 1170167117176381  170
 

   االء محمد عبد القوى محمد النجار 1170167117171001  170

   امانى عبدالمطلب حجازى عمر حسين 1170167117176606  171

   اميره السيد كامل الشربينى ابراهيم 1170167117176010  170

   اميره حماده محمد محمد عبد الرحمن 1170167117171871  178

عبد المولى السعدنىاميره خالد عطا هللا  1170167117176316  171    

   اميره سمير محمد ابراهيم نصير 1170167117171808  117

   اميره نبيه عبد المجيد المهدى 1170167117176001  111

   ايمان رمضان مصطفى عامر 1170167117176060  116

   ايمان محمد ابراهيم محمد الصاوى 1170167117171170  113

ضيؾ هللا ايه ابراهيم كامل على 1170167107171176  110    

   ايه احمد السيد شاهين محمد عبد الرحمن 1170167117176006  110

   ايه فتحى عبد الحميد محمد حجاج 1170167117176331  111

  ايه محمود عبد النبى محمود ؼنيم 1170167117176030  110
 

   ايه وائل حسين جامع ابونصره 1170167117176010  118

رحيم حامد حمزهخلود صادق عبد ال 1170167117176008  111    

   دعاء شعبان كامل بدران 1170167117176300  167

   رضوه رشدى السيد حسبو العراقى 1170167117171110  161

   روان سعيد محمود عبد الجواد محمد 1170167117171171  166

   ريهام يوسؾ مصطفى محمد بدار 1170167117176718  163

عمر ساره محمد عبد الفتاح السيد 1170167117171100  160    

   سحر حمام عبد الستار عبد الستار السخاوى 1170167117176060  160

   سعاد ابراهيم السيد سيداحمد هيكل 1170167117176111  161

   سلمى حسين محمود محمد عنانى الشامى 1170167117176866  160

   سمر حمدى يوسؾ احمد 1170167117176110  168

اتسمر عماد حمدى زكى الزي 1170167117176011  161    

   سمير محمد عباده محمد الشحات 1170167117176873  137
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 (03 جلهة رقم )               ( انتساب)الئحة جديدة    اللغة الفرنسية                           قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

د ؼلمششيماء السيد عبدالحميد عبدالحمي 1170167117176301  131    

  صابرين محمد فضل طمان 1170167117176018  136
 

   علياء عبد الجواد محمد احمد القصاص 1170167117176060  133

  فاطمه عبد هللا بدير محمد 1170167117171800  130
 

   ماهر محمد محمد محمد نجيمه 1170167117176076  130

   محمد ممدوح ابراهيم محمد 1170167117176137  131

   محمد نجاح عبد الروؾ نجاح 1170167117176161  130

   محمد يوسؾ السعيد محمد فياض 1170167117176863  138

   محمود حسنى بهنسى ابراهيم الشباسى 1170167117171011  131

   منصور محفوظ يوسؾ الفالح 1170167117171000  107

   منه هللا حسن عبد العزيز مصطفى الريفى 1170167117176330  101

   مى محمود فتحى محمود شلبى 1170167117176006  106

   نسرين نشات محمود ابراهيم محمود 1170167117176713  103

   نسمه اسماعيل محمد اسماعيل حسين 1170167117176037  100

   نورهان احمد محمود الدسوقى احمد 1170167107176317  100

   نورهان محمد عبد الروؾ شراكى 1170167117171110  101

ر فوزى مرعى ابراهيم حسانهاج 1170167117171111  100   
 

   هبه صالح محمد اسماعيل صالح 1170167117176106  108

   هبه عبد الستار ابو الفتوح مرسى 1170167117176068  101

   هشام حافظ حسنى حافظ فرحات 1170167117176610  107

   ياسمين محمد احمد طلبه 1170167117176001  101

ى المدنىيوسؾ محمد درويش مصطف 1170167117176337  106    

   يوسؾ محمد عباس عبدالرحمن الجندى 1170167117176113  103

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   اسماء صالح محمد حالوه 1170167107171880  100

   انعام سمير مصطفى عطيان 1170167107176101  100

   ايه السيد احمد محمد عبد هللا 1170167107176110  101

   ايهاب محمد احمد النمكى 1170167107176011  100

   بسمه على احمد احمد وفا 1170167107176668  108

   سالى عبدالسيد سعد رزق هللا ميخائيل 1170167107176010  101

   شيماء محمود محمد محمود ابو على 1170167107171870  117
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 (00جلهة رقم )               ( انتساب)الئحة جديدة    اللغة الفرنسية                           قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ -تـــابـــغ  :

  لبنى هشام محمد محمد فخر الدين 1170167107171010  111
 

   ناديه عبدالمنعم محمد ابوشوشه 1170167107171011  116

بان فهمى شعباننورا فهيم شع 1170167107176807  113    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   احمد ناصر جابر ابو شعرة 1170167137171108  110
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 (03جلهة رقم )                 ( ظامانت)الئحة جديدة                              المـــــــاالع قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم جمال ابراهيم عابدين 1170167117177118  111
 

   ابراهيم محمد احمد احمد عطا هللا 1170167117171706  116

  ابراهيم محمد البيومى البندارى الزؼبى 1170167117171001  113
 

   ابراهيم محمد الحسينى محمد العجمى 1170167107176760  110

   ابراهيم ناصر نصر عمران 1170167117171371  110

   احمد ابراهيم سليمان راشد 1170167117177013  111

  احمد احمد فتحى احمد البحيرى 1170167107171713  110
 

   احمد خالد احمد احمد ماجور 1170167117177011  118

   احمد عصام الدين احمد على نصر 1170167107177770  111

  احمد على سالم على سالم 1170167117177081  1777
 

   احمد ياسر عبد النبى ابراهيم صباح 1170167117176861  1771

  اسراء احمد السيد احمد يوسؾ 1170167117177100  1776
 

   اسراء السيد محمد البرى 1170167117171600  1773

   اسراء عادل محمد جابر قادومه 1170167117171078  1770

   اسراء عصام منير عمران شرؾ الدين 1170167117176067  1770

   اسراء ماجد عبد السيد محمد ادم 1170167117177676  1771

   اسراء محمد عبدالبارى السيد 1170167117176111  1770

منصور بيومى اسراء محمد 1170167117171076  1778    

   اسماء ابوالنجاه محمد الجندى 1170167117176033  1771

   اسماء الشوادفى بيومى محمد 1170167117171660  1717

   اسماء سالمه محمد عبد السالم 1170167117171360  1711

   اسماء فارس عيسى جوده حميده 1170167117177810  1716

   اشرقت احمد عبدالحليم فيود 1170167117177373  1713

  االء رفعت السيد بسيونى 1170167117171010  1710
 

   االء عبد الخالق عبد الخالق احمد الموافى 1170167117171060  1710

   االء ناهات احمد بدر عبد الجواد 1170167117177073  1711

   االء نظمى سعد ابراهيم الدوانسى 1170167117171111  1710

   الشيماء رضا السيد المكاوى 1170167117177700  1718

   امال رمزى مختار حمدون شلبى 1170167117177117  1711

   امل طارق ابراهيم محمد الشرقاوى 1170167117173730  1767
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 (03 جلهة رقم )                         )انتظام (الئحة جديدة                        االعـــــــالم    قسم

 بد هالحظ التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   امل عبد العليم سعد ابواسماعيل 1170167117176730  1761

  امنيه سعد على ابراهيم السنهورى 1170167117171877  1766
 

   امنيه محمد عبد اللطيؾ احمد محمد 1170167117177680  1763

   امير خالد حامد اسماعيل الفالؽى 1170167107171163  1760

هللا امير على احمد الدسترى عبد 1170167107171778  1760    

  اميره مختار عبد هللا على القعود 1170167117177803  1761
 

   انجى السعودى عبد التواب محمد 1170167117171770  1760

   انجى حمدى عطيه على جاد 1170167117173730  1768

  انس احمد محمد محمد احمد ابو العنين 1170167117177631  1761
 

   انؽام محمد حسن على دويدار 1170167117171011  1737

  ايمان جمال احمد ابراهيم محمد عبد الخالق 1170167117177310  1731
 

   ايمان حافظ عبد العاطى على بدوى 1170167117177681  1736

   ايمان سعيد مصطفى رمضان دار 1170167117171811  1733

   ايمان عادل عوض ابو الوفا 1170167117171101  1730

عزيز الكاشؾايمان محمد عبد السالم عبد ال 1170167117171386  1730    

   ايناس حمدى عطيه على جاد 1170167117177101  1731

   ايه احمد حمدى حجازى اسماعيل 1170167117171103  1730

   ايه احمد محمد سيد احمد الدوبى 1170167117177070  1738

   ايه السيد ابراهيم قريطنه 1170167117171186  1731

   ايه سمير عبد الؽفار عالم 1170167117177001  1707

   ايه على فتحى محمد النويشى 1170167117171707  1701

  ايه كرم محمد عزام 1170167117171667  1706
 

   بسمه ابراهيم محمد النمراوى 1170167117177111  1703

   بسنت جمعه احمد المرسى ابراهيم 1170167107177601  1700

   بهيره محمد كامل محمد محرز 1170167117177110  1700

وقى محمد حسين الطحانتؽريد الدس 1170167117171371  1701    

   ثريا مديح النبى ابوالفتوح احمد المالح 1170167117171813  1700

   جمعه عيد التهامى عجيز 1170167117177700  1708

   حسام عبد الفتاح رجب البسطويسى 1170167117171681  1701

   حكمت يوسؾ عبدالؽفار محمد العبد 1170167117177110  1707
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 ( 03جلهة رقم )                         )انتظام (الئحة جديدة                      االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   حياة ابراهيم فتحى السقا 1170167107171176  1701

   خالد مرسى عثمان مرسى الجزايرلى 1170167117176113  1706

هللا الشحات الدسوقىداليا عبد  1170167117171786  1703    

  دنيا احمد محمد محمد مطاوع 1170167117171066  1700
 

   دنيا حسام الدين مصطفى على حسان 1170167107177700  1700

   دنيا عامر كمال على ابو حالوه 1170167117177100  1701

  رانيا محمد محمد احمد صومع 1170167117176108  1700
 

احمد خليؾ رضوى عبد المنصؾ على 1170167117177100  1708    

  رمضان مصطفى رمضان مصطفى البنا 1170167117171313  1701
 

   رنا سمير شريؾ عبد السالم مصطفى 1170167117173711  1717

   رنيم مجدى عبدالروؾ منصور 1170167117177113  1711

   رواء عبد الحميد عبد الؽنى عبد هللا بركات 1170167117177801  1716

عبد المنعم حسن الدكش روان محمد فرج 1170167117177131  1713    

   روضه الشرنوبى الشرنوبى بيومى البسيونى 1170167117171000  1710

   ريم محمد رمضان حسن السماحى 1170167117171106  1710

   زهيره وليد عبد العزيز عبد الحميد 1170167117177006  1711

   زياد عادل عبد الؽنى محمود موسى 1170167117173701  1710

   ساره حمزه احمد الؽفلول 1170167117177186  1718

   ساره رافت فواد عبدالسالم 1170167117171101  1711

  ساره يسرى ابراهيم ابراهيم الشيخ 1170167117177106  1707
 

   سلمى احمد عزت احمد البنا 1170167117171100  1701

   سلمى سعيد محمد على ذكرى 1170167117176370  1706

الد فكرونسلمى محمد عبد السالم خ 1170167117177111  1703    

   سماح الشوادفى عبداللطيؾ شحاتة ابو النجا 1170167107177366  1700

   سمر بدر يوسؾ بدر عبد الرحمن 1170167117171070  1700

   سمر صبحى محمد عبدالحليم سعفان 1170167107177317  1701

   سهيله مجدى احمد ابوالسعود البربرى 1170167117171180  1700

يوسؾ بدوى يوسؾ شروق محمد 1170167117177086  1708    

   شيرين خميس خميس محمد ابراهيم 1170167117177163  1701

   شيماء رضوان عبد العزيز محمد الهوارى 1170167117177660  1787

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

47 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 (03جلهة رقم )                         )انتظام (الئحة جديدة                      االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   شيماء فوزى عطا هللا على شعبان 1170167117177138  1781

   ضحى سمير عبدالحميد سعد 1170167117177110  1786

   طارق هالل محمد عبد القادر الفتيانى 1170167117177003  1783

  طاهر محمد الشاملى الصباغ 1170167117171316  1780
 

ن عبد الجواد السيدطاهر محمد رمضا 1170167117177010  1780    

  عبد الرحمن محمد محمود عبد العزيزالمرادنى 1170167117177166  1781
 

   عبد الرحمن نوح ذكى نوح 1170167117177060  1780

   عبد الهادى محمد عبد الهادى محمد حرزه 1170167117177186  1788

   عزه ماهر ابراهيم حسين 1170167117176033  1781

بدير عقيبىعزه يسرى  1170167117171118  1717    

   عال عبدهللا ابراهيم حسن جاويش 1170167107177781  1711

   على السيد عبد هللا محمد الرمادى 1170167107171001  1716

   علياء احمد ابراهيم يوسؾ ابراهيم 1170167117173700  1713

   عماد عوض سليم شاكر مرقص 1170167107171011  1710

اسينؼاده احمد محمد مصطفى ي 1170167117177316  1710    

   ؼاده محمود عبد العزيز المهدى 1170167117177038  1711

   فاطمه عادل ابراهيم خالد يوسؾ 1170167117173701  1710

   فاطمه عبد الوهاب فتحى الزرقانى 1170167117177610  1718

   فاطمه كمال ابراهيم حسن خضر 1170167117171710  1711

  فاطمه محمد على ابراهيم 1170167117177003  1177
 

   فرحان عيد الحسينى عمر 1170167117171080  1171

   كريم ابراهيم عبدالسميع البيومى فايد 1170167107177177  1176

   كريم عصام فرج بدوى 1170167107176030  1173

   كريم عطيه محمد ابو معبد 1170167117177016  1170

   كريم كمال كمال البسطويسى 1170167117171610  1170

حمد محمد البناكمال خالد م 1170167117177601  1171    

   لورا عزت حسن مدكور 1170167117171616  1170

   لوى عصام اسماعيل عبد العزيز 1170167117171110  1178

   متولى احمد متولى محمد عبد الخالق 1170167117177001  1171

   محمد السيد عبد هللا عبد المقصود 1170167107177661  1117
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 ( 03 جلهة رقم )                 )انتظام (الئحة جديدة                              االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  محمد حسان عبد الرحمن عطيه اللواتى 1170167117171311  1111
 

   محمد حفناوى سعد محمد عثمان 1170167117173711  1116

صالح محمد رافت حامد على 1170167107176301  1113    

  محمد رجب عبد العزيز اسماعيل 1170167117177038  1110
 

   محمد رضا محمد عبدالفتاح حسين 1170167117177033  1110

  محمد رمضان سيد احمد محمد الجزايرلى 1170167117171638  1111
 

   محمد سعد محروس خليل 1170167117176603  1110

   محمد سعيد يوسؾ على المدبولى 1170167117171610  1118

   محمد عبدالهادى رشاد عبدالهادى 1170167107177081  1111

   محمد فيض السيد محمود محمد جوده 1170167107177608  1167

   محمد قطب محمود محمد نوح 1170167107177088  1161

   محمد محمد واصؾ محمد الخالل 1170167107171301  1166

   محمد محمود عبدالعظيم يوسؾ 1170167107176007  1163

   مديحه كامل عوض كامل سيؾ الدين 1170167117177781  1160

   مرام عاصم سعد محمد الخطيب 1170167117177108  1160

   مرام ممدوح كمال ضوه 1170167107176030  1161

   مروه رمضان عبد السالم اللواتى 1170167117171116  1160

   مروه سعد حامد ابراهيم بدر 1170167117177100  1168

حمد عبدهمروه محمود حسن م 1170167117177131  1161   
 

   مريم صالح محسن عثمان الجندى 1170167117177610  1137

   مريم عبد الحكيم عبد الوهاب احمد البحراوى 1170167117171810  1131

   مصطفى عاطؾ ابراهيم محمد وهمان 1170167117173701  1136

   مصطفى محمد مصطفى العرجاوى 1170167117176601  1133

دالباقى الجملمصطفى ياسر حسن عب 1170167117177811  1130    

   منه هللا محمد مصطفى الزنفلى 1170167117171071  1130

   منى انور محمد محمود الشربوبى 1170167117171811  1131

   منى حمزه جميل محمد عبد السالم 1170167117171000  1130

   منى سمير عبدالقادر احمد 1170167117176611  1138

   ميريهان انور ؼازى على سالم 1170167117176716  1131

   نجوى ابراهيم عبد الونيس عبد الحميد المنشاوى 1170167117177011  1107
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 (03 جلهة رقم )              )انتظام (الئحة جديدة                              االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

حسان عبد العال حسن ندا عصام الدين 1170167117177331  1101    

   نرمين كمال الدين حسن محمد الشربينى 1170167117177101  1106

  نهله هشام عبد الواحد ابراهيم ؼانم 1170167117177111  1103
 

   نورهان اشرؾ السعيد محمد اسماعيل 1170167117177811  1100

  نورهان سعد فهمى سليمان داود 1170167117177860  1100
 

رهان عادل كامل محمد عبد السالمنو 1170167117177106  1101    

   نورهان محمد عبدالقادر حمزه عون 1170167117177103  1100

   هاجر عادل احمد متولى المحالوى 1170167117171688  1108

   هانم حسين فرج حسين ابراهيم 1170167117177113  1101

   هبه ابراهيم شتا مرسى 1170167117177036  1107

حى عبد النبى على الدينهبه عادل فت 1170167117177811  1101    

   هدير حمدى ابراهيم عوض عبد الوهاب 1170167117177173  1106

   هدير عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1170167117173703  1103

   هشام محمود عبدالقادر حالوه 1170167117177117  1100

   هند حمدى مصطفى مصطفى عرفه 1170167117171811  1100

دا السعيد ابراهيم ابراهيم العمروسىهوي 1170167117173700  1101    

   وسام ابراهيم سعد على 1170167107177770  1100

  والء احمد سيد احمد محمد راشد 1170167117176310  1108
 

   والء جمال ابو السعود احمد عبد الدايم 1170167117177107  1101

   ياره احمد خالد على ابو منصوره 1170167117177100  1117

   ياسمين ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عابدين 1170167117177801  1111

   ياسمين عبد السالم سعد فتح هللا 1170167117171711  1116

   يمنى حاتم محمد الطوخى على الدين 1170167117177376  1113

   يوسؾ صبرى ابو المجد محمد حشاد 1170167117177106  1110

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

راء السيد عبد الفتاح يوسؾاس 1170167107171008  1110    

   اسراء مجدى محمد عبد الحميد ناصر 1170167107173308  1111

   االء محمد عبد العزيز عليوه 1170167107171080  1110

   ساره صالح محمد حامد على الحداد 1170167107176061  1118

   سعد توفيق عبد السالم الؽريب 1170167107177131  1111

ن صابر محمد الدسوقىسلمى حس 1170167107177601  1107    
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 (33 جلهة رقم )                )انتظام (الئحة جديدة                              االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

حمد البتانونىسمر ابو فراج الحسينى م 1170167107177886  1101   
 

   عمار رمضان عمار يوسؾ 1170167107177161  1106

  محمد ابراهيم المتولى الفقى 1170167107171000  1103
 

   محمد عيد السيد عمر القزاز 1170167107171001  1100

   محمد يسرى زكريا العمرى 1170167107177100  1100

   مصطفى شعبان محمد محمد ؼانم 1170167107176013  1101

   منى ابراهيم محمود عثمان العشرى 1170167107171801  1100

   هشام مسعد عطيه يونس حسانين 1170167107171101  1108

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج
   رنا مصطفى عبدالقادر عثمان مصطفى 1170167107176010  1101
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 ( 33 جلهة رقم )               ( )انتسابالئحة جديدة                             االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد ابراهيم عثمان ابراهيم عامر 1170167117173700  1187
 

   احمد اسماعيل احمد اسماعيل خليل 1170167107176778  1181

  احمد رافت احمد محمد عيد 1170167117176771  1186
 

   احمد عبدالهادى عبدالهادى عبدالجليل 1170167107176100  1183

   احمد عالء محمد احمد يوسؾ 1170167117176310  1180

   احمد مجدى بسيونى محمد مصباح 1170167117173700  1180

  احمد محمود عبد العزيز احمد موسى 1170167117176360  1181
 

   اسراء احمد نظمى زيدان 1170167117171008  1180

   اسراء عادل ابراهيم على محمود 1170167117173701  1188

  اسماء فتحى محمد محمد ابو احمد 1170167117171001  1181
 

   الشيماء كمال احمد السباعى الحشاش 1170167117173713  1117

  الشيماء محمد محمد عبد الدايم 1170167117171810  1111
 

   الشيماء محمود سالم معوض حشاد 1170167107171810  1116

   امنيه ابراهيم محمد عبدالمجيد الروينى 1170167117171001  1113

   اميره رفعت فتحى عبد العزيز 1170167117171108  1110

   اميره صالح السيد قطب منصور 1170167117176000  1110

   اميره على محمود على ؼنيم 1170167117171836  1111

   اميره ياسر السيد محمد عسكر 1170167117171010  1110

   ايمان خالد زاهر محمد ندا 1170167117176101  1118

   ايمان رفعت محمد عليبه 1170167117171861  1111

   ايمان كامل السيد ابراهيم ليمونه 1170167117176671  1677
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 (33 جلهة رقم )               )انتساب (الئحة جديدة    االعـــــــالم                             قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ايمان محمود طلحه على النواصره 1170167117171131  1671
 

