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 (  1  لجٌت رقن )               ( ظام) اًت

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم ربيعه عبد الفتاح ابراهيم خضر 1060116116166061  1
 

ن شرفابراهيم فرحات ابراهيم امي 1060116116161611  1    

  احمد على عبد الباقى على جمعة 1060116116166161  1
 

   احمد محمد عبدالنبى محمد احمد الهابط 1060116116161412  4

   احمد محمد محمد امبابى 1060116146166010  1

   اسراء ابو المكارم سيد حسن ابو العال سليمان 1060116116166116  0

بد الحميد السيد حامد الهنداوىاسراء السعودى ع 1060116146161216  0   
 

   اسراء رضا ابراهيم عرفه عالم 1060116116161200  1

   اسراء عبدالحميد عبدالعظيم محمد احمد 1060116116161161  2

  اسراء منير عبدالشافى السيد 1060116116166211  16
 

   اسماء ابراهيم سالمه ابو قايد 1060116116161211  11

سماء احمد ممدوح طلحها 1060116116161011  11   
 

   اسماء السيد عبد الحميد ابو بيشه 1060116146166026  11

   اسماء السيد محب على محمد منصور 1060116116166010  14

   اسماء الهادى محمد الشحات عوض 1060116116161104  11

   اسماعيل اسماعيل زكى البطاط 1060116116161201  10

راغب بريشاشجان كمال  1060116116161111  10    

   االء عادل محمود الجداوى 1060116116166161  11

   الحسن على عبدالعزيز كديره 1060116116161411  12

   الزهراء عبدالعزيز عبدالمحسن جادهللا 1060116116161111  16

   الشيماء السيد على السيد احمد 1060116116166102  11

   الهام كامل كامل جلوه 1060116116161110  11

   امال محمود حسن ابراهيم الصباغ 1060116116161161  11

   امانى هشام محمد دسوقى عبد هللا 1060116116161111  14

  امثال العبد السيد الصباغ 1060116116161111  11
 

   امل رشدى على على ابو الليف 1060116116161641  10

   امنيه محمد على صالح 1060116146161001  10

يره سعد ابراهيم مزروعام 1060116116161611  11    

   اميره مدحت صابر السعداوى جمعه 1060116146161011  12

   اميره مسعد محمد محمود الزينى 1060116116161110  16
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  ايمان احمد محمد محمد شعبان 1060116116166014  11
 

   ايمان الدسوقى الدسوقى محمد حسن 1060116116166001  11

  ايمان طارق عبدالفتاح محمد على 1060116116166041  11
 

   ايمان عبد التواب ابراهيم سعد سالمه 1060116116161001  14

عبد هللا شوقى عبد هللا كرتانهايمان  1060116116161614  11    

   ايمان مسعد احمد حسبو حسب النبى 1060116116161102  10

  ايه اشرف عبد العزيز محمد 1060116116166012  10
 

   ايه حسن عبد السالم ابوجوخه 1060116116161422  11

   ايه رضا محمود غريب 1060116116161221  12

محمد حجازىايه محمد رشدى يوسف  1060116116161121  46   
 

   ايه محمد على احمد فضيل 1060116116161116  41

  ايه محمد فرحات عفيفى 1060116116161141  41
 

   ايه محمد محمود جادو 1060116116166611  41

   توحيد مصطفى عبد العزيز الشريف 1060116116161022  44

   ثناء محمد فواد محمد حامد 1060116116166004  41

   جهاد حمدى عبد المنعم غنيم 1060116116161144  40

   حسناء حسن محمد حسن وهيب 1060116116166110  40

   حنان على صادق عبد ربه 1060116116161166  41

   خلود عبدالباسط السيد محمد قاسم 1060116116166044  42

   داليا توفيق محمد عبد القوى صالح 1060116116166110  16

السيد عماره الحدادداليا عزت السيد  1060116116161120  11    

   دعاء محمود محمد حماده 1060116116161610  11

   دينا السعيد عبد القادر الصاوى 1060116116161110  11

   دينا طارق محمود محمود ابراهيم 1060116146161112  14

  رابحه محمود محمد ضافر 1060116116161111  11
 

   رحيم السيد محمد السيد الشلح 1060116116161111  10

   رقيه رزق محمد على االدكاوى 1060116116161111  10

   رنا فتح هللا فتح هللا السايس 1060116116161122  11

   زوزو جمال عبدالعزيز احمد الرفاعى 1060116116161006  12

   زينب محمد عبد المحسن السيد 1060116116161161  06
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 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ساره سمير عبد الحميد القطب 1060116116166101  01
 

   ساره عبداللطيف عبدهللا محمد جمعه 1060116116166416  01

  ساره محمد ابوريشه عبدهللا 1060116116161201  01
 

   ساره محمد محمود مسعود 1060116116161161  04

   سعاد قطب نعمان سليمان عبدالعزيز 1060116116166001  01

   سعد السيد عبده على على النشرتى 1060116116166114  00

  سعيده مصطفى سعد عبد الستار عبد السالم 1060116146161400  00
 

   سلوى احمد عبدالسالم هاشم محمد 1060116116166401  01

   سليمان بدر سليمان يوسف كريكر 1060116146161114  02

  سماح اسماعيل عبد اللطيف ابرهيم الروينى 1060116116166411  06
 

   سمر حسن احمد محمد احمد 1060116116161001  01

  سميه ايمن عبدالمحسن احمد احمد 1060116116161141  01
 

   شيماء سمير السيد عبده ابو شمعه 1060116116166111  01

   شيماء عمر محمد عبد الباقى 1060116146166010  04

   شيماء محمد عبداللطيف محمد السقا 1060116116161161  01

   شيماء محمود السيد محمد خطاب 1060116146161212  00

   شيماء يوسف فريد خليل ايوب 1060116116161112  00

   صابرين فتوح كمال احمد حسب هللا 1060116116161611  01

   صباح فتوح عبد اللطيف السيد احمد 1060116116166000  02

   صباح محمد السيد احمد فارس 1060116116166100  16

   عزيزه الشحات احمد محمد عالم 1060116116166011  11

   عزيزه محمد احمد محمد الرمادى 1060116116161101  11

   عال صبحى احمد محمد 1060116116166411  11

حلمى بدير غاده راضى 1060116116161616  14    

  فاتن فرحات محمد محمد مطر 1060116116161101  11
 

   فاتى فتح هللا مسعود فتح هللا شكر 1060116116166121  10

   فاطمه اسماعيل عبد التواب العبد 1060116116161162  10

   فاطمه السعيد جمعه محمد سليم 1060116116161141  11

لولفاطمه حمدى محمد عبيد زغ 1060116116166111  12    

   فاطمه محمد سالم حموده 1060116116166001  26
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وىفايزه حنفى عبد القوى ابراهيم الصا 1060116116161111  21   
 

   فوزية عصام عبد التواب ابراهيم 1060116116161022  21

  كاميليا خالد صالح محمد نيل 1060116116161101  21
 

   لبنى اسعد عبدالجواد عطيه 1060116116161101  24

   لمياء على عبد الخالق عبد المطلب 1060116116161111  21

   ماجده محمد مصطفى ابراهيم شرابى 1060116116161126  20

  محمد جمال عبد الحميد ابو شعيشع 1060116116161011  20
 

   محمد عبد العال رجب عبد العال 1060116116161011  21

   محمد على احمد على عبد الفتاح 1060116116161112  22

  محمد فاروق محمد محمد االفندى 1060116116161404  166
 

   محمد فرج رياض على احمد 1060116146161141  161

  محمد كمال عبده عثمان 1060116116161622  161
 

   محمد محمد ابراهيم الكومى 1060116116161021  161

   محمود طه حسن حسن عبد هللا 1060116116161110  164

   محمود عبد المطلب منير عبد المطلب 1060116116166414  161

   محمود محمد محمد على حميده 1060116116161026  160

احمد محمد النويشىمديحه نجاتى  1060116116161041  160    

   مروه حماده محمد فرج مشعل 1060116116161114  161

   مروه كرم مرزوق مصطفى 1060116116166101  162

   مريم حسن عيسى كلموب حسن 1060116116161111  116

   مريم خالد الزاهى عثمان الطبجى 1060116116161122  111

   مريم عبدالحميد طه عبدالعال 1060116116161004  111

   مريم محى هالل عبد القادرالقلفاط 1060116116166146  111

   مصطفى محمود شكرى احمد الديب 1060116116166010  114

  منار خالد مصطفى عبد الفتاح المهيلى 1060116116161002  111
 

   منار رضا اسماعيل عبد السالم 1060116116161111  110

   منصور الرفاعى عبد الحميد رزق 1060116116166111  110

   منى حماده عبدالرجال عبدالباسط محمد 1060116116166141  111

   مى احمد احمد فهمى البدراوى 1060116116161100  112

   مى رافت بيومى محمد بيومى 1060116116161011  116
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  ناريمان خلف احمد الشامى 1060116146161161  111
 

   نجالء فتحى حمزه حسن سكوت 1060116116166101  111

  نداء عبدالملك محمود سالم 1060116116161100  111
 

   نرمين محمد رشاد توفيق 1060116116161011  114

يوسف سعدنرمين محمد  1060116116166114  111    

   نرمين نشات على السيد شحاته 1060116116166016  110

  نسمه ابراهيم السيد خدرجى 1060116116161211  110
 

   نسيبه عبد المنعم محمد يوسف 1060116116166142  111

   نورهان جمال فتحى عياد 1060116116161112  112

  هاجر اشرف محمد محمد النجار 1060116116161601  116
 

   هاجر عبد الحى عبد العزيز قيشه 1060116116161111  111

  هاله محمد احمد محمد ريحان 1060116116166111  111
 

   هبه صالح احمد احمد 1060116116166111  111

   هبه محروس سعد احمد النزهى 1060116146161404  114

   هدى عبد العال مرزوق عبد العال ابو زيد 1060116116161261  111

بدهللا الحنفى محمد الحنفىهدى ع 1060116116166100  110    

   هدى محمد ابو االسعاد جمعه 1060116116166101  110

   هدير محمد عبد المنعم محمد سعد الدين 1060116116166102  111

   هدير واصف ابراهيم محمد اسماعيل 1060116116161242  112

   هناء محرم مصطفى واصف 1060116116166110  146

الرءوف ابراهيم كمونهند طه عبد  1060116116161101  141    

   هند محمد عبدالواحد عبد المنعم الغندور 1060116116161011  141

   هند ممدوح عبدالعال زغيمر 1060116116161204  141

   هنيه ابراهيم على ابراهيم سالم 1060116116166112  144

  وجيده صبرى حسن داود 1060116116161104  141
 

بهيتىورده محمد رفاعى ال 1060116146161126  140    

   وسام عبدالباسط ابراهيم مصطفى 1060116116166164  140

   وفاء على عباس محمد نصار 1060116116166106  141

   وفاء محمد قطب عبد الرحمن 1060116116161121  142

   والء اشرف فهمى محمد ابو الحسن 1060116116161641  116
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 (   6 لجٌت رقن )               ) اًتظام (ذة جذي

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  يارا محمد عبدالعال ابراهيم ابوشعير 1060116116161610  111
 

   ياسمين احمد عبدالوهاب احمد البحراوى 1060116116166621  111

  ياسمين عادل انور عباس 1060116116166116  111
 

 وى هستجذوىــــهحول البـــــــط
  رفيذِ يحًذ رشبد يحًذ   114

 

 ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط

   اسراء احمد البدوى محمد البهى شعيب 1060116146161111  111

  اسماء على عبد العزيز عفيفى متولى 1060116146161164  110
 

   اشرف شعبان عبد هللا عبد الرازق مندور 1060116116161064  110

  بسمه عبد الخالق احمد ابراهيم 1060116146161111  111
 

   عرفه موسى عرفه محمد الرحمانى 1060116146161641  112

   فاطمه احمد على محمد طوبار 1060116146161611  106

   مروه سمير محمد الحداد 1060116146166201  101

 فرصه اولي هي الخارج ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط
   محمد ابراهيم طلعت عبد العظيم بيومى 1060116116161641  101

   محمد مصباح عبد اللطيف حميده 1060116116161106  101

 فرصه ثاًيت هي الخارج ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط
  نسمه عابد السبع العشرى 1060116116166001  104

 

   نسمه عبدالمحسن محمد عبدالقادر صالح 1060116116161141  101
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن

 (  6  لجٌت رقن )               ) اًتساب (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد حسين محروس عبدالواحد القاضى 1060116146161212  100
 

   احمد رضا عبد المنعم ابوضيف 1060116116161110  100

  اسماء على جميل محمد حسن 1060116146161210  101
 

   اسماء فوزى السيد محمد عثمان 1060116116161111  102

   اسماء محمد السيد عثمان 1060116116161100  106

   اسماء محمود سالمه سيد احمد 1060116146161212  101

رف عامر عادل السيد عامراش 1060116116161110  101   
 

   االء سعيد محمد احمد ابو طالب 1060116116161641  101

   المنشاوى السيد المنشاوى السيد 1060116116161111  104

  امانى حمدى اسماعيل ابراهيم اسماعيل 1060116146161661  101
 

   امانى عبد العزيز محمد بدوى 1060116116161114  100

عبدهللا ابراهيم محمد البنااميره  1060116116161110  100   
 

   اميمه محمد عثمان عثمان الشوربجى 1060116116161101  101

   انغام محمد فوزى الديبانى 1060116116161101  102

   اياد محمود احمد ابراهيم عماره 1060116146161610  116
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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    اللغت الؼربيت                           قسن

 (  7  لجٌت رقن )               ) اًتساب (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   ايمان حامد محمود حامد نمور 1060116116161006  111

الزغبىايمان عالء محمود على  1060116116161201  111    

   ايمان فوزى عبدالمجيد خضر 1060116146161011  111

   ايه عهدى محمود ابراهيم على البغدادى 1060116116161114  114

   ايه فريد السيد السيد رمضان 1060116116161111  111

   ايه ناجى مطاوع ناجى 1060116116161011  110

   ايه يسرى محمد على 1060116116161401  110

   جهاد محمد على على نوار 1060116116161614  111

   حجازى احمد صبرى مرسى دريس 1060116116161111  112

  حسام الدين حمامه عطيه عبده ابو عامر 1060116146161646  126
 

   حسام كرم ابوالمكارم محمد 1060116116161110  121

   حسناء محمد عبد المقصود محمد اسماعيل 1060116146161641  121

صه عزت عبداللطيف محمد البصحف 1060116146161011  121    

   حنان مصطفى على ابراهيم غازى 1060116116161112  124

   خلود احمد السعيد احمد غازى 1060116116161104  121

   دينا حسنى سيد احمد سيد احمد 1060116146161614  120

   رامى احمد على الشرقاوى 1060116116161646  120

العزيز رانيا خالد على عبد 1060116146161061  121    

   رانيا عبد الرحيم بسيونى محمد متولى 1060116146161610  122

   رانيا محسن محمد عبد السالم ابو الخير 1060116146161610  166

   رشا احمد عكاشه عبد العزيز الشربينى 1060116116161100  161

   رضا قطب عبد الكريم قطب 1060116116161011  161

مد محمد غالىرويدا طارق مح 1060116116161106  161    

   سالم محمد سالم موسى سعيده 1060116146161600  164

   سامى جمال الدين احمد عبده 1060116116161111  161

   سعاد محمد ابراهيم حميده بدر 1060116116161161  160

   سلمى الشوادفى عبد هللا ابراهيم سالمه 1060116146161111  160

   سمر رضا فتحى على 1060116116161141  161

   شيماء حسن بدوى عبد الحميد قنديل 1060116116161111  162

   شيماء عبدالفتاح عبدهللا على موسى 1060116116161111  116
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن

 (  8  لجٌت رقن )               ) اًتساب (جذيذة 

 بد يالحظ انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   طاهر سعد فواد النجار 1060116146161611  111

   عاطف صبحى حسن محمد السيد 1060116146161610  111

   عبد الباعث صبحى عبد الباعث عبد الهادى 1060116116161010  111

   عزيزه جمال حسن السيد الديب 1060116146161624  114

   عال محمد عبد الفتاح محمد شريف 1060116146161062  111

   على احمد رزق عوض 1060116146161141  110

   فاطمه الشربينى محمد محمد الشربينى 1060116116161161  110

   محمد ابراهيم محمد السعيد 1060116146161162  111

   محمد ابراهيم محمد على 1060116116161116  112

  محمد السعيد عبد الستار محمد 1060116116161140  116
 

ام حافظ مصطفىمحمد حافظ ام 1060116116161111  111    

   محمد خالد عبد المولى طلب حميده 1060116116161114  111

   محمد رجب طلبه الغنام 1060116116161141  111

   محمد سالم فواد محمد محمد 1060116116161012  114

   محمد عبد الرازق مرسى حسن 1060116116161141  111

   محمد عبد هللا محمد السقا 1060116146161114  110

   محمد محمد كمال محمود يوسف 1060116146161146  110

   محمد ندا السيد الغنام 1060116116161111  111

   مصطفى حمدى عبد المقصود احمد 1060116146161112  112

   منار محمد مختار محمد سليمان 1060116146161101  116

   منه هللا عبد الحميد شعبان محمد 1060116146161104  111

د الرحيم فهيم عبد الرحيم الدعدرمى عب 1060116116161260  111    

   مياده ربيع محمد ابراهيم 1060116146161121  111

   ناصر مجدى عبدالعليم السيدعلى 1060116116161206  114

   ناهد سعد السيد احمد عبدالمجيد 1060116116161101  111

   نجوى ابراهيم صالح الدين ابراهيم 1060116146161101  110

السعيد السيد حمد هللا ابوالمكارمندا  1060116146161011  110    

   نورا محمد طه عيد على 1060116116161160  111

   هاله عبد العال عبد العال عبد الرحمن سالم 1060116116161110  112

   هدى عادل صالح عبد اللطيف حامد 1060116146161100  146
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Kafrelsheikh University
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الئحت    اللغت الؼربيت                           قسن

 (  9  لجٌت رقن )               ب () اًتساجذيذة 

 يالحظبد   ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   هدير السيد عبدالفضيل موسى الشهاوى 1060116146161211  141

   هدير محمد عبد العال احمد الشيخ 1060116116161111  141

   هند حمدان عبدالدايم محمد 1060116116161126  141

د عبد الحكيم مصطفى الدمرداش منصورهن 1060116116161011  144    

   وجدى حيدر منسوب السيد 1060116146161161  141

   وفاء ابراهيم السيد ابراهيم السيد 1060116116161112  140

   وفاء رجب حسن حسن جبر 1060116116161041  140

   وفاء فرج محمد عبد السالم يوسف 1060116146161161  141

يحى البيلى اسماعيل وليد البيلى 1060116146161161  142    

  وليد طلعت سعد عباس كيالنى 1060116116161110  116
 

   ياسمين ابراهيم عبد المجيد ابراهيم ابو العنين 1060116116161001  111

   ياسمين يحيى محمود محمد محمود 1060116116161164  111

 طـــــــالب هحولــــوى هستجذوى

   ايبَٗ عهٗ يحيزة يحدٕة   111

 باقـــوى لالػــــادة طـــــــالب

   احمد سعيد مصطفى احمد مرسى 1060116116161140  114

   احمد محمد ابراهيم محمد مغازى 1060116116161112  111

   اسماء جمال السيد عبدهللا القادوم 1060116116161110  110

   اسماء عادل احمد داود 1060116116161161  110

يوسفاشجان محمد عبد الجليل  1060116116161110  111    

   االء محمد احمد عبدهللا ناصف 1060116146161611  112

   ايه بهجت محمد عبد العزيز 1060116146161110  106

   خالد جمال على حسانين 1060116146161611  101

   ريهام السيد عبدالمنعم عماره 1060116146161612  101

   سامى رجب بدير ابراهيم 1060116116161111  101

مر السيد على احمد الصفطاوىس 1060116146161111  104    

   صفاء حسن ابراهيم على حسن 1060116146161611  101
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    اللغت الؼربيت                           قسن

 ( 9   لجٌت رقن )               ) اًتساب (جذيذة 

 يالحظبد   ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 ــــــالب باقـــوى لالػــــادةطـ -تــــابـــغ  :

   عبد هللا على عبد هللا متولى جبر 1060116146161621  100
   على كمال السعيد عبدالحميد 1060116146161610  100
   عمر عبد هللا زيدان ابراهيم فرج 1060116116161161  101
   محمد فتح هللا جمعه عبد القادر الرمال 1060116116161111  102
   مى عاطف السيد محمد غازى 1060116116161112  106
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    اللغت الؼربيت                           قسن

 ( 11   لجٌت رقن )               ) اًتساب (جذيذة 

 يالحظبد   ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة -تــــابـــغ  :

   نهال محمد محمود عبد الرحمن عون 1060116146161116  101
   هاجر كمال السيد ابراهيم االبيارى 1060116146161121  101
ر عبد المعبود متولى جلوهدير عبد الناص 1060116146161122  101    

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة فرصت اولي هي الخارج

   اسماء السيد على طه الهوارى 1060116116161601  104
   صابرين محمد محمد محمد خلف هللا 1060116116161116  101
   محمد فتوح الصاوى راضى 1060116116161111  100
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    اللغت االًجليزيت                           قسن

 ( 11  لجٌت رقن )       ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابتسام ابراهيم نبيه طلبه 1060116116166011  161
 

   ابتسام محمد محمد محمد قشالن 1060116116166244  161

  احمد طه احمد محمد خلف 1060116116161110  161
 

   احمد عبدالرووف فتحى عبدالقادر عون 1060116116166261  164

   احمد محمود محمد حسن ابو طالب 1060116116161111  161

سامه مفرح زكريا السيد ابوعيانها 1060116146161610  160    

  اسراء احمد السيد محمد القلفاط 1060116116166111  160
 

   اسراء السيد على غازى 1060116116166111  161

   اسراء انور انور الجمال 1060116116161164  162

  اسراء جمال سعد عبد الفتاح 1060116116166412  116
 

مد حسناسراء محمود متولى مح 1060116116166111  111    

  اسالم جمال احمد حسانين عبد العال 1060116146161111  111
 

   اسماء احمد محمد سيد احمد 1060116116166114  111

   اسماء جمال السيد خطاب 1060116146161111  114

   اسماء سعيد عبده بسيونى الغندور 1060116116166120  111

   اسماء عبدالمنعم درويش محمد خضر 1060116146166101  110

   اسماء عبدالمنعم محمد عبدالخالق 1060116116166012  110

   اسماء فواد عبد السالم عوض 1060116116161111  111

   اسماء محمد حسن على ابوحمره 1060116116166110  112

   اسماء محمد عمر احمد محمد 1060116116166444  116

   اسماء ممدوح شحاته محمد 1060116116166101  111

   االء ابراهيم عطيه ابراهيم زقزوق 1060116116166621  111

   االء احمد على احمد القن 1060116116166104  111

   االء احمد على محمد الوكيل 1060116116166101  114

  االء تامر فتحى مصطفى الهمشرى 1060116116166111  111
 

   االء حمدان حسن محمد صالح 1060116116166101  110

سين ابوطلحهاالء محمد سعد ح 1060116116161114  110    

   االء محمد طلبه صالح الصاوى 1060116116161110  111

   االء هالل على محمد ابويوسف 1060116116166112  112

   البدرى عواد محمد محمد المغنى 1060116116161414  116
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    اللغت االًجليزيت                           قسن

 ( 12) لجٌت رقن               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  الشيماء طارق ابراهيم ابراهيم منصور 1060116116166116  111
 

