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الئحت جذيذة              قسن اللغت الؼربيت            

 ( 1  لجٌت رقن )               ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابراهيم رشاد عبد الفتاح العيسوى 2712231251213111  7
 

  احمد عيد احمد زؼلوله 2712231251213411  1
 

   احمد محمد ابوالفتوح عمر 2712231241213531  3

   احمد محمد محمد الدياسطى 2712231251211771  4

 انشؼش فٗ انؼظش انؼجبعٗ  احمد مصطفى محمود محمد مصطفى 2712231251212161  5

   اسراء طارق على عبدالحميد 2712231251212133  6

   اسراء عبدالحى قطب شتا 2712231251214461  1

   اسراء محمد السيد على البابلى 2712231241212346  8

   اسالم ابراهيم خطاب ابراهيم حامد 2712231251212142  9

   اسالم ناصر عبد الؽنى السيد بكر 2712231251213426  71

  اسماء ابراهيم عبد العزيز دراز 2712231251211216  77
 

 انزظٕف االعاليٗ  اسماء بكر محسن رشاد 2712231251212114  71

  اسماء رشاد عبد العزيز على شلبى 2712231251212357  73
 

 6انُؾٕ ٔانظشف   اسماء رمضان محمود رمضان 2712231251214473  74

   اسماء عبد الفتاح محمد عبد الفتاح المؽربى 2712231251213113  75

   اسماء عبد اللطيؾ متولى يونس 2712231251212722  76

مداسماء عماد فهيم على مح 2712231251212113  71  انزظٕف االعاليٗ  

 + يزاْت فمٓيخ 6انُؾٕ ٔانظشف   اسماء فتحى ابراهيم احمد ابويوسؾ 2712231251214461  78

   اسماء كرم جاد الرب محمد 2712231251212136  79

 6انُؾٕ ٔانظشف   اسماء محمد ابراهيم شتا 2712231251213114  11

   اسماء محمد محمود ابراهيم موسى 2712231251212322  17

 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  اسماء ممدوح على على جلو 2712231251213117  11

 6انُؾٕ ٔانظشف   اسماء هانى زكريا الشاملى ابراهيم 2712231251213422  13

   اصاله عبدالوهاب محمد حسين 2712231251212753  14

   االء محمد محمد محمود المحالوى 2712231251213221  15

 انزظٕف االعاليٗ  االء محمود يوسؾ محمود 2712231251212654  16

  الزهراء مجدى عبد العزيز محمداالسرج 2712231251213422  11
 

   الشناوى سعيد الشناوى محمود حبوظه 2712231251211171  18

   الهام مصطفى عبد الفتاح محمد حمدون 2712231251212431  19

  امانى محمد سعد سالم سلومه 2712231251212116  31
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 (  2 لجٌت رقن )       ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  امنيه ماجد عبدالسالم على ؼانم 2712231251212132  37
 

  امنيه محمد عبدالستار محمد 2712231251211715  31
 انزظٕف االعاليٗ

   امنيه محمود مسعود نوار 2712231251213115  33

  اميره عادل على ابراهيم شحاته 2712231251212464  34
 

  اميره عبدالعزيز محمد فوده 2712231251213112  35
 

  اميره محمد السعيد مطر 2712231251211171  36
 

   امينه ابراهيم احمد عبدالحكيم البنا 2712231251211151  31

   اهداء عبدالجواد عبدالجواد بدوى البدوى 2712231251213117  38

  ايمان حماده حماده على 2712231251212622  39
 انزظٕف االعاليٗ

   ايمان حمدى احمد ابوزيد 2712231251213137  41

 6انُؾٕ ٔانظشف   ايمان خميس شحاتة ابراهيم سرور 2712231251212121  47

   ايمان زيدان على سالم زيدان 2712231251213565  41

 انزظٕف االعاليٗ  ايمان سامى محمد الشربينى 2712231251213317  43

 انزظٕف االعاليٗ  ايمان سعد يوسؾ محمود ابو شحاته 2712231251213413  44

  ايمان سمير كامل محمد الطواجنى 2712231251213211  45
 

   ايمان عبد الحميد ابو الفتوح عبد الرازق 2712231251211766  46

+ انُضش فٗ انؼظش  انزظٕف االعاليٗ  ايمان عبد الرحمن حجازى حجازى  2712231251211217  41

 انؼجبعٗ

   ايمان عبدالونيس جبر نصر القط 2712231251212172  48

   ايمان كرم عبدالفتاح عيسى 2712231251212224  49

   ايمان لبيب السعيد زاكى سعد 2712231251212161  51

حكيم محمد حجازىايمان محمد عبدال 2712231251212111  57   انزظٕف االعاليٗ  

 ػهى انًؼبَٗ  ايمان محمد فكرى البيلى الشناوى حطب 2712231251212136  51

   ايمان محمود يوسؾ الدناصورى 2712231251211221  53

   ايمان مصطفى محمد ابراهيم درؼام 2712231251213251  54

   ايه اسماعيل قطب اسماعيل سرور 2712231251212726  55

   ايه عبدالشافى عبدالرحيم على الدين 2712231251213124  56

   ايه على ابواليزيد محمد الدخاخنى 2712231251213532  51

   ايه فرج محمد حسن يوسؾ 2712231251213111  58

   بثينه حمدى عبدالمنعم محمد السعداوى 2712231251212114  59

   بسمه رمضان عمر احمد فرج 2712231251212127  61
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 ( 3 لجٌت رقن )                ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   بسمه عبد الحميد زكريا عبدالخالق 2712231251212226  67