ابو الفتوح احمد كدشايه اشرؾ  1170167117171000  1676    

   ايه هللا محمد فتحى بيومى المؽربى 1170167117176077  1673

   ايه خالد جمعة على نايل 1170167117176008  1670

   ايه عمرو محمود محمود امين احمد 1170167107171060  1670

   ايه يوسؾ محمد عبد الحميد احمد 1170167117171070  1671

د عبدهللا عامرايهاب احمد محم 1170167107171038  1670    

   بسمه سعد محمد ابو ابراهيم 1170167117176681  1678

   بسمه عبد السالم على سعد خليل 1170167117173710  1671

   تؽريد حسن صبرى عبدالقادر ؼازى 1170167117176710  1617

   تقى طاهر عبدالسميع القرشى 1170167117176616  1611

يفةحسام عبدالنبى مرسى حسن خل 1170167107171138  1616    

   حسن عبده عبد المجيد محمد النملى 1170167117176681  1613

  حسين رضا حسين محمود رزق 1170167117176013  1610
 

   حماده احمد فواد محمد كنزى 1170167117171801  1610

   حنان عماد الدين السيد التهامى 1170167107176100  1611

   خلود احمد على عشرى 1170167117171100  1610

   ديانا صموئيل فوزى لبيب 1170167107171030  1618

   دينا محمد محمد عباس رشوان المرادنى 1170167107176601  1611

   رانيا عمرو عبدالوهاب حسن ابوعلى 1170167117176000  1667

   رانيا ممدوح ابو الفتوح خير هللا 1170167117171030  1661

   رضا عاشور مصطفى على الكومى 1170167117171813  1666

   رنا السيد محمد عبده 1170167117176118  1663

   رنا جالل على عبد العاطى حواس 1170167117171110  1660

   رهؾ عالء الدين عبدالمعطى محمود عاصى 1170167117173707  1660

   روان ناصر توكل محمد محليس 1170167107176000  1661

   ريم جمال السعيد احمد الؽيطى 1170167107171116  1660

فتحى دياب محمد ساره اشرؾ 1170167117171110  1668    

   ساره ماهر عيد فهمى محمد 1170167117176080  1661

   ساره محمد زكريا محمد اسماعيل ابوالضراير 1170167107176710  1637
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 (33جلهة رقم )              ( ساب)انتالئحة جديدة                              االعـــــــالم    قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ساره محمد عبد الحميد سالمه 1170167117176778  1631
 

   سلوى شريؾ جالل محمود حجازى 1170167117171011  1636

   سماح رمضان محمد حامد 1170167117176101  1633

   شروق احمد ابراهيم على ابو النجا 1170167117171111  1630

تربىشهيره محمد السيد محمد اال 1170167117176001  1630    

   شيماء ابراهيم سعد احمد مصطفى 1170167117171101  1631

   شيماء عبد هللا محمد ابو نازل 1170167117171001  1630

   شيماء كمال عبد المنطلب احمد صالح 1170167117176061  1638

   شيماء محمد عبدالؽفار جميعى 1170167117176370  1631

   طارق احمد محمد حسن حسين 1170167107176710  1607

   عاصم يسرى على النجار 1170167107171111  1601

   عبد الفتاح فتحى عبدالفتاح محمد زيان 1170167117173701  1606

   عبد هللا فتح هللا عبد الفتاح عبد هللا الشرنوبى 1170167117176306  1603

  عبد هللا محمود السيد على قاسم 1170167117171131  1600
 

رسى محمدعلياء محمد مختار الم 1170167107171101  1600    

   عماد ياسر ابراهيم محمد جاد 1170167117171000  1601

   عمر على احمد على الطباخ 1170167117173781  1600

   عمرو خالد حلمى محمد الؽالى 1170167117173701  1608

   ؼاده حافظ محمد محمود سنار 1170167117171100  1601

   ؼاده عادل سعيد فضل 1170167107171088  1607

   فاطمه الزهراء احمد محمد السيد الفقى 1170167107176708  1601

   فاطمه الزهراء مجدى محمود على ابوزيد 1170167107171101  1606

   فاطمه السيد على يوسؾ عبد الكريم 1170167117176068  1603

   فاطمه هشام عبد المقصود طبنجه 1170167117176061  1600

   فهمى عرفه عرفه ابراهيم عالم 1170167117176078  1600

   لمياء ماهر ابراهيم احمد المدنى 1170167117176381  1601

   ليزا عبد المقصود حماده عبد المقصود 1170167117176130  1600

   محمد ابراهيم عبداللطيؾ احمد عبيد 1170167117176300  1608

   محمد احمد السيد ابوالفتوح 1170167107171810  1601

   محمد احمد فرج محمد حسن 1170167117173786  1617
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 (30جلهة رقم )                 (ساب)انتالئحة جديدة                             ــــــالم   االعـ قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  محمد احمد محمد محمود رزق 1170167107176711  1611
 

   محمد حمدى عبد العزيز احمد ابوزيد 1170167117173610  1616

   محمد خالد فتحى محمد ابوالؽيط 1170167107171160  1613

   محمد سالم محمد ابراهيم صالح 1170167107176000  1610

   محمد عبد الفتاح رمضان سالم فرج 1170167117173783  1610

   محمد فوزى السعيد نصر دخيل 1170167107176017  1611

   محمد نعمان سعد ابوفايد 1170167117171007  1610

ليد محمد حسن شريؾمحمد و 1170167107171106  1618    

   محمود ايمن احمد ابراهيم عبدهللا سعد 1170167107176701  1611

   محمود محمد فتحى محمد متولى 1170167107176011  1607

   مروان حسن صديق حسن ابراهيم 1170167117176601  1601

   مريان زكى سيدهم عبد الملك 1170167117176013  1606

سؾ حنامريم جمال فواد يو 1170167117176701  1603    

  مصطفى محمد السيد عبد هللا شاهين 1170167117171110  1600
 

   منار فوزى السيد محمد عرفه 1170167117176161  1600

   منار كرم بسيونى السيد قايد 1170167117171807  1601

   منه هللا محمد عبد العزيز محمد قرقوره 1170167117171086  1600

يم بدرمنى عطيه ابراهيم ابراه 1170167117176300  1608    

   منى محمد احمد عبدالروؾ احمد 1170167117176011  1601

   مى محمد خليل العوضى 1170167107176001  1687

   ندا السعيد حموده محمد شادى 1170167107176688  1681

   ندى المتولى عبد البديع احمد المتولى 1170167117171011  1686

   نؽم حمدى احمد السيد سميه 1170167117171083  1683

   نورهان سعد عبدالحميد محمود العشرى 1170167117176016  1680

   نورهان شفيق عبد المجيد السيد يوسؾ 1170167117176711  1680

   نيره السيد محمد فواد مرسى 1170167117176013  1681

   هاجر عصام عثمان محمد منصور 1170167117171100  1680

   هاجر عيد زكى يوسؾ عمر 1170167117176710  1688

   هاجر لطفى كمال احمد حسن 1170167107176161  1681

   هاله حسن فتحى محمد سالمه 1170167117176110  1617
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 (33جلهة رقم )                         ( )انتسابالئحة جديدة                      االعـــــــالم     قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

ه محمد عرفه حمدهب 1170167107171000  1611    

   هدير نبيل احمد عبد العليم 1170167117176618  1616

   هشام احمد عبد الستار قابل 1170167107171100  1613

  والء طارق على ابراهيم العشرى 1170167117176716  1610
 

   والء منصور سالمه سالم زيدان 1170167117176000  1610

اطيارا عادل حيطاوى محمد الخي 1170167117176307  1611    

   ياسمين ابراهيم عبدالمعبود عطيه مندور 1170167107176706  1610

   يسمين عبد هللا السيد محمد حمد 1170167107171076  1618

   يوسؾ خالد محمد صقر 1170167117171001  1611

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   اسيل هشام السيد محمد شعيشع مندور 1170167107171871  1377

   ايمان ياسر محمد عبدالحميد زعتر 1170167107176770  1371

   ريحانه عليوه سلومه عليوه جمعه 1170167107171861  1376

   عال محمد محسوب بهجات محمد 1170167107176161  1373

   فيروز السعيد احمد احمد المناخلى 1170167107176711  1370

   محمود فايز النا بلسى 1170167107173308  1370

 لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارجطــــالب باقـــــــوى 

   محمد صالح عبد الجيد محمد سلطح 1170167137176111  1371

   هويدا مدحت معروؾ عبدالكريم 1170167137171807  1370
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 (33جلهة رقم )                         )انتظام (الئحة جديدة                     خـــــالتاري قسم

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم محمد ابراهيم قطب الششتاوى 1170167107177113  1361
 

   احسان مصطفى فتوح مسلم 1170167117171387  1366

  احالم ايمن حسنى السيد عبد الرحمن 1170167117171110  1363
 

   احمد ابراهيم السيد عبدالحميد 1170167117176177  1360

   احمد اسعد السيد ابو سليمان 1170167117171377  1360

   احمد بديع محسن عبدالسالم 1170167117177818  1361

  احمد جمال ابراهيم عبد القادر 1170167117176003  1360
 

   احمد سعيد محمد ؼزى 1170167117176000  1368

مود شحاتهاحمد محمد اسماعيل مح 1170167117177173  1361    

  احمد محمد عبد السالم محمد عبد السالم 1170167107171780  1337
 

   احمد وليد احمد الششتاوى السيد 1170167117171708  1331

  اسامه وفيق عبد العليم مشعل 1170167117171770  1336
 

   اسراء محمد احمد ابراهيم الصعيدى 1170167117177730  1333

المتولىاسالم جمعه عوض  1170167117171701  1330    

ابراهيم يسنمحمد اسماء  1170167117171013  1330    

   اسماء احمد هالل عطيه متولى 1170167117171681  1331

   اسماء سامى محمد مصرى خليفه 1170167117177011  1330

   اسماء عصام عبدالبارى بدر 1170167117177061  1338

   اسماء محمد عبد السالم احمد ؼباشى 1170167117171081  1331

   اسماء نبيل عباس عبدالعزيز عبد الوهاب 1170167117177136  1307

   االء احمد حموده محمد البربرى 1170167117177100  1301

   ام كلثوم محمد محمد ابراهيم 1170167117171710  1306

   اميره جميل محمد اسماعيل فرح 1170167117177108  1303

   اميره عبد الفتاح محمود عوض على اسماعيل 1170167117176111  1300

  اميره عبدالباسط على عبدالنبى البحيرى 1170167117177066  1300
 

   ايمان اكرم احمد ؼنيم 1170167117177138  1301

   ايمان رضا حامد احمد هالل 1170167117171378  1300

   ايمان عزت سعيد مصطفى حسن 1170167117176118  1308

   ايه السيد محمد السيد خضر 1170167117171700  1301

   ايه سعد مصطفى عطا 1170167117177060  1307
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الئحت جذيذة                     خـــــالتاري قسن

 (46لجٌت رقن )                         )اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ايه صالح عبدالحميد جابر 1170167117176001  1301
 

حجازىايه طه يوسؾ محمد  1170167117177136  1306    

  ايه عبد السالم محمد مطاوع محمد 1170167117171160  1303
 

   ايه كامل عبد المحسن المؽنى 1170167117171107  1300

   ايهاب شعبان محمود حامد السماحى 1170167117171381  1300

   بدور مدحت بسيونى مطر 1170167117176687  1301

  بوسى احمد محمود متولى 1170167117177060  1300
 

   حسين محمد جالل احمد 1170167117176168  1308

   دعاء فوزى محمد ؼازى محمد 1170167117171180  1301

  دنيا عالء سامى مصطفى الديب 1170167117171601  1317
 

   دينا اسامه مسعد العطوى 1170167117176117  1311

  رجاء رضا ابراهيم محمد محى الدين 1170167117171116  1316
 

حميد ابو شعيشعساره راشد عبد ال 1170167117177017  1313    

   سماح احمد عبد الحميد محمد الزواوى 1170167117177360  1310

   شرين اشرؾ على عبده على 1170167117176000  1310

   شيماء العربى عبد المنعم محمد 1170167107177031  1311

   شيماء رمضان احمد القناوى فرحات 1170167117177010  1310

يسشيماء عادل حسينى عو 1170167117177131  1318    

   شيماء محمد محمود الحسينى االبياوى 1170167117177100  1311

   صفاء حسن بهى الدين اسماعيل على 1170167117177061  1307

   عبد الباقى عبده ؼبلاير سليمان يوسؾ 1170167117177181  1301

   عماد رمضان سالم محمد 1170167117171617  1306

   ؼاده رجب محمد عمر 1170167117176130  1303

   فاطمه حجازى حجازى حسن ؼراب 1170167117176100  1300

  فاطمه رحبان عبد الكريم ابو زايد 1170167117176680  1300
 

   فاطمه عبد الخالق خليفه عبد العال 1170167117177181  1301

   فاطمه محمد محمد عماره 1170167117171361  1300

   لميس خالد عبد المحسن عبد الحميد 1170167117177368  1308

   ليلى الحسينى يوسؾ النواصره 1170167117177361  1301

   محمد احمد فتحى عبدالفتاح القبالوى 1170167117177600  1387
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الئحت                             التاريـــــخ قسن

 (47لجٌت رقن )                         )اًتظام (جذيذة 

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  محمد السعيد عبد الصمد ابراهيم ابوؼنيمه 1170167117171716  1381
 

   محمد السعيد عبد المجيد خليل 1170167117176001  1386

  محمد خميس ابو اليزيد شتيه 1170167107171301  1383
 

   محمد عاطؾ ابو الفتوح على الكومى 1170167117177078  1380

وىمحمد عبد العظيم على عبد ربه الؽربا 1170167117176000  1380    

   محمد عبد هللا الزؼبى ابو شهبه 1170167117171001  1381

  محمد عبدالناصر محمد عوضين ؼانم 1170167107177110  1380
 

   محمد عيد صالح قاسم 1170167117177760  1388

   محمد مصطفى على على داود 1170167117177100  1381

  محمود اسماعيل محمد بسيونى رجب 1170167117176008  1317
 

   محمود خالد عبد العزيز مرسى حجاج 1170167117177001  1311

  مروه ذكى ذكى عبدالعال 1170167117171113  1316
 

   مروه عبد السالم سمير االخريطى 1170167117177180  1313

   مروه عبد المقصود طلبه ابو شامه 1170167117177311  1310

   مريم حماده السيد احمد يوسؾ 1170167117171771  1310

يم فتحى ابراهيم محمد الديهىمر 1170167117171160  1311    

   مصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد محمد حسن بدر 1170167117176001  1310

   منار ابراهيم عبد النبى السيد على 1170167117176666  1318

   منار سعيد سعيد مصطفى حسن 1170167117176100  1311

   منار محمد سعيد الروينى 1170167117171308  1077

   منال مصطفى محمد احمد 1170167117177107  1071

   منى السعيد عبدالمجيد رمضان عبده 1170167117177336  1076

   نادين ياسر نصر يونس 1170167117171311  1073

   ندا حمدى عبدهللا احمد 1170167117177301  1070

  نرمين عادل محمد احمد قنديل 1170167117176316  1070
 

   نورا ضاحى محفوظ عبد هللا 1170167117177001  1071

   نورهان مسعد شعبان سالمة 1170167117176171  1070

   هاجر مجدى مصطفى احمد البص 1170167117176110  1078

   هبه سعيد ابراهيم البنا 1170167117176087  1071

   هدير حمدى احمد مصطفى 1170167117176607  1017
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الئحت جذيذة                     التاريـــــخ قسن

 (48لجٌت رقن )                         )اًتظام (

 التوقيع الذرجخ نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  هدير محمد سعد عبدالرحمن 1170167117171717  1011
 

هناء شاكر محمد محمد حسن  1170167117177171  1016
 المحالوى

  

  هند عبدالمعطى مصطفى ؼازى 1170167117171108  1013
 

حبيشوفاء محروس عبدالرحمن  1170167117171137  1010    

   والء محمد فتحى عبد النبى على الدين 1170167117171000  1010

   ياسمين سعد احمد عبدالمقصود 1170167117177030  1011

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   هزوٍ سالهَ قطت سالهَ   1010

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   عمر فتحى حسن محمد ابراهيم 1170167107176670  1018

   محمد ياسر محمد مسيوؼه 1170167107173301  1011

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج
   احمد جمال محمد ابراهيم 1170167107171663  1067

   سمير نبيل محمد مطر 1170167137177000  1061

   محمد حسن اسماعيل عبدالؽفار عبيد 1170167107176111  1066
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الئحت                              التاريـــــخ قسن

 ( 48لجٌت رقن )               ( ساب)اًتجذيذة 

 التوقيع الذرجخ نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ابراهيم حسن ابو الحسن محمد النمكى 1170167117176310  1063

   ابراهيم عطيه صالح ضيؾ هللا 1170167107176071  1060

   احمد رمضان سعد ابراهيم ابو الجالجل 1170167117171011  1060

   احمد كمال السعيد عبد الحميد 1170167117171180  1061

   اروى سميح عبد الؽفار احمد ابوحامض 1170167117171010  1060

   اسالم اشرؾ حامد محمد الصايػ 1170167117176361  1068

   اسالم السيد عبدالعاطى عبده السعدنى 1170167117176700  1061

   اسالم سمير سعد ابو العز 1170167117176086  1037

   اسماء السيد بكر عبد الباقى الؽندور 1170167117176110  1031

   اسماء طارق محمد عبد التواب 1170167117176007  1036

   اسماء ماهر طلبه المعزاوى 1170167117176317  1033

  اسماء محمد عبد الحميد السبع 1170167107176006  1030
 

   اسماء ناصر احمد عالم 1170167117176006  1030

   االء السيد احمد حسن رضوان 1170167117176031  1031

   السيد محمود السيد ابو اليزيد على 1170167117176083  1030

   امل رضا محمد عوؾ عبدالرحمن 1170167117176086  1038

نؽام على سليمان على احمدا 1170167117176710  1031    

   ايمان عماد محمد عبد الرحمن كحله 1170167117176770  1007
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الئحت    التاريـــــخ                           قسن

 ( 49لجٌت رقن )               )اًتساب (جذيذة 

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس ديوي الزقن االكب 

   ايمان محمد السيد خليل الشهاوى 1170167117171036  1001

   ايه رافت عبد الباسط زكى 1170167117176763  1006

   ايه محمد فوزى السعيد 1170167117176130  1003

   ايه محمود على عبدالفتاح محمد 1170167117176167  1000

لى احمد حامد هنداوىتسنيم ع 1170167117176131  1000    

   تيسير فرج خلؾ هللا ابواليزيد ابراهيم 1170167107171810  1001

  حسناء السيد على محمود زيدان 1170167117171010  1000
 

   حياة وائل عبدالهادى على احمد 1170167107171808  1008

   خلود طارق السيد عبدالؽفار 1170167117176000  1001

امد فوادخلود فواد ح 1170167117176771  1007    

   دعاء احمد مختار جاب هللا قدرة 1170167117176100  1001

   دينا طه ابراهيم السيد احمد العشماوى 1170167117176080  1006

   رانيا رشدى على كرشه 1170167117171000  1003

   رانيا صابر فتحى محمد عبدربه 1170167117171110  1000

فىرضا سمير عبدهللا ابراهيم مصط 1170167107176010  1000    

   ريهام نبيل محمد احمد على زايد 1170167117171177  1001

   ساره يوسؾ خميس يوسؾ الطرابلى 1170167117171171  1000

   سامح عطيه محمد السيد محمد 1170167107176180  1008

   سمر مدحت العرابى مرسى السيد 1170167107176881  1001

   عاطؾ عبد الباسط سليم احمد سليم 1170167107171001  1017

   عبد هللا سمير عبد هللا يوسؾ 1170167117176616  1011

   عمرو ابراهيم اليمنى عبد الحميد محمود 1170167117176116  1016

   فاطمه ابراهيم شلبى محمد شلبى 1170167117176100  1013

   مجدى حسين العوضى عبد ربه 1170167107171110  1010

   محمد خالد ابراهيم فايد الشاملى 1170167117176080  1010

   محمد راضى عوض رمضان 1170167117176070  1011

   محمد سمير محمد حسن مشهور 1170167117176088  1010

   محمد عبد الحميد المنسى وعيوع 1170167117171001  1018

   محمد عبد النبى منصور مختار القصاص 1170167117176180  1011

   محمد عزت السيد عبد الفتاح 1170167117176017  1007
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الئحت                              التاريـــــخ قسن