   الشيماء عيد يوسف بركات 1060116116166160  111

  امانى عبدالجواد بكر عبد الجواد صدقة 1060116116161610  111
 

ن الخياطامل ابراهيم صبرى حس 1060116116166111  114    

   امل بسيونى محمد بسيونى البنا 1060116116166111  111

   امل طه محمد محمد ابو حربية 1060116116166111  110

  امل مرعى محمد عاشور 1060116116166112  110
 

   امنيه عرفه على ابوشعيشع صالح 1060116116161114  111

   امنيه محمود صبوح هنداوى صبوح 1060116116166141  112

  اميره اشرف محمد حلمى داود 1060116116166111  146
 

   اميره السيد على احمد سليم 1060116116166100  141

  اميره العربى نصر عبد الخالق عبد هللا 1060116116161100  141
 

   اميره طارق محمود ابوالحديد حميده 1060116116166111  141

   اميره عبد الحليم محمد عبد الحليم 1060116116166101  144

   اميره غريب محمد محمد شادى 1060116116166111  141

   اميره محمد سعيد الصعيدى 1060116116161111  140

   اميره محمد شعبان محمد قمر 1060116116161110  140

   اميره محمد محمد السماحى 1060116116161110  141

   اميره محمد محمد مرزه 1060116116166111  142

سى عطيهاميره محمد مر 1060116116166111  116    

   اميره مسعد ابراهيم عطيه حسن 1060116116166001  111

   امينه حسين عبده احمد جالل 1060116116166116  111

   انوار صالح شحاته ابراهيم السيد 1060116116166442  111

   ايمان احمد محمد احمد بدوى 1060116116166004  114

  ايمان احمد محمد عبدالسالم شتا 1060116116166161  111
 

   ايمان السيد زكريا ابراهيم حوطر 1060116116161410  110

   ايمان سمير باشا ابوعبد هللا 1060116146161110  110

   ايمان كامل محمد موسى 1060116146166011  111

   ايمان محمد حمدى محمد سلومه 1060116116161161  112

   ايمان محمد محمد محمود على 1060116116166011  106
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    زيت                          اللغت االًجلي قسن

 (13لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ايمن ابراهيم عبد الفتاح عبدالفتاح دخان 1060116116166020  101
 

   ايه ابراهيم ابراهيم محمد موسى 1060116116161162  101

  ايه اسماعيل مصباح اسماعيل 1060116116166114  101
 

   ايه اشرف محمد العمروسى 1060116146161100  104

   ايه السيد بهنسى السيد ابوعمر 1060116116166111  101

   ايه خميس حميده حموده حميده 1060116116161160  100

  ايه ربيع السيد سيد احمد الشافعى 1060116116166124  100
 

شكرى عبد الفتاح محمد العيسوى ايه 1060116116161111  101    

   ايه صالح داود محمد 1060116116161111  102

  ايه عادل حلمى عبدهللا سعفان 1060116116166101  106
 

   ايه عبد الحميد السيد محمد السنهورى 1060116116161411  101

  ايه عبد الرحمن محمود ابراهيم الجمال 1060116116166114  101
 

عبد الفتاح على محمد خضر ايه 1060116116161112  101    

   ايه عبدالقادر عبدالحليم على زلط 1060116116161641  104

   ايه مجد ابواليزيد على زيدان 1060116116161102  101

   ايه مجدى عبدالمنعم محمد الزغبى 1060116116166110  100

   ايه محمد عدنان الشوادفى السيد 1060116146161110  100

بيل ابراهيم ابو السعدايه ن 1060116116161410  101    

   ايه ندا ابو الخير ابراهيم 1060116116166111  102

   بسمه جمال حسنى حموده غراب 1060116116166611  116

   بسمه عبد هللا احمد على 1060116116166114  111

   بسمه مصطفى السيد سالم 1060116116166111  111

   بسيونى سالم محمد بسيونى سعيد 1060116146166111  111

   تقى ابراهيم بدير عبدالحميد خطاب 1060116116166110  114

  جهاد رجب حامد درويش ابورزق 1060116116161141  111
 

   جهاد سعد ايوب زغلول 1060116116161161  110

   حسناء اشرف محمد متولى مصطفى 1060116116166110  110

   حسين حسين السيد محمود البسيونى 1060116146161141  111

   حنان رجب السيد السيد 1060116146161616  112

   خالد سماره السيد نور البالط 1060116116166411  126
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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    اللغت االًجليزيت                           قسن

 (14 لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

محمد محمد اسماعيل محمد جوده خالد 1060116116166611  121   
 

   خلود جمال يوسف عبد الغفار خليفة 1060116116166120  121

  خلود محمود مروان محمد مرسى 1060116116166111  121
 

   داليا السيد التواتبى ابراهيم 1060116116166102  124

   دعاء عابد عابد السيد السيد صالح 1060116116166102  121

اء عبد هللا محمد على الصفتىدع 1060116116161460  120    

  دعاء محمد صابر عبدالغنى نصر 1060116116166610  120
 

   دنيا صالح حامد مسلم 1060116116161614  121

   دينا سامى احمد السيد عبد هللا 1060116116166112  122

  دينا محسن عبد المنعم عبد الفتاح سعيد 1060116116161126  466
 

ى عبد الهادى ابراهيم فراجذكرا عون 1060116116166016  461    

  رانيا عبدالفتاح ابراهيم عبده عبيه 1060116116161140  461
 

   رباب شعبان محمد ابراهيم شرابى 1060116116166110  461

   رحمه السعيد مرشدى حنفى ابو عيانة 1060116116166111  464

   رحمه محمد حمزه عطيه 1060116146161101  461

سيد محمود ابوالعز القطرشيده ال 1060116116166001  460    

   رضوه سعد السعيد على الشاذلى 1060116116166001  460

   رضوى عبد الغنى فهمى حسن سعده 1060116116161111  461

   رنا حلمى مجاهد حلمى سالمه 1060116116161106  462

   رواء الشحات عبدالحميد احمد شكر 1060116116166111  416

لعزيز عباس عيسىريم جالل عبد ا 1060116116166110  411    

   زينب محروس احمد عبدالقوى حسن حماد 1060116146161260  411

   ساره السيد عباس مرسى عيسى 1060116116166104  411

   ساره جار النبى عبد هللا الشرنوبى 1060116116161111  414

  ساره عادل عبدالعزيز عامر 1060116116161101  411
 

لى علىساره على عبدالمتج 1060116116166101  410    

   ساره محمد عبدالباقى عباس زلهف 1060116116161110  410

   ساره وجيه مختار بشاره عبدهللا 1060116116166026  411

   سامح محمود عبد هللا القصبى عطا 1060116116161111  412

   سعد نصر منصور على حمد 1060116146166011  416
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  سعيده محمد احمد ابراهيم 1060116116166416  411
 

   سالمه محمد سالمه عمر على 1060116116166111  411

  سلمى سامى احمد هاشم 1060116116166106  411
 

   سلمى صالح عبدالسالم مصطفى ابراهيم الصقار 1060116116161101  414

   سلوان حماده عبد المومن عبد القادر سالمه 1060116116166000  411

   سماء انس السيد السيد السماحى 1060116146161011  410

  سمر حسين عبد العزيز ابوزامل 1060116146166022  410
 

   سمر حمدى محمد احمد عيسى 1060116146161164  411

   سمر سمير على اسماعيل 1060116116166122  412

  سميره امام محمد عبد المجيد 1060116116161101  416
 

   سهير عزت حامد عبدالكريم 1060116116166141  411

  سيف الدين شلبى محمد جلبى 1060116116166611  411
 

   شروق عالء عبد القادر عبد القادر االمام 1060116146161110  411

اء بدير محمد محمد الخرازشيم 1060116146161161  414    

   شيماء عبدالناصر سالمه متولى حسن 1060116116166411  411

   شيماء مصطفى حامد حامد الصنفاوى 1060116116161111  410

   صفاء محمود على ابراهيم ابوحشاد 1060116116166640  410

   صفاء هنيدى عبدالرحمن عبدالجواد 1060116116161166  411

ائشه فواد محمد عبدالمنصف عنانىع 1060116116166611  412    

   عادل هشام السيد مرسى االلفى 1060116146161166  446

   عبير اشرف ابراهيم السعيد 1060116116161612  441

   عبير صالح محمد عبدالمجيد الطبالوى 1060116116166260  441

   عبير طاهر ابراهيم محمد ابو زيد 1060116146161101  441

اف محمد السيد عبد الجواد منسىعف 1060116116161160  444    

  عال على محمد محمد عاشور 1060116116166144  441
 

   على ماهر السيد على صابر سليمان 1060116116166061  440

   علياء عادل توفيق ابراهيم الدسوقى 1060116116166161  440

   علياء عطوان سيد احمد عطوان 1060116116166011  441

عالء محمد حسن اسماعيلعلياء  1060116116161611  442    

   عمرو طه احمد محمد خلف 1060116116161101  416
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مد حمزهعهد على حسن اح 1060116116166001  411   
 

   غاده ناجح السعيد حافظ 1060116116161140  411

  فاطمة الزهراء محمد عبد هللا بسيونى سيف الدين 1060116116166210  411
 

   فاطمه حسانين عبد الستار احمد عياد 1060116116166011  414

   فاطمه فرحات فرج بسيونى 1060116116166466  411

وىفاطمه فواد مسعود بد 1060116116161111  410    

  فاطمه محمد محمد محمد جلو 1060116146161614  410
 

   فايزه احمد محمود محمد ابو العطا 1060116116166001  411

   فلاير محمد عبدالغفار على القالوى 1060116116166111  412

  فوزى وليد رافت اسماعيل 1060116146161121  406
 

   كوثر توفيق توفيق عبد الهادى 1060116116166001  401

  لمياء محمد العسوى محمود 1060116116161106  401
 

   ماريام عبد السيد صموئيل صليب مقار 1060116116161114  401

   محمد احمد محمد فوده سليمان 1060116116161111  404

   محمد عبدالفتاح محمد قطب ابوالنور 1060116116161101  401

   محمد ماجد السعيد عبدالسالم 1060116116166411  400

   محمد ممدوح محمد احمد البانوبى 1060116116166102  400

   محمود جبريل عبدالرسول غازى 1060116116166161  401

   محمود عماد محمد مصطفى صالح 1060116116161111  402

   محمود محمد ابراهيم زين الدين ريشو 1060116146166112  406

   مروه عاطف ابراهيم صالح 1060116116166441  401

طفى محمود محمد عبدالوهاب ابوعطيهمص 1060116146161614  401    

   معاذ محمود زكى عبد العال 1060116116161612  401

   منى ابرهيم على ابراهيم احمد 1060116116166212  404

  منى محمد ابراهيم محمد منصور 1060116116166140  401
 

   منى محمد احمد جمعه 1060116116161116  400

ه رخامنيره عطيه رخا عطي 1060116116166161  400    

   مها ابوالمعارف وفا ابوالمعارف يسين 1060116116166161  401

   مهاب محمد عباس غالى 1060116146161110  402

   مهاب نورى الشربينى احمد صبح 1060116116166160  416
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  مى بركات محمد على شحاته 1060116116166011  411
 

   مى خالد محمد ابراهيم ابو زيد 1060116116166164  411

  ميريهان السيد محمود يوسف الحجر 1060116146161142  411
 

   ميريهان محمد طنطاوى محمد طنطاوى 1060116116166211  414

   نادين ايمن طلعت توفيق 1060116116166114  411

   ناديه جميل خليل عبد النبى الغنام 1060116116161064  410

  نانسى عادل بشرى عزيز 1060116116166101  410
 

   نجاح عبداللطيف على حسن كنون 1060116116161114  411

   ندى ضياءالدين محمد الشناوى 1060116116166112  412

عالء جابر على رسولندى  1060116116161100  426   
 

   ندى محمد على يوسف خميس 1060116116166111  421

  نرمين صالح سعدالدين عبدالرحيم نصير 1060116116166004  421
 

   نرمين عبد الحميد محمد احمد منصور 1060116116166101  421

   نشوى سامح سعد ابراهيم العشرى 1060116116166006  424

احمد فرج نعمه ابراهيم 1060116116161111  421    

   نعمه سعد محمود عبد الوهاب 1060116116166661  420

   نفين فاروق عبدالاله عبدالجيد 1060116116166241  420

   نهله مصطفى محمد الدفراوى 1060116116161111  421

   نوران محمد راشد محمد رمضان 1060116116161101  422

   نورهان عبد المنعم محمد الديب 1060116116161114  166

   نورهان عطيه على يونس 1060116116161161  161

   نورهان عالء سامى محمد النصراوى 1060116116166010  161

   نورهان محمد الشربينى احمد سالمه 1060116116166004  161

   نوسه على احمد السيد عبد الرحمن 1060116116161111  164

  نيره حسن سعد حسن السرو 1060116116166626  161
 

   هاجر عبدالحميد محمد الجارحى ابو السعود 1060116116166161  160

   هاجر محمد مجدى يوسف ابراهيم عون 1060116116161101  160

   هاله هشام محمد االباصيرى عامر 1060116116166100  161

   هبه هللا على السيد الشربينى الفرارجى 1060116116166001  162

   هبه حسن عبد العزيز حسن 1060116116166441  116
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 (81جلهة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    للغة االجنليزية                          ا قسم

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  هبه محمد احمد محمد القصبى 1060116116161110  111
 

   هبه محمد احمد محمد عامر 1060116116166142  111

  هبه مسعد عبدالفتاح غطاس 1060116146161642  111
 

   هدى طاهر عبد الفضيل ابراهيم 1060116116166014  114

   هدير محروس سعد احمد النزهى 1060116116161101  111

   هدير محمد فتحى عبد التواب 1060116116166116  110

  هند طارق احمد بدر الشافعى 1060116116166211  110
 

جيزاوىهند مجدى محمد ال 1060116116161161  111    

   وسام احمد يوسف محمد على محمود 1060116116166010  112

  وسام زغلول زغلول على اسماعيل 1060116116166101  116
 

   وفاء محمد محمد يوسف مسعود 1060116116161110  111

  يارا محمد السيد عمر 1060116116166114  111
 

   ياسمين اسامه فتحى ابراهيم مصطفى داود 1060116116166112  111

   ياسمين جمال عبدالعزيز عطيه على 1060116116166101  114

   ياسمين حمدى عبده الجمل 1060116116161164  111

   ياسمين يوسف كامل احمد العبد 1060116116166104  110

   يمنى خالد نجيب عبدالحميد بدوى 1060116116166101  110

 طـــــــالب هحــــــولوى هستجـــــذوى

عٗ انُدبرضحٗ خًبل عزد انزفب   111    

   يزِٔ اثزاْيى يبصيٍ خجز   112

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ايمان عبد الفتاح محمود مبروك 1060116146161201  116

   ساره على حماد ابراهيم 1060116116166001  111

   شروق عابد سعيد محمد هنداوى 1060116146161011  111

   صفاء السيد حامد على 1060116146161116  111

   عزيزه حسن ابراهيم حسن محمد 1060116146166240  114

   كريمان ابراهيم عبد الواحد عبد السالم شليل 1060116146161141  111

  منى صابر سليمان محمد الشامى 1060116146161461  110
 

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

م عبدهللا احمدايه عبدالمنعم عبدالمنع 1060116116161161  110    

   منى بلتاجى عبداللطيف احمد السباخى 1060116626166601  111
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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    اللغت االًجليزيت                           قسن

 ( 19لجٌت رقن )               ( ) اًتسابجذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

د احمد ابراهيماحالم احم 1060116116161101  141   
 

   احمد رمضان فضل فرج جاب هللا 1060116116161010  141

  احمد عبد العزيز عز الرجال عبد العزيز 1060116116161461  141
 

   احمد محمد ابراهيم شعله 1060116116161610  144

   اسراء السيد محمد مصطفى زياده 1060116116161000  141

يل غنيماسالم متولى عبدالجل 1060116116161111  140    

  اسماء امام الشحات محمد 1060116116161111  140
 

   االء محمد محمد جبر 1060116116161461  141

   االء محمود فرج ابراهيم سعد 1060116116161426  142

  امانى عبد الحميد فتحى احمد خليل 1060116116161114  116
 

   اميمه عبدربه على فتيانى 1060116146161022  111

  ايمان رشدى ابراهيم متولى قطب 1060116146161601  111
 

   ايمان نصر محمد احمد الفخرانى 1060116116161011  111

   ايه ابراهيم حمدى راضى جعوان 1060116116161261  114

   ايه خالد عبد اللطيف عبد الوهاب مبارك 1060116116161114  111

   حنان مسعد عبدالمولى عبدالغنى نورالدين 1060116116161010  110

   داليا خليفه حامد شلبى 1060116116161461  110

   رنا عبد الشافى الشوادفى شريف 1060116116161110  111

   ريهام عماد محمد حماد 1060116116161414  112

   زينب مصطفى عبد الجواد زعير 1060116116161461  106

   ساره ابراهيم محمد ابراهيم 1060116116161111  101

د رجبسمر احمد السي 1060116116161111  101    

   سمر عبدالرازق محمد بسيونى السناط 1060116116161621  101

   سها محمد ابراهيم عبدالنعيم السيد 1060116116161110  104

  عبير ايهاب السيد قاسم محمد 1060116116161111  101
 

   عبير عبد العزيز ابراهيم عكاشه 1060116116161411  100

العجمىعزيزه غازى سالمه محمد  1060116116161001  100    

   عالء الدين محمد عبد العزيز عبد العاطى حسنين 1060116116161000  101

   علياء جمال محمود حجازى 1060116116161461  102

   غاده سالم السيد سالم عبد الرحمن 1060116116161002  106
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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    اللغت االًجليزيت                           قسن

 (21 لجٌت رقن )               ( ) اًتسابجذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  فاطمه السيد كمال السيد كزبر 1060116116161601  101
 

   فاطمه خالد اسماعيل بازينه 1060116146161111  101

  محمد رمضان عطية محمد 1060116116161011  101
 

   محمد فتحى محمد احمد الحجار 1060116116161616  104

   محمد يوسف محمد محمد عيسى 1060116116161411  101

   ناريمان عطيه ابراهيم عطيه رخا 1060116116161162  100

  والء منصور فتح هللا الجزار 1060116116161111  100
 

   وليد عطا محمد ابوالمرسى ابوشرابيه 1060116116161211  101

   ياسمين محمد عبد الحميد امين احمد 1060116116161101  102

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   حاتم السيد عطيه محمد 1060116116161114  116

   مينا وهبه كمال جبران جرجس 1060116116161464  111

 طـــــــالب هؤهـــالث ػلــيا  هستجـــــذوى

   فبطًّ يحًذ عجذ انحًيذ انشُبٖٔ   111

   صعذ يحًذ صعذ انضعيذ يتٕنٗ    111
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 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

13 

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                              لفرًسيتاللغت ا قسن

 ( 21لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم احمد حامد محمد 1060116116161111  061
 

   احمد شريف محمد ابراهيم الهلباوى 1060116146166101  061

  اسراء جمال زغلول العزبى 1060116116161104  061
 

   اسراء حسن شفيق حسن شهاب 1060116116166104  064

   اسراء على على يوسف مجر 1060116146161124  061

   اسراء محمد عبدالحميد ابو عرب 1060116116161111  060

  اسراء يوسف المتولى يوسف رخا 1060116116166011  060
 

   اسماء جمال على عبد القادر صالح 1060116116161112  061

   اسماء ربيع السيد احمد المدنى 1060116116166100  062

  اسماء عطيه مصرى عطيه 1060116116166016  016
 

   اسماء على بسيونى البربرى 1060116146161111  011

عبدالعزيز شعبان اسماء على فتوح 1060116116166012  011   
 

   اسماء محمد محمود احمد صابر 1060116116166241  011

   اسماء ممدوح محروس ابو الخير 1060116116161116  014

   اسماء يونس يونس على 1060116116166001  011

   اشرف محمد غانم مصطفى قنديل 1060116116161111  010

   االء حسين احمد ابو حموده 1060116116161461  010

   االء عبداللطيف عبدالرحمن سلطان 1060116116161101  011

   االء فضل هللا على على شعالن 1060116116166100  012

   الزهراء احمد صبحى احمد شوبه 1060116116166216  016

   الشيماء حلمى مصطفى ابراهيم عبد الكريم 1060116146161111  011

   الشيماء ممدوح محمد ابوالفتوح 1060116116166041  011

   امال سعد امين عنانى 1060116116166611  011

   امانى سامى محمد عبدالمطلب دغيم 1060116116166116  014

  امانى محمد احمد محمد احمد ابوالحسن 1060116116166611  011
 

   امانى منير بهى الدين على احمد 1060116116161010  010

   امل المهدى بسيونى عبدالوهاب ابوغازى 1060116116166102  010

   امل عالم يوسف الصافى بدر 1060116116166216  011

   امل متولى حسن عبده موافى 1060116116166140  012

   امير السيد عبد الوهاب عامر الدلتونى 1060116116161244  016
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 ( 22 لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص االكبديًٗ  انزقى 

  اميره بسيونى عبدالفتاح سيداحمد 1060116116166116  011
 

   اميره بشير عبدربه حسن النيل 1060116116166116  011

  اميره صابر رزق محمد غريب 1060116116166142  011
 

   اميره عبدالحكيم حسن ابوالمكارم 1060116116161112  014

   اميره عمر محمد يوسف صقر 1060116116166261  011

   اميره محمد منصور عبد العاطى الوكيل 1060116116161011  010

  اميمه زكريا محمد عطيه 1060116116166001  010
 

   انعام واصف السعداوى السعداوى 1060116146161411  011

   اهداء عبدالناصر محمد حسن جميعى 1060116116166111  012

  ايمان السعيد محمد على 1060116116161116  046
 

   ايمان بالل بدوى بدوى سعفان 1060116116161410  041

  ايمان عبدالعزيز شحاته عثمان صالح 1060116116166410  041
 

   ايمان عبدالوهاب رشاد حماد 1060116116166410  041

   ايمان فوزى محمد المالح 1060116116166641  044

مد عوايداتايمان كمال السعيد مح 1060116146161111  041    

   ايمان كمال سالمه مغنم 1060116116161160  040

   ايمان مجدى على محمد السماحى 1060116116166111  040

   ايمان محمد بسيونى عطية قادوم 1060116116166101  041

   ايمان محمد مصطفى معروف البربرى 1060116116161410  042

رفوشايمن محمد حامد ابراهيم شحاته ح 1060116116161210  016    

   ايه ابراهيم حسان ابراهيم 1060116116166000  011

   ايه احمد محمد يوسف 1060116116166141  011

   ايه ايمن الباتع محمد زغلول 1060116116161160  011

   ايه حسن على احمد يوسف 1060116116161111  014

  ايه حسين حسين على السعدنى 1060116146166020  011
 

ا حسين جبارة جبارةايه رض 1060116116161121  010    

   ايه سالم السيد الكيالنى 1060116116166101  010

   ايه عادل محمد عزت الصعيدى 1060116116166011  011

   ايه محمد عبداللطيف مصطفى عسل 1060116116161111  012

   ايه مسعود ابراهيم حسن عبدهللا 1060116116166000  006
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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       اللغت الفرًسيت                        قسن

 ( 23 لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ايه وليد عطيه جويدى 1060116116161024  001
 

   بدريه سيد احمد شرف الدين سيد احمد 1060116116166100  001

ابوحصوهبسمه ايمن عبد المنعم عشماوى  1060116116161640  001   
 

   بسمه محمد احمد مصطفى الهاللى 1060116116161112  004

   بسمه محمد رجب جاب هللا االبيض 1060116116161121  001

   بسنت حسن احمد محمد الشربينى 1060116146161261  000

  بشرى عبد الفتاح على ابوهيبه 1060116116161120  000
 

لبحيرىجيهان النميرى يوسف ابراهيم ا 1060116116161111  001    

   حسناء جمال حسن عبده عبد المجيد 1060116116166141  002

  خالد ابراهيم احمد ابو العال 1060116116166111  006
 

   خالد حامد متولى حامد طايله 1060116146161041  001

  خلود عبدالوهاب عبدالواحد صبره 1060116116166041  001
 

د السالم القلشىداليا طارق عبد العاطى على عب 1060116146161000  001    

   داليا عبدالعزيز محمود المغربى 1060116146161011  004

   داليا كمال عبد الفتاح محمود عوض 1060116116166411  001

   دعاء جمعه محمد رزق رمضان 1060116116161411  000

   دعاء رضا عبد الروف على جاد هللا 1060116116166002  000

السيد سيد احمد دعاء سمير بلتاجى 1060116116166112  001    

   دعاء محمد السيد ابراهيم عبد الرازق 1060116146161110  002

   دينا السيد السيد عطا هللا الباز 1060116116166000  016

   رانيا عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق 1060116116161044  011

   رانيا عبدالسالم محمد اسماعيل 1060116116161602  011

   رانيا وجيه سعد الهوارى 1060116116161111  011

   رتيبه محمد رضا عبدالرحمن حمزه 1060116146161141  014

  رميساء ابراهيم عبد الحميد الفرماوى 1060116116166120  011
 

   رودينا السعيد محمد السعيد البدالى 1060116116161111  010

   روميساء صبرى على محمد الجميل 1060116116166110  010

   ريحانه السيد يونس عامريونس 1060116116166002  011

   ريم مصطفى عبدهللا احمد الصعيدى 1060116116161111  012

   ريهام عاطف احمد حافظ 1060116116161101  026
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 (24لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ريهام عبد الراضى عبد الونيس عبد الحليم 1060116116166110  021
 