   بسمه عالء الدين سمير عبد الحميد 2712231251212743  61

   بسمه محمد احمد مصطفى 2712231251213413  63

   جهاد حسن حسن حسن السموخلى 2712231251213121  64

   جهاد فوزى احمد حافظ مرزوق 2712231251213223  65

   جيهان احمد منجود سليمان رزق 2712231251213131  66

   جيهان السيد محمد ابراهيم حمد 2712231251213514  61

مد محمد عرجاوىحسام مح 2712231251211723  68    

   حسناء بالل حسين احمد بالل 2712231251213111  69

   حسين احمد شحاته سالم 2712231251212612  11

 انزظٕف االعاليٗ  حنان السيد ثابت سليمان 2712231251212226  17

   حنان رمضان عبدهللا على 2712231251212633  11

   حنان شوقى كمال محمد ابراهيم 2712231251212752  13

   حنان فتحى عبد المحسن المنوفى 2712231251211252  14

  حنان محمد عبدالحميد منجى الشورى 2712231251212634  15
 

   حياه مصلح زعفان معوض شميس 2712231251213166  16

   خضره امجد سيد احمد سرحان 2712231251213111  11

  خلود احمد كامل احمد كامل 2712231241211351  18
 6انُؾٕ ٔانظشف  + ػهى انًؼبَٗ

   خلود محمد احمد محمد اسماعيل 2712231251212735  19

  دينا ابراهيم هالل المزين 2712231251211264  81
 

 انزظٕف االعاليٗ  دينا الشحات السيد عبد العليم 2712231251212737  87

   دينا حفظى محمد حسن 2712231251212142  81

عمر دينار محمود محمد احمد 2712231251212732  83    

   رانيا اسماعيل ابراهيم محمد حسن 2712231251212273  84

   رانيا محمود محمود العمروسى 2712231251212522  85

   رحاب عبدربه موسى عبدربه البيطانى 2712231251213212  86

   رحاب مصطفى كرم عبد الكريم 2712231251212443  81

   رؼده جابر بالل حمد 2712231251213112  88

   روان ابراهيم عبدالؽنى جادهللا 2712231251214426  89

 يزاْت فمٓيخ  رودينه حسين محمد ابوعبدهللا 2712231241212474  91
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             قسن اللغت الؼربيت          ) اًتظام(

 ( 4 الئحت جذيذة                  لجٌت رقن ) 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   ريم صبرى على السيد البشالوى 2712231221211152  97

   ريم على محمد احمد على جازيه 2712231251213142  91

   ريهام عادل احمد السماحى 2712231251212672  93

   ساره رمضان الدسوقى رمضان شعالن 2712231251213416  94

   سحر عبدالمهيمن احمد سلمان 2712231251213566  95

   سحر محمد عبدالستار ابوحويج 2712231251213431  96

   سلوى حسين حسين ابو ناصر 2712231251211246  91

   سلوى محمد شحاته هالل 2712231251212532  98

   سلوى مصطفى محمد محمد الشهاوى 2712231251213212  99

   سماسم السيد احمد ابو عبد هللا 2712231251211227  711

ى احمدسمر السيد مصطف 2712231251212754  717  نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  

   سمر مرشدى مسعد البحيرى 2712231251213311  711

   سمية حمدى محمد عبدالعاطى العسقول 2712231251213143  713

   سميره ممدوح الدمراوى عراقى 2712231251211155  714

  سنيه طه محمد عبدالجواد عطيه 2712231251212662  715
 

حمد محمد جاب هللا شرابىسها م 2712231251213225  716    

   سهير احمد حسن محمد حسن 2712231251212271  711

  سوزان عادل عبدالفتاح السعيد على 2712231251213242  718
 

 انزظٕف االعاليٗ  شربات عبد العظيم ابو الحديد زؼلول 2712231251212122  719

  شروق محمود عبدالحميد عطيه المؽربى 2712231251212122  771
 

   شريفه ابراهيم وفا ابراهيم محمد 2712231251212725  777

  شريهان محمد ابراهيم محمود 2712231251213231  771
 

   شيماء خالد فريز مرشدى ابوالخير 2712231251211221  773

   شيماء رضا عبدالكريم ابراهيم مصطفى 2712231251213441  774

   شيماء سيد احمد سيد احمد محمد احمد جادهللا 2712231251213231  775

 6انُؾٕ ٔانظشف   شيماء عبد الناصر عبد الواحد احمد 2712231251213111  776

 انزظٕف االعاليٗ  شيماء على عبدالقادر السيد الفار 2712231251213174  771

   شيماء فرج السعيد محمد الشامى 2712231251212674  778

   صبرين فتحى مصطفى مصطفى قناوى 2712231251212717  779

   صبريه عبدالؽنى محمد احمد خطاب 2712231251213172  711
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الئحت جذيذة              قسن اللغت الؼربيت          

 (  5لجٌت رقن )                ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 زظٕف االعاليٗان+  6انُؾٕ ٔانظشف   صفاء حسن عبداللطيؾ رزق محمد 2712231251212731  717

   صفاء مصطفى محمد احمد عبدالرازق 2712231251213136  711

   عايده على سليمان الجمل 2712231251212745  713

   عبد الحى محمود متولى احمد نوح 2712231251212712  714

   عبد الرحمن اشرؾ على محمد 2712231251213225  715

نعبد الفتاح احمد عبد الفتاح دهي 2712231241211417  716   
 

   عبد الكريم عبد الرحمن السيد سليمان 2712231241212314  711

 نظرية االدب  عبد هللا السعيد عبد النبى الباجورى 2712231251212314  718

   عزيزه محمد سليمان سعد 2712231251213111  719

 انزظٕف االعاليٗ  عصمت محمد عبدالرحيم كريم 2712231241212472  731

بدالحكيم رحيم عبدالحميدعطيه ع 2712231251212113  737    

   ؼاده اسامه رفاعى حسن 2712231251212746  731

 انزظٕف االعاليٗ  ؼاليه محمد على محمد عبدالسالم 2712231251213122  733

   فاتن على هللا حسن شيكار 2712231251213222  734

 نظرية االدب  فاطمه انور محمد السيد صالح 2712231251212766  735

 نظرية االدب  فاطمه حنفى خليل ابراهيم 2712231251212767  736

  فاطمه زينهم عبد الحميد محمد الخابيه 2712231251211141  731
 

  فاطمه سالم محمد عبدالعليم النشار 2712231251212124  738
 انزظٕف االعاليٗ

   فاطمه صبحى احمد ابو العال 2712231251212413  739

   فاطمه على محمد بدر 2712231251213316  741

   فاطمه ؼزال ابراهيم محمد مرزه 2712231251213112  747

   فايزه احمد محمد حسن الشافعى 2712231251213711  741

  فتحيه ايمن قطب عبدالفتاح 2712231251213123  743
 

   فكريه السيد عبد الحميد الشراكى 2712231251213423  744

  فوزيه عبدالهادى السيد عبدالهادى 2712231251212762  745
 يزاْت فمٓيخ

   كواكب صالح المعداوى بلبل 2712231251213111  746

 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  لبنى ابو الفتوح مصطفى يوسؾ داود 2712231251212125  741