 ( 51لجٌت رقن )             ( )اًتسابجذيذة 

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   مصطفى احمد محمد احمد البنا 1170167117171110  1001

   مصطفى جمال محروس عثمان 1170167117176080  1006

زاعمها سامى محمد ه 1170167117171001  1003    

   مى محمد البهلول اسماعيل القلفاط 1170167117176100  1000

  ندا رضا صالح محمد 1170167117171076  1000
 

   ندى حسين ابراهيم ابراهيم الهربيطى 1170167117171001  1001

   نهال مصطفى محمد المرسى 1170167117176131  1000

   نورهان السعيد الدسوقى احمد ابوالهوى 1170167117171013  1008

   هاجر محمد محمد فهمى فتح هللا القشالن 1170167117176301  1001

   هدى محمد لطفى محمد القصاص 1170167117176700  1087

   هشام عبدهللا محمود جابر عيسى 1170167117176107  1081

   هناء شوقى محمد على 1170167117176176  1086

   وفاء محمد عبدهللا السيد 1170167117176011  1083

   والء محمد شعبان محمد كشك 1170167117171870  1080

 طــــالب هؤُالث ػليــا  هستجذوى

   على الشحات محمد العمرى شادى 1170167117176830  1080

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   ُذى اثزاُين هحوذ علي العشة   1081

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

رايمان محمد عبدالحميد على منصو 1170167107171801  1080    

   دعاء محمد محمد جويلى 1170167107171010  1088

   دينا عاطؾ محمد رخا 1170167107176617  1081

   ريهام نصر عبدالحميد جروان 1170167107176761  1017

   ساميه جمال عبد الحميد السعيد 1170167107176617  1011

   شيماء رجب حجازى على عطيه 1170167107176607  1016

راهيم عبد اللطيؾ عبد القادرمحمود اب 1170167107173600  1013    

   هاله عبدالفتاح محمد عطيه على ندا 1170167107171010  1010

   هدير عبد اللطيؾ السيد عبد اللطيؾ ابو العطا 1170167107176016  1010

   يامن هشام سعد عبدالعليم العريان 1170167107176060  1011
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الئحت                              التاريـــــخ قسن

 ( 51لجٌت رقن )           ()اًتساب يذة جذ

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   امنيه المؽازى السيد على المؽازى 1170167107176131  1010

   زينب ابراهيم السيد عبد الرحيم 1170167107176170  1018
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 ( 51لجٌت رقن )        جذيذة )اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم السعيد سعد هاشم مصطفى عابدين 1170167117177160  1071
 

   ابراهيم عصام محمد ابراهيم المؽربى 1170167117171380  1076

  ابراهيم على ابراهيم هاشم 1170167117177010  1073
 

د سليمانابراهيم محمود سليمان محمو 1170167117171610  1070    

   ابراهيم منصور ابراهيم محمد عفيفى 1170167117177171  1070

   احالم حسن عرفات حسين شعفه 1170167117177113  1071

  احمد اشرؾ محمد حسن محمد 1170167117171637  1070
 

   احمد جمال على احمد الموافى 1170167117177166  1078

   احمد جمعه على رحيم جبل 1170167117176110  1071

  احمد خالد على عمر 1170167117177703  1017
 

   احمد رافت ابراهيم الشرقاوى 1170167107171180  1011

  احمد رمضان محمد محمد شويل 1170167107177181  1016
 

   احمد سامح زكريا ابراهيم الريفى 1170167117171081  1013

   احمد عبد الحكيم عبد الؽفور رمضان صحصاح 1170167117177710  1010

   احمد عبد الفتاح السعيد الدسوقى النجار 1170167117177010  1010

   احمد عبد الفتاح محمد عطيه بسطويسى 1170167117173667  1011

   احمد عليوه على على كريم 1170167107177010  1010

   احمد فتحى عبدالحليم حسن عاصى 1170167117171006  1018

   احمد فريد محمد عبدالوهاب عامر 1170167117177181  1011

   احمد ماهر عبدالبارى راؼب 1170167117177771  1067

   احمد محمد عبد الفتاح عبدالؽفار 1170167117171086  1061

   احمد محمد ؼريب الشناوى 1170167117173781  1066

   احمد محمد منصور احمد على 1170167117177008  1063

   احمد محمود احمد الشربينى هزاع 1170167107177080  1060

عبدالمعطى محمود هاللاحمد محمود  1170167107177018  1060   
 

   احمد ياسر ابو زيد ابراهيم 1170167117171083  1061

   احمد ياسر عبد المجيد القرشى 1170167117177137  1060

   اسامه محمود عبد الرحيم محمود شهاب 1170167117177063  1068

   اسامه ناصر حسين على الحداد 1170167107177000  1061

راهيم الشيمىاسراء الشحات اب 1170167117176716  1037    
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 (52لجٌت رقن )     جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   اسراء طه عبد الحميد السيد المنصورى 1170167117173717  1031

ه عبدالعظيم السعداوىاسالم جبريل بخاطر 1170167117173101  1036   
 

   اسالم رضا ذكى على الحارون 1170167117177610  1033

   اسالم سمير الشوادفى قطب 1170167117177073  1030

   اسالم عادل بدران ؼنيم 1170167117177080  1030

  اسالم عبدالستار عبدالستار فرج عبد هللا 1170167117177001  1031
 

در عبد القوىاسالم فواد عبد القا 1170167117177163  1030    

   اسماء سامى ذاكى ابراهيم عوض 1170167107177000  1038

  اسماء عبد العزيز محمد كلش 1170167117171100  1031
 

   اسماعيل محمد رجب ؼريب عتمان 1170167117177010  1007

  اكرم ابراهيم السعيد قناوى شنح 1170167117171380  1001
 

المالاالء السيد احمد عبدالفتاح  1170167117177311  1006    

   السيد ابراهيم عبده على 1170167117171388  1003

   السيد السيد محمد ليمونه 1170167117171011  1000

   الشيماء محمد السيد بسيونى 1170167117177307  1000

   المعتز باهلل حسنى عبد الفتاح محمد ابراهيم 1170167117177600  1001

   الهام خليفه مخيمر خليفه 1170167107171310  1000

   امانى ناصؾ عبد المجيد عبد القادر ابوؼزاله 1170167117176300  1008

   امل حمدى عبد الحميد عريشه 1170167117177700  1001

   امل رزق السيد رزق الؽنام 1170167117177317  1007

   امنيه احمد عبد الحكيم احمد 1170167117171080  1001

   امنيه عباس محمد عباس ؼراب 1170167117177108  1006

   امير مجدى عبدالسالم عبدالبارى 1170167117173713  1003

  اميره السعودى محمد احمد مرسى 1170167117177137  1000
 

   اميره محمد سعيد برهامى نصر الدين 1170167117171317  1000

   اميره محمد عزت سعد حمد 1170167117177066  1001

   اميره مصباح شعبان ابراهيم مصباح 1170167117177688  1000

   اميمه مجدى صبحى احمد ابراهيم زيدان 1170167117171171  1008

   انجى عادل سعد بطرس 1170167117177310  1001

   ايمان السيد محمد سالمه 1170167117177711  1017
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 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ايمان محمد على اسماعيل حماده 1170167117177071  1011

  ايمان محمد على عبد السالم الطوخى 1170167117176303  1016
 

   ايمن ياسر محمد عمر ابوزيد 1170167117173710  1013

   ايناس محمد حسن متولى 1170167117177010  1010

رزق ايه ايمن عبد الوهاب محمد 1170167117177033  1010    

  ايه جمال اسماعيل بسيونى حموده 1170167117177381  1011
 

   ايه حسيب اسماعيل محمد شاهين 1170167117173711  1010

   ايه خالد يوسؾ خالد فراويله 1170167117177113  1018

  ايه رجب محمود محمود مدكور 1170167117177718  1011
 

   ايه عبد الحكيم ابو المجد محمد شاهين 1170167117177011  1007

  ايه عبد الروؾ حامد محمد اسماعيل 1170167117171611  1001
 

   ايه على محمد محمد ابراهيم مؽيره 1170167117171071  1006

   ايه فواد محمد محمد عثمان 1170167117176130  1003

   ايه ماهر عبد العزيز بسيونى الؽنام 1170167117177310  1000

سىايه محمد عبد الفتاح محمد مر 1170167117177133  1000    

   ايه نصر ممدوح ابراهيم نصار 1170167117171161  1001

   باسم اشرؾ محمد رجب 1170167117177601  1000

   بسام الشحات المؽازى على صالح 1170167117173710  1008

   بسام سيد احمد عبد هللا حماده 1170167117177030  1001

   بسمه عطيه منصور عطيه حامد 1170167117177318  1087

   بسنت ايمن رمضان احمد ؼراب 1170167117177106  1081

   بسنت عالء عبد المنعم احمد الشناوى 1170167117177103  1086

  بهاء محمد فكرى محمد عيسى 1170167107177080  1083
 

   بوسى ابراهيم السيد محمد عبد الملك 1170167117171737  1080

   تقى اشرؾ مصطفى محمود شريؾ 1170167117177617  1080

نى محمد عبد الحميد العوضىتها 1170167117177300  1081    

   تيسير حسن فتح هللا عاشور 1170167117177781  1080

   جالل رمضان سعيد على جامع 1170167117171771  1088

   جمال جمال الدين على بيومى فراج 1170167117177300  1081

   جمال عماد الدين عبد الؽفار السيد 1170167117177071  1017
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الئحت        الجغرافيت      قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث 

 (54لجٌت رقن )      جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  جيهان ابراهيم ابراهيم ابراهيم سالمه 1170167117176711  1011
 

   حسن سعد حسن دحدوح 1170167117177601  1016

اسماعيل الفقى حسناء السيد احمد محمد 1170167117177711  1013    

   حنان السيد ابراهيم السرجانى 1170167117173711  1010

  خلود صبحى السيد المكباتى 1170167117177111  1010
 

   دميانة عبد المالك لوندى عبد المالك 1170167117171783  1011

   دنيا محمد حمزه على عبد السالم 1170167117171010  1010

يشدينا محمد محمد درو 1170167117177718  1018   
 

   راؼب حسن حسن طمان 1170167117177080  1011

   ربيع عبد الباسط سعد السيد القاضى 1170167117177001  1177

   ربيع محمد فرج متولى دعبس 1170167117177170  1171

   رحاب طارق بدير احمد عبد الوهاب 1170167117177361  1176

   رحمه احمد عبد الحميد بدوى سعفان 1170167117177111  1173

   رضا عصام عبدالمنعم فايد 1170167117173177  1170

   رضوى ناصر محمد ابراهيم عكاشه 1170167117177366  1170

   روضه جالل عبد الفتاح عبد الواحد 1170167117177381  1171

   ريهام يوسؾ محمود مسعود 1170167117171080  1170

   زهراء حسن احمد عبدالرحمن ابراهيم 1170167117177631  1178

   ساره ابو بكر عبد المحسن ياقوت 1170167117177710  1171

   ساره ايمن عثمان على عيسى 1170167117177001  1117

   ساره جالل عبد الكريم محمد ابو موسى 1170167117171038  1111

  ساره محمد ابراهيم رزق المرسى 1170167117177060  1116
 

   ساره محمد مصطفى ابراهيم شرابى 1170167117177006  1113

   ساره مسعد محمد جاب هللا العراقى 1170167117177003  1110

   ساره يوسؾ السيد حسونه 1170167117173171  1110

   سالى السيد السيد ؼنيم 1170167117177180  1111

   سامح ناجح محمد عبد الحميد عشماوى 1170167107176301  1110

   سحر رمزى برهامى محمد بسطويسى 1170167117171730  1118

د محمد عفونهسعد عطيه السي 1170167117177110  1111    

   سعيد محمد رفعت وديع العزب 1170167117177301  1167
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الئحت        قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      
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 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

مد ابراهيمسلوى جمال ابو المعاطى مح 1170167117177000  1161    

   سماح السيد محمد عبدالفتاح 1170167117171138  1166

   سمر الشافعى زهران الشافعى 1170167117171360  1163

  سمر عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم صالح 1170167117171007  1160
 

   شريؾ محمود محمد فريد 1170167117177011  1160

   شهده عونى السيد محمد الشناوى 1170167117177317  1161

  شيماء وجيه عبد العليم عبد العظيم 1170167117177008  1160
 

   صابرين الشحات السيد قدره 1170167117177001  1168

  صالح احمد رجب احمد ابو احمد 1170167117177111  1161
 

   صباح رجب كامل الجداوى 1170167117176060  1137

   ضياء ايمن عزت محمد حماده 1170167117177130  1131

   عادل ربيع ابراهيم ؼريب اليمنى 1170167117171073  1136

   عبد الجليل اسماعيل اسماعيل ابو صالح 1170167117177030  1133

   عبد الحميد خالد عبد الحميد احمد ابراهيم 1170167117171037  1130

   عبد الخالق بسيونى عبدالخالق الزمرانى 1170167117173176  1130

تبعبد الرحمن ابراهيم حسن را 1170167117177300  1131    

   عبد الرحمن احمد عبدالرحمن عبدالحميد البرهامى 1170167117173100  1130

   عبد الرحمن السيد احمد محمد الرمادى 1170167117177701  1138

   عبد الرحمن سمير كمال مصطفى االجهورى 1170167107171161  1131

   عبد الرحمن عصام بسيونى بيومى البنا 1170167117177603  1107

   عبد الرحمن محمد فرج ابراهيم خليل 1170167117177160  1101

  عبد الرحمن محمود ابراهيم محمود على 1170167117177131  1106
 

   عبد هللا اسامه محمود الحطاب 1170167117171061  1103

   عبد هللا صبرى عثمان ابوالعز 1170167107177880  1100

   عبد هللا محمد فوزى محمود خطاب 1170167117177707  1100

   عبد المنعم احمد مصطفى عيد 1170167117177110  1101

   عبده السعيد عبده بسيونى ؼلمش 1170167117177130  1100

   عبير ماجد محمد عبدالدايم سلطان 1170167117173170  1108

   عبير مصطفى على مصطفى سالمه 1170167117171101  1101

   عزيزه مرعى ابراهيم محمود على يوسؾ 1170167117177083  1107
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الئحت        ظن الوؼلوهاث الجغرافيت      قسن الجغرافيا وً

 (56لجٌت رقن )     جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   عصمت امير محمد السيد الهمشرى 1170167117177130  1101

   عالء الدين عبد المقصود عبد الؽنى حسين عبد الدايم 1170167117173170  1106

  عالء عبده محمد ليمونه 1170167117171301  1103
 

   على السعيد على الجندى 1170167117177613  1100

   على السيد فهمى محمد ابراهيم 1170167117177171  1100

  على خالد طه محمد احمد 1170167107177011  1101
 

   عمر حمدى قاسم نوح 1170167117177031  1100

ىعمرو محمد على السيد عراق 1170167117177138  1108   
 

   عوض اشرؾ عوض الزاهى 1170167117171080  1101

   ؼازى السيد على السيد محمد 1170167117177078  1117

   فاطمه محمد السيد على 1170167117177031  1111

   فايزه صبرى سعد السيد القفاص 1170167117177110  1116

   فتحى ابراهيم اسماعيل ابراهيم 1170167117177610  1113

عزت صالح فرج بشيرفرج  1170167117171300  1110    

   فهيم ابو السعود فهيم ابوالسعود 1170167117173110  1110

   كامل رضا محمد الشرقاوى 1170167117173170  1111

   كرم عيد سالم ابراهيم عامر 1170167117177067  1110

   كريم حسين عبد الحميد محمد ابوالنصر 1170167117177770  1118

يارىكريم محمد سعد االب 1170167107176610  1111    

   كمال محمد عبد الصمد على البؽدادى 1170167117177617  1107

  لمياء لطفى عبد السميع ؼنيم 1170167117171080  1101
 

   محمد ابراهيم حسان ابوزيد 1170167117173171  1106

   محمد احمد عطيه اسماعيل كساب 1170167107177176  1103

   محمد احمد عطيه كسبر 1170167117171376  1100

   محمد احمد محمد احمد البرهامى 1170167117171077  1100

   محمد احمد محمد احمد شعبان 1170167117177131  1101

   محمد البيلى السيد على السعيد البيومى 1170167117173111  1100

   محمد السعيد العربانى ؼنيم 1170167117171137  1108

   محمد السعيد عبد الجواد حجازى 1170167117177136  1101

   محمد السيد خليل السيد 1170167117176081  1187
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الئحت        قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      

 (57لجٌت رقن )      جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   محمد السيد على محمد 1170167117171087  1181

سيد سالممحمد السيد هاشم ال 1170167117171308  1186    

  محمد الشحات محمد ونس 1170167117177080  1183
 

   محمد الؽريب السيد الفقى 1170167117177016  1180

   محمد جمال محمد محمد برؼوت 1170167117177611  1180

  محمد جمعه ابراهيم فتح هللا السخاوى 1170167117176076  1181
 

   محمد حسن سعد محمد البايض 1170167117177110  1180

  محمد حسين ابوالفتوح المؽازى 1170167117173116  1188
 

   محمد رضا محمد محمود 1170167117171081  1181

   محمد رمضان ابراهيم سعيد 1170167117173113  1117

   محمد زكريا على عمر 1170167117177700  1111

   محمد سعيد عاطؾ المسيرى 1170167117176617  1116

   محمد شاهين محمود فتح هللا 1170167117171661  1113

   محمد شفيق عبد الرازق على يونس 1170167117177301  1110

   محمد شكرى عبد المنعم عبد اللطيؾ شكر 1170167117171076  1110

   محمد صابر عبدالوهاب محمد 1170167117173110  1111

   محمد صالح محمد ربيع شبل البنا 1170167117173111  1110

   محمد طلعت حسن المصرى 1170167117177701  1118

   محمد عادل محمد احمد عبدالنبى 1170167117177730  1111

  محمد عادل مصطفى عبد الباقى ابو شناق 1170167107177676  1077
 

   محمد عبد الرازق عبد الرازق على محمد 1170167117177070  1071

   محمد عبد العال عبد السميع يوسؾ 1170167117171133  1076

   محمد عبد هللا محمد المرسى 1170167117176111  1073

   محمد عبده عبده بندق 1170167117177168  1070

   محمد عبده محمود ابو اليزيد محمود حبيش 1170167117177607  1070

   محمد عالء احمد السيد ابراهيم 1170167117173110  1071

   محمد عالء على الحدادى الطحان 1170167117177111  1070

   محمد على عطيه موسى 1170167117177110  1078

   محمد على عيد فهمى محمد 1170167117177008  1071

   محمد على محمد على 1170167107176133  1017
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 (58لجٌت رقن )      جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

نسمحمد على محمد يوسؾ يو 1170167117177163  1011    

  محمد على مصطفى عبد الرحمن العباسى 1170167117177700  1016
 

   محمد عماد محمد فتحى محمود عثمان 1170167117173118  1013

   محمد فتحى المهدى عبد القادر الخطيب 1170167117177017  1010

  محمد فتحى عبد السالم عباس حسن 1170167107177111  1010
 

مد عبد البارىمحمد فكيه عبد الص 1170167117171311  1011    

  محمد كارم محمود محمد عايد 1170167117177180  1010
 

   محمد كمال عبدالفتاح محمد رحيم 1170167117177181  1018

   محمد مجدى السيد ابوعجيله 1170167107177001  1011

   محمد محمد احمد محمد على عرب 1170167117177716  1067

   محمد محمد بسيونى مراد 1170167117173111  1061

   محمد محمد حسينى فايد 1170167117177133  1066

   محمد محمد سعيد عبد النبى رخا 1170167117177710  1063

   محمد مصطفى محمد مصطفى عامر 1170167117177671  1060

   محمد نادر محمد قاسم 1170167117177011  1060

   محمد نبيل احمد محفوظ عبداللطيؾ 1170167117173166  1061

ى عبد الوهاب محمد عبد الوهابمحمد هان 1170167107171181  1060    

   محمد ياسر عبدالعليم عبد الحليم حسين 1170167107177117  1068

   محمد يسرى فريد مرعى 1170167117177701  1061

  محمد يوسؾ محمود محمد القصبى 1170167117173163  1037
 

   محمود ابراهيم عبدالهادى ابراهيم 1170167107177081  1031

ابراهيم على نمنممحمود  1170167117177017  1036    

   محمود ابراهيم محمد حسن 1170167117173160  1033

   محمود السعيد فواد ابراهيم وحد 1170167117177107  1030

   محمود السيد محمود محمد 1170167117171001  1030

   محمود سالمه محمود محمد ؼريب 1170167117177166  1031

   محمود طارق محمد عبد الحميد 1170167117177718  1030

   محمود عبد الخالق السيد عبد الباقى 1170167107177160  1038

   محمود عبد الصمد محمد عبد الاله 1170167117173160  1031

   محمود عبد العزيز المتولى احمد المؽازى 1170167117171000  1007
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الئحت        قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      