   ريهام محمد حسن على 1060116116161660  021

  زينب عبدالحميد محمد ناصر 1060116116166611  021
 

   زينب عطيه رجب محمد ابوسمره 1060116116166622  024

   زينب فتحى عبدالفتاح نوح 1060116146161110  021

   ساره ابراهيم محمد سليم عطا هللا 1060116146166111  020

  ساره اسماعيل عبد اللطيف عمرو 1060116116166114  020
 

   ساره السيد صدقى موسى دشيش 1060116116166011  021

   ساره عبدالجليل محمد صالح 1060116116161111  022

  ساره على اسماعيل الصياد 1060116116166121  066
 

   ساره محمود احمد محمد يوسف 1060116116166016  061

  ساميه صبحى ابراهيم الشهاوى 1060116116166141  061
 

   ساميه مفرح رفعت الدخاخنى 1060116116161210  061

   سحر عصام الدين عبد هللا حسن 1060116116166000  064

   سعاد احمد محمد حامد الزنط 1060116116166014  061

دالمنعم هاشم صقرسعاد محمد عب 1060116116161114  060    

   سعيده حسين محمود حسنين 1060116116161112  060

   سلمى السعيد فتحى على كتكوت 1060116116166611  061

   سماح رشدى عبدالسالم رمضان خضر 1060116116166120  062

   سمر سعيد عبد السالم بدوى 1060116116161112  016

ىسمر عبدالمنعم بسيونى على حجاز 1060116116166121  011    

   سمر محمد سعد احمد 1060116116161144  011

   سمر وائل محمد الحسينى 1060116116166100  011

   سناء محمد الشحات ابو المجد الجندى 1060116116161212  014

  سهام فتحى محمود على مدكور 1060116116166161  011
 

   سهام محمد على ابراهيم ابو حلوه 1060116116166412  010

   سوسن محمد حسن محمد خضر 1060116116161610  010

   شروق السيد احمد السيد زلط 1060116116161164  011

   شريهان جمال محمد البنا 1060116116161111  012

   شيماء اشرف عبد الحميد عاشور 1060116116161664  016
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 (25ت رقن )لجٌ               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  شيماء السيد محمود عبد الهادى رسالن 1060116116166116  011
 

   شيماء الشوادفى عبدالعزيز السيد سعد 1060116116166122  011

  شيماء حامد صالح متولى سالم 1060116116166111  011
 

بد المجيد سليمشيماء رشاد ع 1060116116161110  014    

   شيماء على مندور غازى 1060116116166006  011

   شيماء محروس بسيونى ابراهيم الغرباوى 1060116116161610  010

  صباح ناصر عبدالمطلب صادق متولى 1060116116161116  010
 

   صفاء ابو السعود مصباح شهاوى 1060116116161111  011

    سيد احمدصالح عبد الروف عبد هللا 1060116116161011  012

  ضحى عادل ممدوح على 1060116116166110  016
 

   عبد الهادى محمد عبد الهادى يوسف عبد الهادى 1060116116161612  011

  عبير ابراهيم عبد المجيد الجندى 1060116116161101  011
 

   عبير بدر هالل محمد 1060116116166110  011

   عزه محمد غالى مصطفى غازى 1060116116166011  014

   عزيزه عيد محمد عبدالهادى الصعيدى 1060116116166111  011

   عفاف عبداللطيف مبروك عبداللطيف مبروك 1060116116166214  010

   فاطمه بركات احمد الجديلى 1060116116161106  010

   فاطمه جمال ابراهيم السيد على 1060116146161111  011

وهفاطمه فواد توفيق محمد ابوحال 1060116116166604  012    

   فداء مبروك محمد احمد هاشم 1060116116166101  046

   لبنى عبد العزيز عبد العزيز متولى حجاج 1060116116166161  041

   لبنى محمد سعد راشد 1060116116161121  041

   لمياء ابراهيم محمد ابراهيم الجندى 1060116116161021  041

يف عامرليلى ابراهيم عبدالسالم عبد اللط 1060116116161110  044    

  محمد شعبان مصطفى يوسف 1060116116166114  041
 

   محمد على عبدالحميد امين شتا 1060116116161616  040

   محمود اشرف محمد السعيد ابوشوشه 1060116116161400  040

   محمود جمال محمود عبد الواحد 1060116116166111  041

   محمود عبد الحميد منصور عبد هللا 1060116116166161  042

   مرقس مجدى يوسف منصور يوسف 1060116116166111  016
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 (26لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  مروه حمدى عبد الباسط عبد التواب حسونه 1060116116166110  011
 

   مريم عبدالمجيد حلمى السعيد ابوالعال 1060116116166104  011

  مريم محمد عبدالموجود رضوان محمد 1060116146161211  011
 

   مريم مالك عبدالسيد عطيه 1060116116166111  014

   مصطفى زكريا اسماعيل عطية دويدار 1060116116161010  011

د سيد احمدمعتز السيد عبد المحسن السي 1060116146161101  010    

  منار محمد عبيد عبد الشافى عبد المعطى 1060116116161112  010
 

   منه هللا ماجد محمد السيد الحلوانى 1060116116166211  011

   منى السيد منصور سلطان 1060116116166010  012

  منى سعد مسعد ابراهيم شمس 1060116116166111  006
 

حوفىمها عبدالاله بسيونى ال 1060116116161121  001    

  مى ابراهيم محمد حمد 1060116116161121  001
 

   مى ابراهيم يوسف عبدالرازق 1060116116166101  001

   مى عبدالنبى ابراهيم ابو العطا 1060116116166110  004

   مى عماد سعيد ابو حادش 1060116116161121  001

   مياده ابو راجح محمد الشاذلى 1060116116161116  000

   ميريت كمال كامل مينا ميخائيل 1060116116166161  000

   نانا عبده عبده محمد غنومه 1060116116161101  001

   نجوى طه احمد طه السيد الجارحى 1060116116166014  002

   نرمين عيسى باتع عبد الواحد ابو زايد 1060116116161101  006

   نرمين ناجح السيد عبدالمقصود منسى 1060116116166002  001

   نرمين ياسر محمود محمد احمد السيد 1060116116166602  001

   نسمه السيد حلمى السيد البجالتى 1060116116161124  001

   نسمه عبد الكريم احمد خطاب 1060116116166120  004

  نغم حماده محمد يوسف السقا 1060116116161464  001
 

   نفين محمد شكرى عبد اللطيف غطاس 1060116116166104  000

   نهله رمضان فتح هللا ابوالعنين زغلول 1060116116166112  000

   نورا محمد محمد عبدالحميد 1060116116161100  001

   نورهان حمدى محمد الدرينى ابو شادى 1060116116166046  002

   نورهان رمضان عبد الحميد عطيه 1060116116161111  016
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 ( 27لجٌت رقن )               م () اًتظاجذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  نيره شاهين مصطفى عبد الحى شاهين 1060116146161210  011
 

   نيره محمد البهلول اسماعيل القلفاط 1060116116166141  011

  هاجر ماهر عسر خفاجه احمد 1060116116166002  011
 

   هاله محمد عبد هللا عبد المنطلب ابوسيف 1060116116166111  014

   هانم حسن عبد المنعم ابو قورة 1060116116161460  011

   هبه هللا السيد عبدالعليم عطيه 1060116116166100  010

  هبه رمضان محمد بيومى ابراهيم 1060116116161612  010
 

   هبه سعد اسماعيل حنفى سالم 1060116116166012  011

   هبه محسن محمد احمد 1060116116161121  012

  هبه محمد مغازى عبد الروف سليمان 1060116116166141  026
 

   هدير السيد على عبدهللا المرسى 1060116116161111  021

  هدير رضا عبدالرحمن عبدالحليم 1060116116166010  021
 

   هدير شعبان نصر محمد عبدالرحيم 1060116116166601  021

بدالفتاح عبدالعزيز عبدالمجيدهدير ع 1060116116166144  024    

   هدير محمود ثروت حافظ جابر 1060116116166621  021

   هشام عالء الشوادفى احمد 1060116116166400  020

   هند فتوح محمد ابراهيم قنديل 1060116116161141  020

   هويدا ممدوح محمد محمد 1060116116166011  021

كهوالء رمضان على محمد بر 1060116116166404  022    

   والء ماهر سعد ابراهيم 1060116116166010  166

   ياسمين عبدالفتاح عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح 1060116146161146  161

   ياسمين محمد مصباح محمد غازى 1060116116161114  161

   ياسمين مصطفى خليفه الدهنه 1060116116166640  161

حالوهيمنى رمضان عبدالحميد محمد ابو 1060116116166621  164    

 طـــــــالب هحولــــوى هستجذوى

   صعبد خًيم يحًذ انضًيٍ   161
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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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 ( 27 لجٌت رقن )               ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 ب باقـــوى لالػــــادةطـــــــال

   ابراهيم حماده محمد مرسى القصاص 1060116146166116  160

  اسماء مصطفى محمود احمد الصباغ 1060116116166410  160
 

   ايه محمد عبد المنعم ابوزيد 1060116146161112  161

   سالم ابراهيم سعد الشاذلى ابراهيم 1060116146161141  162

عبده عبدالسالم شرين سعد 1060116146161116  116    
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الئحت    اللغت الفرًسيت                           قسن

 (28 )لجٌت رقن                ) اًتظام (جذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

  عبد هللا شعبان عبد الفتاح محمد 1060116146161141  111
 

   عبير اشرف عطيه عبدالصمد عمير 1060116146166210  111

   كيرلس جاد بشارة يوسف 1060116146161164  111

  ماريان صبحى عبد الملك ابراهيم 1060116116166111  114
 

   محمد ابراهيم ابراهيم موسى الغنام 1060116116161116  111

  محمد صالح السيد نصر البوهى 1060116116166101  110
 

   مصطفى مفرح محمد احمد مغازى 1060116146161110  110

   ندا الحسينى جوده جعفر 1060116146161410  111

عد عبد الخالق الشورىيارا احمد س 1060116146161110  112    

   يارا يسرى فواد على بدر 1060116116161611  116

   يسرا يوسف ابراهيم محمد المزين 1060116146161201  111

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   شيماء فتحى احمد السيد محمد 1060116116166610  111

حمد حسنفرحانه ناجى على م 1060116116161416  111    

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ايمان ابو بكر محمد محمد زغلول 1060116116166210  114

 فرصت ثالثت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   عال محمود مروان محمود مصباح 1060116116166011  111
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 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ 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    اللغت الفرًسيت                           قسن

 (29لجٌت رقن )               ( ) اًتسابجذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسراء احمد السيد عبد الجليل عبد الجليل 1060116116161140  141
 

حلمى السيد منيسىاسماء  1060116146161401  141    

  اسماء لطفى منصف المهدى 1060116116161001  141
 

   اميره عادل عبد الحميد فريد عكاشة 1060116116161011  144

   ايه عبد المحسن عبد القادر الشحات حجازى 1060116116161021  141

   تغريد احمد السيد على سليم 1060116116161101  140

ى سليمان احمدثريا فوزى غاز 1060116116161011  140   
 

   جهاد مصطفى عبدالهادى مصطفى المصرى 1060116116161021  141

   حسام مصطفى محمد محمد محفوظ 1060116116161611  142

  حماده محمد محمد سرور 1060116146161106  116
 

   رانيا عبدالحميد محمد عبدالخالق 1060116146161011  111

هساره رشدى السيد محمد جنب 1060116116161121  111   
 

   ساره عبد الحميد سيد احمد عبد الحميد نصار 1060116116161010  111

   سعاد السعيد فتحى ابراهيم الغنام 1060116116161024  114

   سميره خالد محمد طه رمضان 1060116116161111  111

   على شلبى سعد شلبى عكاشه 1060116116161201  110

قوىمحمد عاطف ممدوح ماهر عبد ال 1060116116161011  110    

   محمد كمال محمد ابراهيم عزو 1060116116161102  111

   منار محمد عبدالعزيز حامد عشوش 1060116116161101  112

   منى السيد صبحى محمد حسين 1060116146161010  106

   منى عبد النبى عبد الرحمن عبد اللطيف بقره 1060116116161111  101

دمى بهاء محمود محمد الصيا 1060116116161101  101    

   هداء السيد محمد على ابراهيم 1060116116161010  101

   هدير فرحات محمد فرج 1060116116161061  104

  هند محمد السيد محمد ابو العال 1060116116161101  101
 

   والء محمد السيد على المغازى 1060116116161012  100

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

على محمد رداد اسماء على 1060116116161111  100    

   دعاء محمد على عبدهللا 1060116116161110  101

   محمد مصطفى غانم مصطفى 1060116146161001  102
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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         (          اراػت االػالم شؼبت )  قسن

 ( 31لجٌت رقن )               ( ظام) اًت

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد السعيد السعيد ابراهيم السجينى 1060116116161601  101
 

   احمد محمد احمد عبدالتواب 1060116146166016  101

  احمد محمد فوزى ابوموسى 1060116116166421  101
 

   احمد ناجى احمد محمد صبره 1060116116166111  104

   اسامه صبرى فواد السيد حويله 1060116116161412  101

   اميره عادل احمد ابراهيم 1060116146161261  100

  اميره محمد عبدالمنعم خضر 1060116116161410  100
 

   ايمان حامد احمد شوغى 1060116116161010  101

   ايمان كمال عبد العليم عبدالعاطى 1060116116166111  102

  ايه احمد عامر على 1060116116161411  116
 

   جهاد سامى نبيه ابراهيم الدوانسى 1060116116161411  111

  جوهره عبد الحميد محمد عبد الحميد رجب 1060116116166111  111
 

   دنيا محمد محمد المصرى 1060116116161410  111

   دينا ابراهيم السيد الغرباوى 1060116116161110  114

   رشا على الدين عبدالقادر الشاعر 1060116116166412  111

   سعاد ماجد جودة ابوغابه 1060116116161111  110

   سمر عبد العزيز محمد القاضى 1060116116161114  110

   سميه حمزه محمد فراج 1060116116166601  111

   صفا السيد احمد على الطباخ 1060116146161111  112

   طارق مصطفى ابراهيم عبد الحميدغباشى 1060116146161111  126

   عادل ايمن عبد العزيز عباس 1060116116161411  121

عبدالرازق عبدالرازق جمعه مرزوقعمرو  1060116146161111  121    

   فاطمه الزهراء عبد الناصر حنفى صباح 1060116116166111  121

   لجين هشام محمد فواد عبد الفتاح 1060116116161411  124

   لمياء طلعت حافظ محمد صبح 1060116116166601  121

   مجدى ممدوح محمود يوسف الحامولى 1060116116161411  120

   محمد جمال الدين محمد محمود عيسى 1060116116161441  120

  محمد سمير السعيد نصر الشيخ 1060116116161062  121
 

  محمود طوالن محمود عبدالجواد غازى 1060116116161601  122
 

   محمود محمد بسيونى على بديوى 1060116116161411  266
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 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ 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            االػالم شؼبت ) اراػت  (        قسن

 ( 31لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   محمود محمد عبده محمد عبدالفتاح 1060116116166266  261

   محمود محمد فوزى محمد الحمادى 1060116116166161  261

   مريم عماد عدلى حنا يوسف 1060116116166140  261

محمود عبد النبى يوسف عبد الحميدمنة هللا  1060116146161020  264    

   مى ابراهيم فاروق الحنفى داود 1060116116161614  261

   مى عبدالنبى محمد عبدالحميد رمضان 1060116116161616  260

   ميرنا احمد عطيه حسن عتش 1060116116166610  260

   ندا ايمن ابو الفتوح حماد مرزوق 1060116116166011  261

ى عبدالسالم محروس محمد مسلمند 1060116116166616  262    

   ندى محمد محمد شقوير 1060116116161114  216

   هانم عادل محمد ابراهيم مبروك 1060116116161061  211

   هند شعبان جمعه احمدمتولى 1060116116161601  211

   يارا مصطفى ابراهيم محمد النحاس 1060116116161116  211

نىياسمين عادل عيد مه 1060116116166661  214    
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ 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        االػالم شؼبت ) اراػت  (           قسن

 (31لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد عبد الحى السيد احمد السيد بنة 1060116116161601  211
 

  اسراء نصر الدين محمود محمد مصطفى 1060116116161021  210
 

   االء ابراهيم حسن ابراهيم 1060116116161444  210

  امنيه محمد ابو اليزيد محمد عبد هللا 1060116146161110  211
 

   ايمان محمد محروس على ابراهيم غزال 1060116116161404  212

   بسمه حامد صبحى عبدالهادى 1060116116161111  216

   ساره رشاد ابراهيم سليمان داود 1060116116161101  211

  سعيد محمد رمضان ابراهيم محمد ابوزهره 1060116116161211  211
 

   سلمى منصور عبدالحميد منصور محمد 1060116146161101  211

لشامىسلوى عصام محمود على ابراهيم ا 1060116146161060  214    

   شروق توفيق حسن حسن الفقى 1060116116161416  211

   عبد اللطيف حموده عبد اللطيف حموده 1060116116161110  210

  عال حمدى كمال ابراهيم الحارونى 1060116116161110  210
 

  محمد سمير ابراهيم محمد محمد 1060116116161111  211
 

يزيد نصر الدينمصطفى عبد الفتاح محمد ابوال 1060116116161011  212    

  نجالء عادل محمد محمدالمال 1060116146161022  216
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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       االػالم شؼبت ) اراػت  (             قسن

 (32لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص ًٗ انزقى االكبدي 

  نهاد المغاورى محمد المغاورى الديب 1060116116161100  211
 

   نهى عبد المنصف اسماعيل عزام 1060116116161211  211

   هبه ابراهيم احمد بيومى الشرقاوى 1060116116161410  211

   هند احمد منصور مبروك رمضان 1060116116161611  214

   هند فتحى طلبه عبد القادر 1060116116161211  211
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ 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        (      ػالقاث ػاهت االػالم شؼبت )  قسن

 ( 33لجٌت رقن )         ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسراء رفعت اسماعيل على عبد السميع 1060116116166100   201
 

   اسراء كمال السيد بصل 1060116146161621  201

  اسماء خيرى محمود السيد عبيد 1060116116166110  201
 

الدسوقى البيطارالشيماء طارق  1060116116161421  204    

   امنيه رشاد محمد محمد 1060116116161110  201

   اميره ناجى عبد الغنى محمد خفاجى شادى 1060116116161101  200

  ايمان ابراهيم محيى حامد ابراهيم 1060116116161140  200
 

   ايمان عبد هللا مصطفى حسن ندا 1060116146161114  201

فاجهايمان كمال سعد خ 1060116146161111  202    

  ايمن احمد محمد محمد عفيفى 1060116116161611  206
 

   ايه هللا ابراهيم عبده السيد سليمان عبدالمجيد 1060116116166114  201

  ايه جمال محمد محمد بركات 1060116116161101  201
 

   ايه عزت فواد محمد الدواخلى 1060116116161160  201

   ايه محمد انور خطاب 1060116116166211  204

   ايه محمد فواد الجمال 1060116116166121  201

   بسمه الباتع عبدهللا محمد حمص 1060116116161111  200

   بسمه حسن عثمان غازى 1060116116161110  200

   رانيا عصام محمد الهجين 1060116146161114  201

   رانيا محمد عبد القادر سيد احمد 1060116116161100  202

السعيد السيد درباله ساره مصطفى 1060116146161111  216    

   سهيله محمد عبد اللطيف طه 1060116116161414  211

   ضحى محمود شبل احمد القطونى 1060116116161100  211

   ضياء ابراهيم حسن حسين 1060116116166161  211

   عبير رضا عبد المنعم عبد ربه 1060116116166216  214

  عيسى محمد عيسى يوسف عيسى 1060116116166261  211
 

  فاطمه صبحى عبد الستار غلوش 1060116116161000  210
 

   فاطمه محمود المحمدى ابراهيم ابوعيد 1060116116161604  210

   محمد مصطفى السيد بكير 1060116116161614  211

   مروه السيد عبد السالم عكاشة 1060116116161000  212

   مريم رجب حسن عبد الحميد حسن 1060116116166141  226
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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

 (34جلهة رقم )          ) انتظام (الئحة جديدة      عالقات عامة (        شعبة )   االعالم قسم

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  منار صابر اسماعيل يوسف الرفاعى 1060116116166011  221
 

  نجاة على حسن عبدالوهاب العوضى 1060116146161011  221
 

   ندا حمدى عبدالحميد بقوش 1060116116166211  221

  ندا فهمى مصطفى درويش 1060116116166461  224
 

   نسمه محمد مسعد محمد فتحى الفار 1060116116166606  221

   نشوى على بسيونى عمر 1060116116161161  220

   نورا صبحى محمد يوسف سالم 1060116116161401  220

ورنوره محمد عبد القادر محمد عاش 1060116116166114  221   
 

   نورهان رجب احمد فواد والى 1060116116161246  222

   هاجر السيد محمد اسماعيل عبدهللا 1060116116161106  1666

  هاجر عبد الرحمن عبد الحميد عبد السالم شحاته 1060116116166461  1661
 

   هاله السيد سعد محمد الكاشيرى 1060116146161011  1661

وض اسماعيلهدير السعيد على ع 1060116116166001  1661   
 

   هدير السيد سليمان سعد مسلم 1060116116161111  1664

   هدير شكرى عبد الهادى عبد اللطيف هاشم 1060116116166126  1661

   وهيبه محمد عبدالوهاب محمد بركات 1060116116161412  1660
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
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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    (             ػالقاث ػاهتاالػالم شؼبت )  قسن

 (34لجٌت رقن )         ( ) اًتسابجذيذة 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسماء ربيع السيد محمد الحالج 1060116116161440  1660
 

   بسنت عبدالمنعم على محى الدين 1060116116161166  1661

  محمد رشاد ياسين ابراهيم السيد 1060116116161402  1662
 

   مسعد ماجد عبد الفتاح محمد جنيدى 1060116116161410  1616

   نرمين طلعت ابراهيم شراره 1060116116161411  1611
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ 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        االػالم شؼبت ) صحافت (            قسن

 ( 35   لجٌت رقن )        ) اًتظام ( 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  السيد ابراهيم السيد خليل خله 1060116116161116  1611
 

لشيماء احمد عبد الهادى ابراهيما 1060116146161101  1611    

  امجد سمير شرقاوى جريس 1060116116166211  1611
 

   باسم جميل سعد على رفاعى 1060116146161112  1614

   حلمى فتحى فخرى سيد ابراهيم 1060116116166106  1611

   حنان محمد عبدالمولى محمد مصطفى 1060116116166101  1610

حمد رزقخالد ياسر محمد م 1060116116161112  1610   
 

   روان ابراهيم السيد عبدالغنى الشرقاوى 1060116116161121  1611

   زهوه عصام محمداالمير ابراهيم العبسى 1060116146166210  1612

  ساره سمير السيد محمد على النواصره 1060116146161101  1616
 

   شروق حمدى ابو الفتوح حسن السماحى 1060116116161121  1611

ح احمد محمد داودصال 1060116116161610  1611    

   عبدالعزيز سالم على عبدالعزيز ابوسليم 1060116116161416  1611

   غاده ابراهيم حماد ابراهيم ابوصالحه 1060116116161111  1614

   فاطمه محمد نشات امام عيسى 1060116116161110  1611

   ليديا نصر ميخائيل حبشى 1060116116161000  1610

براهيم محمد ابراهيم حسينمحمد العربى ا 1060116146161161  1610    

   محمد يوسف محمد على جعفر 1060116146161111  1611

  منار عبد الرازق عبد الرووف الكيالنى 1060116146161116  1612
 

   مها صالح السيد نصر على 1060116116166210  1646

   مهاب عبدالرحمن محمود ابوالعنين 1060116116161441  1641

محمد عبدالرازق شحاته مى عبدالسالم 1060116116166211  1641    

   ميرنا ابراهيم محمد ابراهيم صقر 1060116116166110  1641

   ميرنا ايمن عبدالكريم محمد ابو حالوه 1060116116166601  1644

   نهاد كمال عبدالعزيز ابوزيد 1060116116161101  1641

   نهى امين سيد احمد خطاب 1060116146166001  1640

اهيم شحاتهنور سعيد ابر 1060116146166161  1640    

   هاجر محمد محمد داود الجرف 1060116116166601  1641

   هدى رمضان ابراهيم عبد الجواد 1060116116166041  1642

   هند محمد فيصل محمد 1060116116166110  1616
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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       االػالم شؼبت ) صحافت (             قسن