   لبنى عطيه احمد الديباوى 2712231251211112  748

   لمياء السيد ابراهيم البطاط 2712231251213111  749

بد الحى سيد احمدليلى ايمن السيد ع 2712231251213461  751    
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 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 6انُؾٕ ٔانظشف   محمد الهادى محمد بكر الكفراوى 2712231251213321  757

   محمد حامد السيد احمد ابراهيم 2712231251212126  751

 نظرية االدب  محمد عادل رمضان محمد صالح 2712231241213542  753

 يزاْت فمٓيخ  محمد عبد الحميد السيد محمد الدسوقى 2712231251213262  754

 نظرية االدب  محمد مرشدى حسن خضر 2712231241212311  755

   محمد منصور عبدالسيد السعداوى 2712231251213332  756

  محمود سيد احمد فارس ابراهيم كلبوش 2712231251212312  751
 

   محمود محمد ابو الفتوح مبروك العتيقى 2712231251211172  758

  محمود محمد عبدالمجيد مسيوؼه 2712231251213513  759
 

   مرفت السيد عزت الديب 2712231251214474  761

 6ٔانظشف  انُؾٕ  مروه ايمن محمد حامد شباره 2712231251212125  767

 انزظٕف االعاليٗ  مريم رجب عبدالسميع رجب العسقول 2712231251213151  761

   مريهان شهاب الدين مسعد شهاب الدين 2712231251213121  763

   مسعده صابر عرابى ابوجازية 2712231251213567  764

   مسعود احمد السيد الشهاوى 2712231251212611  765

بدالصمد ابولبنمشيره بدوى ع 2712231251211212  766    

   منال مدحت عبدالمولى عبدالعزيز 2712231251212731  761

   منى جمال ابراهيم المعصراوى 2712231251212752  768

   منى على ابراهيم حسن 2712231251212171  769

   منى محمد مرسى محمد مرزه 2712231251213212  711

   مها احمد ابراهيم ؼانم 2712231251212751  717

 6انُؾٕ ٔانظشف  + نظرية االدب  موده السعيد سالمه على ابو الروس 2712231251213374  711

 6انُؾٕ ٔانظشف   مى ابراهيم عبدالمقصود حسن المزين 2712231251212372  713

  مى السيد رمضان خليفة سليمان 4317411411411061  471
 لؽات شرقية ) فارسى او عبرى ( +التصوؾ االسالمى

ال محمد حسب هللامى كم 2712231251212731  715    

   مياده محمد عزت ابواليزيد االطروش 2712231251213541  716

   نادره سعد السيد محمد سعد 2712231251212643  711

   ناديه خالد انور السعودى 2712231251211252  718

   ناديه فتحى محمود محمد على سليمان 2712231251212375  719

العزيزناديه محمد على عبد  2712231251212162  781  يزاْت فمٓيخ  
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   ناديه مصطفى على الصعيدى 2712231251212171  787

الحليم نجاه محمد يوسؾ عبد 2712231241211324  781    

   نجوى ابراهيم عبد الحميد السيد العدل 2712231251212145  783

   نجوى محمود محمد محمد ابو حلوه 2712231251213125  784

   نرمين فتح هللا عبد هللا خطاب 2712231251213574  785

   نسرين شاكر لبيب القصاص 2712231251211236  786

ذلىنسرين نبيل سعد محمود الشا 2712231251211114  781    

   نسمه ابراهيم عبد النبى موسى 2712231251212747  788

   نسمه احمد عبد الوهاب احمد البحراوى 2712231251211143  789

   نسمه فوزى عبد الحليم ؼلوش 2712231251212252  791

 نظرية االدب  نشوى كامل محمد الشريؾ 2712231251213245  797

   نشوى هاشم محمود المنجد 2712231251213652  791

 ادة انًغشة ٔاالَذنظ  نهله عبده سيد احمد المدهون 2712231251211261  793

   نورهان عبدالجواد عبدالفتاح الدسوقى عبد الفتاح 2712231251213731  794

   نورهان عطيه عبده السنهورى 2712231251211123  795

 ادة انًغشة ٔاالَذنظ  نورهان مسعد الشحات ذكى عماره 2712231251213427  796

 نظرية االدب  هاجر عبد المنعم كامل احمد جاد هللا 2712231251213221  791

   هاجر محمد فتح هللا متولى بعرنجه 2712231251213154  798

   هاله احمد عبد الجواد محمد 2712231251212751  799

   هاله بكرى طه ابراهيم عمار 2712231251212557  111

   هبه سعدون على عبدالعال ابوزيد 2712231251213126  117

 انزظٕف االعاليٗ  هبه نصر حسن ابوالمجد شرشير 2712231251213131  111

 انزظٕف االعاليٗ  هدى السيد جابر عبد السالم كساب 2712231251213445  113

  هدى محمد على على النيل 2712231251213222  114
 

  هدير رمزى رمضان سرور 2712231251212462  115
 

د العال سالمههناء كمال محمود عب 2712231251212121  116  انزظٕف االعاليٗ  

 انزظٕف االعاليٗ  هند احمد عبدالعليم ابراهيم العشرى 2712231251213353  111

   هند بكر محمد الدؼيدى 2712231251212371  118

 انزظٕف االعاليٗ  هند رافت حسنى عبد الخالق 2712231251213357  119

  هند رمضان محمد عبد العزيز 2712231251212732  171
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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                اللغت الؼربيت           قسن