 (59لجٌت رقن )     جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   محمود عبد القادر رفعت عبد القادرالدعدر 1170167117177011  1001

  محمود عبدالفتاح وفا االمام الميمى 1170167117173168  1006
 

   محمود هانى احمد ابو الفتوح 1170167117171161  1003

داحمدمرفت امين على سي 1170167117173137  1000    

  مروه محمود صالح مصطفى 1170167117176011  1000
 

   مصطفى احمد محمود بسيونى الزهيرى 1170167117177387  1001

  مصطفى جمعه عبد الونيس عبد المقصود 1170167107177671  1000
 

   مصطفى عصام الدين مصطفى ابراهيم الخطيب 1170167117177611  1008

مد ونسمصطفى عصران احمد اح 1170167117177160  1001    

   مصطفى عماد مصطفى عبدالؽنى محمد 1170167117171163  1007

   معاذ سعد عطيه ابوعالم 1170167117177706  1001

   منار محمود محمد شحاته الؽنام 1170167117176007  1006

   منال محمد احمد عبدالفتاح 1170167117173136  1003

   منصور عبده على منصور 1170167117177381  1000

   منصور عمر منصور احمد منصور 1170167117177700  1000

   منى السعيد معروؾ نصر سراج 1170167117177863  1001

   مومن محمد عبدالحميد زكى شراره 1170167117173133  1000

   مياده فكرى عبد الفتاح محمد 1170167117177310  1008

   ميار عمرو محمد عبد هللا صبره 1170167117177710  1001

بان سعد حامد داودنادر شع 1170167117177118  1017   
 

   ندا عصام محمد الصياد 1170167117176378  1011

   ندى كمال عبد الحميد على الزيات 1170167117177780  1016

   نرمين محمد مسعود محمد الطراوى 1170167117171860  1013

   نسمه السعيد عبد العزيز محمد فايد 1170167117177111  1010

مضان سكوتنوال محمد الظريؾ ر 1170167117171016  1010    

   نور الدين جمال محمود محمد النشار 1170167117171301  1011

   نورا محمد عبد العاطى العزب ابو العزم 1170167117177071  1010

   نورهان ابراهيم السيد على رمضان 1170167107171611  1018

   نورهان رزق بسطويسى بيلى الخميسى 1170167117177310  1011

همى عبدالحميد منيسىنيرمين ف 1170167117173130  1007    
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 ( 33جلهة رقم )     الئحة جديدة )انتظام (          قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية      

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  هاجر ابراهيم هنداوى محمد السباعى بدر 1170167117171300  1001
 

مد حسين شرؾ اليسيرهاجر مح 1170167117176600  1006    

   هاجر يوسؾ محمد محروس عبد العال سليمه 1170167117177110  1003

  هارون نبيل هارون مندور سالم 1170167117171331  1000
 

   هانم اسماعيل مندور ذكى 1170167117177306  1000

  هدى كمال مصطفى الدسوقى ابودنيا 1170167117173131  1001
 

مد سعد عطوانهدير منصور اح 1170167117177110  1000    

   والء ربيع شتا محمد حواش 1170167117177111  1008

   والء محمود عطيه محمد احمد 1170167117176011  1001

   يارا حلمى محمد البدراوى الباز 1170167117177080  1087

   ياسمين ابراهيم احمد على 1170167117177000  1081

   ياسمين حلمى عبد السميع السيد وهدان 1170167117177633  1086

   ياسمين طلعت محمود محمد 1170167117173130  1083

 طــــالب هحـــولــــوى هستجذوى

   احمد اسامه السيد عبد الخالق   1080

   اميره حسنى عبد المعبودمحمد   1080
   احمد محمد شحاته النويهى   1081
   محمد اشرؾ مرشدى جنيدى   1080
   محمد صبحى عبد الرازق رجب   1088
ليم عبد الؽفار الحدادمحمد شعبان احمد عبد الح   1081    
   توفيق عماد  توفيق ابو سليمان   1017
   احمد بيومى محمد بيومى سعيد   1011
   اسالم طلعت عبد المقصود عطيه   1016
   محمد احمد عبد الحميد بسيونى   1013
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 (33جلهة رقم )     ة جديدة )انتظام (   الئح       قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية       

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ابانوب مدحت حليم فيلبس ميخائيل 1170167107177116  1010

  ابراهيم محمد محمد محمد سالم 1170167107171767  1010
 

من على محمود ابراهيماحمد اي 1170167107171636  1011    

   احمد رضا الشوادفى عبدهللا بلتاجى 1170167107176136  1010

   احمد رضا رمضان الحداد 1170167107177116  1018

  احمد صالح ابراهيم على الشيشينى 1170167107177603  1011
 

   احمد عادل السيد احمد سمك 1170167107177813  1877
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 (33جلهة رقم )     الئحة جديدة )انتظام (          قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية      

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 ـــــــوى لالػـــــادٍطــــالب باق

   احمد عبدالجيد احمد عبدالجيد 1170167107177601  1871

  احمد محمد السعيد السيد على قنديل 1170167107176081  1876
 

   احمد محمد السيد محمد سليم 1170167107171613  1873

  احمد محمد عبد العاطى ولى هللا 1170167107177180  1870
 

ى عبد الرحمن مصطفى المصرىاسالم وليد عل 1170167107177617  1870    

   السيد ابراهيم السيد عبدالسالم 1170167107177630  1871

   امير اسماعيل محمد دحدوح 1170167107177181  1870

   امير محمود محمد جالل 1170167107177180  1878

   ايمان سامى عرفه مصطفى 1170167107177613  1871

صىايه احمد السعيد ابراهيم البال 1170167107177071  1817    

   ايه طارق ابراهيم المصطيهى 1170167107171601  1811

   ايه محمد محمد محمود فتح هللا شويل 1170167107176017  1816

   ايه هانى ابوالمعاطى على محمد 1170167107171010  1813

   بطرس عطيه دميان عبد السيد 1170167107177606  1810

ىتامر عبدالحميد عبد الحى عبد الؽن 1170167107171183  1810    

   حسام رضا محمد حسن السيد 1170167107177188  1811

  حسن على حسين عبده سليم عرفه 1170167107176131  1810
 

   زينب عبدهللا عبد العاطى ابراهيم البحيرى 1170167107177711  1818

   سهيل يسرى محمد السيد 1170167107176100  1811

   شاكر اشرؾ طلعت عبد الرازق 1170167107177181  1867

   عاطؾ محمد عثمان على مصطفى 1170167107171661  1861

   عبد الرحمن محمود حبشى محمود العنانى 1170167107177116  1866

   عبد اللطيؾ ناصر عبد اللطيؾ عبد اللطيؾ محمد 1170167107177113  1863

   عبد الواحد محمود عبد الواحد محمود 1170167107177111  1860

حمد فوازعطية محمد عبد السالم م 1170167107171103  1860    

   عمار عصام محمد فوزى حسن على 1170167107176301  1861

   عمر بحر الدين عمر عبد العزيز سليمان 1170167107173371  1860

   عوض صالح عوض عبد العاطى عبد العزيز 1170167107177116  1868

   ماهر عبدالمولى على احمد عنوس 1170167107177881  1861

لسيد عبده ابراهيممحمد ابراهيم ا 1170167107176300  1837    
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت        قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      

 (62لجٌت رقن )     جذيذة )اًتظام (   

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍغ : ـــــــابـــت

ابراهيم خليل عبد ربهمحمد اشرؾ محمد  1170167107177111  1831    

  محمد رمضان عبد العال حميدة 1170167107177137  1836
 

   محمد سليمان محمد سليمان ياسين 1170167107177110  1833

  محمد عبد الحكيم عبدهللا على درويش 1170167107177163  1830
 

   محمد عزت محمد عبد هللا ؼازى 1170167107177868  1830

سن عبدالجواد حنيشمحمد عصام ح 1170167107176160  1831    

   محمد عصام ؼازى عبد الؽنى عويضه 1170167107171633  1830

   محمد عطيه مسعد على 1170167107171880  1838

   محمد على عبدالونيس عكاشه 1170167107176101  1831

   محمد ؼالى الشحات عبد الرازق البيلى 1170167107171880  1807

   محمد يحى محمد السيد 1170167107173311  1801

   محمود السيد معوض محمود شعبان 1170167107177631  1806

   محمود حسين محمد حسين بؽيض العربى 1170167107171888  1803

   محمود سامى حسن متولى جاب هللا 1170167107171180  1800

   محمود عبدالمولى عبدالمولى منصور محمد 1170167107171803  1800

ابىمروه محمود توفيق احمد امب 1170167107176130  1801    

  مصطفى عبد اللطيؾ عبد اللطيؾ السيد عبد هللا 1170167107176131  1800
 

   معاذ على عبد القوى محمد 1170167107173311  1808

   منى ابراهيم مصطفى عرفه الؽنام 1170167107171177  1801

   مومن ثروت سعد مشرؾ مصطفى 1170167107176130  1807

د مومنمومن رمضان عبد الهادى محم 1170167107171108  1801    

   نادر محمد جمعه احمد السيد 1170167107171616  1806

   نور الدين رمضان نصر السيد خليل 1170167107171786  1803

   هاشم حاتم هاشم موسى المهدى 1170167107177106  1800

   وجدى نبيل حسن حسن عبدالرازق 1170167107177861  1800

   ياسمين خالد احمد محمد سعد 1170167107177881  1801

 ــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارجطــ

   محمد السيد سليمان سعد 1170167137171070  1800
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 (63لجٌت رقن )      (    سابجذيذة )اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابتسام محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1170167117171070  1811
 

   ابراهيم رمضان يوسؾ محمد الؽنام 1170167107176013  1816

  احمد احمد على زكى عباس 1170167117173101  1813
 

   احمد ايمن مرسى عوض شريؾ 1170167117171887  1810

   احمد حسن احمد حسن جعدر 1170167117173103  1810

مد حمدى محمد البحيرىاح 1170167117173100  1811    

  احمد كمال بدير ابراهيم سليم 1170167117173100  1810
 

   احمد نزيه خميس بدر الطباخ 1170167117176003  1818

  اسامه عادل محمد عبدالباقى 1170167117173101  1811
 

   اسامه عاطؾ عبد الواحد محمد السقا 1170167117176080  1807

د محمد الجربهاسالم ابراهيم احم 1170167117173107  1801   
 

   اسالم جمال سعد نصر الشيخ 1170167107176018  1806

   اسالم جمال محمد احمد النجار 1170167117173106  1803

   اشجان خالد احمد محمد الفرارجى 1170167117171101  1800

   االء احمد محمد فرج 1170167117176773  1800

   السعيد رمضان محمد يوسؾ الشناوى 1170167117171110  1801

   السيد خميس فتح هللا على ربيع 1170167117171010  1800

   السيد شعبان حسن ابو شعيشع 1170167117176111  1808

   امنيه حلمى احمد رجب حرب 1170167117176183  1801

   امنيه عبد الرازق يوسؾ عوض هللا 1170167117171130  1887

   امنيه عبد المنجد عبد الرحيم شعبان الشبه 1170167117176111  1881

   اميره خليفه محمد حسن النحراوى 1170167117173100  1886

   اميره راؼب عبدالفتاح على ابو العنين 1170167117171117  1883

   انس خالد عباس محمد بدور 1170167117173661  1880

   انؽام خيرى على الفيومى 1170167117171036  1880

   ايمان ابراهيم كمال احمد ابو جبل 1170167117176030  1881

   ايمان عصام احمد جادهللا 1170167117171111  1880

   ايمان فوزى احمد جعفر 1170167117173101  1888

   ايه حمدين صديق محمد معتوق 1170167117171136  1881

   ايه عبد الرحمن حلمى محمد 1170167117171188  1817
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Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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الئحت        قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      

 (64رقن ) لجٌت     (    سابجذيذة )اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ايه محمد بكر محمد السعيد 1170167107176070  1811
 

   حاتم محمد عبدربه رمضان 1170167117171011  1816

   حسام محمد بسيونى احمد فوده 1170167117176301  1813

   حسن ياسر حسن محمد المليجى 1170167117176361  1810

  حسين خالد حسين احمد 1170167117173108  1810
 

   خلود محمد سيد احمد السيد عامر 1170167117171118  1811

   دينا عادل السيد طلحه 1170167117171160  1810

  دينا على حلمى عبدالقادر الهنداوى 1170167107176180  1818
 

   دينا محمد عمر على محمد 1170167117171161  1811

ونى صالح الدينرامى رجب بسي 1170167117173101  1177   
 

   رضا ابراهيم احمد عمر الحجر 1170167117173117  1171

   رمضان محمد عيد حماد 1170167117173118  1176

   روان عبد الفتاح محمد احمد عطاهلل 1170167117173111  1173

   زينب عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد خميس 1170167117173107  1170

محمد نصرسهام خيرى محمد  1170167117171873  1170    

   شاهر عبدالعال احمد محمد زيد 1170167107171037  1171

   شاهر على محمد عبدالؽنى 1170167117173101  1170

   شروق محمود المعداوى حسن 1170167117171100  1178

   شيماء اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل 1170167117176101  1171

نضياء الدين محمود محمد محمود عثما 1170167117173100  1117    

   ضياء على عبده محمد شراره 1170167107176111  1111

   طاهر كمال طاهر محمد 1170167117176117  1116

  عادل مختار محمد ابراهيم زيد 1170167107171031  1113
 

   عبد الرحمن السعيد حسين محمد البربرى 1170167117173180  1110

   عبد الرحمن السيد عبد الحليم السيد عطيه 1170167107176118  1110

   عبد الرحمن عادل ابراهيم احمد محمد 1170167117171070  1111

   عبد السالم فتحى عبدالسالم محمد عيسى 1170167117173186  1110

   عبد النبى سعد مرسى االبيارى 1170167107176631  1118

   عبده ماهر عبده ابراهيم ابو كوهيه 1170167117176311  1111

ويسىعزه محمد المرسى البسط 1170167117176011  1167    
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 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  على محمد على محمود 1170167117173618  1161
 

   على مصطفى السيد يوسؾ مصطفى 1170167117173111  1166

   فادى ايمن مصطفى ابو هالل 1170167117176610  1163

   كرم موريس خله رميس ابراهيم 1170167117173110  1160

  محمد ابراهيم عبد الفتاح خليفة 1170167107171160  1160
 

   محمد السعيد سالم طه الشاذلى 1170167117176061  1161

   محمد السيد محمد حامد بدوى 1170167117173673  1160

ان برهان البنامحمد بره 1170167117171016  1168   
 

   محمد رزق حسين رزق 1170167107171860  1161

  محمد رمضان حامد ابواليزيد المزين 1170167117173670  1137
 

   محمد سعد عبدالفتاح محمد شفطر 1170167117173617  1131

   محمد سيد احمد محمد يوسؾ 1170167117173610  1136

   محمد عزت على محمد متولى 1170167117173610  1133

   محمد على عبدالجليل على 1170167107176113  1130

   محمد مجدى السيد محمود السيد احمد 1170167117173113  1130

   محمد محمود حسن محمود قنديل 1170167117171173  1131

   محمد مختار فرج احمد الدرينى 1170167117176311  1130

   محمد نبيل عبد الجواد احمد جنيدى 1170167117173110  1138

   محمد ياسر على الباز 1170167117173108  1131

   محمود ابراهيم عطيه سعفان الطرابلى 1170167117173101  1107

   محمود اسماعيل اسماعيل الروينى 1170167117173181  1101

  محمود حسين سيد احمد القزاز 1170167117176111  1106
 

   محمود محمد عبد السالم على زايد 1170167117176300  1103

محمود محيى الصباح البحراوى محيى 1170167117173181  1100    

   مروه حسن عبد المجيد ابراهيم ابو العنين 1170167107176116  1100

   مصطفى محمد ابراهيم ؼازى 1170167117173111  1101

   مصطفى محمد السيد على السيد 1170167107176171  1100

   مكارم محمد محمد عباس خليل 1170167117173118  1108

ادق كامل المؽازى علىميرنا ص 1170167117173676  1101    

   نادر محمود محمد هاللى 1170167117171011  1107
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 ( 33جلهة رقم )     (    الئحة جديدة )انتساب       قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية      

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

ن اسماعيلنادين ايهاب عبد الرحم 1170167117171188  1101   
 

   ندا طلبه على طلبه المرادنى 1170167117171167  1106

   هاجر عبد المعطى محمد ابراهيم جادو 1170167117171833  1103

   هايدى شبل فتح هللا االقرع 1170167117171801  1100

  هبه عصام عبد اللطيؾ محمد عوض 1170167117176018  1100
 

يدهدير هانى حمدين محمود الس 1170167117176700  1101    

   هنادى هانى ذكى احمد بدر 1170167117176780  1100

  وليد رضا عبد العليم محمد كحيلو 1170167117176073  1108
 

   يحيى خالد عبدالؽنى ابراهيم شتا 1170167117171018  1101

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ابراهيم رجب عبد الرازق محمد االحول 1170167107176710  1117

   احمد ابراهيم محمد عباس الحداد 1170167107176860  1111

   احمد صفوت مصطفى محمد يوسؾ 1170167107176016  1116

   احمد مختار مصطفى احمد عبدالجواد 1170167107176071  1113

   اسراء ابراهيم جابر درويش جعفر 1170167107176601  1110

   اسراء عصام السعيد عبدالمقصود 1170167107171087  1110

   ايات الشحات عبد هللا البسطويسى محمد 1170167107171010  1111

   ايه عماد الدين السعيد محمد الجزار 1170167107176073  1110

  ايهاب محمود احمد ابراهيم سليمان 1170167107176077  1118
 

   جمال اسماعيل قطب محمد البراجيلى 1170167107176103  1111

   خالد سعود البسيونى اسماعيل 1170167107171811  1107

   رانيا شوقى احمد محمد رزق 1170167107176011  1101

   ريم عيد محمد متولى 1170167107176110  1106

   شادى رشدى عبدالوهاب احمد خليفه 1170167107176110  1103

   صفيه درباله رمضان درباله 1170167107176101  1100

   عبد هللا محمد محمد احمد عيد 1170167107176113  1100

س عبداللطيؾ منصورعالء عبا 1170167107171863  1101    

   على عبدالفضيل على لملوم 1170167107176011  1100

   عمار محمد زؼلول صالح اللقانى 1170167107176710  1108

   عمرو احمد يوسؾ محمود 1170167107176116  1101

   فاطمه مصطفى سالم على وزه 1170167107176100  1187
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ئحت ال       قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت      

 (67لجٌت رقن )     (   جذيذة )اًتساب 

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 ادٍــــــوى لالػــــــالب باقـــــــتابغ : ط
   لمياء ابراهيم محمد محمد سليم 1170167107171117  1181

  محمد سعد محمد على القفاص 1170167107173333  1186
 

   محمد عزمى السعيد يوسؾ النجار 1170167107176101  1183

  محمود ابراهيم نصار ابراهيم نصار 1170167107173330  1180
 

   محمود محمد ابراهيم حبلص 1170167107173338  1180

   محمود محمد عبدهللا الدمنهورى 1170167107176111  1181

   محمود مصطفى مصطفى عثمان 1170167107171110  1180

محمود محمد النشار مروه ابراهيم 1170167107176870  1188    

   هانى محمود حلمى احمد 1170167107176183  1181

   وائل صبرى السيد محمد قدره 1170167107171171  1117

   وفاء ابراهيم حموده محمد خليل 1170167107171013  1111

   وليد حسنى السيد شحاته ابوسعده 1170167107176116  1116

 هي الخارج طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى

   اشرؾ عصام ابراهيم محمد السيد بدوى سنه 1170167137176318  1113

   عمرو مصطفى حسن محمد المزين 1170167107173337  1110

   محمد عبد العزيز الحبشى سيؾ النصر 1170167167171111  1110
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                         ت                  ـــالفلسفقسن 

 (68لجٌت رقن )       الئحت جذيذة )اًتظام (    

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابانوب جرجس ابواليمين جرجس 1170167117171186  6711
 