 (   36 لجٌت رقن )        ) اًتظام ( 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص ٗ انزقى االكبديً 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   هاجر طه ابراهيم على الشامى 1060116146161421  1611

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   دعاء عثمان محمد على 1060116116166146  1611
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ 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        االػالم شؼبت ) صحافت (            قسن

 (  36  لجٌت رقن )        ) اًتساب ( 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد احمد محمد ابراهيم على 1060116116161010  1611
 

   احمد شوقى محمد محمد شتا 1060116116161214  1614

   اسراء حسين عبدالعاطى سودان 1060116116161221  1611

   اسالم محمد محمد بسيونى ابو كيله 1060116116161441  1610

   اسماء سامى سعد محمد حماد 1060116116161011  1610

  امل سعد سالمه حسين 1060116116161020  1611
 

   حسام نبيل كمال السيد على محمد 1060116116161110  1612

   حسناء عادل ابراهيم جمال الدين 1060116116161161  1606

  رباب خالد محمد على ابوكبشه 1060116116161101  1601
 

   رقيه عبد العليم محمد مصطفى حمامو 1060116116161116  1601

محمد شهاب الدين البابلىسلمى ايمن  1060116116161041  1601   
 

   سماح فرج فتحى عمارة الحمزاوى 1060116116161241  1604

   سهيله محمد عاطف على محمد على ابو النجا 1060116116161011  1601

   محمد سوكارنو على حسين حقى 1060116116161611  1600

   محمد عماد على السيد شرارة 1060116116161661  1600

بد العظيم عبد العزيز حسن ياسينمحمود ع 1060116116161111  1601    

   ندى سامى محمد نصر 1060116116161602  1602

   والء مصطفى متولى عبد العاطى على 1060116116161011  1606

   يسرا محمد السيد عتش 1060116146161406  1601

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

مد الدرديرمحمد عبدالعال اح 1060116116161621  1601    

فرصت رابؼــــت هي  طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

 الخارج

 عبد الغنى محمد عبد الغنى شلبى 1060116626161110  1601
 يفصٕل تدُيذيب 

االحصبء انتطجيقٗ ٔانحبصت االنٗ + تبريخ 

صحفٗ + نغخ عزثيخ + اخزاج اندزيذح + 

 7يُبْح ثحج + يجبدٖء االقتصبد س

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

43 

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
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 ( 37   لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم احمد محمد العربى 1060116116161111  1611
 

هادى بركاتاحمد عاشور محمود عبد ال 1060116146166011  1611    

  احمد عبد هللا هاشم جاد شريف 1060116116161101  1611
 

   احمد على احمد الشهاوى 1060116116161614  1614

   احمد محمد دسوقى حسن السكرى 1060116116166041  1611

   اخالص على عبد الاله على يوسف 1060116116161041  1610

  اسراء مرزوق حسن الدمنهورى 1060116116161001  1610
 

   اسماء فوزى راغب عبدهللا بركه 1060116146161412  1611

   اسماء قطب فهمى مظال 1060116146161414  1612

  اسماء محمد مصطفى مصطفى درويش 1060116116161166  1626
 

   االء الشحات السيد عيد مصطفى 1060116116161121  1621

  البير عوض هللا سالمه غبلاير 1060116146161161  1621
 

عبد الفتاح احمد ابوزيد عبيد امال 1060116116161020  1621    

   اميرة عبد الفتاح حسن سليمان شلوف 1060116146161012  1624

   اميره محمد محمد عبد السالم محمد 1060116116161146  1621

   ايمان احمد عبد العاطى احمد اسماعيل 1060116116166011  1620

   ايمان خليفه خضير ابوعقاده 1060116116161611  1620

   ايمان عبد الحكيم عمر قرع 1060116116166161  1621

   ايمان عبد النبى ابراهيم محمد سليمان 1060116116161160  1622

   ايمان على البدراوى على سالمه 1060116116166041  1166

   ايمان فتح هللا عبد السالم عبد المعطى صقر 1060116146161041  1161

   ايه حماده قطب فرج بكر 1060116116166010  1161

   ايه عادل احمد عبدهللا عبدهللا 1060116116166104  1161

   ايه كامل احمد طه الحفناوى 1060116116166001  1164

   ايه محمد متولى السيد احمد 1060116116161121  1161

  ايه مسعد فتوح عبد الحميد داود 1060116116161620  1160
 

   ايه مصطفى حسن مصطفى 1060116116166011  1160

حسن متولى حسام حسن فوزى 1060116146161100  1161    

   حمدى محمد رمضان ابواالسعاد 1060116116161016  1162

   داليا ابراهيم مصطفى محمد الفره 1060116116166101  1116
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 (  38  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 الحظبد ي انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  داليا اشرف عيد ابراهيم سمره 1060116146161210  1111
 

  دعاء صالح عبدالحميد عبدالجواد احمد 1060116116161106  1111
 

   دعاء عبدالحميد بيومى الهياتمى 1060116116166461  1111

  دعاء نورالدين احمد محمد سليم 1060116146166102  1114
 

د غنيمدينا عبد هللا احمد السي 1060116116161104  1111    

   رابعه عالء الدين نادى مدنى جمعه 1060116146161260  1110

   رانيا احمد السيد عرفه عرفه 1060116116161140  1110

  رانيا حسين حلمى حسين حمد 1060116116161601  1111
 

   ساره صبحى محمد عبد الفتاح بيوض 1060116116161101  1112

يدالصعيدىسعاد عبد الحميد احمد عبد الحم 1060116116161016  1116    

  سعاد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عيسى 1060116116161211  1111
 

   سماء محمد سعد متولى على 1060116116166606  1111

  سمر بسيونى بسيونى النجار 1060116116161121  1111
 

   سمر سعد السيد سعد براغيث 1060116116166161  1114

   سهام ابراهيم محمد الصباغ 1060116116161116  1111

   سهيله عبدالسالم احمد عبدالرحمن 1060116116161140  1110

   شاهنده محمد شبل مرسى جميعه 1060116116161601  1110

   شرين عطيه عطيه عويس 1060116116161611  1111

   شيماء متولى عبد هللا على المزين 1060116116166011  1112

   صفاء حامد حامد ابراهيم عثمان 1060116116166114  1116

   ضحى عبدالحكيم جوده محمد السيد 1060116116166411  1111

   عزه عبدالناصر محمد عوضين غانم 1060116116161140  1111

   فاطمه حلمى زكريا طلبه الصاوى 1060116116166111  1111

   فلاير فتحى عبد الجواد مصطفى 1060116116166411  1114

   محاسن على حجازى طوبار 1060116116166111  1111

اسماعيل عكهمحمد حسان  1060116116166122  1110   
 

   محمد رضا السيد احمد عبد الغنى 1060116146161102  1110

   محمد صبحى عبد المنجى ابراهيم 1060116116166011  1111

   محمد عماد محمد ابو اليزيد محمد البربرى 1060116146161166  1112

   محمد مختار مختار محمد شعبان 1060116146161140  1146



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

45 

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
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 (  39  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  محمود فتحى محمد زيدان 1060116116161102  1141
 

  منه هللا طلعت فتحى السيد احمد 1060116116161011  1141
 

دادمهاب محمد ابراهيم حسن الح 1060116146161112  1141    

  مهدى السيد محمد محمد حبيب 1060116146161126  1144
 

   نادية مصطفى عبد النبى الحفناوى 1060116116161112  1141

   ندا اسعد عبدالمنعم محمود رزق 1060116116161114  1140

   ندا ناصر عابدين حرب 1060116116161200  1140

  نرمين عبد اللطيف محمد االنه 1060116146161111  1141
 

   نورا زكريا احمد ابو شعيشع 1060116146161212  1142

   نورا عبد الوهاب محمد عبدالرحمن ابوزيد 1060116116161611  1116

  نيرمين سعيد جابر كامل قدره 1060116116166111  1111
 

   هبه انصارى عبد الحميد ابراهيم نعيم 1060116116161110  1111

  هدير رضا زكريا مكاوى 1060116146161001  1111
 

   ياسمين محمد على سيد احمد الكومى 1060116116166422  1114

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   تيسير على عبده القرباتى 1060116146166026  1111

   خالد ممدوح فرغلى حسن خلف 1060116146166111  1110

   محمد حمدى عبده عبدالمولى ابراهيم 1060116146161111  1110

الواحد الشوادفى اللقانىمحمود عبد الغنى عبد  1060116116161640  1111    

   مياده فيصل فوزى يوسف 1060116146166126  1112

   نفين محمد السيد محمد البرلسى 1060116116161111  1106
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 ( 39  قن )لجٌت ر               ( ) اًتساب

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم سمير ابراهيم السيد الطنطاوى 1060116116161461  1101
 

   اسالم عبد الغفار السيد السعدنى 1060116116161011  1101

  اسالم عبدالغفار محمد حسنين 1060116116161416  1101
 

السنهورى اسماء محمد محمد 1060116116161411  1104    

   امل محمد اسماعيل حجازى 1060116116161411  1101

   ايةهللا جمال البيلى السيد محمد 1060116146161114  1100

  ايه عاطف اسماعيل موسى الحمراوى 1060116116161240  1100
 

   ايه مصباح عبدهللا حجازى 1060116116161110  1101

   ايه نصر احمد على النمر 1060116116161414  1102

  باسم محمود محمد محمد برغوث 1060116116161116  1106
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الئحت جذيذة        التاريخ                         قسن

 (  41  لجٌت رقن )               ) اًتساب (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   ثريا مدحت احمد توفيق السيد احمد 1060116116161111  1101

  دينا عبدهللا على سالمه 1060116116161011  1101
 

   روان عصام جمعة ابوشهبة 1060116116161211  1101

   سامى حامد عبداللطيف ابراهيم عبدهللا 1060116116161410  1104

   سعد نعيم اسحاق سعد يوسف 1060116146161101  1101

   عفاف رجب رزق ابوشعيشع 1060116116161111  1100

   علياء عصام عبدالحميد توفيق يحى 1060116146161116  1100

   عليه ابراهيم محمود ابراهيم شاهين 1060116146161011  1101

   لبنى عبد العزيز محمود على احمد 1060116146161164  1102

   محمد محمد عبد العزيز ابو حرب 1060116116161012  1116

   منى مصطفى عبد اللطيف محمد الجرف 1060116146161111  1111

   مى رزق محمد رزق عطيان 1060116116161640  1111

   مى مدحت حسب هللا ابو المجد 1060116116161610  1111

   نجالء كمال ممدوح عبد المجيد عثمان 1060116116161211  1114

سمة زكريا السيد المسلوعن 1060116116161411  1111   
 

   هدير احمد ابو العال احمد محمود 1060116146161010  1110

   هويدا فتح هللا محمد عبد الفتاح محمد 1060116116161260  1110

   وليد السيد هيبت السيد محمد 1060116116161621  1111

   ياسمينا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 1060116146161161  1112

 الب باقـــوى لالػــــادةطـــــــ

   ايه محمد على منصور 1060116146161011  1126

   شروق بهاء عبد العزيز قطب احمد 1060116146161111  1121

   والء صبحى سليمان محمود صقر 1060116146161161  1121

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

القصاصندا احمد احمد محمد  1060116116161164  1121    
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الئحت "      ظن الوؼلوهاث الجغرافيتشؼبت  "ًجغرافيا قسن ال

 ( 41جذيذة ) اًتظام (        لجٌت رقن )  

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد محمد خليل السيد االختيار 1060116146161612  1161
 

   احمد ناصر احمد محمود الشاذلى 1060116116161610  1161

  اسراء محمد سعد يوسف قاسم 1060116116166010  1161
 

   اسماء السيد عبد الرحمن محمد هالل 1060116116166110  1164

   اسماء جمال السيد يوسف حسنى 1060116116166011  1161

   اسماء شمس الدين سعد الدين محمود 1060116116166100  1160

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح اسماء 1060116116161061  1160   
 

   اسماء محمد عبدالتواب قاسم 1060116116161111  1161

   اسماء مفرح عبدالرازق رزق 1060116116166101  1162

  االء على حلمى عبد الحميد شوريف 1060116116166100  1116
 

   االء محمد كامل محمد خميس 1060116116166111  1111

الجوهرىامانى السيد مصطفى  1060116116161011  1111   
 

   اميرة عبد العليم محمود حسن 1060116146161021  1111

   ايمان احمد عبدالمنعم احمد ندا 1060116116166111  1114

   ايمان عبد المعطى محمد عبد المقصود الشبه 1060116116166111  1111

   ايه ابراهيم احمد محمد مرعى 1060116116166206  1110

ز حسنايه السيد عبد العزي 1060116116166406  1110    

   جمال الشحات حموده محمد النجار 1060116116161110  1111

   جهاد رمضان اسماعيل محمد 1060116116161141  1112

   دعاء السيد محمود رمضان ابو ضياء 1060116116161611  1116

   دينا عبدالنبى مصطفى اسماعيل 1060116116166001  1111

   راندا محمد محمد غازى الشافعى 1060116116166110  1111

   رحاب سعيد جابركامل قدره 1060116116161111  1111

   ساره محمود مصطفى محمود عبد هللا 1060116116166116  1114

  سلسبيل ابراهيم عبدالخالق محمد حموده 1060116116161100  1111
 

   سلوى رضا محسب كامل غازى 1060116116166111  1110

   سمر بسيونى عبدالروف سليمان الشرقاوى 1060116116161101  1110

   شيماء الشحات عبدالعزيز عبدهللا 1060116116161121  1111

   شيماء محمد ابراهيم عبد المجيد غنيم 1060116116166411  1112

   شيماء ممدوح غازى محمد نجم 1060116116166011  1116
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الئحت "      ظن الوؼلوهاث الجغرافيتشؼبت  "ًجغرافيا قسن ال

 ( 42جذيذة ) اًتظام (               لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  عبد هللا على على احمد قاسم 1060116116166114  1111
 

   قاسم السيد قاسم طلبه 1060116116166021  1111

  لبنى عبدالغفار على محمد اسماعيل 1060116116166044  1111
 

   لمياء الشناوى الغريب الشناوى 1060116116161002  1114

   محمد اكرم عرجاوى محمد عرجاوى 1060116116161101  1111

   محمد خليفه عبدالمعطى حسن خالف 1060116146166000  1110

  محمد عادل يونس كحله 1060116116161114  1110
 

   محمد محمد ابراهيم ناجى 1060116116166611  1111

   مشيره الحسينى بدرالدين على عطيه 1060116116161110  1112

على مصطفى على مى 1060116116166401  1146   
 

   نجاه عادل الحمادى عيد قادومه 1060116116161146  1141

  نجاه منصور محمد عبد النبى شفيق احمد 1060116116161111  1141
 

   نها فتح هللا فتحى المعناوى 1060116116161101  1141

   نيره سعد بسطويسى شعبان جاب هللا 1060116116161111  1144

ناصفهاله عزت طه  1060116116166101  1141    

   هاله محمد عطيه السيد جمعه 1060116116166011  1140

   هدى ياسر محمد سليمان السيد 1060116116166111  1140

   ياسمين ابراهيم ابراهيم صالح الجمال 1060116116161611  1141

 ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط

   ساره عبد الفتاح محروس ابو عيطه 1060116146166021  1142

   ساره عصام الدين عبدالجواد مفتاح 1060116146161142  1116

   لمياء غازى موسى عبدالكريم 1060116146161111  1111

 ادة فرصت ثاًيت هي الخارج ــــوى لالػـــالب باقـــــــط
   فاتن حسام توفيق مرسى حمد 1060116116166010  1111
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الئحت "      لوهاث الجغرافيتظن الوؼشؼبت  "ًجغرافيا قسن ال

 (43(               لجٌت رقن ) جذيذة ) اًتساب

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد ابراهيم انور عبد المجيد العماوى 1060116146161144  1101
 

   احمد حسن على عيسوى ابوريه 1060116116161064  1101

محمد عبد هللا عبد الفتاح عبد البارى اسماء 1060116116161016  1101   
 

   اسماء محمد محمود رضوان 1060116116161112  1104

   االء خالد على حسن السيد 1060116116161161  1101

   امل عبد الحكيم عبد السالم عبد المنصف واصل 1060116116161104  1100

  ايمان صبرى فهمى عيد 1060116146161114  1100
 

انور ابراهيم ابوحسينبسام  1060116116161121  1101    

   رانيا محمد الدمرداش المتولى 1060116116161121  1102

  ريهام صالح عبد القادر العريان 1060116116161120  1106
 

   شيماء زكى فواد زكى هواش 1060116116161014  1101

  عفاف حسن ابراهيم على 1060116146161016  1101
 

   غاده نبيل قدرى على ابراهيم 1060116116161111  1101

   غاليه صالح ابوالعنين السيد 1060116116161101  1104

   كارولين ماجد حليم فليبس ميخائيل 1060116116161000  1101

   محمد الشوادفى عبدهللا شتا 1060116116161111  1100

   محمد حمدى ذكى امين الجمل 1060116116161011  1100

   محمود محمد شعيب على شعيب 1060116116161041  1101

   منيره صابر عطيه عبد العاطى عمر 1060116116161112  1102

   ندى صبحى محمود عثمان حسنين 1060116116161111  1116

   نسمه خالد مصطفى الجماجمونى 1060116116161016  1111

   هدير زين فاروق مصطفى زهران 1060116116161101  1111

   هيام بدرالدين عبدالعزيز احمد العدولى 1060116116161014  1111

   وحيد رفعت ابوالفتوح محمد سالم 1060116116161111  1114
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   شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت  

 ( 44لجٌت رقن )  الئحت جذيذة ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابانوب عادل صبحى ميخائيل جريس 1060116116166111  1121
 

   ابراهيم السيد شعبان مرسى الديب 1060116116166610  1121

  ابراهيم السيد على ابراهيم محمد منصور 1060116116161161  1121
 

   ابراهيم دسوقى السيد دسوقى مروان 1060116116161011  1124

   ابراهيم رافت فتحى هدوه عيد 1060116116161016  1121

   ابراهيم عاطف اسماعيل متولى 1060116116166014  1120

  ابراهيم على ابراهيم محمد بكر درويش 1060116116161101  1120
 

   ابراهيم فتحى سعد ابراهيم جميعى 1060116116166412  1121

   ابراهيم نصر مبروك عبد الغفور عامر 1060116116166210  1122

  احمد احمد حداد عبد المجيد 1060116146161111  1166
 

   احمد احمد عرجاوى السيد النجار 1060116116161111  1161

  احمد السيد على الشوادفى قطب 1060116116166114  1161
 

   احمد الشحات مسعود على عياد 1060116116166611  1161

   احمد بسيونى عبدالواحد بسيونى عبدالرحيم 1060116146166001  1164

   احمد بهاء الدين محمود شريف 1060116116161011  1161

   احمد حامد عبداللطيف المغنى 1060116116161012  1160

   احمد حلمى زيدان عبدالقادر 1060116116166440  1160

   احمد خالد حسن السيد حسن 1060116116166140  1161

   احمد خالد راغب عبدالقادر محمد 1060116116161406  1162

   احمد رمضان على البرى محمد 1060116116166212  1116

سن على ودناحمد سعد ح 1060116146161110  1111    

   احمد سعد عبدالرحمن محمد محمود 1060116116161411  1111

   احمد سعيد السيد احمد ابراهيم زيدان 1060116116166100  1111

   احمد سمير السيد ندا 1060116116166146  1114

  احمد شهاب يوسف عبد الحفيظ 1060116116166112  1111
 

   احمد صابر جمعه محمد الفيشاوى 1060116116166111  1110

   احمد عادل محمد عثمان السيد 1060116116166011  1110

   احمد عبد النبى محمد مشرف الشناوى 1060116116166111  1111

   احمد عبدالقادر عبدهللا على وزه 1060116116161161  1112

   احمد عبدهللا ابو الكرام سالم شرشير 1060116116161161  1116
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  بت الوساحت والخرائط "شؼقسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 45لجٌت رقن ) الئحت جذيذة ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد عيد صابر يعقوب 1060116116161210  1111
 

   احمد كامل فتحى عبد المجيد 1060116116161041  1111

  احمد محمد احمد عبد الحافظ 1060116116166014  1111
 

   احمد محمد احمد على المتيت 1060116116166111  1114

   احمد محمد عبد العزيز احمد البنا 1060116116166112  1111

   احمد محمد محمد بسيونى شرشير 1060116116166611  1110

  احمد نزير محمد عبد السالم الظن 1060116116166411  1110
 

   احمد وجيه محمد الجمال 1060116116166421  1111

   احمد وليد السيد عبد العزيز 1060116116166061  1112

  احمد ياسر جالل عبدالسالم تليمه 1060116116161442  1116
 

   اروى فوزى على اسماعيل محمد 1060116116161114  1111

  اسراء عبد العزيز عبد العزيز السيد 1060116116161600  1111
 

   اسراء عصام محمد موسى سيد احمد ابوالخير 1060116116166604  1111

   اسراء محمد السيد احمد الغنام 1060116116166126  1114

   اسالم حلمى عبدالعزيز حامد ابوالخير 1060116116161000  1111

   اسالم رضا حسن محمد 1060116116166140  1110

   اسالم ماهر الشوادفى عبدهللا سالم 1060116116161412  1110

   اسالم محمد عوض توفيق 1060116146161101  1111

حامد على محمد عرباسماء  1060116116166140  1112    

   اسماء صالح محمد زاهر 1060116116161411  1146

   اسماء طارق على عبد الحميد 1060116116161111  1141

   اسماء عصام عصر فرج بركات 1060116116161061  1141

   اسماء محمد السيد الشوره 1060116116161121  1141

يلاسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماع 1060116116166116  1144    

  اشرف الشحات رشاد عبدالسالم 1060116116166401  1141
 

   اشرف برهامى عبد العظيم محمود 1060116116166400  1140

   اكرامى راغب راغب النجار 1060116116161016  1140

   االء اسماعيل محمد دحدوح 1060116116166116  1141

   االء حسام الدين محمد حسن البدالى 1060116116161101  1142

   السعيد عبده محمد محمود الطنايحى 1060116116161001  1116
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 46الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  السيد بسيونى السيد احمد بدوى 1060116116161010  1111
 

   امانى الشحات عيد مرسى 1060116116166161  1111

  امل فتحى درويش درويش البزاوى 1060116116166111  1111
 

   اميره ابراهيم محمد ابراهيم الخطيب 1060116116161461  1114

   اميره احمد احمد احمد كريم 1060116116161111  1111

   امين عصام احمد حواس 1060116116161101  1110

ن احمد ابراهيم حمودهايما 1060116116161641  1110   
 

   ايمان خيرى محمد الحطاب 1060116116166161  1111

   ايمان رجب رمضان البلتاجى 1060116146161111  1112

  ايمان رمضان اسماعيل ابراهيم بخيت 1060116116161110  1106
 

   ايمان محمد محمد حسن غراب 1060116116166601  1101

ل عبد هللاايمن نبيل محمد عبد الجما 1060116116161400  1101   
 

   ايناس مصطفى احمد السعدنى 1060116116166164  1101

   ايه طارق ابوالمجد جاب هللا 1060116116161001  1104

   ايه عبد الغنى عبد العزيز جاب هللا 1060116116161621  1101

   ايه عبدالفتاح عبدالفتاح عليق 1060116116161604  1100

طانايه محمد ابراهيم السيد سل 1060116116161611  1100    

   ايه محمد محمد المنسى 1060116116161000  1101

   ايهاب اشرف قاسم عبد الونيس 1060116116166021  1102

   باسم رجب سليمان المراكبى 1060116116166062  1106

   بسمه رجب عبد العزيز ابو يوسف 1060116116166201  1101

   بسمه محسن سعيد صحصاح 1060116116161112  1101

   بسيونى محمد بسيونى فايد 1060116116166610  1101

   بشرى عادل محمد بيومى خليل 1060116116166212  1104

  توفيق محمد السيد توفيق 1060116116161101  1101
 

   جرجس نادى جرجس سعد ابراهيم 1060116116166120  1100

   حازم عبدالفتاح احمد متولى الجمل 1060116146161161  1100

ل شريفحامد اسماعيل اسماعي 1060116116166111  1101    

   حسن اسامه محمد عبد السالم 1060116116166016  1102

   حسناء سمير فتح هللا حماد 1060116116161126  1116
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 47الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  يضهضم