 (  8 لجٌت رقن )                      ) اًتظام (

 يغهغم
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ 

 نظرية االدب  هند قدرى رمضان عبدالرسول 2712231251212171  177

ىهند محروس سعد عبدالعاط 2712231251213114  171    

   وفاء عبد الناصر عبد المنعم عبد العزيز ابوالعنين 2712231251213216  173

   وفاء عبدالجواد يوسؾ دهين 2712231251213241  174

   والء سعد بسطويسى عطاهللا 2712231251212211  175

   والء محمد ابراهيم محمد حموده 2712231251212646  176

ى عبدالعزيز حربياسمين السعيد عبدالعاط 2712231251213121  171  انزظٕف االعاليٗ  

 انزظٕف االعاليٗ  ياسمين جمال عبدالمطلب النجار 2712231251212221  178

 انزظٕف االعاليٗ  ياسمين سلطان احمد يوسؾ حسن 2712231251212111  179

 انزظٕف االعاليٗ  ياسمين على السعيد السيد عبدالباقى 2712231251211125  111

محمد السيد عبد الرحيم ياسمين 2712231251213722  117  انزظٕف االعاليٗ  

 6انُؾٕ ٔانظشف   ياسمين محمد نبيه ابراهيم جربيع 2712231251212221  111

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

 عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ " غيبة "  احمد ابراهيم احمد ؼريب 2712231231212126  113

الباسط حميده اسماء اسماعيل عبد 2712231231212411  114  غيبة انزشو انضبَٗ " ػزس يشضٗ "  

+ االدة انًمبسٌ + نغخ اَغهيضيخ 1انُؾٕ ٔانظشف   محمود عبد الحليم عبد البصير عبد الحليم 2712231211211135  115

 3ط

 طالب باقوى لالػادة فرصت ثالثت هي الخارج 
ادة يظش  + 8َؾٕ ٔطشف  + ذيشربسيخ يظش انؾ  بسنت شعبان عبد الرحمن رمضان 4317411101414116  116

+ اطٕل انفمخ ٔلضبيب  االعاليٗ يٍ االيٕثييٍ انٗ انًًبنيك

+ شؼش ؽذيش + فهغفخ اعالييخ  فمخ انهغخ اعالييخ +

  3ُضش فٗ انؼظش انؼجبعٗ طان+ 1ط

+ 8َؾٕ ٔطشف  + ربسيخ يظش انؾذيشاالدة انًمبسٌ +   دينا ابراهيم احمد ابوحطب 4317411101414410  111

فمخ اطٕل  + يظش االعاليٗ يٍ االيٕثييٍ انٗ انًًبنيكادة 

+  فمخ انهغخ+  انُمذ االدثٗ انؾذيش ٔلضبيب اعالييخ +

 3َظشيخ االدة ط

 هي الخارج خاهســــت طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة  فرصت

االعاليٗ يٍ االيٕثييٍ ادة يظش  ربسيخ يظش انؾذيش +  يؾًذ انشيشيُٗ ػجذ انغُٗ يؾًذ  4317411101414711  118

+انُمذ االدثٗ انؾذيش+ فمخ انهغخ + انشؼش  انٗ انًًبنيك

 انؾذيش +َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ 
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الئحت              قسن اللغت الؼربيت     ) اًتظام(

 م                             لجٌت رقن  ) (1985

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع ــــبنـــتكــٕد انطــــ يغهغم

 هي الخارج ثاهٌتطالب باقوى لالػادة فرصت 

 االدة انؼشثٗ فٗ انمشٌ انشاثغ انٓغشٖ  مى نبيل عبدالمجيد عليبه 4317411101411416 
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 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

71 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت جذيذة                 قسن اللغت الؼربيت          

 ( 9  لجٌت رقن )        ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

براهيم عبدالجواد على درويشابراهيم جمال ا 2712231251213163  147  6انُؾٕ ٔانظشف   

 6انُؾٕ ٔانظشف   ابراهيم درؼام ابراهيم ابو ؼازى 2712231251214111  141

  ابراهيم على محمد على فايد 2712231251213164  143
 

 يزاْت فمٓيخ + 6انُؾٕ ٔانظشف   ابراهيم محمد احمد محمد طلحه 2712231251213165  144

ابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد 2712231241213257  145  6انُؾٕ ٔانظشف   

 + فمّ انهغخ انزظٕف االعاليٗ  احمد ابراهيم محمود بلقدار 2712231251213167  146

  احمد جمال عبد العزيز زياده 2712231251213161  141
 يزاْت فمٓيخ + 6انُؾٕ ٔانظشف 

 6انُؾٕ ٔانظشف   احمد رضا عبدالعظيم الجوهرى 2712231251213171  148

   احمد شلبى عبدالحميد اسماعيل 2712231251213172  149

   احمد على رمضان عبد الفتاح 2712231251213174  151

   احمد محمد رفعت سعيد 2712231241213215  157

 ػهى انًؼبَٗ  احمد محمد ؼازى ابو حليمه 2712231251213172  151

6انُؾٕ ٔانظشف   احمد محمود عبدالتواب فرج 2712231251213121  153  

6انُؾٕ ٔانظشف   اسامه السعيد عبدالحميد بريك عبد القوى 2712231251213123  154  

   اسراء عبدالروؾ محمد عبدالرازق ابوالليؾ 2712231251213125  155

   اسراء عبدالقادر مصطفى المنسى 2712231251213126  156

 انزظٕف االعاليٗ  اسراء مصباح عبدالحى محمد 2712231251213127  151

 يزاْت فمٓيخ  اسراء ناظى السيد سرور 2712231251213733  158

   اسراء وهبه على يوسؾ العطار 2712231251213122  159

   اسالم رضا ابراهيم محمد عبد الكريم 2712231241213311  161

 انزظٕف االعاليٗ  اسالم محمد عوض يوسؾ 2712231251213666  167

 6انُؾٕ ٔانظشف   اسالم محمد قطب منصور 2712231241213313  161

   اسماء اسامه محمد محمد عطاهللا 2712231251213112  163

 انزظٕف االعاليٗ  اسماء السيد عبدالبارى السيد ابراهيم 2712231251213114  164

   اسماء بسيونى دسوقى محمد شرمنت 2712231251213115  165

 انزظٕف االعاليٗ  اسماء زكى على على ؼزالن 2712231251213116  166

ادل خميس محمد صالحاسماء ع 2712231251213117  161   
 يزاْت فمٓيخ + انزظٕف االعاليٗ