   ابراهيم عبد السالم ابراهيم جاد ابوراشد 1170167117177738  6716

  اخالص صابر عبد الخالق محمد عبد ربه نعمان 1170167117171103  6713
 

   اسراء رمضان ممدوح محمد البحيرى 1170167117176311  6710

   اسراء محمد اسماعيل الدنؾ 1170167117177700  6710

   الهام عامر سعد مرعى 1170167117171067  6711

  امل سعد على ابواالسعاد 1170167117176136  6710
 

   ايمان السيد عنتر حسن البكليش 1170167117171803  6718

   ايه احمد حامد بهجات 1170167107177066  6711

  بثينه شادى احمد محمد شادى 1170167117176000  6767
 

   بسمه عوض عبد السالم الحبشى 1170167117177713  6761

  حبيبه ماجد محمود محمد الريفى 1170167117171810  6766
 

مد محموددنيا محمود مح 1170167117177000  6763    

   رابحه طه عبد المنعم طه السيد 1170167117171117  6760

   زينب محى ابراهيم ابراهيم شمس الدين 1170167117176008  6760

   ساره يوسؾ يوسؾ قطب الجوهرى 1170167117177013  6761

   سحر عبدالحميد عبدالرحمن سالم 1170167117171183  6760

يهىسلمى طلبه محمد قطب الد 1170167117171811  6768    

   سماح سمير المرسى عبدالعزيز على 1170167117171103  6761

   سهام سمير اسماعيل حسن خليفه 1170167117171113  6737

   عبد هللا حمدى السيد احمد على 1170167117177113  6731

   علياء احمد على محمد عوض 1170167117177130  6736

   فاطمه بسيونى محمد القيم 1170167117176301  6733

   لمياء سعد مؽازى على عياد 1170167117177801  6730

  لمياء محمود عباس الشربينى 1170167117177733  6730
 

   محمد احمد محمد ابراهيم 1170167117171130  6731

   محمد اسماعيل سيد احمد احمد القصراوى 1170167107177118  6730

   محمد جمال عبدهللا سليم 1170167117171318  6738

مان محمد ابو زاملمحمد سلي 1170167117171007  6731    

   مروه محمد محمد ابواليزيد عبد المعطى 1170167117177001  6707
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قسن الفلسفت                                           

 (69الئحت جذيذة )اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

مسعد ابو السعود محمد رزقمنار  1170167117171071  6701   
 

   مى صبرى المؽاورى السباعى خطاب 1170167117171117  6706

  مياده الشحات محمد احمد الطويل 1170167117171111  6703
 

   نجالء فتحى محمود متولى 1170167117176101  6700

   نورهان نعيم احمد محمد عمر 1170167117176008  6700

يونى سالموسام حسين خميس بس 1170167117171110  6701    

  ياسمين عبد العليم السيد السيد الحداد 1170167117176607  6700
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

  صفاء محمد عاطؾ عوض عاشور 1170167107177161  6708
 

   عالء بسيونى ابراهيم بسيونى 1170167107176318  6701

   فاطمه ابراهيم عبدالستار محمد سعيد 1170167107171103  6707

   محمد شوقى فهمى الحمادى البيومى 1170167107171807  6701

   محمد عبدهللا لطفى العربى 1170167107171636  6706
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قسن الفلسفت                                           

 (69(           لجٌت رقن ) ئحت جذيذة )اًتسابال

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم محمد عبد المقصود ابراهيم الشهاوى 1170167107171133  6703
 

   احمد محمد محمود عبدربه محمود 1170167117176318  6700

شعيشع االء محمد المؽازى عبدالعزيز 1170167117176160  6700   
 

   اميره صبحى عبد الرحمن كساب 1170167117171006  6701

   ايمان عصام عبدالقادر عبدالحميد البلتاجى 1170167117176631  6700

   ايمن رضا محمد السيد سالمه 1170167117171881  6708

  ايه جمال حلمى عبد الفتاح عبد هللا 1170167117176081  6701
 

الواحد ايه سامى راشد عبد 1170167117176013  6717    

   ايه محمد احمد مفتاح 1170167117176770  6711

  ايه محمد السيد احمد محمد 1170167117171181  6716
 

   بسمه السيد حسن محمد متولى الدقن 1170167117176010  6713

  بسمه عاطؾ اسماعيل داود 1170167117176000  6710
 

   جيهان جبر حموده مبارك حموده 1170167117171110  6710

   حسن عبد الباسط ابراهيم عبد العاطى 1170167117176001  6711

   خالد اشرؾ عبد هللا محمد القناوى 1170167117171030  6710

   رباب احمد سعد عبد الخالق الشورى 1170167117176770  6718

   شروق منصور عبد النبى بخيت 1170167117171108  6711

   عبد هللا عنتر عبد هللا ابراهيم 1170167117176007  6707
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قسن الفلسفت                                           

 (71(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

بيومى العيسوىمحمد السيد ابراهيم  1170167107171161  6701    

   محمود اسماعيل احمد اسماعيل حجازى 1170167107176631  6706

   محمود رمضان احمد محمود 1170167117176163  6703

   منى على حسن حسنين ادريس 1170167117176161  6700

   نورالهدى طارق مختار السيد محمود البسيونى 1170167117171113  6700

د ؼالىنورهان عباس السي 1170167117176663  6701    

  نورهان هانى ابراهيم على محمد 1170167107176670  6700
 

   نيره عبدالحميد السيد على السواق 1170167117176707  6708

   هاجر محمد كامل مصطفى ؼالى 1170167117176060  6701

   هبه ابراهيم ابراهيم على فاضل 1170167117171010  6787

صالحهدير عزت احمد عبدالمعطى ابو  1170167107171088  6781    

   يحيى ياسر يونس السيد 1170167117176171  6786

   يسرى السيد السيد يوسؾ العفيفى 1170167107171110  6783

   يوستينا اسامه سامى فلتس دوس 1170167117176111  6780

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   رين هحوذ السيذ هعجوس   6780

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   االء عبدهللا اسماعيل السيد عمار 1170167107171017  6781

   حسن صبره حسن صبره ابوحطب 1170167107171031  6780

   حنان صالح محمد ابراهيم الشباسى 1170167107176701  6788

   دينا صبرى احمد حسن فوده 1170167107176613  6781

   عزة محمد محمد السيد نصار 1170167107171118  6717

لحميد سليمان عبد الحميد دشيشنادر عبد ا 1170167107173731  6711    

   هايدى ابراهيم سعيد فتوح 1170167107176731  6716

   هند الشربينى ناصؾ الباز اسماعيل 1170167107176186  6713
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             قسن الفلسفت                              

 (71(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

اسراء عبدالحليم السيد عبدالحليم  1170167107176117  6710
 منصور

  

   هاجر يحى سعد الصاوى شعبان 1170167137171807  6710

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

87 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت                                 اعـــــجتوقسن اال

 (71جذيذة )اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  وقيعالت نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  اجالل شعبان احمد ابراهيم 1170167117171101  6171
 

   احمد سالم سمير عيسى محمد خليل 1170167107176060  6176

  احمد عبد النبى ابراهيم محمد مسعود 1170167117176860  6173
 

   احمد عالء عبد السالم محمد عبد الوهاب 1170167117176831  6170

وهرى ؼنيماحمد محمد الج 1170167117177731  6170    

   اسراء ايهاب جمعه على السكرى 1170167107176310  6171

  اسراء رضا محمد المهدى المكاوى 1170167117177011  6170
 

   اسراء رمضان مبروك قطب عواض 1170167117176301  6178

   اسراء صالح محمد المتولى خليفه 1170167117171701  6171

د فرج ابو الؽيطاسراء عبد السميع عبد الحمي 1170167117176860  6117   
 

   اسراء مدحت على بسطويسى القرضاوى 1170167117177660  6111

  اسماء ابو السعود احمد ابوالعز 1170167107177811  6116
 

   اسماء الدسوقى حلمى سعد 1170167117171101  6113

   اسماء سمير منصور منصور 1170167117171071  6110

   اسماء عاشور عزب محمد 1170167117177711  6110

   اسماء هاللى ابراهيم حواله 1170167117177700  6111

   االء عصام عبد النبى كمال ؼانم 1170167117177686  6110

   االء قدرى محمد سعد 1170167117176608  6118

   االء محمد جبر عبدالوهاب نجم 1170167117171300  6111

   امل امام محمد محمد عبد المجيد 1170167117177708  6167

محمد صبحى ابراهيم ابو السعود امل 1170167117177681  6161    

   امنيه حسن ابراهيم عوض 1170167107177011  6166

   امنيه عبدالعزيز عبدالعزيز على ابودنيا 1170167117177873  6163

  اميره السعيد احمد محمد ؼراب 1170167117171010  6160
 

   اميره طلعت محى الدين ابو المعاطى 1170167117171180  6160

   اهداء عبد العال محمد احمد شحاته 1170167117176180  6161

   ايمان السيد السيد متولى الزيات 1170167117176101  6160

   ايمان بشير احمد عمر عبد الباقى 1170167117176601  6168

   ايمان على مندور على حشاد 1170167117177101  6161

   ايمان عماد السيد عبدالعزيز االشوح 1170167117171163  6137
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الئحت جذيذة                            عواـــــجتقسن اال

 ( 72)اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ايه ابراهيم عباس طلحه سيد احمد نايل 1170167117177101  6131

  ايه احمد احمد الحيطى 1170167117177000  6136
 

على محمد شليلايه خالد  1170167117171116  6133    

   ايه سمير محمد احمد عبد الرحمن الشيخ 1170167117176861  6130

   ايه طه اسماعيل طه بدوى 1170167117176007  6130

  ايه عبد النبى ابو المعاطى عثمان عبد المجيد 1170167117176101  6131
 

   ايه عبده مصطفى ابراهيم ؼانم 1170167117171070  6130

ه محمود ابو عصرايه عطي 1170167117171086  6138    

  ايه محمود رجب خلؾ هللا محمد جالل 1170167117171160  6131
 

   ايهاب عبد اللطيؾ محمد البؽدادى 1170167117177701  6107

  بسمه الشحات حسن ابراهيم الطوخى 1170167117177100  6101
 

   بشاير محمود محمد عبعوب 1170167117177830  6106

اهيم الصباغحبيبه سعد حسن ابر 1170167117177000  6103    

   حسناء صالح حسن عثمان مصطفى 1170167117176300  6100

   حماده كرم محمد عبد هللا قشالن 1170167107177871  6100

   حنان ماهر صبرى الحماقى يوسؾ 1170167117171787  6101

   خالد ثروت عبد المنعم االبس 1170167117177100  6100

   داليا السيد عبد المولى فواز 1170167117176180  6108

   داليا حامد عبد الواحد حرحش 1170167117171600  6101

   دينا جالل ابراهيم عبد هللا الديهى 1170167117176381  6107

   دينا جمال عبد الرسول شكر 1170167117177177  6101

   دينا سعيد فاروق فتحى رحيم 1170167117176618  6106

  رانيا ابراهيم وحيد الدناصورى 1170167117171033  6103
 

   رانيا سعد السيد محمد سالم 1170167117176011  6100

   رباب عادل عبد الحميد على بازينه 1170167117171163  6100

   روان خالد عبدالحليم الحباك 1170167117176686  6101

   ريهام عيد عبدالعاطى حمد قاسم 1170167117177061  6100

   زينب سمير عبدالعزيز سرور هاشم 1170167117176007  6108

   ساره احمد على بربوش 1170167117171600  6101

   ساره حسام رمضان مريوط 1170167117171373  6117
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الئحت جذيذة                           اعـــــجتوقسن اال

 (73)اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

دساره حسن شعبان عبدالمجي 1170167117171117  6111   
 

   ساره عبد العليم طه عبد المعطى عيسى 1170167117177318  6116

   ساره عبد اللطيؾ سعد عبد اللطيؾ جمعه 1170167117176383  6113

   ساره محمد ابراهيم الدسوقى 1170167117171100  6110

  ساره محمد ابو المعاطى على 1170167117176081  6110
 

   سحر صالح على محمد شلبى 1170167117171300  6111

   سعاد عبد العزيز المتولى احمد المؽازى 1170167117176016  6110

  سعاد ياسين وهبه سيد احمد الشربينى 1170167117171176  6118
 

   سلمى رضا محمد عبد القادر الصبان 1170167117176837  6111

  سلوى نجيب محمد حسن عبدالبر 1170167117177178  6107
 

لقبالوىسمر محمد حسن عبدالفتاح ا 1170167117171811  6101    

   سميحه السيد البسطويسى عبد الؽنى البسطويسى 1170167117171113  6106

   سهام محمد عبدالجواد محمد شريؾ 1170167117177011  6103

   سهيله عبداللطيؾ عبدالعظيم يونس 1170167117176306  6100

   شاديه سمير وجيه السيد 1170167117171118  6100

لى عوضشاهندا على منصور ع 1170167117176831  6101    

   شروق الحسينى سالم ابو خلبه 1170167117177760  6100

   شروق محمد ابراهيم الدسوقى السيد محمد 1170167117171718  6108

   شيماء خالد اسماعيل اسماعيل عيسى 1170167117171718  6101

   شيماء عبد هللا مرسى محمد االشمونى 1170167117171133  6187

الحارث ؼيضه شيماء محمد عبد 1170167117176681  6181    

   صابرين محمد محمود على ابو خشبه 1170167117177101  6186

  طارق جمال محمد شعبان ابوورده 1170167107176007  6183
 

   عائشه احمد عبد الكريم جاد هللا 1170167117176188  6180

   عبله كامل عبد المنصؾ عويضه 1170167117171133  6180

   عفاؾ رشاد رجب يحيى 1170167117177000  6181

   عماد عوض هللا عبدالعزيز عيسى راجح 1170167117176311  6180

   فاطمه المهدى فاروق المهدى ابراهيم 1170167117177006  6188

   فاطمه عبد القادر عبد القادر نجم 1170167117173110  6181

   محاسن وحيد ابراهيم ابوالفتوح احمد 1170167117171161  6117
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الئحت جذيذة                          اعــــــجتوقسن اال

 (74)اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  محمد احمد محمد احمد ابو الضراير 1170167117176836  6111
 

   محمد حسين عبده ابراهيم ابوزيد 1170167117176833  6116

   محمد ربيع عزازى على عياد 1170167117176830  6113

   محمد رضا سعد محمد الفرماوى 1170167107171701  6110

  مرفت احمد محمد احمد 1170167117177030  6110
 

   مرفت مهدى حسن عبد الجليل 1170167117177711  6111

   مريم عبد العظيم عبد الحميد احمد المكاوى 1170167117176181  6110

  مريم عبد الؽفار على مؽربى على 1170167107177687  6118
 

   منال رضا محمد ابوالسعود شرؾ 1170167117171017  6111

  منى حسن عبدالحليم على القادوم 1170167117176017  6677
 

   منى ؼازى محمد ؼازى خضر 1170167117176711  6671

   منى محمد عبد الفتاح قنديل 1170167117177330  6676

   مى السيد حسين محمد حسين 1170167117171006  6673

حات محمد البحيرىمياده الش 1170167117171081  6670    

   ناهد مصطفى كيالنى مصطفى 1170167117177030  6670

   نجالء ابراهيم طلحه طلحه السيد المنسى 1170167117177371  6671

   نجوى عبدالمجيد ابراهيم نافع 1170167117177118  6670

   نرمين على محمد مصطفى الشعله 1170167117176181  6678

ين عبيدنهاد فتحى محمد ام 1170167117171160  6671    

   نهله صديق السيد حسان السيد 1170167107177010  6617

   نهى جمعه مختار ابراهيم شعالن 1170167117171000  6611

   نورهان عبد الرحمن عبد الرحمن كرسون 1170167117177117  6616

  نيره على منصور على سالم 1170167117171870  6613
 

رفاعىهاجر عبد الؽنى حمدان محمد ال 1170167117177731  6610    

   هاجر عبدالمالك عبدالحليم ندير 1170167117176730  6610

   هاجر على شبل الطحان 1170167117177761  6611

   هدى محمد شعبان داود 1170167117177760  6610

   هدير ابراهيم مصطفى ابراهيم ؼانم 1170167117176100  6618

   هدير احمد السيد عبدالمقصود 1170167117171766  6611

   هدير سالمه صابر سودان 1170167117177088  6667
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الئحت جذيذة                             واعــــجتقسن اال

 (75)اًتظام (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  هويدا صابر محمد عبد السيد متولى 1170167117171168  6661
 

واصؾ عزيزهويدا عزت  1170167117171181  6666    

   وسام محمد عبدالعزيز عبدالحميد 1170167117176107  6663

   وسام محمد نبيه بشير 1170167117176107  6660

  وعد عبدالفتاح عبدالمطلب فرو 1170167117176380  6660
 

   وفاء احمد السيد عبد الحميد الديب 1170167117177117  6661

   ياسمين احمد محمد محمد ابراهيم 1170167117177303  6660

  ياسمين عالء محمد محمد جاب هللا 1170167117177860  6668
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ابراهيم موسى محمود الخواص 1170167107176061  6661

   حسام حسن على عبد الحفيظ 1170167107176000  6637

   ديانا هشام محمد محمد الدؼمه 1170167107177878  6631

لشوادفى المرشدى البسطويسىشرين ا 1170167107171018  6636    

   شيماء عبد الكريم ابراهيم محمد الدقاق 1170167107176111  6633

   محمد سعد محمد يوسؾ شعبان 1170167107176060  6630

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج
  سحر محمد فرج محمد قنبر 1170167107177078  6630
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الئحت                              واعــــــجتقسن اال

 (75(           لجٌت رقن ) جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابتهال محمد حسن ابو سيؾ 1170167117171010  6631
 

   ابراهيم احمد ابراهيم محمد عماره 1170167107171030  6630

  ابراهيم عبدالهادى عبدالمقصود ابراهيم الفقى 1170167117176180  6638
 

   احمد رمضان عبد المقصود اسماعيل 1170167107176006  6631

   احمد طه السيد طه ابراهيم عبد المجيد 1170167117176670  6607

   احمد عبد اللطيؾ حبشى محمد 1170167117176111  6601

  اسراء الشرنوبى محمود عبد هللا السيد الشرنوبى 1170167117176071  6606
 

   اسراء محمود احمد عبد هللا 1170167117176680  6603

   اسماء محمد محمد حافظ 1170167117176061  6600

  اسماعيل السعيد اسماعيل اسماعيل ابوالفضل 1170167117171808  6600
 

   االء احمد حسن المكى 1170167117176803  6601

  الحسناء ؼانم عبد الفتاح ؼانم 1170167117176061  6600
 

   امانى محمود احمد المعداوى 1170167117176000  6608

   امل ابراهيم صالح ابراهيم 1170167117176031  6601

   امل عادل خضر ابو فرج 1170167117176011  6607
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الئحت                              جتــــــواعقسن اال

 ( 76(           لجٌت رقن ) جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   اميره اشرؾ زكريا عبد الفتاح زراره 1170167107176000  6601

قى محمد على الدسوقىاميره الدسو 1170167107171106  6606    

   اميره السيد عبد الحميد ابراهيم جمعه 1170167107171100  6603

   اميره سالم صالح وزه 1170167117176070  6600

   اميره منصور عبد الونيس اسماعيل 1170167117176800  6600

   ايمان عادل محمد على عبدالكبير 1170167117171161  6601

محمد عيسىايناس ابراهيم  1170167117176707  6600    

   ايه عبد السالم اسماعيل عكه 1170167117176610  6608

   ايه محمد راشد محمد شريؾ 1170167117171808  6601

  براءه عصام متولى ؼانم 1170167117171100  6617
 

   بسنتين اسامه محمد لطفى المهدى 1170167117171031  6611

   تهانى محمد حامد محمد خطاب 1170167117171083  6616

   حسام على عبدالعاطى السرجانى 1170167117171110  6613

   حسين صالح السيد السيد النحاس 1170167117171018  6610

   حنان سامى ابراهيم محمد 1170167117176800  6610

   حنان ماهر محمد عبدالؽنى 1170167117176110  6611

   دعاء عبد المحسن محمد على محمد 1170167117176808  6610

عوض الفضالى دعاء على 1170167117171003  6618    

   دالل حسن عبده محمد الجزار 1170167117176103  6611

   دينا محمد على عثمان الصعيدى 1170167117176801  6607

   رحاب محمد فواد ابراهيم ابو زيد 1170167117176117  6601

   زينب احمد على احمد السيد 1170167117171101  6606

   زينب عماد محمد مرسى خضر 1170167107171108  6603

   ساره محمود عبد العزيز عقبه 1170167117176007  6600

   ساره يسرى السيد عبد المنعم نصر 1170167117176807  6600

   سحر ابراهيم محمد السيد الزفتاوى 1170167107176001  6601

   سعد مسعد سعد ابوقايد 1170167117171011  6600

   سلطان محمد وجيه عرجاوى مرعى 1170167117176801  6608

   سلوى السيد حمادى محمد فراج 1170167117176018  6601

   سماح على على ابراهيم جزر 1170167117171136  6687
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                                           جتواعقسن اال

 (77(           لجٌت رقن  الئحت جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