  حسنى السيد احمد محمد ابو الفتوح 1060116116166141  1111
 

   حسين فهمى حسن موسى 1060116116166016  1111

  حماده خالد سعد شلبى الزينى 1060116116166111  1111
 

   حماده عبد الخالق عبد هللا عبد الخالق 1060116116166462  1114

   حماده محمد طه احمد 1060116116166141  1111

   حمدى ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيكل 1060116116166111  1110

  حنان سليمان سعد سالم 1060116116166111  1110
 

   حنان محسن حمدى القاضى 1060116116161011  1111

   خالد السيد عبدالمنصف عبده 1060116116166211  1112

  خالد على مغازى على محليس 1060116116166421  1126
 

عبدالعظيم عبدالغنى احمد خلود خالد 1060116116161112  1121    

  دينا عالء الدين محمد محمد عبد هللا 1060116116166111  1121
 

   دينا محمد احمد درويش 1060116116161121  1121

   راضى كرم راضى عبد الرحيم جلهوم 1060116116166024  1124

   رافت محسن عبد الرازق ابو اليزيد على 1060116116161111  1121

ى فتحى سعيد اليمنىرام 1060116116161116  1120    

   رامى محب محمد السيد خليل 1060116116166021  1120

   رانده سمير سيد احمد الشرقاوى 1060116116161216  1121

   رانيا ابراهيم محمد محمد الصفطاوى 1060116116161121  1122

   رباب العرابى رشاد عبدهللا محمد سالم 1060116116161021  1466

لفتاح محمد عبد الفتاحرزق عبد ا 1060116116166011  1461    

   رضا رجب عبدالستار سالم 1060116116166011  1461

   رقيه مختار عوض عوض 1060116116166016  1461

   رمضان محمد عيد عبدالخالق محمود 1060116116161416  1464

  ريهام عبدالعزيز محمد المتولى 1060116116161141  1461
 

   ريهام عبدالفتاح الصاوى احمد 1060116116161011  1460

   ريهام فكرى على سعد محمود 1060116116161164  1460

   ريهام هشام حسن عبدالعزيز 1060116116161001  1461

   زينب فكرى عبدالكريم القروى 1060116116161141  1462

   ساره حمدى مخلوف محمد احمدين 1060116116161116  1416
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 48الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ساره صبحى احمد شهاوى 1060116116166104  1411
 

   ساره محمد السيد حسن درويش 1060116116166160  1411

  ساره محمد نبيه ابراهيم جربيع 1060116116166161  1411
 

ايهاب محمد عبدالواحد سالى 1060116116166120  1414    

   سامح السعيد احمد عبدالغنى خضر 1060116116161001  1411

   سحر احمد محمد السيد على سليم 1060116116161001  1410

  سحر محمد محمد السيد الشافعى 1060116116166162  1410
 

   سعد شوكت احمد عقل 1060116116161100  1411

   سعد طارق سعد زغلوله 1060116116161410  1412

  سعيد عبد العزيز يوسف البدوى 1060116116166611  1416
 

   سالمه عبد المعطى محمد محمد كسر 1060116116161161  1411

  سلمى حمدى كمال ابراهيم الحارونى 1060116116161004  1411
 

   سلمى محمد دسوقى احمد حفناوى 1060116116161411  1411

   سماح سامح احمد عبد الوهاب 1060116116161116  1414

   سمر سامى فواد ابوشعيشع 1060116146161114  1411

   سميره سعيد عبد النبى الخاللى 1060116116161110  1410

   شعبان جمال عبدالمحسن ابوزيد 1060116116161111  1410

   شوقى محمد اسماعيل محمد ياسين 1060116116166111  1411

   شيماء شعبان عبد الغنى السيد دهموس 1060116146166114  1412

   شيماء عادل مرسى عبد النافع السواح 1060116116166166  1416

   صباح احمد محمد احمد غانم 1060116116161611  1411

   صفاء رضا حلمى محمد االخضر 1060116116166111  1411

   طارق ابراهيم عبد الروف شراكى 1060116116166101  1411

   طارق عبد النبى ابراهيم الطنوبى 1060116116166110  1414

ق مصطفى على على ناجىطار 1060116116161406  1411   
 

   طه عطيه عبدالحميد عبدالجليل 1060116116161611  1410

   عابد عادل شعبان محمد النمر 1060116116166416  1410

   عايده احمد سعيد عبد السالم االحمر 1060116116161111  1411

   عبد الرحمن احمد احمد محمد عيد 1060116116166112  1412

احمد السيد عيسىعبد الرحمن  1060116116166611  1446    
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 49الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  عبد الرحمن احمد الغريب نيده 1060116116161621  1441
 

سامه السيد عويسعبد الرحمن ا 1060116146161161  1441    

  عبد الرحمن حامد محمد حامد شاهين 1060116146161101  1441
 

   عبد الرحمن رضا مرزوق راغب خليفه 1060116116166146  1444

   عبد الرحمن شريف جابر شعبان 1060116116161116  1441

   عبد الرحمن عبد الحكيم موسى موسى 1060116116166262  1440

حمود الفاروق عبد المقصود احمد عبد الرحمن م 1060116116166126  1440
 الخياط

 

 

   عبد الرحمن محمود بسيونى احمد النجار 1060116116166121  1441

   عبد الرحمن منصور عبد الفتاح محمد محمد 1060116116166026  1442

  عبد العزيز رمضان عبد العزيز جحا 1060116116161041  1416
 

الحصرى عبد العزيز سعد عبد العزيز سعد 1060116116161012  1411    

  عبد هللا على السعيد طلحه البزاوى 1060116116166124  1411
 

   عبد هللا محمد عبد هللا بدر 1060116116161661  1411

   عبده الشحات عيسى ابراهيم 1060116116166411  1414

   عبير عباس عبدالباسط عباس 1060116116166100  1411

   عبير محمد رزق حنوره 1060116116166100  1410

   عال الوردانى الشحات ابو شعيشع 1060116116166001  1410

   عالء عادل عاطف الدجوى 1060116116161141  1411

   عالء محمود مصطفى الباهى 1060116146161111  1412

   على جمال على الحسينى طليس 1060116116166110  1406

   على شعبان على محمد 1060116116161014  1401

عبدالقادر على عبدالنبى عبدالحميد 1060116116166120  1401    

   على محمد ابراهيم محمود 1060116116161044  1401

   على محمد عزت محمد عباس 1060116116161001  1404

  على محمد على حسن المغاغى 1060116116161441  1401
 

   عمار محمد عبدالحميد سليم 1060116146161100  1400

   عمر احمد محمد احمد ابو جبل 1060116116161114  1400

   عمر السيد سعد السيد حجازى 1060116116161044  1401

   عمرو صبرى على مغيزل 1060116116161041  1402

   عمرو محمد ابراهيم ابوحسين 1060116116166111  1406
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 (51الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن )  

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  غاليه ياسر على الدين فرحان 1060116116166106  1401
 

   غزاله عوض عبدالجواد كرد 1060116116166011  1401

  فاتن عبد الجواد عبدهللا عباس جلو 1060116116166110  1401
 

   فاطمه ابراهيم عبد الفتاح ابوشعيشع 1060116116166106  1404

مد فتح هللا هانىفاطمه اسامه مح 1060116116161110  1401    

   فاطمه الزهراء رضا هندى عبد النبى شهاوى 1060116116166110  1400

  فاطمه الزهراء نجيب حسن على منيسى 1060116116161416  1400
 

   فاطمه ماهر محمد عبد الروف حطب 1060116116166111  1401

   فواد محمد السعيد عبد المقصود 1060116116166112  1402

م زكريا على عبد الرحمنكري 1060116116166111  1416   
 

   كريم عبدالقادر محمد محمد خفاجى 1060116116161411  1411

  كريم عزت عبدالواحد عبدالواحد فضل 1060116116166421  1411
 

   لمياء محمود عبدهللا احمد محمد 1060116116166101  1411

   لميس على عبد الرازق فرج 1060116116166114  1414

يم احمد محمود السيد العشمحمد ابراه 1060116116166110  1411    

   محمد ابراهيم السيد محمد يوسف ابو الفتوح 1060116116166060  1410

   محمد ابراهيم بركات محمد ابو سليم 1060116116166061  1410

   محمد ابراهيم زكى اسماعيل خزيمى 1060116116161411  1411

   محمد ابراهيم عبد النبى البنا 1060116116166011  1412

   محمد ابراهيم عبدهللا خليل الشاعره 1060116116161010  1426

   محمد ابراهيم على ابراهيم ابو الحظ 1060116116161626  1421

   محمد ابراهيم محمد ابوسعده 1060116116166612  1421

   محمد ابراهيم محمد اسماعيل خلف هللا 1060116116161121  1421

   محمد ابراهيم محمد محمد حصان 1060116116166616  1424

  محمد احمد ابوشعيشع ابوشعيشع 1060116116166021  1421
 

   محمد احمد محمد ابوالعنين سالمه 1060116116161100  1420

   محمد احمد محمد بركات 1060116116161166  1420

   محمد احمد محمود عامر 1060116116161610  1421

   محمد اشرف احمد محمود 1060116116166020  1422

زيز حامد الزاملمحمد اشرف عبدالع 1060116116166411  1166    
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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 51الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  محمد الرفاعى محمد عبد هللا 1060116116166411  1161
 

فعت على عيسىمحمد السعيد ر 1060116116166111  1161    

  محمد السيد على محمد سعد فايد 1060116116166261  1161
 

   محمد السيد محمد محمود السيد 1060116116166116  1164

   محمد الشحات فرحات السيد البشالوى 1060116116166021  1161

   محمد الشحات فريج عبدالوهاب حسن 1060116116161411  1160

ابراهيم الوصيف محمد ايمن عبدالحى 1060116116161116  1160   
 

   محمد جمال حسب النبى حسنين 1060116116161114  1161

   محمد جمال على احمد ابوحسين 1060116116161414  1162

  محمد حبشى ونيس خضر شرابى 1060116116161111  1116
 

   محمد رضا الدسوقى الغنيمى محمود 1060116116166121  1111

  محمد سعد سالمه عليوه 1060116116166404  1111
 

   محمد سعيد عراقى احمدغريب 1060116116166611  1111

   محمد شحاته فتح هللا الجديلى 1060116116161111  1114

   محمد شعبان بسيونى عبد القادر عماره 1060116116166111  1111

   محمد صالح االمام مطاوع 1060116116161111  1110

   محمد صالح السيد خليل 1060116116166410  1110

د طارق عبد المنعم ابراهيم سعد نايلمحم 1060116116166161  1111    

   محمد عاطف عبد الغنى على عرفات 1060116116161101  1112

   محمد عبد الرازق يوسف عبد الرازق غنيم 1060116116166144  1116

   محمد عبد العزيز عبد الوهاب الشافعى 1060116116161440  1111

   محمد عبد الغنى كمال سلمان 1060116116166611  1111

   محمد عبد الفتاح محمد السيد جاد هللا 1060116116166410  1111

   محمد عبد النبى عبد الاله عبد هللا خليل 1060116116166141  1114

  محمد عبدالحميد عبدالكريم شكر 1060116116161401  1111
 

   محمد عبده مصطفى عثمان الماريه 1060116116166161  1110

بلتاجىمحمد على السيد محمد على ال 1060116146161116  1110    

   محمد على راشد على ابوعيد 1060116116166166  1111

   محمد على شعبان عبدالرحمن ابراهيم ابوعطوان 1060116116161441  1112

   محمد على على العزبى 1060116116166401  1116
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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 52) الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  محمد على مرشدى على مكاوى 1060116116166201  1111
 

   محمد عمر محمد عمر على السنور 1060116116166111  1111

  محمد فتوح ابوالنضر الرفاعى 1060116116161014  1111
 

همحمد فوزى احمد محمد سيداحمد حفين 1060116146161641  1114    

   محمد محمد سيد احمد عمار 1060116116166616  1111

   محمد محمود عبد الجواد محمود رمضان 1060116116161020  1110

  محمد محمود فتحى شكر 1060116116166424  1110
 

   محمد مرزوق محمد عبدالهادى 1060116116161144  1111

   محمد ياسر سليمان محمود عوض 1060116116166010  1112

  محمود احمد سميح عبدالوهاب محمد 1060116116161400  1146
 

   محمود الشحات سعد ابو غانم 1060116116161111  1141

  محمود بكر محمود عبد البارى 1060116116166111  1141
 

   محمود رضا احمد الحو 1060116116161011  1141

   محمود رضا رجب عمار 1060116116166406  1144

خاطرمحمود رضا عبدالاله السيد  1060116116161112  1141    

   محمود عبد المولى بسيونى قمره 1060116116161046  1140

   محمود عبد الوهاب السيد عبدالوهاب 1060116116166410  1140

   محمود عبدالحميد مرسى ابراهيم 1060116116161011  1141

   محمود عصام حامد مرزوق 1060116146161420  1142

   محمود عصام هاشم حسن الروينى 1060116116166414  1116

   محمود فوزى احمد والى 1060116116166400  1111

   محمود محمد السيد عبدهللا شاهين 1060116146161110  1111

   محمود محمد عبد العزيز عبد الحق 1060116116161100  1111

   محمود محمد عطيه محمود 1060116116166200  1114

  محمود محمد محمود عبدالعليم 1060116116161010  1111
 

ان محمد السيد محمد عبدهمرو 1060116116161611  1110    

   مروه محمد السيد جامع 1060116116161142  1110

   مروه محمود على المالح 1060116116161161  1111

   مريم السيد السيد محمد الشرقاوى 1060116116166101  1112

   مريم منتصر توفيق ابواليزيد ابوالخير 1060116116166600  1106
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  شؼبت الوساحت والخرائط "افيت قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغر

 ( 53الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  مسيله السيد عبد القادر ابوزامل 1060116116161111  1101
 

   مصطفى السيد اسماعيل عبد الغفار بالل 1060116116166060  1101

طه عبدالحميد السيد الزواوىمصطفى  1060116116161010  1101   
 

   مصطفى محمد السيد على محمد 1060116116166411  1104

   مصطفى محمد لطفى شاهين 1060116116161111  1101

   مصطفى محمد محمد جبر حجازى 1060116116166020  1100

  مصطفى محمود ابراهيم احمد رشوان 1060116146166014  1100
 

دالرازقمصطفى هشام مصطفى عب 1060116116166401  1101    

   ملكه اسماعيل محمد ابو شعيشع 1060116116161640  1102

  ممدوح ابراهيم العشرى محمد عبد القادر 1060116116166011  1106
 

   منار عبدالكريم محمد شعبان 1060116116161016  1101

  منار محمد عبدالحميد مومن قطب 1060116116161101  1101
 

   منال احمد عبد هللا سعد 1060116116161001  1101

   منتصر مسعد عباس ضافر 1060116116161101  1104

   منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم ريحان 1060116116166111  1101

   منى عبدالغنى محمد عبدالمجيد 1060116116166101  1100

   مومن محمد محمود سليمان 1060116116166211  1100

   مى عوض هللا عبد الحميد احمد منصور 1060116116166106  1101

   مى محمد احمد بتوت 1060116116161411  1102

   مياده السيد بدر بدر محمد 1060116116161062  1116

   مياده عبد اللطيف بسيونى عبد الرحيم عجالن 1060116116166102  1111

   ميران عصام صبحى ابراهيم كامل 1060116116161010  1111

   ناجى فيصل ناجى سيد احمد كشك 1060116116161410  1111

   نادر زكريا عبد الكريم جميز 1060116116161104  1114

  نادر كمال الدسوقى احمد خليفه 1060116116161116  1111
 

   نجاه الحمادى عبد السميع الحمادى 1060116116166101  1110

   ندا ابراهيم حامد عبدهللا السودانى 1060116116161122  1110

   ندا ابراهيم محمد السيد ابوالخير 1060116116166111  1111

   نرمين ابراهيم المعداوى السيد البسطاويسى 1060116116166010  1112

   نرمين عبد الرحمن مسعود عبد الرحمن 1060116116161012  1126
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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 (54الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن )  

 بد يالحظ انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  نرمين عبدالفتاح محمد على يوسف 1060116116166414  1121
 

   نسمه خالد محمد محمد ابوهنطش 1060116116166140  1121

  نسمه طارق السعيد احمد النزهى 1060116116161111  1121
 

   نسمه كمال محمد القزاز 1060116116161622  1124

   نوره اسامه ابراهيم الشريف 1060116116161611  1121

   نورهان صالح زكى محمود حسن الحداد 1060116116161111  1120

  نورهان عبدالحليم على عبدالحليم فرج 1060116116166102  1120
 

   هاجر رمضان احمد عبد الجواد 1060116116166441  1121

   هاجر سعيد حسين المصلحى راشد 1060116116161111  1122

  هاجر عبد هللا ابراهيم عبد هللا 1060116116166411  1066
 

   هاله محمد عبوده محمود حسن 1060116116166216  1061

  هايدى صالح محمد صالح درغام 1060116116161110  1061
 

   هبه شحاته عبد المنصف طلبه سليمان 1060116116161046  1061

   هدير اشرف على احمد ابو سليمان 1060116116161106  1064

   هدير حاتم فتح هللا فتح هللا زغلول 1060116116166110  1061

   هدير حلمى عبد الحميد اسماعيل الحناوى 1060116116161114  1060

   هدير عبد الفتاح فتح هللا حماد 1060116116161124  1060

   هدير محمد ابراهيم فضل 1060116116166641  1061

   هشام ابراهيم مصطفى حسين خلف 1060116116161011  1062

   هناء عبد الباسط على محمد على 1060116116166101  1016

   هويدا وجيه محروس متولى عجور 1060116116166014  1011

   وفاء احمد محمد ابراهيم خليل 1060116116166211  1011

   وفاء لملوم توفيق الشرقاوى 1060116116161460  1011

   والء محمود رزق محمد الهنداوى 1060116116161110  1014

  وليد صالح احمد حسن ابوشاهين 1060116116161401  1011
 

براهيم جمال الدين الزقيلىياسمين ا 1060116116161461  1010    

   يسرا يوسف فرج عبد هللا المسلمى 1060116116166111  1010

   يوسف عبدالحكيم يوسف محمد ابويوسف 1060116116161410  1011
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 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 54الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص االكبديًٗ  انزقى 

 ولــــوى هستجذوىــطـــــــالب هح

   احمد حسام عبد هللا احمد احمد   1012

   احمد حسنى محمد مرسى سليمان   1016

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

63 

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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 55الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 طـــــــالب هحــولــــوى هستجذوى -تابـــغ :

   احمد سعيد محمد خلف محمد   1011

   احمد صالح محمود عبد الرحمن حجازى   1011

   احمد عبد العال محمد عبد العال   1011

   احمد فوزى محمد خضيرى محمد   1014

   احمد يسرى ابراهيم محمد عطا هللا   1011

   امير هشام محمد ابراهيم فهمى   1010

   ايمن احمد داود ابراهيم   1010

و النجاهايه صبرى خليفة حسين اب   1011    

   جهاد على فؤاد حسن   1012

  رحاب ياسر محمد حسن محمد   1016
 

   سعد احمد سعد موسى   1011

  طارق محمد اسماعيل محمد اسماعيل   1011
 

   عبد العزيز عصام عبد العزيز مصلحى   1011

   عمر رزق احمد شعبان   1014

   عمر صبرى توفيق صدقه اسماعيل   1011

   عمرو جابر المهدى محمد مراد   1010

رضا عبد الرحمن ابراهيمكرم    1010    

   لبنى محمد محمد الدندراوى   1011

   محمد عبد الرحمن حنفى ابراهيم ابو سليمان   1012

   محمد كمال عبد الحميد ابراهيم بلتاجى   1046

    محمد محمود محمد عبد الكريم   1041

   محمد مصطفى عبد الوهاب ابو المعاطى   1041

   محمد هشام صبرى توفيق بلبل   1041

الفتاح احمد محمد ذكرى محمود عبد   1044    

  محمود على سليم سليم الجعرانى   1041
 

   مصطفى محمود عيد ابراهيم محمد   1040

   ممدوح محمد محمد عامر عبد النبى   1040

   يبرِ اثزاْيى احًذ يَٕش   1041

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 
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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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 55قن ) الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت ر

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط

   احمد حامد رزق حسن رجب 1060116146161101  1042

  احمد شعبان عبدالخالق اسماعيل 1060116116166411  1016
 

     

     

     

    
 

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
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HEBA 
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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

  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 56الئحت جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط

   طارق عبد الكريم احمد ابراهيم 1060116146161416  1011

   غاده شهدى كامل فتح هللا السمادونى 1060116146166111  1011

   محمد ابوالمعاطى محمد حسن 1060116146161041  1011

  محمد رمضان محمود كساب 1060116146161116  1014
 

فتاح عبد هللا خميس عمرمحمد عبد ال 1060116146166144  1011    

   محمد محمود السيد شحاته 1060116146161014  1010

  محمود صدقى محمود على السهيت 1060116146166101  1010
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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  شؼبت الوساحت والخرائط "لجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت قسن ا

 (  56جذيذة ) اًتساب (لجٌت رقن )

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم السيد السيد الصاوى 1060116116161011  1011
 

   ابراهيم ايمن ابراهيم على خليل 1060116116161214  1012

  احسان محمد ابراهيم البزاوى 1060116116161011  1006
 

   احمد حلمى عبدالسميع وهدان 1060116116161022  1001

   احمد رزق محمد محمود بدر 1060116116161010  1001

   اسالم الصاوى عبدالهادى منصور 1060116116161011  1001

  اسالم محمود عبدالحليم محمد الصعيدى 1060116116161110  1004
 

   اسماء عصام حسن زيتون 1060116116161011  1001

   اسماعيل حمدى شعبان محمد النمر 1060116116161061  1000

  السيد محمد السيد العليمى 1060116116161020  1000
 

   امانى جابر يوسف جابر محمد 1060116116161060  1001

  امير ماهر محمد عبدالوهاب 1060116116161011  1002
 

وافى ثريا احمد محمود بسيونى 1060116116161116  1006    

   خالد طلحه بدير الشناوى 1060116146161110  1001

   رضا يحيا محمد مرسى بهى الدين 1060116116161020  1001

   ريم السعيد محمد السيد رزق 1060116146161111  1001

   سعد رضا سعد شبل عباس 1060116116161660  1004

   سمر خالد عزيز هالل 1060116116161126  1001

عد على محمد صالحصالح س 1060116116161011  1000    

   طاهر ابراهيم على ابوبيشه 1060116116161611  1000

   عبد الرحمن سيد احمد محمد محليس 1060116116161021  1001

   عبد هللا عبد الخالق حمزه عبد الخالق 1060116116161014  1002

   عبد هللا عوض سعد حسن عوض 1060116116161001  1016

     

     

    
 

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 
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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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 (57جذيذة ) اًتساب (لجٌت رقن )  

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   على صابر عبدهللا توفيق 1060116116161011  1011

   على عرفه احمد سليمان 1060116116161101  1011

  عمرو سالم عبدالمالك ماضى 1060116116161214  1011
 

   محمد السيد محمد مجاهد السيد 1060116116161012  1014

   محمد خالد طه على سليمان نويجى 1060116116161000  1011

   محمد على عبده دالله 1060116116161611  1010

   محمد محمود قطب ابراهيم 1060116116161026  1010

ود محمد محمد علىمحمد محم 1060116116161016  1011    

   محمود جمال عبدالمعطى احمد عبدالخالق 1060116116161010  1012

   محمود سامى رجب السيد الشامى 1060116116161012  1026

   محمود عادل محمد منصور سعد 1060116146161110  1021

   محمود عبد الحى محمد مصطفى 1060116116161014  1021

   محمود محمد محمد طه 1060116116161001  1021

   مصطفى السعيد عبدالجواد عبدالوهاب 1060116116161010  1024

   نرمين اشرف مصطفى بسيونى بجول 1060116116161101  1021

   هاجر مسعد احمد محمد الجندى 1060116116161111  1020

   هناء السيد محمد اسماعيل عبدهللا 1060116116161141  1020

عيلوليد ابراهيم بكر ابراهيم اسما 1060116116161110  1021    

 ادةــــوى لالػـــالب باقـــــــط

   حمدى فرغلى امين عبد الكريم عبد الفتاح 1060116116161102  1022

   عمرو موسى يوسف احمد ابوحسين 1060116116161014  1066

   محمد احمد خطاب احمد 1060116116161110  1061

   محمد احمد عبدالعاطى على السيسى 1060116116161110  1061

   محمد السيد محمد عبد الفتاح 1060116116161011  1061

   محمود عاشور الالشى السجينى 1060116146161110  1064

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى االرتقبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 
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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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 57جذيذة ) اًتساب (لجٌت رقن ) 