 يزاْت فمٓيخ + 6انُؾٕ ٔانظشف   اسماء عيد يوسؾ بركات 2712231241213311  168

 1نغخ اَغهيضيخ ط  اسماء عيسى عبد النبى الدبور 2712231251214356  169

 6شف انُؾٕ ٔانظ + نظرية االدب  اسماء متولى عبدالحكيم متولى 2712231251213111  111
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ 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              قسن اللغت الؼربيت          

 ( 11  لجٌت رقن )              ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   اشجان عبدالحميد محمد السيد 2712231251213111  117

   االء احمد سعد محمد جبر 2712231251214477  111

  االء امين السيد ابراهيم المصرى 2712231251213113  113
 

  االء جمال عبد الرحمن زيدان 2712231251214342  114
 

  االء حمدى مصطفى عبدالسالم 2712231251213114  115
 

  االء عبدالمنعم مصطفى ابوالعال 2712231251213115  116
 

   االء وجيه بسيونى محمد يوسؾ 2712231241213332  111

عيد محمود حسن السعيدالس 2712231251213117  118 1+ فهغفخ اعالييخ ط انزظٕف االعاليٗ     

   امانى عادل احمد الحيطى 2712231251214115  119

 نظرية االدب  امانى محمد عبدالرحمن القرضاوى 2712231251214116  181

   امل حسين عبداللطيؾ ابوجازيه 2712231251214117  187

لمكاوىاميرة جمال مرزوق مصطفى ا 2712231251214111  181  نظرية االدب  

 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  اميرة خالد محمد عوض 2712231251214111  183

   اميرة عبد الناصر على محمد عبد النبى 2712231251214261  184

  اميرة ياسر ابو شعيشع السيد 2712231251214124  185
 

   اميره احمد احمد احمد حسين 2712231251214112  186

 1نغخ اَغهيضيخ ط  اميره عبدالعزيز محمد عبدالعزيز هيبه 2712231251214121  181

   اميره عماد فوزى السيد على بازينه 2712231251214122  188

   امينه عبدالؽفار رزق الشربينى عيد 2712231251214125  189

 1نغخ اَغهيضيخ ط  انجى خطاب سيد احمد الشهاوى 2712231251214126  191

يم مخلوؾ ابراهيمانس ابراه 2712231251214127  197  انُضش فٗ انؼظش انؼجبعٗ  

 نظرية االدب  ايمان حمدى ابراهيم حسبو على العنانى 2712231251214121  191

   ايمان رضا عبدالحليم الخامى 2712231251214121  193

   ايمان رمضان عبدالباسط زهران 2712231251213661  194

   ايمان شكرى السعيد ابراهيم عيد 2712231251214131  195

   ايمان عبدالرحمن صابر محمد ابوالسيد 2712231251214132  196

 انزظٕف االعاليٗ+  نظرية االدب  ايمان فادى بيومى سليم 2712231251213221  191

   ايمان محمد بخيت سعيد رزق هللا 2712231251214133  198

  ايمان ياسر بلتاجى محمد وهبه 2712231251214135  199
 انفبطًٗ ادة يظش االعالييخ ؽزٗ انؼظش 

 انزظٕف االعاليٗ  ايناس عبود السيد ابراهيم راضى 2712231251213711  311
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ 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                قسن اللغت الؼربيت          

 ( 11  لجٌت رقن )    ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

حمد سالمايناس عطيه عبده م 2712231251214132  317    

 نظرية االدب  ايه خليل محمد محمود 2712231251214131  311

 نظرية االدب  ايه عبدالكريم عبدالهادى قطب داود 2712231251214143  313

  ايه على حامد منصور 2712231251214145  314
 انزظٕف االعاليٗ

   ايه محمد فواد جمعه الرحمانى 2712231241213355  315

حمود عبد النبى مصطفى قيقىايه م 2712231251213133  316   
 

   بسام ابراهيم حامد شلبى 2712231241213356  311

 نظرية االدب  بسمة ابراهيم عبدالسالم حسنين 2712231251214146  318

 النثر فى العصر العباسى   بسمه حمدى حامد سالمه 2712231241213357  319

 انزظٕف االعاليٗ + 6ف انُؾٕ ٔانظش  بسمه فتح هللا السعيد متولى 2712231251214142  371

 نظرية االدب  حسام عبد العظيم زكريا ؼلوش 2712231241213366  377

 نظرية االدب  حسناء احمد احمد ابراهيم جبر 2712231251214152  371

  حسناء اسامه حسن محمد حماده 2712231251214153  373
 

 انزظٕف االعاليٗ  حسناء محمود حسن شحاته احمد 2712231251214156  374

 نظرية االدب  حنان عبدالجواد السيد عبد الال 2712231251214151  375

   حنين الفصيح على العجمى 2712231251214151  376

 1نغخ اَغهيضيخ ط  خديجه عبدالؽنى عبدالسالم محمد طلحه 2712231251214163  371

   دينا ابراهيم محمد حسن خليل 2712231241213372  378

محمد دينا تحسين محروس 2712231241213371  379    

   رانيا السيد مرسى السيد 2712231251214166  311

   رانيا محمد محمد حزين سالم 2712231251213561  317

   رحاب احمد فرج سيد احمد زايد 2712231251214336  311

 نظرية االدب  رشا مصطفى عبد الجواد ابراهيم قطب 2712231241213323  313

د مصلحرنا محمود عبدالسالم السي 2712231251213111  314    

   ريهام مصطفى عزت الدناصورى 2712231241213321  315

   زينب محمد على احمد 2712231251214173  316

  ساره محمد عبدالجواد عبدالجواد جمعة 2712231251213545  311
 انزظٕف االعاليٗ

   ساميه جمال زكريا السيد شحاته 2712231251213113  318

عبد الرازقسحر احمد محمد السيد  2712231251214171  319  انزظٕف االعاليٗ  

 انزظٕف االعاليٗ  سعد عطيه خميس نصار 2712231241213315  331
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 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
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 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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               قسن اللغت الؼربيت          