ر عبد السالم شوقى عبد السالم عقلسم 1170167117176806  6681   
 

   سهام عبد الحكيم عبد الحميد سلطان 1170167117176300  6686

  شروق يحيى عبده ابراهيم ابو زيد 1170167117171170  6683
 

   شهد عبد الحميد عبد الؽفار عبد الحميد ابراهيم عتمان 1170167117176173  6680

مد السيدشيماء احمد عبد العليم مح 1170167117176010  6680    

   شيماء حنفى محمود هالل 1170167117176811  6681

  شيماء سعد السعيد احمد سعد 1170167117176011  6680
 

   شيماء على محمد محمود 1170167117176130  6688

  عبد الرحمن قرنى ميزار مرزوق 1170167107176011  6681
 

   عبد الرحمن كامل على على سلمان 1170167117176100  6617

  عبير محمد عبدالعزيز عبدهللا ؼنيم 1170167117176170  6611
 

   عزه عرفان عبد الحميد الزعزوع 1170167117176683  6616

   عواطؾ محمد عبدالعزيز عبدهللا ؼنيم 1170167117171187  6613

   فاطمه فواد عبد المولى على عامر 1170167117171181  6610

   فاطمه كمال السيد محمد ابراهيم الدقش 1170167117176780  6610

   فدوى طه محمد سالم 1170167107176603  6611

   فوزيه اشرؾ عبد العزيز على احمد 1170167117171101  6610

   لبنى عادل فرج السيد رجب 1170167117171800  6618

   محمد ابو مسلم عبد السالم المتولى الصاوى 1170167117176006  6611

   محمد عادل محمد عمر الشهبه 1170167107171818  6377

   محمد فوزى السيد محمد عرفه 1170167117173736  6371

   مروه عاطؾ عبد المطلب صادق 1170167117176800  6376

   مريم رمضان عبد الموجود ابو زيد 1170167117176170  6373

  مريهان جمال فريج على قادوم 1170167117176083  6370
 

   منال على فوزى عبدالعزيز 1170167117176063  6370

ام فتحى مرسى احمدمنه هللا عص 1170167117176001  6371    

   منى على عبدالمؽنى ابراهيم ابراهيم 1170167117176117  6370

   منى محمد خلؾ هللا عمرو 1170167117176800  6378

   منى محمد عبد السالم ابراهيم الوصيؾ 1170167117176000  6371

   مهله مصطفى السعيد محمد المنشاوى 1170167117176801  6317
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 (78الئحت جذيذة )اًتساب (           لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   مى عبدالنبى حسين عبدالنبى على زاهر 1170167117171160  6311

  ميرنا عبدالروؾ فاضل عبيه 1170167107176006  6316
 

رق السعيد احمد النزهىنجوى طا 1170167117171010  6313    

   ندى عادل محمد عبد الراضى محمود 1170167107176070  6310

   ندى عماد محمد شاهين 1170167117176887  6310

  نرمين محمد على محمد 1170167117176116  6311
 

   نوال محسن عبد الحميد الروينى 1170167117176008  6310

   نيره زكريا السيد سالمه 1170167117171116  6318

  نيره سعيد حسن محمد عبد العاطى 1170167117171011  6311
 

   نيفين السيد كامل محمود خليل 1170167117176011  6367

  هاجر ابراهيم محمد محمد داود 1170167117176003  6361
 

   هاجر محمد عبد الفتاح زكى 1170167117176111  6366

   هبه جمال يوسؾ مصطفى 1170167107176766  6363

ماد سعيد الرشيدىهبه ع 1170167117176388  6360    

   هدير حسن محمود نجم 1170167117176087  6360

   هدير محمد عبد هللا عبد المنطلب ابو سيؾ 1170167117171800  6361

   هند اسماعيل عبد المالك عركز 1170167117176371  6360

   وجدى مختار محمد حسين اباظة 1170167107171101  6368

رورد فواد محمد احمد بد 1170167107176101  6361    

   وسام جالل عبدالحميد محمد سالم 1170167117176100  6337

   ياسمين ثروت السيد البهنسى 1170167117176116  6331

   ياسمين مصطفى محمود بسيونى بدران 1170167117176308  6336

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   اسماء السيد محمد طلحه 1170167107176013  6333

اء سمير عبدالحميد على ابوزيداسم 1170167107176067  6330    

   حازم محمد على محمود جاد 1170167107176030  6330

   عبد الرحمن االنصارى احمد احمد العبد 1170167107176001  6331

   نهله عبد العزيز محمد امين 1170167107171013  6330

   نورهان سامى زكريا محمد عبدالمنعم 1170167107176800   6338

 ى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارجطــــالب باقـــــــو

   منار رياض احمد المقطران 1170167107173683  6331
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ن الٌفس                                  ـــػلقسن 
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 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

بسيونى عشماوى عوضاحمد  1170167117177180  6301   
 

   احمد رضا احمد اسماعيل عبد النعيم 1170167117171381  6306

  احمد صالح محمود عبد الجواد 1170167117177301  6303
 

   احمد عبد البارى محمود القصاص 1170167117177031  6300

   احمد عبد الحميد بسيونى فتح هللا عطيه 1170167117177678  6300

د العال عبد الستار عبد العال حسنيناحمد عب 1170167117177100  6301    

  احمد ناصر عبد العزيز عبد الجواد 1170167117176886  6300
 

   ازهار محمد عبد هللا رجب عبدربه 1170167117177101  6308

   اسراء حامد محمد محمد مهيا 1170167117171010  6301

  اسراء محمد احمد محمد 1170167117177101  6307
 

محمد اسماعيل بسيونى الداللاسراء  1170167117177806  6301    

  اسراء محمد السعيد سلومه اسماعيل سلومه 1170167117177131  6306
 

   اسراء محمود محمد عماره 1170167117176801  6303

   اسراء مصطفى فتحى حامد محمد 1170167117177080  6300

   اسراء نصر ابو الفتوح حجازى عبد الخالق 1170167117177661  6300

   اسالم احمد عبد المنعم السرحى 1170167117177161  6301

   اسماء ايمن احمد ابو العال الدماطى 1170167117171073  6300

   اسماء رافت بدير ابو الؽيط الخولى 1170167117177680  6308

   اسماء عبد الفتاح عبد الستار محمد 1170167117171070  6301

   اسماء عبد الفتاح عبد العزيز جناح 1170167117176883  6317

   اسماء عبد الهادى فرج هللا سعيد 1170167117177660  6311

   اسماء محمد عبد هللا احمد المرسى 1170167117177010  6316

   اسماء محمد عبده سعيد 1170167117177107  6313

   اسماء محمود احمد والى 1170167117177067  6310

  االء اسامه ابراهم احمد محمد 1170167117177010  6310
 

السيد محمد السيد محمد االء 1170167117177011  6311    

   االء رضا عبد الحليم احمد ؼالى 1170167117171706  6310

   االء محمد ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم 1170167117177106  6318

   السيد محمد السيد العربى محمود شنح 1170167107177180  6311

   الشيماء السيد عبدالرحمن حماد 1170167107177618  6307
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  الشيماء رشدى عبد النبى اسماعيل الديب 1170167117176880  6301
 

   امانى جوده محمد الشحات فضيل 1170167117171186  6306

  امانى رمضان توفيق عثمان 1170167117177880  6303
 

   امانى يحيى عبده على على 1170167117173730  6300

   امل اشرؾ احمد عبد المعطى عطوه 1170167117171307  6300

   امل محمد السيد محمد حسن بطه 1170167117177668  6301

  امل محمد عمر حسن النجار 1170167117171618  6300
 

ابراهيم الشيخ امنيه مسعد مسعود 1170167117177101  6308    

   اميره جمال محمود محمود الخطيب 1170167117177666  6301

  اميره رضا عبد المومن عبدالهادى مخلوؾ 1170167117177661  6387
 

   اميره عبد الهادى محمد عبد الهادى عبد الحليم 1170167117177303  6381

  اميره على ابراهيم عبدالبارى 1170167117177301  6386
 

   اميره محمد ابراهيم سيد احمد زقزوق 1170167117177860  6383

   امينه جالل عبد المجيد محمد عرفات 1170167117171660  6380

   ايمان ابراهيم عنتر السيد القصاص 1170167117177881  6380

   ايمان السيد السيد الشربينى الشامى 1170167117177310  6381

   ايمان المحمدى محمد البسيونى 1170167117171711  6380

   ايمان خليفه فاروق خليفه 1170167117171130  6388

   ايمان سعيد سعد حجازى سعد 1170167117176880  6381

   ايمان عبد العظيم مصطفى عبد العظيم الهاشمى 1170167117177183  6317

   ايمان عبد الفتاح عبد الرحمن السيد على ارز 1170167117171100  6311

ىايمان عنتر الحسينى قطب عجم 1170167117171100  6316    

   ايمان مصطفى عبد هللا ابراهيم الموافى 1170167117177130  6313

   ايه احمد اسماعيل دفشر 1170167117176881  6310

  ايه احمد سالم احمد موسى 1170167117177300  6310
 

   ايه السيد محمد محمد عبد الحميد 1170167117177060  6311

   ايه هللا سند السعيد يونس الحارون 1170167117177317  6310

   ايه جابر المعداوى عبد الخالق على 1170167117171007  6318

   ايه سمير مصطفى محمد عتمان 1170167117171180  6311

   ايه صبحى محمد رجب 1170167117177311  6077
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  ايه عباس حسن الجندى 1170167117177311  6071
 

   ايه عبد العزيز عبده على عبد الؽفار 1170167117177316  6076

  ايه عبد العظيم محمد القراميطى 1170167117171330  6073
 

   ايه ماجد محمد على شرابى 1170167117177080  6070

د عبد الحميد محمد عوضينايه محم 1170167117177031  6070    

   ايه محمدى صبرى ابراهيم 1170167117171071  6071

  ايه مسعد محمود محمد المالح 1170167117177110  6070
 

   بسمه اسماعيل عبد القادر على شاهين 1170167117177111  6078

   بسنت محمد محمد احمد الؽمرى 1170167117177106  6071

د محمد الصيادتقوى السعيد محمو 1170167107176317  6017   
 

   تقى السيد عبد الفتاح فرحات قنديل 1170167117177670  6011

  جمال السيد جمال تهامى عبد الجواد 1170167117177087  6016
 

   جهاد محمد محمد ابو شادى السبيعى 1170167117171631  6013

   حنان ابراهيم شكرى متولى 1170167117177088  6010

ابراهيم النمكىحنان احمد محمد  1170167117177637  6010    

   حنان شعبان عبدالوهاب ؼازى شاهين 1170167117177380  6011

   حنين عبد الرحمن قطب عبد الرحمن زيدان 1170167117177313  6010

   خلود محمد مسعد عباس المهر 1170167117177010  6018

   خلود مصطفى حسن شعبان 1170167117171381  6011

مبروكدنيا زكريا محمد حسن  1170167117171306  6067    

   دولت محمد ابراهيم فرج رزق هللا 1170167117177011  6061

   دينا ابراهيم شاكر على عوض هللا 1170167117177816  6066

   دينا اسامه طه حامد 1170167117177808  6063

   دينا صبرى محمود الرفاعى محمود 1170167117177106  6060

  دينا عمر مسعود محمد بدر 1170167117171110  6060
 

   دينا مختار عبدالفتاح احمد الصاوى 1170167117171711  6061

   رانيا حمدى توفيق محمد على 1170167117171111  6060

   رانيا عاطؾ السيد السيد حريز 1170167117177300  6068

   رانيا منصور ابراهيم سلطان 1170167117177001  6061

   رباب حسين عباس حسين عمروس 1170167117177706  6037
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  رحمه صالح السيد محمود الحجر 1170167117177160  6031
 

   رحمه محمد حسين الروينى 1170167117177170  6036

محمد عبد الحميد الشافعىرشا السيد  1170167117177011  6033   
 

   رشا فكرى عمر عبد الفتاح عبد هللا 1170167117177611  6030

   رضا السيد محمد ابوخضرة 1170167117171300  6030

   رؼدا كيالنى عبدالسالم صقر 1170167117177786  6031

  رنا اشرؾ عبد الوهاب عبد المقصود نصر الدين 1170167117171010  6030
 

محمد محمد هنداوى كشك رنا 1170167117177388  6038    

   ريم بدر يوسؾ بدر ابو عرب 1170167117177611  6031

  ريم سعيد احمد عبدالنبى سكيكر 1170167117171616  6007
 

   ريم عبد الؽنى على ؼزالن 1170167117177310  6001

  ريهام احمد محمد عبدالحميد 1170167117177763  6006
 

نريهام رفعت السيد يوسؾ شعال 1170167117171613  6003    

   ريهام شعبان محمد راشد عبيد 1170167117177016  6000

   ريهام محمود عطيه محمود سالمه 1170167117177616  6000

   ريهام ياسر السيد على ابو ؼزاله 1170167117177836  6001

   زيزى حلمى عبد الجيد رضوان 1170167117177116  6000

   زينب عادل السيد بيومى السيد 1170167117177011  6008

   زينب ماهر عبد الحى عطيه ؼنيم 1170167117177181  6001

   ساره احمد مصطفى سليمان ابو قوره 1170167117171780  6007

   ساره عبد الخالق فواد سيد احمد النوسانى 1170167117177118  6001

   سالما سامى محمد ابراهيم الخبيرى 1170167117177011  6006

   سالى خالد مرسى محمد فايد 1170167117171307  6003

   سالى سامى التهامى ليمونه 1170167117177831  6000

  سحر ماجدى نعمان الزعيقى 1170167117177783  6000
 

   سلمى ابراهيم السيد محمد البهى 1170167117171600  6001

   سماح شريؾ صابر السيد عيد 1170167117177068  6000

   سماح عاطؾ التبنى عيسى احمد البدالى 1170167117177107  6008

   سميه رمضان على حسانين 1170167117171011  6001

   سناء عماد محمد احمد محمد الديب 1170167117177010  6017
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لن الٌفس                                  ــــػقسن 

 ( 83(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  سهيله لطفى محمد عبد القادر السيد 1170167117171111  6011
 

   شاديه رضا عبد الكريم ابراهيم مصطفى 1170167117177880  6016

  شروق ابراهيم احمد محمد البيلى 1170167117171017  6013
 

   شيماء بسيونى عبد الهادى المنياوى 1170167117176711  6010

   شيماء فتحى محمد ابراهيم 1170167117177610  6010

   صابرين حسن ابراهيم عبد اللطيؾ جوده 1170167117171033  6011

  صابرين عبد المومن محمد على الجندى 1170167117177111  6010
 

   صابرين محمد سالم عطا هللا سليمان 1170167117177101  6018

   صفاء حجازى محمد حجازى طعيمه 1170167117171301  6011

  صفاء عبدالمعطى محمد بسيونى 1170167117171731  6007
 

   ضحى حسيب السيد بسيونى ابو العنين 1170167117177301  6001

  عايده رضا عبد الكريم ابراهيم مصطفى 1170167117177888  6006
 

   عبد الرحمن محمد عبد الفتاح حسان 1170167117177131  6003

   عبد هللا صابر عبد هللا اسماعيل 1170167117177600  6000

   عبير درويش وجدى ابراهيم بليح 1170167117171831  6000

   عبير عبد هللا محمد عبد الرحمن منير 1170167107177111  6001

   عبير عالء على ابو اليزيد بدر 1170167117177100  6000

   عبير محمد زكى حجازى 1170167117171311  6008

   عبير محمد عطا ابو دراع 1170167117177116  6001

   عزيزه عبد الحكيم عامر خميس 1170167117177311  6087

   عال محمود عبدالفتاح محمد ابوابراهيم 1170167117177618  6081

   علمت عماد فواد يوسؾ محمد 1170167117171171  6086

   على السيد على الشرقاوى 1170167117177610  6083

   علياء عادل فرج فرج بركات 1170167117177318  6080

   عمر عبد العزيز عبد المجيد راؼب 1170167117177608  6080

السالم عطيه امامؼاده عبد  1170167117171067  6081   
 

   ؼاده عبد المعطى محمد عبد المعطى محمد عبده 1170167117177018  6080

   فاطمه عبد الخالق ربيع مقلد 1170167117177101  6088

   فاطمه محمد محمود محمد عيسى الشريؾ 1170167117171313  6081

   فتحى سمير فتحى الجناينى 1170167117177111  6017
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                            ن الٌفس      ــــــػلقسن 

 (84(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  فردوس نعمان محمد محمد خفاجى 1170167117177110  6011
 

  فريده عصام عبد العظيم ابراهيم اسماعيل 1170167117177631  6016
 

يفى رمضان عيد نبيه حجازىف 1170167117177310  6013    

  كريمه السيد محمد احمد نوار 1170167117176171  6010
 

   كريمه سعد محمد محمد الرجال 1170167117177111  6010

   لبنى رضا محمد ابراهيم جبر 1170167117171011  6011

   لمياء يوسؾ على يوسؾ الشيتانى 1170167117171130  6010

د السيد منصورليلى انيس رسمى عب 1170167117171761  6018   
 

   ليلى جمال محمد فوزى السيد عبدهللا 1170167117177700  6011

   ليلى سعد سمير سعد جرجس 1170167117177703  6077

  ليلى يوسؾ مصطفى دحدوح 1170167117177101  6071
 

   ماجده لطفى محمد الشحات سالم على 1170167117177000  6076

  مارينا نادر عزيز روفائيل 1170167117177033  6073
 

   مبروكه يحيى عبد القادر محمد عمار 1170167117177611  6070

   مجدى سالمه سالمه ابوقايد 1170167117177707  6070

   محمد ابراهيم عبد المنعم محمد 1170167117177308  6071

   محمد قدرى محمد منيسى 1170167117176810  6070

   مروه محمد عبدالمنعم محمد بدوى 1170167117177000  6078

   مريم احمد سعد البندارى حجاج 1170167117171333  6071

   مريم السيد ابوالعنين محمد 1170167117171107  6017

   مريم حسن احمد حسين شمعى 1170167117177337  6011

   مريم مصطفى عبد المنعم المعصراوى 1170167117171067  6016

   مصطفى خالد بسيونى احمد ابو زيد 1170167117171303  6013

فى على عبد الفتاح محمودمصط 1170167107176001  6010    

   منه هللا عبد النبى مصطفى الزقزوقى 1170167117177113  6010

  منى ابو المكارم مصطفى محمد محمد الشيخ 1170167117177101  6011
 

   منى السيد احمد فرج سيد احمد الحجرى 1170167117177333  6010

   منى الشوادفى محمد حجاج 1170167117177611  6018

   مها ابوسمره محمد ابوسمره 1170167117177110  6011

   مها ضاحى محمود زمره 1170167117177188  6067
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ن الٌفس                                  ـــــػلقسن 

 (85(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

عبدالهادى ابو النجا مى ابو النجا 1170167117177377  6061   
 

  مى بسيونى عبد المجيد جاد 1170167117177813  6066
 

   مى عبد الحميد عبد هللا صادق ابوشعيشع 1170167117177011  6063

  مى عزمى السباعى يوسؾ احمد 1170167117177330  6060
 

   ناديه على حسن يوسؾ حسن شتيه 1170167117171303  6060

حمد احمد اؼاناريمان فوزى م 1170167117177810  6061    

  ناهد منصور ابراهيم بصل 1170167117177100  6060
 

   نجالء حسن الباز محمد الباز 1170167117177001  6068

   ندى جمال مصطفى ابواليزيد حسن اؼا 1170167107177683  6061

  ندى سعد عبد اللطيؾ السيد منصور 1170167117171710  6037
 

   ندى ؼازى سعد ؼازى محمد 1170167117177303  6031

  ندى مجدى السيد عبد الؽنى الرفاعى 1170167117171167  6036
 

   نسرين مجدى عابدين الصاوى المرسى 1170167107177131  6033

   نعمه رمضان محمد محمد التركى 1170167117177117  6030

   نعيمه احمد حسن االخريطى 1170167117177181  6030

ود نصرالديننؽم عبد الحميد عبد الوهاب عبد المقص 1170167117177177  6031    

   نفين رضا السيد محمد على سيداحمد 1170167117171010  6030

   نهال احمد ابراهيم يوسؾ 1170167117177300  6038

   نهال خالد محمد سيد احمد 1170167117171016  6031

   نهال سعد عبد المجيد عبد العاطى 1170167117177330  6007

   نهى السعيد حافظ حسن ابوبركه 1170167117177116  6001

   نور محمد حسين ذكى درباله 1170167117177810  6006

   نورا اسالم محجوب على محمد سالم 1170167117177311  6003

   نورالهدى محمد احمد شمس الدين 1170167117177171  6000

  نورهان ابراهيم السعيد عبد الحميد 1170167107177007  6000
 

   نورهان ابوالسعود مراسى ابراهيم 1170167117177011  6001

   نورهان صالح احمد محمود شطاره 1170167117171300  6000

   نورهان عبدالمعطى محمد على ندا 1170167117177031  6008

   نورهان مصطفى حلمى حسن حمود 1170167117177160  6001

   نورهان مصطفى على عبد المقصود ابوؼالب 1170167117176811  6007
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 (86(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   نيره يوسؾ على اللقانى 1170167117177186  6001