 يالحظبد  عانتٕقي ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 طـــــــالب هحولــــوى هستجذوى

   احًذ اثزاْيى حضٍ يحًذ طّ   1061

   احًذ إَر فتحٗ عهٗ عيذ   1060

  احًذ يحًٕد عجذ انقبدر يحًذ   1060
 

   ديُب يحًذ حضٍ عهٗ عٕض   1061

  صعيذ احًذ صعيذ احًذ حضيٍ   1062
 

   عًزٔ فزيذ عجذ انحًيذ عفيفٗ   1016
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 
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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  شؼبت الوساحت والخرائط "قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت 

 ( 58جذيذة ) اًتساب (لجٌت رقن ) 

 بد يالحظ انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 طـــــــالب هحولــــوى هستجذوى

   يحًذ خًيش يضعٕد َصبر   1011

  يحًذ يدذٖ يصطفٗ كًبل   1011
 

   يحًذ يضعذ حبيذ عجذ انًديذ يذكٕر   1011

  يحًٕد انصبفٗ عجذ انًُصف عجذ انعزيز انصبٖٔ   1014
 

   ٔنيذ يحًذ ٔخيّ عجذِ انضجكٗ   1011

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ 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        الفلسفت                         قسن

 (  59  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد جالل ابوطالب محمد الناقه 1060116116161104  1041
 

   اسراء عبدهللا ابراهيم عبدالحميد عثمان 1060116116161110  1041

  اسراء مفرح محمد عليبه 1060116116166611  1041
 

   اسالم السيد محمد حامد 1060116116166011  1044

   اسماء جمال عبدالمطلب على الجزار 1060116146161101  1041

ء حسن راشد حسن االلفىاسما 1060116116161402  1040    

  اسماء عبد العزيز جابر سالمه الغبور 1060116116161261  1040
 

   اسماء عبدالجواد عبدهللا عبدالعاطى وهبه 1060116146161120  1041

   اسماء محمد ابراهيم الديباوى 1060116116166610  1042

  اسماء محمد عبدالمجيد عبداللطيف البهنساوى 1060116116161110  1016
 

   السيد محمد مسعود خميس 1060116116166121  1011

  امانى ابراهيم ابراهيم ابوريه 1060116116161621  1011
 

   امنيه متولى حسن عبده موافى 1060116116166140  1011

   اميره ايهاب ادوار ذكى عبده 1060116116161112  1014

   اميره فاضل السيد ابوالفتوح حسانين 1060116116161000  1011

   ايمان السيد ابراهيم احمد جالل 1060116116161226  1010

   ايمان حسنى الحسينى محمد الرشيدى 1060116116161111  1010

   ايمان صبرى محمود محمد عثمان 1060116146166214  1011

   ايمان عبد الجواد الشحات مندور جلو 1060116116161264  1012

   ايمن اشرف محمد محمد مصطفى السماحى 1060116146161111  1006

   ايه صبحى عطية ابو شعيشع 1060116116166111  1001

   ايه عطيه محمد عبده خميس 1060116116161061  1001

   باسم ايهاب فاروق محمد غازى الشتيانى 1060116146161111  1001

   بيشوى عازر عياد زكى عبده 1060116116161604  1004

  حسام احمد حسن عوض على 1060116146161111  1001
 

مال رجبحنان عماد ك 1060116116161011  1000    

   خلود السيد عبدالحميد ابوقوره 1060116116161061  1000

   دنيا احمد عبد اللطيف احمد السيد 1060116116161001  1001

   رانيا عنتر على احمد غريب 1060116116161010  1002

   رانيا محمد عبدالفتاح خميس موافى 1060116116161014  1006
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ت جذيذة الئح       الفلسفت                         قسن

 (   61 لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  رشا محمد محمد محمد القصاص 1060116116161102  1001
 

   ريم ابراهيم بدير محمد امبابى 1060116146161122  1001

  زكيه محمد السيد بسيونى بهوت 1060116116161101  1001
 

   ساره السيد محمد عبد المجيد 1060116116161141  1004

   سالى الشحات عبد السالم شلبى بركات 1060116116161111  1001

   سعيده محمد عبدالهادى محمد السايس 1060116116161102  1000

  سلمى ابراهيم عبدهللا شحاته سالم 1060116116161106  1000
 

لخالقشروق هشام عبد المنعم محمود عبد ا 1060116116161120  1001    

   شريهان عزت محمد عطيه 1060116116161216  1002

  ضاويه اسامه عاطف غنيم 1060116116166164  1016
 

   عمرو محمد مصطفى احمد العاصى 1060116116166120  1011

  غاده حماده ذكى عبد الوهاب 1060116116161041  1011
 

   فاطمه عبد المنعم محمد ابو العطا 1060116116161461  1011

   فوزيه محمد جبر نصرالدين 1060116116161411  1014

   متولى غريب متولى دياب 1060116116166011  1011

   محمد احمد محمد الشريعى 1060116116166014  1010

   محمد بدير على عبد الفتاح 1060116146161644  1010

   محمد عصام الدين محمد حامد حشيش 1060116116166164  1011

نيممحمد كمال رفعت محمد غ 1060116116161101  1012    

   محمد محمود عبدالقادر نصر يوسف شتات 1060116146161110  1026

   منار شعبان اسماعيل شلبى 1060116116161642  1021

   منى مصطفى كامل مصطفى حامد رجب 1060116116161261  1021

   مى جمال مصطفى محمد الخياط 1060116116161161  1021

   مياده ابراهيم على ابراهيم العكيه 1060116116161111  1024

  ناصر على احمد محمد 1060116116166401  1021
 

   ناهد عطيه محمد محمد عزب 1060116146161006  1020

   ندى محمد خليل حسن النواصره 1060116116161004  1020

   نورهان محمد عبدالعزيز سرور 1060116146161012  1021

   هبه محمد عبدالنبى على ابوزاهر 1060116116161001  1022

د سليمان ابراهيم خميسهن 1060116146161111  1166    
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 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
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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        الفلسفت                         قسن

 ( 61   لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ياسمين ابراهيم نصر اسماعيل المرادنى 1060116116161112  1161
 

 ـــادةطـــــــالب باقـــوى لالػـ

   ابراهيم السيد ابراهيم محمد ابوسعده 1060116116161420  1161

  انتصار عزت عبدالمجيد ابراهيم سليمان 1060116146161211  1161
 

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
  محمد خالد انور متولى على 1060116116161611  1164

 

 صت ثاًيت هي الخارجفر طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   تهانى محمود السيد محمد الباعورى 1060116116166111  1161

   قدريه سمير عبدالمحسن اسماعيل حجازى 1060116116166420  1160
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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        لسفت                        الف قسن

 (  61  لجٌت رقن )               ( ) اًتساب

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

   احمد السيد رمضان محمد حمودة 1060116116161210  1160

  احمد يسرى محمد عبد الوهاب محمود 1060116116161011  1161
 

   ايمان عادل فرحات حماده 1060116146161141  1162

   ايمان عبدالاله مصطفى رمضان 1060116146161012  1116

   ايه سالم عبد الحميد خليفه 1060116116161404  1111

  ايه عصام محمد محمد عبدالحليم 1060116146161044  1111
 

   بسمه حبشى اسماعيل احمد 1060116116161111  1111

لسيد عثمان زردجيهان عبد الدايم ا 1060116146161014  1114    

  دعاء محمد محمود يونس 1060116146161011  1111
 

   شروق هشام متولى على الحارون 1060116146161014  1110

  عادل عبدالرازق عبدالرازق مجاهد العدلى 1060116116161011  1110
 

   عبد الوهاب عبد الحكيم محمد على حسن 1060116116161106  1111

محمود على عال محمد محمود 1060116116161111  1112    

   علياء عبد الرحيم معوض الطماوى 1060116116161611  1116

   محمد احمد محمد احمد القفاص 1060116116161121  1111

   محمد شفيق السيد عقل 1060116116161011  1111

   محمود عصام الدين السيد طه بدر الشناوى 1060116116161111  1111

وعوفمروه عبد المعطى ابوعوف اب 1060116116161016  1114    

   مها عبدالعزيز بدير محمود 1060116146161011  1111

   نورهان وجيه عبد السالم عبدالروف 1060116116161021  1110

   هاجر ابراهيم محمد مسعد الحدق 1060116116161101  1110

   وفاء المندوه عبد القادر محمد اغا 1060116116161102  1111

   ياسمين صالح سالم على حسن 1060116116161611  1112

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   حمزه مشرف محمد محمد السنهورى 1060116146161611  1116

   نعمه احمد فواد الشربينى 1060116116166664  1111

   هبه هللا محمد ابراهيم محمد معتوق 1060116146161111  1111

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة فرصت ثالثت هي الخارج

   كريم جمال ناصر على ابوشعيشع 1060116626161161  1111
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 
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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         االجتواع                      قسن

 (  62  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد محمد محمود عكيله 1060116116161101  1101
 

ء احمد محمد مخلوفاسرا 1060116116161611  1101    

  اسراء اشرف محمد يحيى ابراهيم 1060116146161106  1101
 

   اسالم حسنى عبدالعزيز محمد شحاته 1060116146161104  1104

   اسالم محمد زكى عبدالعال عشرى 1060116146161112  1101

   اسماء الحسينى محمد ابراهيم نصر 1060116116161111  1100

الح كامل الخولىاسماء عماد ص 1060116116166624  1100   
 

   اسماء فتحى عبدالفتاح حامد السيد جعفر 1060116116161162  1101

   اسماء فكرى عبد الحميد السيد 1060116116166101  1102

  اسماء محمد سالم على 1060116116161111  1106
 

   اصاله محمود عبدالحليم ابوعوف ابوالنجا 1060116116161141  1101

محمد عبد الفتاح السحراوى االء ابراهيم 1060116116161121  1101   
 

   الشيماء حسن سعد غازى ابو طاحون 1060116116161010  1101

   امانى ابراهيم مصطفى محمد السيد لبده 1060116146161004  1104

   امنيه جالء مصباح البهى 1060116116161111  1101

   امنيه طارق عيد الشرقاوى 1060116116166016  1100

مصطفى الشهاوىامنيه عبده  1060116116166121  1100    

   امنيه فريد مبروك عبدهللا حسان 1060116116161161  1101

   اميره ادهم عبد الستار السقا 1060116116161111  1102

   اميره محمد السيد العوضى حمدان 1060116116161212  1116

   اميره محمدى السيد طه عبد المجيد 1060116116166046  1111

محمد عامرامينه محمد السيد  1060116116166110  1111    

   ايمان ايمن رفعت عبده القليوبى 1060116116166610  1111

   ايمان جهاد عبد الفتاح ابراهيم موسى 1060116116166042  1114

  ايمان حلمى يوسف شهاب الدين 1060116116161140  1111
 

   ايمان زكريا عبدالروف الغندور 1060116116166100  1110

ر حسانينايمان سمير عبد الستا 1060116116161001  1110    

   ايمان عبده ابراهيم محمد ابو هالل 1060116116161644  1111

   ايمان عالء الدين فريد خطاب 1060116116161120  1112

   ايمان على محمد عيد 1060116116161620  1126
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  الئحت جذيذة        االجتواع                       قسن

 ( 63   لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص زقى االكبديًٗ ان 

  ايمان فرحات محمد مطر 1060116116161616  1121
 

   ايمان فواد ابراهيم على سراج 1060116116161112  1121

  ايمان مجدى ابراهيم القطان 1060116146161116  1121
 

   ايمان محمد ابراهيم ابوالعزم 1060116116166111  1124

   ايمان محمد سامى عباس 1060116146161224  1121

   ايمان محمد عبد الباقى عباس زلهف 1060116116161211  1120

  ايمان محمد عبدالمقتدر بسيونى 1060116116166411  1120
 

   ايه ابراهيم محمد اسماعيل نعيم 1060116116161014  1121

   ايه اشرف محمود محمود الخضراوى 1060116146161211  1122

عبدالحميد اسماعيل سالم ايه خالد 1060116146161101  1266   
 

   ايه صالح الدين محمد ابو اسماعيل 1060116116161606  1261

  ايه عصام محمد احمد فايد 1060116116161011  1261
 

   ايه منصور عبد الحميد هارون 1060116116166121  1261

   بسمه توكل عبد العزيز احمد 1060116116161011  1264

د عتمانبسمه عبده احمد محم 1060116116166121  1261    

   بسمه عصام سعد صديق 1060116116161110  1260

   بسنت محمد ابراهيم على زين 1060116116166110  1260

   بوسى جمعه عبد العزيز خورشيد 1060116116161121  1261

   تحيه محمد ماهر مصطفى العوضى 1060116116161401  1262

   جمال على عدالن قيقى 1060116146161641  1216

هاد صبرى عبدهللا محمد العيسوىج 1060116116161124  1211    

   حسناء ابراهيم سعد احمد ابو الفضل 1060116116161120  1211

   حسناء محمد عبدالفتاح محمد القصبى 1060116116161016  1211

   حماده محمد صالح الدين على السيد 1060116146161112  1214

  حنان محمد محمود جرده 1060116116161016  1211
 

ان يوسف يوسف عثمان العبدحن 1060116116161646  1210    

   خلود عالء فواد مصطفى الباز 1060116116161000  1210

   دعاء رشوان على ابو الخير السبيعى 1060116116161111  1211

   دعاء محمد العيسوى محمد 1060116116161116  1212

   دنيا السعيد محمد ابراهيم مكى 1060116116166461  1216
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  الئحت جذيذة          االجتواع                     قسن

 (  64  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  رائد عبدالمحسن محمد ابراهيم السيد 1060116116166061  1211
 

   رانا احمد عباس مرسى الحليوه 1060116116166146  1211

على محمد رانا حسب هللا 1060116116161101  1211   
 

   رحمة هللا اسماعيل ابوالعز عبد المقصود احمد 1060116116161161  1214

   رحمه عبده محمد الشالوى 1060116116161101  1211

   رضا على ابراهيم المنسى 1060116116161116  1210

  ساره السعيد عبدالنبى ابراهيم 1060116116161001  1210
 

نى عبيدساره عبد الجواد عبد الغ 1060116116161111  1211    

   ساره عطيه محمد القصبى موافى 1060116116161011  1212

  ساره على انور المنشاوى 1060116116161120  1216
 

   سعيده امين عبدالكريم على احمد 1060116146161112  1211

  سلمى اسماعيل محمد ابوحسين 1060116146161146  1211
 

   سلمى خالد حامد عبده حمود 1060116116161114  1211

   سماء عوض عبدالرحمن عبدالرحمن على 1060116116166012  1214

   سماح عصام شعبان زيدان 1060116116161016  1211

   سمر حسن على سالم محمد 1060116116161011  1210

   سمر محمد عوض عبدالرحمن عبدالرحمن 1060116116166006  1210

   سميره عادل عبد الغفار جاد هللا 1060116116161111  1211

   سهام مصطفى درويش غانم درويش 1060116116161010  1212

   سومه احمد عبد الرحمن احمد 1060116116166111  1246

   سومه توكل عبد العزيز احمد 1060116116161011  1241

   شاهر سعد عبدالتواب محمد سالم 1060116116161011  1241

   شروق محمد تهامى عبدالرحمن الجوهرى 1060116116161014  1241

مد محمد ابوشريفشيرين مح 1060116116161614  1244    

  شيماء احمد يوسف الموجى 1060116116166016  1241
 

   شيماء مجدى يونس على البربرى 1060116116161164  1240

   شيماء نبيل رجب احمدى الشوره 1060116116161101  1240

   شيماء يوسف يوسف سودان 1060116146161210  1241

   صابرين سعد سعد الشوه 1060116116161410  1242

   عادل ماهر ابوالعنين القناوى على 1060116146161011  1216
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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       االجتواع                        قسن

 (  65  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  عبد الرحمن صبرى كمال ابراهيم الباجورى 1060116116166111  1211
 

   عبير حامد حامد عبد اللطيف نصار 1060116116161040  1211

  عبير عبد الباسط فرج غازى مندور 1060116116161011  1211
 

   عال احمد محمد محمود شويل 1060116116161611  1214

   عمر ماهر محمد حماد حسين 1060116116161012  1211

   غاده المتولى محمد ابوالوفا المتولى 1060116116166001  1210

  فاطمه السيد شفيق السطوحى 1060116116166110  1210
 

   فاطمه حموده معوض حموده 1060116146161116  1211

   ماجده احمد السعيد حسن على منصور 1060116116161120  1212

  محمد السيد صادق امين ناصف 1060116116161042  1206
 

   محمد جالل محمد رخيه 1060116116161101  1201

د ابراهيم الصعيدىمحمد سعيد محم 1060116146161612  1201   
 

   محمد عادل عبد السالم قبردى 1060116116161041  1201

   محمد محمد السيد على حواس 1060116116161041  1204

   محمد محمود محمد عطية ذغدان 1060116146161116  1201

   محمود سعد محمود ابوعيطه 1060116116161011  1200

   محمود محمد عطيه المالحه 1060116116161041  1200

   مريم خالد السيد محمد عبدالعاطى 1060116116161161  1201

   مصطفى محمد صابر محمد العافى 1060116146161111  1202

   منار مدحت يوسف احمد 1060116116161010  1206

   منى محمد رشاد على عمر 1060116146161426  1201

   مياده ابراهيم احمد الشامى احمد النجار 1060116116161141  1201

   مياده عبدالحليم فاروق الصياد 1060116116161142  1201

   ناريمان رزق سالم عمران 1060116116161001  1204

  نبيله محمد قدرى القلماوى 1060116116161016  1201
 

   نجوى مصطفى عبد الفتاح متولى محمد 1060116116161212  1200

   ندا يوسف السيد محمد عيسى 1060116146161021  1200

الطحاوى ندى حاتم سليم 1060116116161116  1201    

   ندى سامى احمد عزت المصيلحى 1060116146161111  1202

   نسرين على فرحات ابراهيم عيسى 1060116116161042  1216
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  الئحت جذيذة       االجتواع                        قسن

 (  66  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 حظبد يال انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  نهله محمد السيد على الششتاوى 1060116116161111  1211
 

   نورا ابراهيم ابو العنين السيد ابو العنين 1060116116161160  1211

  نورا محمود عنتر طلحه 1060116146161166  1211
 

   نورهان محمود محمد محمد ديراز 1060116116161201  1214

عبهناء عبدالفتاح البدراوى الج 1060116116166041  1211    

   هند جميل خليل محمد قاسم 1060116116161006  1210

  هند فضل السيد محمد مسعود 1060116116161106  1210
 

   ياسمين صابر محمد ابو المعاطى على 1060116116166010  1211

   ياسمين طاهر محمد فليفل 1060116116161402  1212

  ياسمين مجدى محمد ابوالوفا ابراهيم 1060116116161111  1226
 

   ياسمين محمود عبد العليم جاد 1060116116161111  1221

  ياسمين مصطفى احمد السيد ابوالغيط 1060116146161211  1221
 

   يمنى محمد عبد السالم على النجار 1060116146161110  1221

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

 و1175/1176" "عذر يزضٗ  زاهيه عوض عبدهللا احمد العجمى 1060116116166014  1224

   فاطمه رشدى عبد الدايم ابوعرب 1060116146161111  1221

   نرمين حماده عبدهللا احمد عبدهللا 1060116146161022  1220

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   عبير كمال عبدالرحمن محمد العزبى 1060116116166110  1220
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 ( 67   لجٌت رقن )                    ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم شعبان ابراهيم الصياد 1060116116161016  1611
 

براهيم يوسف امان زعلوكابراهيم محمد جمعه ا 1060116146161112  1611    

  احمد عاطف محمد عبد المقصود 1060116116161101  1611
 

   احمد محمد صبحى عبد السالم عبد الكريم 1060116116161110  1614

   اسامه حامد عبد الكريم متولى 1060116116161111  1611

   اسالم عبد الوهاب محمد عبد المجيد 1060116116161114  1610

اء ايمان حامد مرعىاسم 1060116116161611  1610   
 

   اسماء فتوح عبدالفتاح محمد على 1060116116161121  1611

   اسماء ممدوح عبد العاطى السيد معوض 1060116146161114  1612

  السيده عبدالقادر عبدالروف ابراهيم الحارتى 1060116116161140  1616
 

   الشيماء حسن ابراهيم ابراهيم خضر 1060116146161102  1611

  امانى طه ابراهيم محمد شرف الدين 1060116146161106  1611
 

   امل صالح محمد السيد شحاتة 1060116146161116  1611

   امل غازى حسن حسن احمد 1060116116161240  1614

   ايمان اشرف كمال عبد المقصود صحصاح 1060116116161111  1611

   ايمان سعد كمال محمد السيد 1060116146161061  1610

محمد سيد احمد محمد جاد هللا ايمان 1060116146161601  1610    

   ايه بسيونى محمد اسماعيل 1060116146161102  1611

   ايه صبحى عبدالحميد محمد عياد 1060116116161011  1612

   ايه عادل السعيد بدير على 1060116146161160  1616

   ايه عرفه ابوزيد سليم 1060116116161010  1611

   جالل على على عبد العال 1060116116161111  1611

   زهور على محمد السيد الشراكى 1060116116161106  1611

   ساره محمد السيد عمر على 1060116116161004  1614

  سلمى حسين المرسى مغازى الطرينى 1060116116161011  1611
 

   سمر سعيد السيد جعفر 1060116146161101  1610

   شيماء السيد محمد اسماعيل عبد هللا 1060116116161104  1610

   شيماء ربيع احمد حفنى 1060116146161111  1611

   شيماء عبدالقادر زين العابدين على الرفاعى 1060116116161042  1612

   عايده محمد كمال الشيخ 1060116116161111  1646
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  الئحت جذيذة       االجتواع                        قسن

 (   68 لجٌت رقن )                    ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  عبد الرحمن عصام عبد الرحمن السعيد محمد الكومى 1060116116161111  1641
 

   عال على محمد محمد وحد 1060116116161601  1641

  علياء على عبد البارى بدر 1060116146161121  1641
 

   غاده السيد على المحمودى 1060116146161126  1644

عباس محمود المعداوى محمد 1060116116161014  1641    

   محمد كمال خضر محمد الزواوى 1060116146161101  1640

  مها محى عبدالروف السيد نصر 1060116116161146  1640
 

   مى اسامه فتح الباب محمد عيد 1060116116161611  1641

   ناهد محمد عبد الحميد عبد الحكم عبد الخالق موسى 1060116116161061  1642

دى فواد عباس عفيفىن 1060116116161112  1616   
 

   نورهان خالد بهجات مرسى القزاز 1060116146161114  1611

  نورهان شوقى عبد العزيز خلف البرماوى 1060116116161610  1611
 

   هاجر بدير محمد بدير السيد 1060116116161010  1611

   هاجر على احمد احمد الفرماوى 1060116116161616  1614

راهيم ابراهيم االجاوىهانم رفعت اب 1060116116161126  1611    

   هدير عبد الخالق عبد النبى خضر 1060116116161114  1610

   هند ابراهيم محمد محمد 1060116146161011  1610

   يارا محمد خليل محمد خليل 1060116116161001  1611

   ياسمين عبد اللطيف عبد الجواد على محمد 1060116116161000  1612

روس محمد مصطفىياسمين عماد مح 1060116116161111  1606    

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   امل عماد عبدالمنعم عبد العزيز كلش 1060116146161111  1601

   كريستينا عادل عاذر حبش عوض 1060116146161014  1601

  منال طه السيد حسن عمر 1060116146161141  1601
 

   هدير فتحى عبد السالم عبد هللا عارف 1060116116161101  1604

   ياسمين على يوسف على 1060116146161011  1601

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   ساره رشدى عبد الحى محمد 1060116116161110  1600
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  الئحت جذيذة       ػلن الٌفس                       قسن

 ( 69    لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد انور محمد محمد نعمان 1060116116161106  1601
 