 ( 12  لجٌت رقن ) ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

محمد عبدالقادر سعد محمد سعد 2712231251214123  337    

 انزظٕف االعاليٗ  سماح السيد ابراهيم عبدالعزيزعيسى 2712231251213135  331

 6انُؾٕ ٔانظشف  + ػهى انًؼبَٗ  سماح انور محمد على عاصى 2712231241213317  333

 6انُؾٕ ٔانظشف  + ػهى انًؼبَٗ  سماح بسيونى السعيد عبد ربه رمضان 2712231241213312  334

   سمر سمير محمد الوزان 2712231251214122  335

  سميه فواد على حسين ابو زعيمه 2712231251214121  336
 انزظٕف االعاليٗ

 3انُؾٕ ٔانظشف  + 6انُؾٕ ٔانظشف   شيرين عالء سالم يوسؾ ابوالخير 2712231241213311  331

   شيماء ابراهيم عبد السالم عبد الفتاح 2712231241213312  338

مسعود عبد القادر محمد سليم شيماء 2712231251214113  339   
 انزظٕف االعاليٗ

 1نغخ اَغهيضيخ ط  صفاء محمد على السيد الصعيدى 2712231251214115  341

   عبد هللا السيد محمد عبد السيد سعد 2712231241213316  347

 حقوق االنسان  عبد هللا محمد على عبده 2712231251214111  341

احمدعزه شكرى المحمدى  2712231251214113  343   
 ػهى انًؼبَٗ

 1نغخ اَغهيضيخ ط  عزه كامل عوض عبد المنعم عبد النبى 2712231251214114  344

 نظرية االدب  على احمد على ابراهيم عامر 2712231231212144  345

 1نغخ اَغهيضيخ ط + ػهى انًؼبَٗ  على السعيد جاب هللا السعيد 2712231251214112  346

على الدهمه على محمد مصطفى 2712231251214111  341   
 

  عمر صالح عبد اللطيؾ الصيفى 2712231241213317  348
 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (

   عمرو صالح محمد محمود عماره 2712231241213541  349

   فاطمة رجب متولى عبد ربه 2712231251214211  351

   فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم العشرى 2712231241213417  357

 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  فريدة رضا عبد هللا ابراهيم 2712231251214213  351

 1نغخ اَغهيضيخ ط + نظرية االدب  لمياء فتحى محمود اسماعيل مصطفى 2712231251214214  353

 6انُؾٕ ٔانظشف   لوال السيد محمد على شعيبه 2712231251214215  354

 رية االدبنظ  ماجده مخيمر احمد ابراهيم همام 2712231251214216  355

   محمد ابراهيم محمد الحفناوى 2712231251214212  356

نغبد ششليخ )  + 6انُؾٕ ٔانظشف   محمد احمد على حلمى السحراوى 2712231241213421  351

 فبسعٗ أ ػجشٖ (

   محمد السعيد محمد عبد الرحمن 2712231251214223  358

   محمد حمدى حسنين محمد الدميرى 2712231251214227  359

 ػهى انًؼبَٗ+  نظرية االدب  محمد خيرى حسانين يونس 2712231251214231  361
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 ( 31 جلهة رقم )   ) انتساب (الئحة جديدة               قسم اللغة العربية          

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   محمد رفاعى عبد الستار العشماوى 2712231251214233  367

   محمد شعبان رجب سليمان 2712231251214236  361

 انزظٕف االعاليٗ  محمد صبرى محمد حسن الشناوى 2712231251214231  363

   محمد عادل عباس عصفوره 2712231241213426  364

  محمد عادل فتحى السيد الريدى 2712231251214243  365
 6انُؾٕ ٔانظشف +  5انُؾٕ ٔانظشف 

ادل فوزى ابراهيم عبد اللطيؾمحمد ع 2712231251214244  366  ادة انًغشة ٔاالَذنظ  

  محمد عبد الفتاح محمد بسيونى الشهاوى 2712231241213422  361
 

   محمد عبد النبى فوزى عبد المجيد 2712231241213421  368

 1نغخ اَغهيضيخ ط+  نظرية االدب  محمد على عبد العال صديق 2712231251214247  369

فرج عبد الرازق عبده قاسممحمد  2712231251214241  311    

 نظرية االدب  محمد فرج عبدالعاطى فرج زايد 2712231251214476  317

   محمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى 2712231241213435  311

 ػهى انًؼبَٗ + نظرية االدب  محمود درويش محمد درويش 2712231241213431  313

   محمود عوض حسانين يونس 2712231251214251  314

   محمود محمد محمود احمد عبد الفتاح 2712231251214265  315

نغبد ششليخ ) فبسعٗ  + انزظٕف االعاليٗ  مرام شعبان عبد العاطى السيد محمد سالم 2712231251214352  316

 أ ػجشٖ (

   مروة صالح توفيق محمد خضر 2712231251214262  311

 االدبنظرية   مريم عادل عبد العليم مصطفى البيه 2712231251214261  318

   مريم محمد عبد النبى خطاب سليمان 2712231241213442  319

 ادة انًغشة ٔاالَذنظ + يزاْت فمٓيخ  مصطفى صبرى عوض على احمد 2712231251214271  381

نغبد ششليخ ) فبسعٗ  + انزظٕف االعاليٗ  معاذ احمد عبد العزيز اسماعيل شرابى 2712231251214273  387