   هاجر احمد السيد فتحى محمد عطيه 1170167117177308  6006

  هاجر عصام على محجوب موسى 1170167117177667  6003
 

   هاجر محمد عبد الفتاح عبده 1170167117177170  6000

   هاجر محمد يوسؾ السيد ابونعيم 1170167117177010  6000

   هاجر منصور عبد الفتاح امين 1170167117171660  6001

  هاله نصر الدين محمد الشاذلى حمد 1170167117171013  6000
 

   هاله يحيا عبد المنعم رشدى 1170167117171000  6008

هللا بسيونى ابراهيم بسيونى عبد العزيز هبه 1170167117177338  6001    

  هبه هللا رمضان محمد احمد حامد 1170167117177630  6017
 

   هبه حسنى بسيونى مصطفى الدسوقى 1170167117176817  6011

  هبه داود طلعت محمد داود 1170167117171711  6016
 

   هبه سالمه جمعه على داود 1170167117177861  6013

فتحى جالل ريحانهبه  1170167117176308  6010    

   هدى جمال احمد عبد المقصود محمد اسماعيل 1170167117171011  6010

   هدى ذكى عبد الكريم ذكى 1170167117177017  6011

   هدير ابراهيم صالح الباز 1170167117176811  6010

   هدير جمال احمد عبد العاطى خطاب 1170167117177061  6018

اهيم الشافعىهدير سامى محمد ابر 1170167117177331  6011    

   هند حسام محمد الخولى 1170167117177100  6007

   هند خيرى عبدهللا جميل ابوكرش 1170167117177800  6001

   هيام خالد ابراهيم على 1170167117176131  6006

   وسام احمد السيد التهامى السيد 1170167117171110  6003

   والء رمضان دسوقى رزق خطاب 1170167117171030  6000

  والء سعد محمود محمود صبح 1170167117171610  6000
 

   والء فواد محمد عبدالعزيز عثمان 1170167117177077  6001

   ياسمين السيد عيسوى عبدالمجيد محمد 1170167117177307  6000
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ن الٌفس                                  ــــــػلقسن 

 (86ن )(           لجٌت رق الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   احمد كامل حامد محمد الشناوى 1170167107176008  6008

  حسام منصور عبد المطلب حسن الفضل 1170167107171118  6001
 

   دينا منصور عبد السالم عطيه 1170167107177061  6087
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 ( 87(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الكبديوي الزقن ا 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ -تابــــغ :

   عبير جمال محمد عبدالفتاح متولى 1170167107171301  6081

   ليلى عبد الرحمن عبد هللا عثمان الفقى 1170167107177360  6086

  محمد الشوادفى على الجنادى 1170167107176083  6083
 

   محمود جادهللا شريؾ العمروسى 1170167107176008  6080

   مصطفى السيد محمد ابراهيم خليفة 1170167107176603  6080

  يارا عماد فتحى محمد اسماعيل 1170167107177310  6081
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             ن الٌفس                     ـــــػلقسن 

 ( 87(           لجٌت رقن ) الئحت جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد رمضان خميس عبد البارى 1170167117176818  6080
 

البارى احمد جباره احمد عبد 1170167117176070  6088    

  احمد محمد ابراهيم محمود جاويش 1170167107176111  6081
 

   اسراء ابراهيم عبد الحليم السيد محمد عساكر 1170167117176171  6017

   اسماء اشرؾ يونس محمود محمد 1170167117171103  6011

   اسماء عاطؾ اسماعيل على الشرقاوى 1170167117171018  6016

سماء عبد العزيز حسين الشرقاوىا 1170167117176307  6013   
 

   اسماء محمد على محمد خلؾ 1170167117171100  6010

   االء محمد صبحى زكريا على يونس 1170167117171166  6010

  البراء مصطفى السيد محمد السقا 1170167117176310  6011
 

   امانى مصطفى محمد حسين موسى 1170167117171800  6010

عيد عيسوى حماده اميمه سعيد 1170167117171011  6018   
 

   ايمان الشحات عبد العزيز عبد الرازق 1170167117176176  6011

   ايمان جمال على ابوالخير منتصر 1170167117171810  6177

   ايمان محمد سالمه على شعبان 1170167117176016  6171

   ايمان محمد عطيه عبد الجليل 1170167117176730  6176

ابو العنين حسين ايمان محمد فريج 1170167117171111  6173    

   ايه السيد محمد احمد شريؾ 1170167117176133  6170

   ايه شعبان عابدين مصطفى سعدالدين 1170167107176113  6170

   حسناء حسنى عبد الفتاح محمد حجر 1170167117171818  6171

   خضره عبد الروؾ عبد الفتاح محمد 1170167117176700  6170

لفتاح السيد عمرخلود محمد عبد ا 1170167117176661  6178    

   داليا خضر ابراهيم ضيؾ هللا 1170167117171070  6171

   دينا يسرى محمد ابراهيم مبروك 1170167117171803  6117
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 (88(           لجٌت رقن ) سابالئحت جذيذة )اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس االكبديوي  الزقن 

  رامى جمال ابراهيم محمد هارون 1170167117176173  6111
 

  رحاب حامد زكى عبده ؼازى 1170167117176661  6116
 

  رحمه سيد سليمان على عبد هللا 1170167117171811  6113
 

  روضه السيد عبدالوهاب محمد 1170167117176700  6110
 

  ساره اشرؾ ابراهيم مبروك ابراهيم 1170167117176300  6110
 

  ساره حاتم عبدالمجيد عبد الحليم جبل 1170167117176710  6111
 

  سلمى احمد سعد محمد احمد 1170167117171137  6110
 

  سناء لطفى محمد سليم 1170167117176301  6118
 

   شاديه احمد عبد المنعم احمد زيدان 1170167117171863  6111

ء ايمن سعد مصطفىشيما 1170167117176701  6167    

   شيماء خفاجى عبد الجيد ابراهيم 1170167117176031  6161

  صفاء فيروز عبد المنعم عبد هللا 1170167107176063  6166
 

   عبد هللا سامى عبد هللا عبد الحميد 1170167117176171  6163

   عزه وجدى احمد معوض احمد 1170167117176008  6160

يد سلومه اسماعيلعصمت السيد السع 1170167117176170  6160   
 

   علياء على ابوزيد اسماعيل 1170167107176178  6161

  عهود محمد ابرهيم الدسوقى زعفان 1170167117176087  6160
 

   فتحيه سامى السيد حسن 1170167117171108  6168

   فرح محمد السيد محمد فياض 1170167117171007  6161

   فهمى ربيع فهمى فضل 1170167107171033  6137

   فوزى احمد عبد المطلب فتح هللا الشرنوبى 1170167117176178  6131

   محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1170167117176117  6136

   محمد عيد عيسى عثمان 1170167117176113  6133

   محمود رضا سعد سعد ابوشاهين 1170167117171011  6130

   مروه ابراهيم يحى قطب خزيمى 1170167117176101  6130

ان محب عبدالقادر فضلمريه 1170167117176700  6131    

   منال سامى التهامى محمد الديباوى 1170167117176110  6130

   منة هللا محمد طلحة على على 1170167107176137  6138

   منى محمود عبده عبدالسميع دراز 1170167107171088  6131

  مى محمد رفعت ؼنيم 1170167117171111  6107
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 ( 33الئحة جديدة )انتساب (           جلهة رقم )             م الهفس                     ــــــقسم عل

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ميرونه على صبرى فواد على 1170167117176178  6101

   ندا عبد هللا ابراهيم عبد هللا عز 1170167117176010  6106

   ندى عادل ابراهيم محمد 1170167117176110  6103

   نرمين محمد محمد مرسى فايد 1170167117176708  6100

   نسمه رضى يوسؾ ابراهيم التهامى 1170167107176171  6100

   نهال فوزى الشحات القمرى 1170167117176181  6101

   نورهان رافت ابواليزيد عبد الحميد عيسى 1170167117171107  6100

  نورهان فوزى محمد عبدالحميد 1170167117176760  6108
 

   هاجر احمد محمد ابو خضره 1170167117171007  6101

   هشام محمد محمود المليجى 1170167117176118  6107

   هناء سمير عبد الفتاح اسماعيل 1170167117176111  6101

  هند حسام محمود سيد احمد 1170167117176701  6106
 

   هند محمد حلمى عبد هللا نور الدين 1170167117176167  6103

محمد محمد االمام ياسين هند 1170167117176100  6100    

  وداد عز الدين محمد شتا العشرى 1170167117171060  6100
 

   والء الشناوى الشناوى موافى الحارتى 1170167117171087  6101

  والء طارق عبد العاطى ابو المجد العرس 1170167117176171  6100
 

   يارا ايمن صابر الدسوقى 1170167117176163  6108

سمين جالل عبد الهادى القلشىيا 1170167117176710  6101    

 طــــالب هؤُــــالث ػليا هستجذوى

   سميره محروس محمد عبد العال 1170167117176100  6117

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ابراهيم صابر متولى طاحون 1170167107176118  6111

   احسان ماهر سامى امين سليمان 1170167107171830  6116

   اسماء عبدالعزيز عبدالعزيز حسان 1170167107171080  6113

   السيد محمد السيد ابراهيم مجاهد 1170167107173611  6110

   الشيماء احمد محمد بركات 1170167107171087  6110

   حسين محمد محمد عبد الفتاح حماده 1170167107173101  6111

   رامى سامح احمد محمود كامل 1170167107176017  6110

الء الدين جمال محمد جمعه شرابىع 1170167107176173  6118    

   فرج السيد السيد راؼب 1170167107176176  6111

   محمد رمضان عاطؾ سعيد 1170167107173180  6107
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ن الٌفس                     الئحت جذيذة ــــػلقسن 

 ( 91(           لجٌت رقن )    )اًتساب

 بد هالحظ التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   مرفت على محمد عبدهللا ابوابراهيم 1170167107171006  6101

   هناء رضا مصطفى عبدالفتاح 1170167107176018  6106

   يحيى الزكير ابراهيم عبدربه 1170167107171810  6103

   يوستينا فهمى زكى حمايه 1170167107171176  6100

 الػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارجطــــالب باقـــــــوى ل
   مصطفى عادل سيد مصطفى 1170167107173101  6100
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الئحت  يت " شؼبت االثار االسالهشؼبت االثار" ار ــــــقسن االث

 (91جذيذة )اًتظام ( لجٌت رقن )

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد شريؾ احمد حموده 1170167117177101  6071
 

  احمد محمد ابو النصر محمد الطور 1170167117171031  6076
 

   احمد مجدى زاهر ابو المجد الحبيش 1170167117177613  6073

  االء محمد محمد بدر 1170167117177130  6070
 

   ايمان احمد احمد عبد المقصود السقا 1170167117177010  6070

   تحيه عبد المهيمن بهجات عبد المعطى 1170167117171031  6071

   داليا السيد محمد احمد حنفى 1170167117177701  6070

  رنا جمال عبد الفتاح محمد على 1170167117177363  6078
 

مون طلعت رمزى عطاهللا فانوسري 1170167117171607  6071    

   ريهام عماد محمد عبدالجليل الريفى 1170167107177701  6017

  سلمى جمال عوض محمد الهوارى 1170167117177360  6011
 

   سمر سمير عطيه عبده البستاوى 1170167117176817  6016

  سهيله عالء محمد محمد احمد ابو العنين 1170167117171770  6013
 

   سومه السيد ابراهيم بسيونى ابو طالب 1170167117177178  6010

   عادل محمد محمود سالم ابراهيم 1170167117177713  6010

   عبد المحسن جالل خليل خليل ابراهيم 1170167117171000  6011

   عفاؾ سامى مؽازى عصفوره 1170167117171008  6010

   عمرو احمد فتح هللا حسن 1170167117177380  6018

احمد عبد العزيز احمد الؽرباوى محمود 1170167117171001  6011    

   محمود كامل احمد فايد مرزوق 1170167107177600  6067

   مها سيد احمد بسيونى سيد احمد عامر 1170167117171061  6061

   نورهان عبد اللطيؾ محمد االنه 1170167117177111  6066

   هاجر ربيع حسن الشيمى 1170167117171001  6063

سعد الدين محمد عبده االمام هاجر محسن 1170167117177113  6060    

   هبه هللا شعبان صالح ابراهيم محمد 1170167117176166  6060

   ياسمين السيد عبدالسالم على القصبى 1170167117171101  6061

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

715 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

قسن االثــــــار شؼبت االثار" شؼبت االثار االسالهيت "  الئحت 

 (92جذيذة )اًتساب( لجٌت رقن )

 هالحظبد   نـــــــــــــاالس لزقن االكبديوي ا 

  احمد احمد عبدهللا شرؾ 1170167117176031  6031
 

   احمد حمدى حسنين شولح 1170167107176700  6036

   احمد محمد عبدالعاطى ابراهيم 1170167117176777  6033

  احمد هانى محمد جاد الشرقاوى 1170167117176071  6030
 

محمد ؼنيمه احمد يحيى 1170167117171011  6030    

   اسماء حسن على يوسؾ الشامى 1170167117171106  6031

   امنيه مكرم ابو الفتوح جمعه احمد 1170167117176613  6030

   انعام جالل محمد ابراهيم متولى 1170167117176713  6038

  ايه رضا حسين حسين عتش 1170167117171017  6031
 

   بسام عبد الكريم حسن درويش 1170167117176811  6007

   جاد هللا عبدالمقصود ابراهيم جاد هللا 1170167117171817  6001

  حسناء عبد الحكيم عامر عثمان عامر 1170167117176711  6006
 

   خلود خالد المرسى زيدان 1170167117176077  6003

  سهام وجدى طلعت على اسماعيل 1170167117176010  6000
 

   شروق ناجى عبد هللا عيسى محمد 1170167117176810  6000

   عزه عطا جابر على سويد 1170167117171000  6001

   عصام احمد عبد السالم جمعه ابراهيم 1170167117176118  6000

   على احمد على محمد 1170167117176167  6008

   عمر محمد بدير محمد على 1170167117176186  6001

   محمد جمال انور السيد عمر 1170167117176613  6007

طايل محمد سعيد ذكى 1170167117176603  6001    

   محمود ابراهيم عبدالمجيد يوسؾ الفقى 1170167117176368  6006

   مصطفى احمد محمد مصطفى عبد القوى 1170167117171011  6003

   هاجر احمد حماده احمد ابوعطوان 1170167117171003  6000

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   كريم ابراهيم سليمان محمود قنديل 1170167107171007  6000

   مصطفى السعيد عبدالجيد الشباسى 1170167107176638  6001

 طــــالب هحولـــــوى هستجذوى

   وفبء علي هحوذ عطيخ درثبلَ   6000
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الئحت      الوصريت "ار" ـــــقسن االثــــــار شؼبت االث

 ( 93(      لجٌت رقن ) جذيذة )اًتظام

 ظبد هالح التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم محمد متولى ابوحسن 1170167117171010  6011
 

   اسراء محمد الهادى بهنسى متولى عبيد 1170167117171803  6016

  اسماء ابراهيم محمد عبد القادر يوسؾ 1170167117176633  6013
 

   اسماء على خطاب على الدبابى 1170167117177807  6010

ماصالة رافيق على عبد الحلي 1170167117171760  6010    

   اميره حمدى محمد كامل الشندويلى 1170167117171066  6011

  ايمان صبرى عبد هللا عبد هللا خالؾ 1170167117177837  6010
 

   ايمان عالء الدين ادريس محمود شراقى 1170167117177130  6018

   ايمان محمد عبد الرحمن رمضان 1170167117177807  6011

د مصباحايمان محمود محمود حام 1170167117177301  6007   
 

   ايناس محمد شحات خليل زيدان 1170167117176303  6001

  ايه توفيق ابراهيم توفيق ابراهيم كسر 1170167117171111  6006
 

   ايه خالد انور محمد فرؼلى 1170167117176718  6003

   ايه صالح احمد عبد الجواد محمد 1170167117171761  6000

بعرنجهايه طارق محمد عبد المولى  1170167117176601  6000    

   ايه عبد السالم محمد المرشدى الهابط 1170167117177878  6001

   ايه محمد عبد الفتاح يوسؾ الجماجمونى 1170167117177871  6000

   بسمه اشرؾ السيد على السلخ 1170167117177101  6008

   حسام رضا عبد الفتاح على 1170167117171183  6001

متولىساره كامل محمد ابراهيم  1170167117171101  6087    

   ساره محمود حميده محمود على 1170167117171117  6081

   سماح محمد عبداللطيؾ محمود على 1170167117171170  6086

   سناء السيد سعد هارون شكر 1170167117176306  6083

   فاتن شعبان عبدالمجيد محمود ؼندور 1170167117171610  6080

  فيفى محمود ابراهيم زؼبى 1170167117171063  6080
 

   محمد حسام احمد محمد المسيرى 1170167117171600  6081

   محمد محمد ابراهيم موسى 1170167117177010  6080

   محمود فهمى فهمى مرجان 1170167117177110  6088

   مروه جمال عبدالقادر محمد عبد هللا 1170167117176016  6081

   مروه عادل مشحوت خليل 1170167117177773  6017
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ـــــار" الوصريت "     الئحت قسن االثــــــار شؼبت االث

 (94جذيذة )اًتظام (      لجٌت رقن ) 

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  مصطفى محسن سرحان عبدالهادى 1170167117177017  6011
 

   مى منتصر على ابوزامل 1170167117171306  6016

انادر صبحى مصطفى ابواليزيد شت 1170167117177011  6013   
 

   نرمين مجدى فتحى ابراهيم رضوان 1170167117177307  6010

   ندا عبده حسن محمد ابو زيد 1170167117171701  6010

   نورا السيد بسيونى السيد عيسى 1170167117171831  6011

   نورهان عبدالوارث محمد محمد خلؾ هللا 1170167117171601  6010

  نورهان عبده محمود جاد ابوحسن 1170167117171806  6018
 

   نورهان محمد هاشم فضل هللا 1170167117176317  6011

   هاجر حسن مؽازى عبدالروؾ اللقانى 1170167117177868  6877

  هاله عبده احمد زقزوق 1170167117177001  6871
 

   هدير عيد انور محمد سليم 1170167117171167  6876

  والء السيد عبده الحداد 1170167117177116  6873
 

مين احمد كمال احمد فريج عونياس 1170167117176118  6870    
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قسن االثــــــار شؼبت االثـــــار" الوصريت "     الئحت 

 (94جذيذة )اًتساب (      لجٌت رقن ) 

 هالحظبد  لتوقيعا نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد على على محمد حسن دبور 1170167117171038  6870
 

  والء عبدالؽفار سيداحمد قمرى 1170167117176603  6871
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  ــــاراليوًاًيت والروهاًيت قسن االثــــــار شؼبت االث

 (95لجٌت رقن ) ( ئحت جذيذة )اًتظامال

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابراهيم جمال مصطفى احمد عبد الحق 1170167117177717  6861
 

عزت ابراهيم سعداثار السعيد  1170167117177876  6866    

  احمد عبد العظيم السيد على الصباغ 1170167117171300  6863
 

   احمد ناصر فرج حافظ 1170167117177776  6860

   اسراء محمد عبد الحليم على رزق نايل 1170167117176060  6860

   االء حمدى عبد السالم سليمان اللواتى 1170167117176061  6861

   السيد الدمنهورىان محمد عبدهللا 1170167117171006  6860
 

   ايناس محمود عبدالباعث احمد االحول 1170167117177800  6868

   ديانا بشير بشير ؼطاس 1170167117171600  6861

  رحاب محمد عبد السالم السيد الديب 1170167117177003  6837
 

   روان رضا عوض مجاهد 1170167117171601  6831

حصفاء حسين موسى حسين مصبا 1170167117177187  6836   
 

   ضحى اسماعيل عبد العزيز اسماعيل 1170167117171610  6833

   عبد المنعم محمد عبد الرحمن مصطفى محمد 1170167117176811  6830

   عزيزه زكريا محمد حسن نشوان 1170167117177068  6830

   كريم ابراهيم عبد العزيز خليل 1170167117171008  6831

   كريم ابوالمجد محمد جوده 1170167117177183  6830

   محمد احمد عبد الحليم عبد الرحمن 1170167117176111  6838

   محمد رشوان سعد على ؼيش 1170167117171036  6831

   محمد فتح هللا احمد احمد ابوعرب 1170167117177000  6807

   محمد محمد صبرى السيد الشرنوبى 1170167117177008  6801

   محمود السيد فهيم عبد الرحمن سليم 1170167117177111  6806

   محمود محمد حسن اسماعيل خلؾ 1170167117177687  6803

   منه هللا السيد سعد ابراهيم ابو ؼريب 1170167117171081  6800

  مهند محمود احمد سبع 1170167117171311  6800
 

   نجالء عادل السعيد حسن شحاته 1170167117177100  6801

   هدير ابراهيم عبد الؽفار فتيح 1170167117171680  6800

   هدير بسيونى ابراهيم محمد ابراهيم ابو زيد 1170167117171818  6808

   هناء سعد احمد ابو الضراير 1170167117176816  6801

   وسام احمد ابراهيم محمد الشامى 1170167117171000  6807
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قسن االثــــــار شؼبت االثــــاراليوًاًيت والروهاًيت   