   احمد صالح عبد الحفيظ محمد 1060116146161111  1601

  احمد كمال حسن القاضى 1060116116161441  1601
 

   احمد يسرى محمد احمد محمد المصرى 1060116116161411  1604

قى محمد الخولىاسراء الدسو 1060116116161111  1601    

   اسراء زكريا ابراهيم محمد حرب 1060116146161110  1600

  اسراء عبد الجليل بسيونى عبد الحميد 1060116116166111  1600
 

   اسراء فتح هللا فتح هللا على الجمال 1060116116166601  1601

   اسراء فتحى عبد العزيز معداوى رمضان 1060116116161021  1602

راء محمد طلحة السباعىاس 1060116116166162  1616   
 

   اسراء محمد عبدالباسط عبدالحميد 1060116116166010  1611

  اسراء مصطفى جبر حسن الخشت 1060116116166416  1611
 

   اسالم احمد عبد المحسن سالم 1060116116166611  1611

   اسالم احمد محمود على العدل 1060116116166411  1614

محمداسماء احمد الشحات  1060116116166410  1611    

   اسماء احمد عبد العال محمد 1060116116166040  1610

   اسماء االمام المتولى محمد عبد الخالق 1060116116161124  1610

   اسماء المرسى على غازى المتولى 1060116146161214  1611

   اسماء بسطويسى محمد بسطويسى ابوخليل 1060116116166104  1612

ابواليزيد خضراسماء سعد ابراهيم  1060116116166600  1626    

   اسماء سعد شعبان محفوظ عبدالرسول 1060116116161064  1621

   اسماء كمال فتحى محمود خطاب 1060116116166106  1621

   اسماء محمد محمد ابواليزيد محمد 1060116116166616  1621

   اسماء مصطفى احمد مصطفى الرشيدى 1060116116161111  1624

عاطى االلفى موسىاسماء موسى عبدال 1060116116166012  1621   
 

   االء حمدى محمد سالم صالح 1060116116161011  1620

   االء محمد السعيد سلومه اسماعيل سلومه 1060116116166110  1620

   الزهراء مصطفى عبد المحسن محمد عيسى 1060116116166142  1621

   الشيماء السيد السيد ابراهيم السيد االودن 1060116116166111  1622

   الشيماء السيد مصباح مصباح يوسف 1060116116166116  1166
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 ( 71   لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  المنتصرباهلل منير محمد حسن خضر 1060116116166111  1161
 

   الهام شاكر توفيق على عيسى 1060116116166011  1161

  امانى السيد عبد الخالق حسن سالم 1060116116161164  1161
 

   امانى حمدى عبد الرزاق احمد الكرفوس 1060116116161111  1164

   امانى سعد عبدالفتاح عبدالقادر 1060116116166162  1161

   امانى محمد عكاشه احمد عيد 1060116116166041  1160

  امانى مصطفى محمود مصطفى بديوى 1060116116166620  1160
 

   امل صابر كيالنى السيد الجزايرلى 1060116116166111  1161

   امل موسى ابو العينين عماره 1060116116161162  1162

  امنيه محمود جمعه ابوالمجد بدوى 1060116116166114  1116
 

   اميره ابراهيم قطب محمد 1060116116166100  1111

ه احمد عرابى مصطفى خليلامير 1060116116161110  1111   
 

   اميره حسن احمد العبد 1060116116161111  1111

   اميره حمدى محمدى محمود البندى 1060116116161116  1114

   اميره شريف طه حسن مفتاح 1060116116166411  1111

   اميره عابد متولى محمد متولى 1060116116166411  1110

ميد البانوبىاميره عبد الحميد عبد الح 1060116116161120  1110    

   اميره عرفه عرفه الفالل 1060116116166644  1111

   اميره عطيه يحى فايد 1060116116166620  1112

   اميره على عبدالرازق ابراهيم نوار 1060116116166611  1116

   اميره فاضل عبد القادر سيد احمد 1060116116166411  1111

   اميره محمد مصطفى احمد الجمال 1060116116166111  1111

   اميره نجاح احمد محمد ياسين 1060116116166414  1111

   انغام محمد احمد محمد منصف فويله 1060116116166116  1114

   ايمان احمد الشحات ملوحه 1060116116161141  1111

  ايمان احمد توكل احمد كامل 1060116116161601  1110
 

   ايمان احمد نصر الدين محمود بسطويسى 1060116116166410  1110

   ايمان حسين عبد المحسن ابو ريه 1060116116161124  1111

   ايمان خليل على ابو الديار 1060116116161110  1112

   ايمان زكى ابو اليزيد محمد شيهاب 1060116116166111  1116
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 (  71  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص ديًٗ انزقى االكب 

  ايمان شكرى محمد محمد االطروش 1060116116166111  1111
 

  ايمان عبدالحميد فتح هللا حسن الجمال 1060116116161110  1111
 

   ايمان محمد عبد هللا عامر 1060116116166111  1111

  ايمان محمد على على مجاهد 1060116116161462  1114
 

   ايمان محمد فهمى القاضى 1060116116166610  1111

   ايمان محمد محمود سالم 1060116116161161  1110

   ايمان ممدوح حسان البربرى 1060116116166101  1110

  ايناس عبدهللا مغازى ابواليزيد محمود 1060116116161100  1111
 

   ايه ابراهيم صديق بدر 1060116116166611  1112

خياطايه ابوالخير محسن ال 1060116116161111  1146    

  ايه احمد احمد محمد بدوى البتانونى 1060116116161121  1141
 

   ايه هللا زناتى احمد احمد عامر 1060116116166141  1141

  ايه حسن على عنتر السقا 1060116116166264  1141
 

   ايه رضا احمد احمد خطاب 1060116116161110  1144

   ايه رفيق محمد الشناوى محمد 1060116116166011  1141

   ايه عبد الرازق ابراهيم الزرزور 1060116116166464  1140

   ايه عبد النبى حسن على البيطانى 1060116116166162  1140

   ايه عزت السعيد يونس غانم 1060116116166144  1141

   ايه على حسن عبد العزيز العشماوى 1060116116166116  1142

   ايه عماد مصطفى احمد حواس 1060116116166121  1116

   ايه كمال كامل احمد خالف 1060116116166161  1111

   ايه مجدى موسى اللباد 1060116116161141  1111

   ايه محمد عبدالواحد القط 1060116116166110  1111

   ايه محمد عبده احمد بيطح 1060116116166202  1114

   ايه محمد كامل مهدى 1060116116161160  1111

  ايه مصطفى فخر الدين على 1060116116161021  1110
 

   ايه مصطفى محمد يوسف على البقرى 1060116116166014  1110

   بسمه احمد بسيونى محمد القصار 1060116116161411  1111

   بسمه حامد محمد حامد 1060116116166401  1112

   بسمه مصطفى رافت مصطفى السراجى 1060116116161640  1106
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  الئحت جذيذة      ػلن الٌفس                        قسن

 (  72  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  بسنت ايمن السيد الششتاوى شلبى 1060116116166211  1101
 

  بشرى محمود حامد احمد 1060116116166124  1101
 

   ثريه اسماعيل السعيد على بدر 1060116116166420  1101

ز كامل رزق هللاجميانه نارو 1060116116161621  1104   
 

   جهاد صبرى احمد ابو الفتوح السبيعى 1060116116161114  1101

   حسناء عبدالسالم محمد الشرنوبى حرفوش 1060116116166141  1100

   حميده كامل عبدالمنعم جوده 1060116116161110  1100

  حنان احمد عرابى مصطفى 1060116146161110  1101
 

يد بسيونى رضوانحنان ايمن عبدالحم 1060116116166111  1102    

   حنان محمد عبدالحليم الشيخ 1060116116166160  1106

  داليا محمد عبدالعظيم محمد بسيونى 1060116116166241  1101
 

   دعاء احمد محمد المغازى 1060116116161111  1101

  دعاء عبد الغنى عبد الغنى محمود رفاعى 1060116116161141  1101
 

وداندعاء عالء احمد س 1060116116161111  1104    

   دعاء على على االنه 1060116116161141  1101

   دعاء محمد محمد البطاط 1060116116166212  1100

   دنيا جمعه ابو الفتوح بصل 1060116116161114  1100

   دنيا عبدالفتاح حسن الحبيبى 1060116116161641  1101

   دينا السيد محمد احمد محمد 1060116116166011  1102

بدهللا عبدالمنعم محمد علىدينا ع 1060116116161111  1116    

   دينا عبده سعد ابو مصطفى 1060116116161411  1111

   دينا عطيه ابراهيم ابومعبد 1060116116161601  1111

   رابعه احمد توفيق عبدالعزيز المزين 1060116116161101  1111

   رامى محمد السيد محمد الجوهرى 1060116116166111  1114

جب محمود ابراهيمرانيا محمد ر 1060116146161202  1111    

  رباب ابراهيم ابواليزيد ابراهيم غنيم 1060116116161100  1110
 

   رجاء صبح يونس عبدالوهاب 1060116116166040  1110

   رحاب مسعد غريب مرسى الدويك 1060116116166114  1111

   رحاب يسرى محمد سالم محمود 1060116116166201  1112

قصاصرحمه عبدالرحمن على ال 1060116116166111  1126    
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  الئحت جذيذة      ػلن الٌفس                        قسن

 (  73  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  رضوى محب جميل منصور 1060116116161101  1121
 

  رضوى هشام احمد مغازى عبدالعال 1060116116166110  1121
 

   رقيه مصباح سعد السيد 1060116116166211  1121

  رنا محمد عبد الاله زيد 1060116116166420  1124
 

   رنا محمود عبد القوى السعداوى العزب 1060116116166106  1121

   روضه حسام شفيق حجازى على 1060116116166040  1120

   ريهام خالد عبد الكريم البنا 1060116116166110  1120

ام شفيق السيد عوض هنطشريه 1060116116161061  1121   
 

   ريهام موسى بهجت ابوالخير 1060116116161112  1122

   زينب عبدالحميد عبدالحميد عبد العال عبد الرحمن 1060116116166041  1166

  زينب على شعبان شعبان عيسى 1060116116166141  1161
 

   ساره احمد محمد محمود رضوان الخياط 1060116116161010  1161

  ساره عادل احمد سعفان 1060116116166111  1161
 

   ساره عبد هللا فتحى شعبان 1060116116166011  1164

   سالى جمال جورجى ميخائيل 1060116116161104  1161

   سامية عبدالعزيز ابراهيم السعيد شعيشع 1060116146161141  1160

   ساميه حسن عبد الموجود محمد بدوى 1060116116166111  1160

فى عبده محمد الشامىساميه مصط 1060116116161141  1161    

   سحر سمير قطب الشاعر 1060116116166612  1162

   سحر فضلون مسعد شرابى 1060116116166246  1116

   سلمى ابراهيم محمد محمد سلطان 1060116116166411  1111

   سلمى مصطفى احمد مصطفى عماره 1060116116166140  1111

   سماء عبدالفتاح غانم خفاجى 1060116116166111  1111

   سماح السيد عزت حجاج 1060116116161110  1114

   سمر خالد المتولى ابوالفتوح عبدهللا 1060116146161262  1111

  سميه ايمن ابوالنصر محمد عابدين 1060116116166601  1110
 

   سنيه على محمد االبشيهى 1060116116161644  1110

   سهر سامى منصورعبدالحميد عضام 1060116116161412  1111

   سهيله محمد رجب عبدهللا شهاب الدين 1060116116166111  1112

   سهيله محمد محمود محمد مقلد 1060116116161111  1116
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  الئحت جذيذة      ػلن الٌفس                        قسن

 (   74 لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  شادى محمدى السيد ابراهيم جمعه 1060116116166416  1111
 

  شرين عبد القادر فرج هللا ابوزايد 1060116116161111  1111
 

   شيماء حسن السانوسى محمد على 1060116116166011  1111

  شيماء على على على البطاط 1060116116161110  1114
 

   شيماء ناصر مصطفى حسن 1060116116161101  1111

احمد الرميلىصابرين سعيد  1060116116161414  1110    

   صفاء اشرف سيد احمد سرحان 1060116116161201  1110

  عادل ابراهيم سعد عبدهللا حسين 1060116116161446  1111
 

   عبد هللا عادل محمد محمد ابراهيم غبيش 1060116146161006  1112

   عبد هللا عيسى عبد المحسن محمد 1060116116161101  1116

رحمن غازى عكاشهعبير عمار عبد ال 1060116146161412  1111   
 

   عزه سعد مصطفى مرسى عبدالسالم 1060116116161211  1111

  عزه محمد ممدوح عبد اللطيف مرعى 1060116116161116  1111
 

   عال مجدى محمد العيسوى 1060116116161600  1114

   عال محرم احمد محرم محرم 1060116116161101  1111

   على سعد محمد محمود الموافى 1060116146161161  1110

   عمرو خالد عبدالحميد الشربينى 1060116146161044  1110

   غاده محمد عبدالمنعم جعبوب 1060116116161102  1111

   فاديه ابراهيم ابراهيم سليمان دومه 1060116116161141  1112

   فاطمه جعفر محمود بيومى 1060116116166101  1146

   فاطمه رمضان عبدالوهاب متولى 1060116116166441  1141

   فاطمه صبرى حسن ابراهيم 1060116146161140  1141

   فاطمه عبدالحميد محمود محمود فايد 1060116116166641  1141

   فتحيه ياسر البيلى حسن البيلى 1060116116161100  1144

   فداء سامى عبد الفتاح النوسانى 1060116146161114  1141

  فوزيه ابراهيم محمد احمد حشله 1060116116166140  1140
 

   كريمه حمد كريم ابوفرج 1060116116161111  1140

   لمياء جمال عبدالحميد محمد سعد الدين 1060116116166101  1141

   لمياء محمد محمد محمد يوسف 1060116116166102  1142

   لمياء محمد محمد ونس 1060116116161110  1116
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  الئحت جذيذة      ػلن الٌفس                        قسن

 (  75  رقن ) لجٌت                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ليلى عبد الجواد المرغنى يوسف 1060116116161110  1111
 

  ماجده محمد ابراهيم محمد القفاص 1060116116166641  1111
 

   مادونا وديد عياد سالمه 1060116116166111  1111

شمحمد عالء محمد محمد وحي 1060116116161160  1114   
 

   محمد فرحان محمد فرحان 1060116116161110  1111

   محمد قاسم حسين احمد عبدالحليم شعيره 1060116146161161  1110

   مدحت مبروك سالم مصطفى عيسى 1060116116166210  1110

  مروه الشحات محسن امام 1060116116166011  1111
 

   مروه سامى عبد الواحد رزق الطيفانيه 1060116116166460  1112

   مروه محمد الشحات محمد طه 1060116116161611  1106

  مروه محمد عبد الهادى محمد جادو 1060116116161164  1101
 

   مريم محمد محمد عبد الحاكم السلهبى 1060116116161106  1101

  مريم مسعد عبد الجواد حميده عبد الجواد 1060116116166011  1101
 

   منار السعيد محمود على محمود 1060116116161061  1104

   منار شعبان شحاته احمد ابوالعال 1060116116161106  1101

   منار عبد اللطيف رفاعى الرمسيسى 1060116116161110  1100

   منار محمد ابوالقمصان عوض ابراهيم 1060116116166112  1100

   منال السعيد مبروك عبد الفتاح النشار 1060116116161161  1101

امنى صالح مصطفى مرسى ند 1060116116166621  1102    

   منى عبدالسالم عبدالسالم القمرى 1060116116166241  1106

   منى عرفه رزق مصباح 1060116116161001  1101

   منى محمد ابراهيم الدسوقى المنسى 1060116116161642  1101

   مها سامى السيد عبد الحميد غالى 1060116116166440  1101

   موده محسن عبدالسالم محمد الفضالى 1060116146161421  1104

   مى عبدالناصر عبدالصمد العباسى 1060116116161112  1101

  مى محمد عبداللطيف ابراهيم فرج هللا 1060116116166111  1100
 

   مياده عزت توفيق على الحناوى 1060116116161111  1100

   ناديه صفوت ابراهيم احمد السايس 1060116116161110  1101

   ناهد احمد محمود كامل محمد 1060116116166116  1102

   نجوى ابراهيم عبدالوهاب الزيات 1060116116166101  1116
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 (  76  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  نرمين فكرى غازى سالمه 1060116116166141  1111
 

  نعمه غازى عبد الجليل غازى 1060116116166114  1111
 

   نغم فتحى محمد حسن مصطفى لبن 1060116116166611  1111

  نهله عبده ابراهيم عبدالرازق منصور 1060116116161111  1114
 

   نهى رافت السيد عبدالمجيد زيدان 1060116116161101  1111

   نهى فكرى حامد طه 1060116116161100  1110

براهيم السعيد طبلنورا ا 1060116116161062  1110    

  نورا الحسين عبد الحكيم عمر حسن 1060116146161001  1111
 

   نورا نجاح عبدالتواب النقيب 1060116116166101  1112

   نوره لطفى شحاته ابوالندر 1060116116166126  1126

  نورهان محمد ابواليزيد على عسلة 1060116116166612  1121
 

ن النواصرهنورهان محمد خليل حس 1060116116166111  1121    

  نوريهان محمد فتح هللا محمد على 1060116116166101  1121
 

   نيره عبداللطيف محمد عبداللطيف رسالن 1060116116166646  1124

   نيفين احمد امبارك سليمان امبارك 1060116116161601  1121

   هاجر جابر محمد محمد نافع 1060116116161101  1120

بوزينه محمدهاله سعد السيد ا 1060116116166201  1120    

   هايدى عبدالهادى محمد عبدالهادى 1060116116166111  1121

   هبه السيد احمد عبدالهادى بدوى 1060116116166441  1122

   هبه عبد المنعم عبد النبى يوسف 1060116116161011  1166

   هبه محمود شعبان محفوظ عبدالرسول 1060116116161016  1161

زق ابوشعيشع علىهبه نورى عبدالرا 1060116116166001  1161    

   هدى رضا توفيق عليبه 1060116116161144  1161

   هدير عبد القادر محمد عبد القادر البحيرى 1060116116166460  1164

   هدير محمد محمود القاضى 1060116116166160  1161

  هناء نسيم احمد يوسف الفقى 1060116116166414  1160
 

ىهند احمد محمد احمد الدكرور 1060116116161040  1160    

   هند محمد محمد صفيه 1060116116161141  1161

   هند محمود على محمد 1060116116161101  1162

   هويدا عبدالحكيم فتحى محمد عيسى 1060116116166141  1116
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  الئحت جذيذة            ػلن الٌفس                 قسن

 (  77  لجٌت رقن )                    ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــصاال انزقى االكبديًٗ  

  هيام عادل نعمان الصياد 1060116116161122  1111
 

  وفاء بركات عرجاوى محمد حب هللا 1060116116166214  1111
 

   وفاء محمد عبدالوهاب محمد السيد 1060116116161114  1111

  والء احمد سيد احمد محمد البنا 1060116116166114  1114
 

جابر السيد محمود سالم والء 1060116116166110  1111    

   والء جمال محمد عبدالحميد الصباغ 1060116116166411  1110

   والء خيرى مسعود شكر 1060116116161112  1110

  ياسمين احمد بدر عطيه زيدان 1060116116161111  1111
 

   ياسمين سامى محمد شمه 1060116116161140  1112

   ياسمين طلعت قطب فرج نوح 1060116116161160  1116

  ياسمين عصام بدوى دراج 1060116116161111  1111
 

   ياسمين عوض سعداوى يوسف سعداوى 1060116116166112  1111

  يوستينا ايهاب عزيز ميخائيل 1060116116166000  1111
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   فاطمه مصطفى عبد العليم السيد زيد 1060116146161141  1114

لوفا ابراهيم حسانين عيادنوال ابوا 1060116146161601  1111    

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   امل حسين عبد القادر الفرس 1060116116161140  1110

  هاجر مجدى عبدالرازق سعد زعير 1060116116161411  1110
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  الئحت جذيذة     فس                       ػلن الٌ قسن

 ( 78   لجٌت رقن )                    () اًتساب

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد ممدوح محمد حيدر 1060116116161602  1141
 

   اسراء عبدالحميد متولى طاحون 1060116116161114  1141

ء ممدوح السيد ابو زهرهاسرا 1060116116161060  1141   
 

   اسماء راشد محمد يونس الماريه 1060116116161011  1144

   اشجان عبدالسميع يوسف ابوناصر 1060116116161611  1141

   االء محمد مصطفى محمد ابوبكر 1060116116161612  1140

  امنيه محمد رزق على جاويش 1060116116161011  1140
 

عد شتااميره شتا محمد مس 1060116116161211  1141    

   اميره صالح ابو اليزيد مخلوف 1060116116161066  1142

  اميره عبدالحليم محمد عبدالرازق ابوالليف 1060116116161011  1116
 

   ايمان اشرف رمضان عبدالرحمن 1060116116161021  1111

  تسنيم احمد عبدالفتاح البسيقى 1060116116161060  1111
 

احمد خلود صبحى رشاد السيد 1060116116161011  1111    

   خيرى محمد احمد احمد عطاهللا 1060116116161064  1114

   دينا جمال جابر احمد موسى 1060116146161041  1111

   دينا شاكر على عبدالحليم البالصى 1060116116161061  1110

   دينا محمد سعد سالمه اسماعيل 1060116116161010  1110

مرحمه يوسف عبد العزيز يوسف ابراهي 1060116116161011  1111    

   رضا السيد عبدالحميد على حسن 1060116146161114  1112

   رويه عاطف سعد جابر سعد 1060116116161221  1106

   ريم محمد توفيق محمد عرفه 1060116116161100  1101

   ريم ياسر عبدالعظيم دخيل 1060116116161014  1101

   ريهام اشرف ممدوح عبدالونيس 1060116116161161  1101

اره ابراهيم سالم ابراهيم الكيالنىس 1060116116161066  1104    

  ساره احمد على عبد الرحمن اسماعيل 1060116116161611  1101
 

   سحر ابراهيم ابراهيم محمد احمد 1060116116161060  1100

   سمر السيد محمد عبد المجيد 1060116116161011  1100

   سومه عادل عطيه رياض 1060116116161012  1101

ف احمد ابو المكارم محمدشروق اشر 1060116116161011  1102    

   شيماء محمد عبدالوهاب رحيم 1060116116161121  1106
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 (  79  لجٌت رقن )                    () اًتساب

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

م عبد الرازق محمود غلمشصابرين قاس 1060116116161626  1101   
 

   عالم غازى عبد الفتاح محمد عالم 1060116116161001  1101

  على احمد احمد البياع 1060116146161004  1101
 

   على بدير ابراهيم مشعل 1060116116161061  1104

   فاطمه حمدى حسن ناجى 1060116116161412  1101

   محمد احمد عبدالمنعم عبداللطيف 1060116116161120  1100

  محمد اسامه محمد محمد عتمان 1060116116161111  1100
 

   محمد حسنى مغازى محمد محمد 1060116146161001  1101

   محمد مصطفى السيد احمد متولى 1060116116161121  1102

  محمد مصطفى السيد محمد 1060116116161120  1116
 

   مها صبرى محمد مصطفى امين 1060116116161161  1111

يه محمد عبده بريشمى عط 1060116116161166  1111   
 

   نسرين صبحى احمد جمعه 1060116116161161  1111

   هدير ماهر حفنى بيومى 1060116116161200  1114

   هشام محمد عبد النبى رجب احمد 1060116116161620  1111

   هند احمد محرم عبدالرحمن ابو عوف 1060116116161041  1110

 طـــــــالب هحــــــولوى هستجـــــذوى

صف يحًذ انضُٕٓرٖاحًذ يٕ   1110    

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اميره حبيب ابوالوفا عبد الحليم 1060116146161112  1111

  عزه الشحات عبده احمد الغرباوى 1060116146161140  1112
 

   مرفت على اسماعيل محمد الكومى 1060116146161002  1126

اتهدى ايمن محمد محمد ابراهيم الزي 1060116146161111  1121    
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  الئحت جذيذة  (               آلثار اإلسالهيتاالثار )ا قسن

 (  81  لجٌت رقن )             ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد اشرف محمود عبد الحميد احمد 1060116146161122  1461
 