 أ ػجشٖ (
   منى حاتم عبد الحليم ابراهيم العجمى 2712231251214276  381

 انزظٕف االعاليٗ  مها توفيق محمد محمد شلبى 2712231251214277  383

 انزظٕف االعاليٗ  نادر ابو الفتوح شعبان نويجى 2712231251214222  384

 نغبد ششليخ ) فبسعٗ أ ػجشٖ (  نادر مصطفى عبد الرازق سعد عيد حمد 2712231241213452  385

 6انُؾٕ ٔانظشف  + نظرية االدب  نجوى سالم عبد الفتاح ابوخليفه 2712231241213454  386

 انزظٕف االعاليٗ  نرمين احمد محمود ابراهيم القبالوى 2712231251214227  381

 6انُؾٕ ٔانظشف   نؽم مجدى عبد الحميد خليل الفزارى 2712231251214221  388

معداوىنهله عالء الدين عبد الفتاح ال 2712231241213457  389    

   نهله يحى حجازى الديباوى 2712231251214213  391
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الئحت جذيذة               قسن اللغت الؼربيت          

 ( 14 لجٌت رقن )   ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 ػهى انًؼبَٗ + نظرية االدب  نورهان سعد السيد على جعدر 2712231241213451  397

   نورهان محمود بسيونى السعيد 2712231251214214  391

 نظرية االدب  نورهان معراج محمد احمد هيبه 2712231251214212  393

 1نغخ اَغهيضيخ ط + يزاْت فمٓيخ  نورهان ناجح جميل ابراهيم 2712231251214211  394

  هاجر احمد عبد السالم جمعه مصطفى 2712231251214211  395
 عاليٗانزظٕف اال

   هاجر سمير عبد المنعم سلطان 2712231251214211  396

  هاله ابراهيم احمد الصباغ 2712231251214214  391
 

   هاله احمد ابو العز احمد 2712231251214215  398

 6انُؾٕ ٔانظشف   هبه احمد السيد احمد 2712231251214217  399

 انزظٕف االعاليٗ + دبنظرية اال  هبه مؽاورى بسيونى الحنبلى 2712231251214211  411

 يزاْت فمٓيخ + نظرية االدب  هدير محمد سرور احمد يوسؾ 2712231241213464  417

   هناء عادل محمد احمد على عطيه 2712231251214311  411

   والء هشام عوض النجار 2712231251214315  413

 فمّ انهغخ + نظرية االدب  وليد محمود فواد الفالوى 2712231251214317  414

 ػهى انًؼبَٗ + نظرية االدب  ياسمين ابراهيم عبد العزيز على 2712231251214311  415

   ياسمين على مصطفى على الرفاعى 2712231251214311  416

 نظرية االدب  ياسمين ؼانم محمد السيد ندا 2712231251214321  411

 انزظٕف االعاليٗ  ياسمين محمد عبد الرحمن السيد حسان 2712231251214326  418

   يسرا عابدين ابراهيم ابو زيد 2712231251214322  419

   يسرا مصطفى احمد ابو المجد 2712231251214323  471

   يمنى محمد احمد جمال الدين 2712231251214325  477

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

+  + االدة انًمبس1ٌانُؾٕ ٔانظشف   عمار ياسر عبد الحميد عبد السالم 2712231221212111  471

+ 8انُؾٕ ٔانظشف  ربسيخ يظش انؾذيش+

ادة يظش االعاليٗ + انُمذ االدثٗ انؾذيش 

 + انشؼش انؾذيش

 هي الخارج رابؼتطـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة فرصت

ربسيخ يظش انؾذيش + ادة يظش االعاليٗ يٍ االيٕثييٍ انٗ   محمود مصطفى محمد مصطفى شهاب 4317411101411710  473

ك + َمذ ادثٗ ؽذيش+ فمخ انهغخ + شؼش ؽذيش + ادة انًًبني

 3يظش االعاليٗ ؽزٗ انؼظش انفبطًٗ ط
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الئحت              قسن اللغت الؼربيت     ) اًتساب(

 م                  لجٌت رقن  ) (1985

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج سادستفرصت  ادةــــــــــلالػ طالب باقوى

 
 انشؼش انؼشثٗ انؾذيش    هدى سعد السيد احمد عبد القادر 4317411171411116

 هي الخارج فرصت سابؼت ادةــــــــــلالػ طالب باقوى

 َؾٕ ٔطشف   ةيوسؾ طلح ةنعيمه وجي 4317411131411616 

 ي الخارجه فرصت ثالثت ػشرٍ ادةــــــــــلالػ طالب باقوى

 
 انشؼش انؼشثٗ انؾذيش    نجالء عبدالصمد محمد مسحل 4317440001411116

     

    
 

     

     

    
 

     

 
    

     

     

     

 
    

     

 
    

     

     

 
    

     

     

 
    

    
 

     

     

ت جذيذة   الئح             يت          قسن اللغت االًجليز

 (   15لجٌت رقن )  ) اًتظام (
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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

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابتسام احمد يوسؾ يحيى يوسؾ 2712231241212513  417
 انؾضبسح االَغهيضيخ + ادة ايشيكٗ 

 شثيخ انؾضبسح االَغهيضيخ + نغخ ػ  احمد ابراهيم السيد ابراهيم خليل 2712231251212245  411