 (96لجٌت رقن )الئحت جذيذة )اًتظام (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس ي الزقن االكبديو 

   يارا مصطفى عبد المجيد محمد الشباسى 1170167117176701  6801

   ياسمين محمد زكى حسن الخلعى 1170167117176111  6806

   يوسؾ عبدالمعطى عبدالمنعم محمد داود 1170167117171700  6803

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

الق ايمن محمد محمد الصياداخ 1170167107171710  6800    

   اسالم شوقى احمد شهاب الدين 1170167107171013  6800

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   امانى اسماعيل مصطفى حسين شليل 1170167137177160  6801
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الئحت    اليوًاًيت والروهاًيت (شؼبت االثار )االثار قسن 

 (96لجٌت رقن )  ( جذيذة )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   احمد السيد محمد شرشوب 1170167117176311  6800

  احمد صبحى سعد عبدالرحيم سعد 1170167117176071  6808
 

   احمد عادل بركات محمد رزق 1170167117176363  6801

   اسالم بسيونى ابراهيم السقا 1170167117176611  6817

   اسالم خالد على عبد العزيز 1170167117176661  6811

   اميره شاكر انور ابواليزيد سليمان 1170167117176731  6816

صباح على احمداميره صبحى م 1170167117171131  6813    

   ايه محمود فاروق محمود محمد 1170167117176080  6810

   خلود عبد الرازق عبد اللطيؾ العواضى 1170167117176001  6810

   دينا مصطفى عبدالحميد محمد 1170167107176111  6811

   رانيا عبد الفتاح محمد رزق 1170167117171101  6810

هروجينا محمد فتحى ابوسمر 1170167117176617  6818    

   زينب عبد الرحمن الشحات اسماعيل قشير 1170167117171103  6811

   سيمون فرج عبد المسيح فرج 1170167117176600  6807

   عالء محمد الحسينى ؼنيم خضر 1170167117171017  6801

   عمرو محمد سعد عبد الحليم الزعويلى 1170167117171081  6806

  ؼزال سعد محمد الصياد 1170167117176106  6803
 

   كرستين رشدى فخرى شنوده 1170167117176818  6800

   محمد السيد محمد حسن الحوفى 1170167117171080  6800

   محمد حمزه صالح حمزه 1170167117171071  6801

   محمود انيس عبد السالم عبد البر جمعه 1170167117176867  6800

   محمود ربيع طه على مرسى حشاد 1170167117171116  6808

رنا رضا احمد دسوقى المالحهمي 1170167117171001  6801    

   ناهد حسنى محمود عياد 1170167117176706  6887
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االثار )شؼبت االثار اليوًاًيت والروهاًيت (   الئحت قسن 

 (  97لجٌت رقن )    جذيذة )اًتساب (

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   ندى محمد السيد عبدالعزيز عثمان 1170167117171161  6881

   نهاد يوسؾ فتحى يحى ابو العنين 1170167117171131  6886

   نورهان رضا ابراهيم ابراهيم ؼزال 1170167117171006  6883

   هبه محسن محمد محمد مخلوؾ 1170167117171871  6880

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

ر محمد عبد القادر زيدانعما 1170167107176381  6880    

   هادى جمعه عبدالمنعم عبدالعزيز رمضان 1170167107176717  6881

" عذر هزضي" اسماء حسنين فواد حسنين السالمونى 1170167107176773  6880    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   سهام ابراهيم على شكر 1170167107176031  6888
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الئحت جذيذة         قسن الوكتباث والوؼلوهاث            

 (  98لجٌت رقن )        (         )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ابتسام على محروس السيد ابونعمه 1170167117171371  6111
 

   احمد حمدى عبد الباسط الصاوى 1170167117177711  6116

  احمد عثمان محمد عبد الفتاح عثمان 1170167107171130  6113
 

   اسراء السيد محمد السيد 1170167117177001  6110

   اسراء بيومى محمد بيومى جالل 1170167117176108  6110

   اسراء جمال على محمود الطربلى 1170167117176713  6111

  اسراء عبد المحسن محمود ابراهيم عبده 1170167117177117  6110
 

   اسراء كمال يونس عبد العزيز العطار 1170167117171806  6118

   اسماء احمد عبد الؽفار فتيح 1170167117177101  6111

  اسماء اسماعيل على عبده رمضان 1170167117176637  6167
 

   اسماء الحاج محمد السيد سكوت 1170167117177011  6161

  اسماء السيد محمد ؼلوش 1170167117177161  6166
 

   اسماء جمال مصطفى عبدالطيؾ محمد عبدالسالم 1170167117177000  6163

   اسماء رضا محمد عبدالؽفار 1170167117171101  6160

   اسماء عبد العاطى عبد المجيد يونس 1170167117176100  6160

   اسماء على مرسى ابراهيم حمامه 1170167117176611  6161

   اسماء محمد محمود شناوى 1170167117171060  6160

   الزهراء محمد بسيونى عبد الروؾ 1170167117171108  6168

   السيد عادل احمد شقير 1170167117171680  6161

   الشيماء عماد محمود احمد حمد 1170167117177008  6137

براهيم جالل احمداميره ا 1170167117176011  6131    

   اميره عاطؾ ابراهيم عبد الرحمن بدوى 1170167117176781  6136

   اميره عبد العال السيد محمد عبد اللطيؾ 1170167117171861  6133

   اميره فوزى على ابوموسى 1170167117177018  6130

  اميره محمد زيدان محمد خضر 1170167117171107  6130
 

لى عبدهللا ابو السعودامينه محمد ع 1170167107171370  6131    

   انؽام محمد على عبد الرازق 1170167117177063  6130

   ايناس محمد كمال بهنسى متولى عبيد 1170167117177630  6138

   ايه اشرؾ حسن يحيى 1170167117176601  6131

   ايه عبد الراضى عبد الفتاح مرزوق 1170167117177001  6107
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الئحت جذيذة       قسن الوكتباث والوؼلوهاث              

 (99لجٌت رقن )       (         )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ايه عبد العزيز فهمى عطيه عيد 1170167117173770  6101
 

   ايه محمد عبد الستار ؼازى عبد الهادى 1170167117171130  6106

يد البقرىايه هنداوى شعبان الس 1170167117177183  6103   
 

   بسمه ياسر عبد العزيز ابراهيم 1170167117177061  6100

   بسنت صبرى ابراهيم صيام السحماوى 1170167117171816  6100

   بسنت عماد فريج عبد اللطيؾ عجوه 1170167117171713  6101

  جهاد جمال محمد محمد الكليك 1170167117176371  6100
 

امام جهاد حسام محمد ابراهيم 1170167117177103  6108    

   حنان سعد احمد موسى الجعب 1170167117171710  6101

  دعاء مهدى محمد جمعه 1170167117177711  6107
 

   دنيا محمد سعد منصور 1170167117177180  6101

  رانيا صبحى موسى طرطيرة 1170167117177067  6106
 

   رانيا طه حسن حسن عبدهللا 1170167117176031  6103

الفاضلى ابوريشهرانيا يوسؾ  1170167117171000  6100    

   ريهام محمد ابراهيم ابومعبد 1170167117176101  6100

   ساره عبد المنعم على الدعمه 1170167117171003  6101

   سعيد احمد احمد عبد العاطى 1170167117176101  6100

   سلمى شريؾ حمدى عبدهللا 1170167117177111  6108

   سلمى محمد مرسى هارون فايد 1170167117177800  6101

   سلمى يوسؾ عبد العزيز عبده 1170167117177170  6117

   سماح صالح محمد محمود فايد 1170167117171830  6111

   شريهان مسعد محمد على البحيرى 1170167117177780  6116

   شيماء حسن عطيه حسن سلمان 1170167117171100  6113

   صادق يسرى صادق محمد 1170167117177006  6110

حسن عبد الحليم المؽازى حسن القشالن عبد الحليم 1170167117176187  6110   
 

   عبير محمود شعبان محمود اللمعى 1170167117171611  6111

   علياء ابراهيم عبد العزيز التراس 1170167117171060  6110

   ؼاده اسماعيل شوقى جبر الشبراوى 1170167117176601  6118

   محمد الحسن احمد محمد الزنطاوى 1170167107177677  6111

   مرام فوزى على محمد وهبه 1170167117176138  6107
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قسن الوكتباث والوؼلوهاث                    الئحت جذيذة 

 ( 111لجٌت رقن )      (         )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  مروه محمد سالم ؼنيم سالم 1170167117171687  6101
 

ر السيد اليمانى سالمهمعاذ ماه 1170167107176070  6106    

  منار حماد محمد خليل 1170167117177331  6103
 

   منى احمد حسن على الدين 1170167117177100  6100

   منى طليبه محمد المعداوى 1170167117177016  6100

   مى حسن محمد احمد رفاعى 1170167117177171  6101

  مى محمد مصطفى كمال احمد الجداى 1170167117171030  6100
 

   ميرام اشرؾ مصطفى العباسى 1170167117176688  6108

   نجالء محمد ابراهيم القصاص 1170167117176300  6101

  نداء عماد عبد الجواد السبع 1170167117171101  6187
 

   نسمه مصطفى السيد االطرونى 1170167117177110  6181

  نفين عالء الدين شحاته عبد العزيز شحاته 1170167117176117  6186
 

   نورهان عبد الصمد على خضر 1170167117176806  6183

   نيره احمد محمد حسن صالح عتاقى 1170167117177810  6180

   هاجر احمد محمد احمد الشرقاوى 1170167117177101  6180

   هاجر محمد عبد هللا ابو اسماعيل 1170167117171060  6181

   هاله محمد نصر عطيه عطيه 1170167107171806  6180

د احمد الصاوى الحشاشهبه احم 1170167117177176  6188    

   هبه حماده طه حامد النورج 1170167117177673  6181

   هدير محمد محمود سعد الحداد 1170167117177116  6117

   هند محمد عبد العزيز محمد ابراهيم 1170167117171110  6111

   ورده الصاوى السيد عبد السالم 1170167117171860  6116

م ابراهيم السكرىيارا رشاد ابراهي 1170167117171711  6113    

   يارا عبد السالم محمد دويدار 1170167117177701  6110

 ذوىـــولوى هستجــــهح طــــالب
   احوذ شعجبى العطبفي سعجل   6110
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 (111لجٌت رقن )       (         )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الكبديوي الزقن ا 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ايمان حماده صالح ياسين 1170167107171706  6111

  زينب صالح الدين على عبد الهادى 1170167107177071  6110
 

   ساره محمد عبد الرحمن محمد الخالل 1170167107171013  6118

ابراهيم مرشدى احمد المليجى فاطمه 1170167107177871  6111    

   فاطمه اسامه محمد السيد دؼيدى 1170167107171301  3777
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ذيذة الئحت ج            قسن الوكتباث والوؼلوهاث        

 ( 111لجٌت رقن )      (         )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد حسن محسن حسن عيسى 1170167117176187  3771
 

   احمد عماد الدين عبد الفتاح عباس 1170167117176110  3776

ويساسراء خالد حسين محمود ع 1170167117171003  3773   
 

   اسراء عمر ابراهيم على الشامى 1170167107171111  3770

   اسالم اسامه زكى الشويمى 1170167117176118  3770

  اسماء حمدى عبد الحميد البؽدادى 1170167117171031  3771
 

   اسماء ماهر السيد بؽيض الجارح بريدان 1170167117171161  3770

سعوداسماء محمد احمد محمد ابو ال 1170167117173777  3778    

  اشجان فهمى عبد المنعم عبد الصمد 1170167117176003  3771
 

   االء جمال احمد مصطفى يوسؾ االختيار 1170167107171101  3717

  السيد عادل السيد على على الجبالى 1170167107176016  3711
 

   الشيماء حسن عبد المحسن حسين الحمادى 1170167117176108  3716

زت محمود حجاجامل ربيع ع 1170167117171807  3713    

   امنيه ابراهيم عبدالجيد ابراهيم 1170167117176067  3710

   امنيه محمد مصطفى ابراهيم صبح 1170167117176733  3710

   اميره عبد الفتاح نبيل عبد الفتاح 1170167117173760  3711

   اميره عبد الناصر محمد حماد 1170167117176001  3710

ؽريب عثمانايمان سعد محمد ال 1170167107171807  3718    

   ايمان طه حسن سعد الحداد 1170167117171130  3711

   ايمان عبد السميع عيسى احمد خليفه 1170167117176001  3767

   ايمان نبيل احمد محمد 1170167117176631  3761

   ايه احمد عبد الرازق على ابو مصطفى 1170167117171187  3766

   ايه رجب ابراهيم احمد الراعى 1170167117176336  3763

  ايه على محمد محمد 1170167117171001  3760
 

   ايه مالى امام بركات 1170167117171007  3760

   ايه متولى على الفرماوى 1170167117176000  3761

   ايه محمد عبد الحليم عبد الرحمن الجمال 1170167117176617  3760

   بسمه طايل ابراهيم الصاوى صحصاح 1170167117176116  3768

   بسمه عادل محمود السنوسى احمد 1170167117176611  3761

   بسمه محمد احمد عبد المجيد ليله 1170167117173770  3737
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قسن الوكتباث والوؼلوهاث                    الئحت جذيذة 

 (112لجٌت رقن )      (         ساب)اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

بد هللا محمد عبد هللا جويلىخلود ع 1170167117173778  3731    

  دينا محمد السعيد حسن خليل 1170167117171168  3736
 

   رانا عادل محمد احمد العاصى 1170167117176001  3733

   راندا محمود على الشامى  1170167117173771  3730

   رانيا عصام سيؾ الدين احمد الشيمى 1170167117171178  3730

الوهاب ابراهيمرنا ماهر عبد  1170167117173717  3731    

  زهراء عبد النبى محمد حسن 1170167117176386  3730
 

   ساره السيد عبدالعزيز محمد المقدم 1170167117176017  3738

   ساره عبد الواحد محمد ندا 1170167117173710  3731

  سالى عبد الحميد عبد الحميد للو 1170167117171001  3707
 

مدسحر السيد عبد الصمد مح 1170167117176711  3701    

  سليمان محمد عبدالحميد احمد العوضى 1170167107176061  3706
 

   سماح على محمد على نصير 1170167117171088  3703

   سمر محمد الظريؾ الؽندور 1170167117173711  3700

   سميه السعيد محمد عمر فيود 1170167107176101  3700

   سميه حسين عبدالونيس محمد الجدوى 1170167117171000  3701

   سونيا عزت عبدالنبى سليمان 1170167117176003  3700

   شيماء محمد احمد عبدالسيد 1170167117171118  3708

   عمران السيد محمد عمران 1170167117173713  3701

   عمرو محمد المؽاورى احمد عنز 1170167117173710  3707

   ؼاده السيد جابر محمد السيد 1170167117173710  3701

السيد طه الشرقاوىفيفى صالح  1170167117176001  3706    

   كمال اشرؾ كمال عبدالحميد 1170167107176031  3703

   محمد حمدى عباس ابراهيم عطا هللا 1170167117171010  3700

   محمد على ماجد عربان 1170167117171006  3700

  محمد منصور عبد العزيز حجازى 1170167117173718  3701
 

   محمود شكرى عبد الجواد عليان 1170167107171010  3700

   مروه السيد السعيد ابراهيم حوطر 1170167117176310  3708

   مريم ابو المجد كمال فرج النفراوى 1170167117173711  3701

   مصطفى اشرؾ ابو الفتوح رضوان 1170167117173767  3717
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الئحت جذيذة              قسن الوكتباث والوؼلوهاث       

 (113لجٌت رقن )       (         )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس قن االكبديوي الز 

  نشوى ابراهيم محمد عاصى 1170167117173763  3711
 

  نورا صبرى ممدوح زكريا 1170167117171111  3716
 

   نوران احمد محمد احمد فايد 1170167117171008  3713

  هدى عبد القادر نصر عبد القادر شعيشع 1170167117176016  3710
 

   هدير حمدى ابراهيم ابراهيم خلؾ 1170167117171001  3710

   هناء عبد النعيم على على عامر 1170167117176108  3711

   هند سميح احمد سعيد الجوهرى 1170167107176677  3710

  وسام حسن محمد الكايش 1170167117171006  3718
 

   والء قطب على محمد سالمة 1170167117176010  3711

شد محارب منصوريوستينا موريس نا 1170167117171867  3707    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

   ساميه السيد عبده مصطفى فليفل 1170167107171001  3701

   ميرهان حمدى فواد يوسؾ على عبده 1170167107171130  3706

   هانم عبد الحكيم زين العابدين ناجى 1170167107171100  3703

لفروحهناء انس عبدالجواد على ابوا 1170167107171003  3700    
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الئحت     شؼبت " اللغاث االسالهيت" اللغاث الشرقيتقسن 

 (114(  لجٌت رقن ) جذيذة )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  ايمان محمد محمود عبدالسالم جاد 1170167117176711  3711
 

   تقى سيداحمد عبد المجيد الؽفلول 1170167117177187  3716

  دعاء صبرى حامد متولى البحيرى 1170167117176030  3713
 

   سعد فوزى سعد احمد زؼلول 1170167117171071  3710

   شهاب احمد رسمى على بليكع 1170167117177071  3710

واد مرقص ابراهيمفواد سعد ف 1170167107171716  3711    

   مصطفى محمد المتولى احمد على 1170167117171686  3710
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ت جذيذة الئح شؼبت " اللغاث االسالهيت" اللغاث الشرقيت قسن 

 (114لجٌت رقن )  ( ساب)اًت

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد سعد محمد سعيد الديب 1170167117176808  3718
 

  اشرؾ سامى احمد عزت المصيلحى 1170167117176030  3711
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

ل ابوالعطاشيماء محمود اسماعي 1170167107176810  3177    

  منى رجب عبدهللا بدوى 1170167107176060  3171
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج

   شعبان احمد عبدالفتاح محمد 1170167107176101  3176

   عادل محمد حافظ عثمان 1170167107176031  3173

  محمود صابر محمد الحسينى البحيرى 1170167137171811  3170
 

   منه هللا عبدالعليم احمد عبدالمنعم الجندى 1170167107176001  3170

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
 

العول فسخ في سوق الي ًشز الثقبفخ والوعزفخ في هجبالد العلوم االًسبًيخ واالجتوبعيخ واللغبد في الوجتوع هي خالل اعذاد خزيج هتويش ثبلقذرح علي الوٌب –جبهعخ كفز الشيخ –الزسبلخ: تسعي كليخ االداة 

 واجزاء ثحوث علويخ توظف ثوب يخذم الجيئخ الوحليخ واالقليويخ في اطبر هي القين االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

711 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة شؼبت " اللغاث الؼبريت " قسن اللغاث الشرقيت 

 ( 115(    لجٌت رقن ) )اًتظام

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

  احمد احمد محمد احمد رفاعى 1170167117177611  3161
 

   امنيه محمد عبدالفتاح محمد ابوكرش 1170167117177818  3166

   باسم جرجس حسنى امين 1170167117177100  3163

  حبيبه وائل محسن الحداد 1170167117171110  3160
 

   دينا مصطفى محمد مصطفى كمون 1170167117171081  3160

   ساره مدحت محمد محمد منصور 1170167117176701  3161

  محمد عبدالسالم ابواليزيد ابوزيد 1170167117177066  3160
 

  منى محمد حسين طه ابو الفتوح 1170167117176030  3168
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

يفىسلمى سمير السيد عف 1170167107177171  3161    

 طالب هحــــولـــوى هستجــــذوى
   هحوذ احوذ احوذ هصطفي اثو ُزجَ   3137

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعخ كفز الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالة                  التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانــيـــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 ويشح في هجبالد العلوم االًسبًيخ علي الوستوى الوحلي واالقليويكليخ هت –جبهعخ كفز الشيخ   –الزؤيخ : كليخ االداة 
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شؼبت " اللغاث الؼبريت " الئحت جذيذة قسن اللغاث الشرقيت 

 ( 115(  لجٌت رقن ) )اًتساب

 هالحظبد  التوقيع نـــــــــــــاالس الزقن االكبديوي  

   احمد حمامه محمد الصياد 1170167117171010  3131

   ايه مختار محمد السيد احمد 1170167117176036  3136

   حمدى محمد عبد الرحيم الزيات 1170167117176331  3133

   علياء محمد عبد الؽنى عبد الحليم صقر 1170167117171800  3130

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