   احمد محمد رمزى عبدالتواب عشوش 1060116116166261  1461

  احمد نبيل بدر بيومى جاويش 1060116146166116  1461
 

   اسماء مبروك عبد الحى محمد مبارك 1060116146161001  1464

   اسماء محمد عبد القادر محمد الدرس 1060116116161122  1461

   اميرة عامر سالم عبدالعال 1060116146161011  1460

  اميره عادل عبد العزيز عبد الهادى عصر 1060116116166106  1460
 

   ايه ابراهيم احمد محمد عويضه 1060116116166161  1461

   ايه عبد المجدى غيث السيد البحيرى 1060116116166011  1462

  ايه عبدالمقصود السيد عيسى 1060116116161601  1416
 

   جهاد محمد فتحى ابراهيم الصباغ 1060116116166210  1411

  جيهان عبدالجواد على ابوحجاج 1060116116161600  1411
 

   حمزه حامد مصطفى يوسف الدياسطى 1060116146161111  1411

   عبد الرحمن محمد محمد هالل 1060116116161111  1414

   مجدى سعيد قمر على النجار 1060116116161401  1411

   محمد ابراهيم محمد احمد منصور 1060116116161116  1410

خالد ابو اليزيد محمد الشافعى محمد 1060116146161111  1410    

   محمد سعد محمد السيد نصار 1060116146166114  1411

   محمد عامر محمد سيد احمد 1060116116161161  1412

   محمد على محمد محمد على 1060116146161111  1416

   محمد مسعود سليم ابراهيم بشت 1060116116166610  1411

عبدالعزيز حمد عيسىمحمود فيصل عبدالحليم  1060116146161611  1411    

   منه هللا توفيق محمد ناصر 1060116116161101  1411

   ميرنا خالد محمد عطيه 1060116116166060  1414

   نورهان اسماعيل حمدى يوسف 1060116116161600  1411

  هدى اسماعيل اسماعيل ابو العطا ابو العال 1060116116161116  1410
 

شكر ياسمين عيسى احمد عيسى 1060116116161611  1410    

 فرصت اولي هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   ابراهيم خالد محمد ابوالنصر 1060116116161161  1411
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  الئحت جذيذة    (             آلثار اإلسالهيتاالثار )ا قسن

 (  81لجٌت رقن )             ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد هانى محمود محمد محمود ابوطاحون 1060116116161110  1411
 

   االء فوزى محمد بيومى دعبس 1060116116161111  1411

  الهام احمد على ابراهيم 1060116146161142  1411
 

   امجد محمد عبد القادر عطيه عبد العزيز 1060116116161110  1414

يم حسيبايمان عبد العظيم ابراه 1060116146161116  1411    

   عهود محمد عبدالعزيز ابراهيم الزفتاوى 1060116146161062  1410

  ندى سعيد كمال محمد الكيالنى 1060116146161422  1410
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

  ابتهال متولى حسن محمد النجار 1060116116161210  1411
 

   صالح عبدالحميد عبدالعزيز عبدالوهاب 1060116116166611  1412

   محمد عطا هللا فتح هللا البربرى 1060116116161104  1446
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 (  18  ة رقم )جله                   ) انتظام(  الئحة جديدة  رصيية (              آلثار املاالثار )ا قسم

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ابراهيم حمدى ابراهيم محمد غازى 1060116116161111  1401
 

   احمد محمد محى الدين عجالن 1060116146161141  1401

  اسراء رضا عبدالعليم عبدالغفار جابر 1060116116161111  1401
 

د المنصف عطية محمداسراء عطية عب 1060116116161146  1404    

   اسراء محمود خميس عبد العزيز 1060116116166410  1401

   اسماء ثروت محمد هنداوى عبد الال 1060116116166114  1400

  اسماء يحيى سعد حسبه 1060116116161666  1400
 

   ايه قطب قطب بسيونى ابوسته 1060116116166111  1401

  تقى عصام بهجت محمد الدباح 1060116116161111  1402
 

   ريم هاشم عبدهللا بظاظو 1060116116161216  1406

  ساره محمد السعيد حجازى 1060116116161162  1401
 

   ساره محمد سعد محمود ابو المجد 1060116116161621  1401

   ساره مختار ابراهيم احمد 1060116116161110  1401

   سكره حمدى سعد عبد الرحيم داود 1060116116161126  1404

   سلمى جابر عبد الحميد عبد الحميد عليمة 1060116116161121  1401

   سمر مسعد احمد احمد فتح هللا 1060116116166114  1400

   شيماء عبد هللا احمد عبد الفتاح الصعيدى 1060116116161411  1400

   صفاء خالد محمد عمر خالد 1060116116161021  1401

   صفوت محمد محمد عبدهللا محمد 1060116116161121  1402

   عايده عماد سند غالى عطيه 1060116116161141  1416

   فلاير عبدالعزيز حسن السيد 1060116116166211  1411

   مارى فخرى توفيق زكى حبشى 1060116116161124  1411

   مى ابراهيم منصور حامد 1060116146161010  1411

  ميرفت حسين انور عبد المجيد العماوى 1060116116161066  1414
 

دالرحيم السيدندى السيد عب 1060116116161011  1411    

   نرمين محمود السيد محمود عبد الدايم 1060116116161116  1410

   نورهان محمود مصطفى محمود ابوطاحون 1060116116161606  1410

   هاجر محمد احمد الدرولى 1060116116166010  1411

   يمنى على بسطاويسى جابر 1060116116161120  1412

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   مصطفى خميس محمد محمود عشرى 1060116146161106  1426
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  الئحت جذيذة  وصريت (              آلثار الاالثار )ا قسن

 ( 82   لجٌت رقن )            ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد رشدى حامد خليل 1060116116161111  1421
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 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
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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     (     ليوًاًيت و الروهاًيت آلثار ااالثار )ا قسن

 (  83  لجٌت رقن )     ) اًتظام(  جذيذة

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص الكبديًٗ انزقى ا 

  السيد محمد السيد عبدالجواد شوغى 1060116116166400  1111
 

   اميره خطاب مهران غرابيل 1060116146161416  1111

  ايمان يحيى محمد ابو زامل 1060116116161110  1111
 

   ايه فريد فريد على صالح 1060116116166160  1114

اء احمد فهمى السحماوىحسن 1060116116161121  1111    

   حوريه فتحى اسماعيل فرج العدوى 1060116116166101  1110

  رقيه محمد محمود الدسوقى 1060116116166102  1110
 

   روده عبدالهادى مصطفى غازى 1060116116161101  1111

   زينب عبد ربه ابراهيم عبد ربه 1060116116166101  1112

اهيم محمد المليجىسميحة عبد الناصر ابر 1060116116166141  1116   
 

   عادل عماد حمدى عبد الكريم ابو العنين 1060116146161424  1111

  عبد هللا محمود محمد عبد القادر 1060116116166022  1111
 

   عالء عاطف محمد ابراهيم عياد 1060116116161411  1111

   فاطمة عبد العليم احمد طه غالى 1060116146161101  1114

مد عيسى يوسفمجدى مح 1060116116161111  1111    

   مروه محمود محمد عبدالعظيم الخياط 1060116116166111  1110

   منه هللا ناصف واصف على شحاتة 1060116116166110  1110

   ميرنا رفعت محمد زياده 1060116116166111  1111

   ميرنا محمد عصام عبد الرحمن امين طعيمة 1060116116161611  1112

ابراهيم عبد اللطيفندا ابراهيم على  1060116116161116  1146    

   هاميس عادل حسن حسن المالحه 1060116116161110  1141

   هايدى محمد السيد محمود ابو جلمبو 1060116116161614  1141

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   ريموندا محمد عبدالرحيم يوسف 1060116116166146  1141

 فرصت ثالثت هي الخارج ـادةطـــــــالب باقـــوى لالػـــ
   سميه محمد بدير عبدالمجيد عبدهللا 1060116116166041  1144
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الئحت   (       ليوًاًيت و الروهاًيت آلثار ااالثار )ا قسن

 ( 83   لجٌت رقن )   () اًتساب  جذيذة

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسماعيل نبيل اسماعيل الدسوقى 1060116116161114  1141
 

   عصام محمد احمد ابوالعدل 1060116116166611  1140

  محمد عبد الناصف عبد العزيز سالم 1060116146161111  1140
 

   مريم مجدى احمد عبدالفتاح 1060116146161100  1141

   منى عبد المجيد سامى الصاوى 1060116146161014  1142

محمد عبدالسالم احمد عبد السالم يوسف 1060116146161110  1116    
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)   الئحت جذيذة                الوكتباث والوؼلوهاث قسن

 (  84  لجٌت رقن )                   اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد السيد احمد الخطيب 1060116116161100  1111
 

   احمد عبد الفتاح صادق ابراهيم على 1060116146161110  1111

  اسراء السيد ابراهيم محمد جاهين 1060116116161162  1111
 

لسيد على غازىاسراء انور ا 1060116146161104  1114    

   اسراء محمد على محمد غانم 1060116116166642  1111

   اسراء محمد محمد عبد التواب شبار 1060116116166141  1110

  اسماء بركات مظهر النحراوى 1060116116161611  1110
 

   اسماء سعد يوسف عبد الحليم 1060116116166211  1111

مداسماء عبدالجبار حسين محمد مح 1060116146161021  1112    

  اسماء مصطفى محمد رسالن 1060116146161111  1106
 

   اسماء هالل ابراهيم محمد محمود السماحى 1060116116161141  1101

  اسماعيل ابراهيم زغلول غازى 1060116116161166  1101
 

   االء عبد الغفار عالم عبد الغفار البر 1060116116161161  1101

   االء يسرى اسماعيل الجمل 1060116116161616  1104

   السيد جمال عبده غازى جواد 1060116146161124  1101

   السيد رافت سعد خالف 1060116116166401  1100

   امال هالل عبد المجيد سالم 1060116116161144  1100

   امانى توفيق ابراهيم توفيق عبدهللا 1060116116166611  1101

   امل عبدالمقصود عباس تراب 1060116116166100  1102

   امل عزت غازى محمد 1060116116161206  1106

   امنيه حسن حلمى على نميس 1060116116161121  1101

   امنيه حسن عبد الخالق حسن نوار 1060116116166121  1101

   اميره احمد حسين احمد 1060116116166006  1101

   اميره جالل الشاملى محمد يحيى 1060116116166211  1104

  اميره حسن محمود على المهدى 1060116116166062  1101
 

   اميره عادل االمير عثمان امين العزب 1060116116166614  1100

   اميره مدحت احمد حسن خليل 1060116116166111  1100

   امينه ابراهيم عبد العاطى احمد داود 1060116146161461  1101

   ايمان محمد عبد العزيز ابراهيم خالد 1060116116161111  1102

شعبانايمان محمد كامل يوسف  1060116116161014  1116    
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)   الئحت جذيذة  الوكتباث والوؼلوهاث               قسن

 (  85  لجٌت رقن )                   اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ايمان محمد محمد اصيل عرفه 1060116116161102  1111
 

   ايناس على ابراهيم احمد عرابى 1060116116166602  1111

  ايه ابراهيم احمد اسماعيل االطير 1060116146161111  1111
 

   ايه السيد محمود محمد حسن الدسوقى 1060116116161110  1114

   ايه عبد الحليم مسعد السيد حامد 1060116146161221  1111

   ايه مقبل محمود عبدالفتاح غازى 1060116116166116  1110

سليمانايه يسرى عبد الونيس احمد  1060116116161012  1110   
 

   ثريا عبد السالم احمد على االجه 1060116146161011  1111

   جهاد مسعد عبدالكريم القروى 1060116116166641  1112

  حسناء صبرى محمود على حسن عطيه 1060116116161060  1126
 

   خلود رشاد منصور محمد شتا 1060116146161114  1121

  خلود عادل ابراهيم حسن غانم 1060116116161100  1121
 

   داليا خميس اسماعيل السيد الوردانى 1060116116161100  1121

   داليا صالح محمود مصطفى االشطل 1060116146161111  1124

   دعاء ابراهيم خليل ابو خضره 1060116116161466  1121

   دعاء السيد السعيد حسن الطحطاوى 1060116116161421  1120

   دينا رفعت السعيد عليبه 1060116116161604  1120

   دينا قاسم السيد قاسم 1060116146161414  1121

   راجيه حامد محمد عبدالجليل عبده الهنداوى 1060116116166011  1122

   رانيا شعبان عبد المعطى عبد المعطى نوير 1060116116161420  1066

   رانيا صالح محمد محمد خفاجى 1060116116161116  1061

   رانيا محمد احمد الحمراوى 1060116116161424  1061

   رحمه محمد ابراهيم محمد قنعر 1060116116166611  1061

   رحمه يسرى عبد القادر محمد محمود 1060116116166111  1064

  رنا محمود احمد الحكيم 1060116146161110  1061
 

   رويدا مصطفى ابراهيم حسين 1060116116161161  1060

   ريم محمد احمد الحليسى 1060116116161601  1060

بداللطيف حسنزينب على ع 1060116116161211  1061    

   ساره ابراهيم امام محمد عبدالرحمن 1060116116161001  1062

   ساره خالد سعيد ابو حادش 1060116116161612  1016
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)   الئحت جذيذة  الوكتباث والوؼلوهاث               قسن

 (  86  لجٌت رقن )                   اًتظام(

 يالحظبد  عانتٕقي ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  سالى عادل عبد الستار عبدالسالم العربى 1060116146161112  1011
 

   سعاد السيد توفيق احمد على 1060116116166421  1011

  سعيده محمد محمود فليفل 1060116116161141  1011
 

   سلمى على مصطفى محمدغنيم 1060116116161606  1014

   سلوى يسرى السيد مصطفى سيد احمد 1060116116166014  1011

   سماح السيد محمد على الحلبى 1060116116161111  1010

  سهام عاصم عوض نصر 1060116146161111  1010
 

   شروق عادل سرى بدران عزب 1060116116166012  1011

   شريف عالء فرحات عبدالقادر 1060116116161411  1012

  شيماء اشرف انيس محمد النصراوى 1060116146161116  1016
 

ربيع ابراهيم ابو النجاه الحكيمى شيماء 1060116146166111  1011    

  شيماء يوسف عبدالقوى الزغبى 1060116116161111  1011
 

   عادل احمد محمد السيد المستكاوى 1060116116161160  1011

   عادل يسرى على غازى عبدهللا 1060116116161142  1014

   عاطف ابراهيم السيد محمد عبد النبى 1060116116161161  1011

   عزه عبد المجيد عبد ربه سعد حلحيل 1060116116161414  1010

   على احمد على اسماعيل خير هللا 1060116146161010  1010

   فاطمه محمد حسن محمد ابو سالمه 1060116146161416  1011

   ليلى الششتاوى الششتاوى عبد الحليم 1060116116161010  1012

   محمد ابراهيم مصطفى عبدالرحمن الدهمه 1060116116161126  1016

   محمد ناجى محمد على اسماعيل 1060116116166111  1011

   مرنا محمد توفيق على محمد 1060116116161041  1011

   مروان محمود محروس على غزال 1060116146161111  1011

   مروه حموده احمد على 1060116146161416  1014

  مروه صالح عبدالسالم عبدالقادر الصعيدى 1060116116161200  1011
 

روه محمد احمد محمد الزيادىم 1060116116161101  1010    

   مصطفى محمود عبد الحميد بطيخ 1060116116161421  1010

   منار ابوالمجد حسين على 1060116146161421  1011

   منار عبد الحليم المرسى تبع السيد 1060116146161111  1012

   منى اسماعيل عبد المقصود غنيم 1060116116161211  1046
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)   الئحت جذيذة          الوكتباث والوؼلوهاث       قسن

 (  87  لجٌت رقن )                   اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  مى عبدالعزيز محمد عبدالغنى حنوره 1060116116166112  1041
 

   نبيله مصطفى محمد محمد عيد 1060116116166166  1041

وسف ابراهيم الشالندى عبدهللا ي 1060116116161112  1041   
 

   نوران عبد الناصر عمر حمزه على 1060116116161102  1044

   نورهان ابراهيم محمد بدر 1060116116161121  1041

   نورهان جمال فتوح محمد عبدالنبى 1060116146161112  1040

  نيره رضا حافظ عبدهللا 1060116116161161  1040
 

قبالنهاجر ابراهيم محمد ابراهيم  1060116116161011  1041    

   هاجر ساطع عبد الحميد جاد 1060116116161461  1042

  هبه هللا مروان فوزى النجار 1060116116166260  1016
 

   هدير محمد الحسينى بشر 1060116116161211  1011

  هدير هانى محمد عبد الواحد هانى 1060116146161611  1011
 

   هناء صابر ابراهيم مسلم جوده 1060116116161111  1011

   وفاء عبده عبد الباعث على حسين غالب 1060116116166101  1014

   وفاء محمد سعيد عباس 1060116146161016  1011

   والء على صابر ابو شنب 1060116146166011  1010

   والء محمد احمد سعد 1060116116161164  1010

   ياسمين ابراهيم ابراهيم صالح 1060116116166011  1011

حمود حسانينياسمين محمد حلمى م 1060116146161001  1012    

   ياسمين محمد محمود محمد عجوه 1060116116161421  1006

   ياسمين محمد يوسف السعيد 1060116116161600  1001

   يسرا محمد عبد الحى تاج الدين 1060116116161161  1001

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   بسمه جمال احمد عمام 1060116146161211  1001

نبيل محمد مرسى ابراهيم ساره 1060116146161211  1004    

   محمد حلمى محمد فرحات 1060116116166126  1001
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)   الئحت جذيذة  الوكتباث والوؼلوهاث               قسن

 (  87  لجٌت رقن )                   اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

 فرصت اولي هي الخارج ب باقـــوى لالػــــادةطـــــــال
  ضحى عبد العزيز عبد القادر احمد بدير 1060116116161166  1000

 

   مرام رائد ابراهيم يوسف احمد العبد 1060116116161410  1000

   نهال بهجت احمد محمد سعد 1060116116166161  1001

   نورهان محمد دويدار على دويدار 1060116116166111  1002

  ياسمين محمود صالح زكى احمد الخياط 1060116116161104  1006
 

 فرصت ثاًيت هي الخارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   ساره صبرى محمود على حسن عطيه 1060116116166416  1001
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)   الئحت جذيذة  الوكتباث والوؼلوهاث               قسن

 (  88  لجٌت رقن )             اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسماء بسيونى حسن حامد 1060116116161216  1061
 

خطابىامنيه محمد سعد محمد اال 1060116116161616  1061    

  ايمان السيد عبدالستار محمود الجمل 1060116116161111  1061
 

   ايمان شريف محمد ابراهيم احمد 1060116116161106  1064

   ايمان محمد خليل الجدى 1060116116161611  1061

   ايناس اشرف عبدالمنعم كمون 1060116146161021  1060

  جيهان محمد محمد عبد الجواد شوالى 1060116116161421  1060
 

   حنان صبحى احمد محمد كمون 1060116116161114  1061

   خالد محسوب السيد بسطويسى 1060116116161006  1062

  خلود مراد االمير السعيد سعده 1060116116161110  1016
 

   رانيا عبد الرازق محمد سيد احمد 1060116116161016  1011

  رانيا يحيى فتحى الباز 1060116116161102  1011
 

   ساره محمد فهمى المنفى 1060116146161440  1011

   سالى مامون يوسف النجار 1060116116161420  1014

   ساميه ذكى على على غزالن 1060116116161114  1011

   سعيده على حسنى على الفاضلى 1060116116161211  1010

   سلمى محمد زكى مصطفى شرف 1060116116161110  1010

   سلمى مصطفى محمد محمد الشرقاوى 1060116116161111  1011

   سمر سعيد ابراهيم القصار 1060116146161404  1012

   سهيله نبيل السيد رجب رسالن 1060116146161100  1016

   شيماء طارق محمد نقيطه 1060116116161111  1011

   عادل عبدالباسط فرحات على رمضان 1060116116161116  1011

   عبير سعيد سعيد عرجاوى المسيرى 1060116116161111  1011

   عبير فرج على جمعه 1060116116161112  1014

  على محمد جابر صالح 1060116146161011  1011
 

   محمد شهدى احمد بدران غنيم 1060116146161211  1010

   محمود رضا شفيق عبداللطيف عزيه 1060116116161110  1010

   مروه احمد سالم احمد الجداوى 1060116146161241  1011

ح زغلولمصطفى احمد مدحت عبد الفتا 1060116116161161  1012    

   مصطفى اسماعيل ابوالعنين عطيه 1060116116161144  1016
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  الئحت جذيذة     الوكتباث والوؼلوهاث               قسن

 ( 89   لجٌت رقن )             ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  مى محمد فرج يوسف 1060116116161111  1011
 

   ناديه ماهر عبدالفتاح الجوهرى 1060116146161212  1011

  نرمين الهاللى محمد الشربينى عرابى 1060116116161124  1011
 

   نورهان حازم محمد البدالى 1060116116161011  1014

   نورهان عصام ابراهيم عبد الدايم ابراهيم 1060116146161011  1011

   نيره محمد محمد ابراهيم حرفوش 1060116116161610  1010

  هاله سعيد محمد محمد عبد الباقى 1060116146161114  1010
 

   هبه احمد مرسى سالم 1060116116161420  1011

   هند محمد انور ادريس ابراهيم 1060116116161146  1012

  هويدا ابراهيم محمد عبدالرازق ابوابراهيم 1060116116161112  1046
 

   ياسر محمد فكرى البيلى الشناوى حطب 1060116146161241  1041

  ياسمين شاهين السيد اسماعيل عمر 1060116116161201  1041
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اسالم عبد الناصر احمد تمام 1060116146161210  1041

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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            اللغاث الشرقيت )اسالهي(    قسن

 (  91  لجٌت رقن )            ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  عز الدين عطيه عطيه ابو عامر 1060116146166001  1001
 

   فاطمه على عبدالمعطى على 1060116116161111  1001

اب شتيةمحمد عبد الوهاب كتير عبد الوه 1060116116161611  1001   
 

   هدير عنتر على نصار 1060116116161124  1004

     

     

    
 

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خبيعخ كفز انشيخ     

 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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

  ةالئحت جذيذ      اللغاث الشرقيت )اسالهي(          قسن

 (  91  لجٌت رقن )         ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  احمد جمعه الشرنوبى فضل 1060116146161421  1001
 

   احمد رضا محمد جادهللا 1060116146161040  1000

  احمد محمد فرج بدوى خالد 1060116146161100  1000
 

مد موسى ابراهيمدنيا موسى مح 1060116146161012  1001    

   ريهام ابراهيم زكى حوطل 1060116116161111  1002

   ساره شاكر محمد االحول 1060116146161110  1006

  فاطمه يوسف رمضان يوسف الهاسكى 1060116146161001  1001
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 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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     اللغاث الشرقيت ) ػبرى (          قسن

 (  91  لجٌت رقن )      ) اًتظام(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  اسماء عطيه على عطيه حمد 1060116116161110  1021
 

سليمان داوددينا محمد احمد  1060116116166211  1021    

  رنا احمد محمد بحيرى حسين 1060116116166110  1021
 

   ريهام ابراهيم الطنطاوى عبد الحميد 1060116116161601  1024

   صفاء سعد سليمان عبدالواحد سليمان 1060116116166614  1021

   مصطفى حسام بدرى على حسن 1060116146161161  1020

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   رضا سيد محمد التهامى 1060116116161014  1020

   شريف محمد السعيد حسن شريف 1060116146161141  1021
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 Faculty of Arts                                       كهيـــخ اآلداة                                                                                         

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انتعهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 8102/8102 للعام جامعي      الثالثة                    طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كهيخ يتًيزح فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ عهٗ انًضتٕٖ انًحهٗ ٔاالقهيًٗ –خبيعخ كفز انشيخ   –انزؤيخ : كهيخ االداة 
 

تًبعيخ ٔانهغبد فٗ انًدتًع يٍ خالل اعذاد خزيح يتًيز ثبنقذرح عهٗ انًُبفضخ فٗ صٕق انعًم انٗ َشز انثقبفخ ٔانًعزفخ فٗ يدبالد انعهٕو االَضبَيخ ٔاالخ –خبيعخ كفز انشيخ –انزصبنخ: تضعٗ كهيخ االداة 

 ٔاخزاء ثحٕث عهًيخ تٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًحهيخ ٔاالقهيًيخ فٗ اطبر يٍ انقيى 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      اللغاث الشرقيت )ػبرى(           قسن

 ( 92   لجٌت رقن )           ) اًتساب(

 يالحظبد  انتٕقيع ىـــــــــــــاالص انزقى االكبديًٗ  

  ايه عالء الدين السيد عبدالعزيز جعفر 1060116116161200  1022
 

   فكرى مصطفى فكرى عبدالهادى عبد الحليم 1060116116166601  1166

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   عزه ابراهيم محمد السيد غالى 1060116116161001  1161

  لولو السيد محمود حسنى محمود الغباشى 1060116116161111  1161
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