  احمد عبد الرحمن بدير القاضى 2712231251212247  413
 

 ضبسح االَغهيضيخانؾ  احمد محمد عطيه محروس عبد النبى 2712231251213451  414

   احمد محمود محمد مصطفى الصردى 2712231251211164  415

   اسراء ابو بكر عبد العزيز محمد 2712231251212126  416

يؾًذ اثشاْيى انجُب اعشاء انغيذ 2712231251214467  411   
 

  اسراء زؼلول عبدهللا احمد 2712231251212561  418
 

   اسراء عبد العزيز على عبد العزيز منصور 2712231251212641  419

   اسراء عصام عبد المعز محمود الجندى 2712231251212741  431

  اسراء محمد السيد محمد الحداد 2712231241213511  437
 

محمد عبد الجواد على عليان اسراء 2712231251211122  431    

   اسماء ابراهيم السيد السيد امام 2712231251212661  433

عبد العاطى ابو ريشهاسماء جبر 2712231251211224  434    

   اسماء خالد نصر السيد الطراوى 2712231251212222  435

   اسماء رضا محمود محمود نصر الدين 2712231251211114  436

اء صابر احمد القاضىاسم 2712231251213112  431    

   اسماء عبدالحميد محمد ابراهيم بدوى 2712231251212626  438

   اسماء عبدالمنعم عبدالسميع عبدالعليم 2712231251212611  439

   اسماء عبدالنبى عبدالونيس محمد ابوعيانه 2712231251212513  441

   اسماء محسن على السيد الفضالى 2712231251211124  447

   اسمهان الشريعى محمد الشريعى الشريعى 2712231251212761  441

 ضبسح االَغهيضيخانؾ  اشرقت عالء الدين محمد هالل سعيد 2712231251213253  443

   االء سيد عبد السالم جمعه 2712231251214217  444

   االء عبد الفتاح عبد القادر محمد حامد 4317411461414416  445

بركات الشيماء محمد فؤاد 2712231251212351  446    

   امانى ابراهيم حسن محمد العرابى 2712231251213522  441

 ادة ايشيكٗ   امانى احمد مصطفى االسيوطى 2712231251213212  448

   امانى على دياب موسى 2712231251213415  449

   امانى محمد عيد بلتاجى سيد احمد 2712231251212555  451
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ئحت جذيذة   ال                      االًجليزيتقسن اللغت 

 (  16 لجٌت رقن )  ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   امل رافت عزت حجاج 2712231251213371  457

   امل عبدالعاطى عطيه عبدالبارى دعله 2712231251213136  451

  امنيه شعبان محمد ابو عيشه 2712231251212432  453
 انشؼش

   اميره صالح حسن يوسؾ الخميسى 2712231251213761  454

   اميره عادل محمد محمد فتح الباب 2712231251212351  455

   اميره محمد حسن حسن جميعى 2712231251213116  456

  اميره محمد عبدالمقصود احمد الخياط 2712231251212434  451
 

   ايمان احمد عبدالفضيل احمد المزين 2712231251212221  458

  ايمان حلمى ابراهيم احمد عالم 2712231251212621  459
 

   ايمان رجب خميس على خميس 2712231251213471  461

 انؾضبسح االَغهيضيخ  ايمان عمران على الجمال 4317411411411317  467

   ايمن فكرى عقل حسونة 2712231251213256  461

71، 76+ انًغشؽيخ ق  هيضيخانؾضبسح االَغ  ايه ابراهيم احمد عبد الخالق البرعى 2712231251212551  463   

   ايه ابراهيم طلعت ابراهيم جاد 2712231251213163  464

   ايه اسالم السماحى محمد الشورى 4317411411411770  465

   ايه اسماعيل زكريا الجداوى 2712231251213111  466

   ايه السعيد محمد ابو ناجى 2712231251211742  461

ى زكي ابو فرجايه المؽاورى حسن 2712231251212167  468  انؾضبسح االَغهيضيخ  

   ايه حمدى عبد المولى سليم 2712231251212742  469

   ايه محمد عبد المجيد عبد الفضيل شرارة 2712231251211124  411

   ايه مصطفى السيد ابراهيم خليل 2712231251212354  417

   ايه وائل محمد ابو اليزيد نايل 2712231251213473  411

  بسمه احمد عبد الفتاح الشيخ 2712231251211237  413
 1ط نغخ أسثيخ صبَيخ

   بسمه فرحات الشراكى بلتاجى 2712231251212431  414

   تؽريد محمد سعد محمد ؼازى 2712231251213472  415

   حسام حسن فهمى احمد دؼيدى 2712231251212251  416

 رشعًخ  حسام عبدهللا عبدالسميع عبدهللا 4317411461414431  411

   حسان عبد البارى احمد حبلص 2712231251214226  418

   حسناء حسن عبدالمحسن حسين الحمادى 2712231251213233  419

   حسناء عبد الرؤؾ محمد فتح الباب 2712231251211233  481
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 ( 17  لجٌت رقن )  ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــعاال انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   حسناء عبد الرشيد محمد عبد الفتاح ابوريده 2712231251211256  487

   حمدى جمال ؼباشى الجريتلى 2712231251212711  481

   حنان حسين فاروق عبد الصمد زامل 2712231251214222  483

   حنان سعد عبدالعزيز محمد اسماعيل حماده 2712231251212465  484

   حنان عبد الناصر محمود كروان 2712231251212475  485

  حنان مسعد الشحات بسيونى شرشير 2712231251213211  486
 

   خالد جمال المتولى حموده بازيد 2712231241211717  481

   خلود ابراهيم عطية عبدربه هطل 2712231251212441  488

  داليا السعيد فضل خضر اسماعيل 2712231251213234  489
 

   دينا جمال سعيد محمد يوسؾ 2712231251212711  491

  دينا عبدالعزيز عمر حسينى عمر 2712231251212471  497
 

   رانيا محمدالسيد سليمان عجيز 2712231251211717  491

   رشا عبدالباسط احمد الدوى 2712231251212213  493

   رنا مجدى كمال يونس 2712231251211124  494

النبى مصطفىروان هشام عبد  2712231251212524  495    

   روحيه ناصر عبداللطيؾ عبداللطيؾ عاشور 2712231251212712  496

   ريهام جمال شعبان عاشور 2712231251212445  491

   ريهام ماجد رمضان ابوشعيشع 2712231251212274  498

   زينب احمد خليل على 2712231251212637  499

   زينب السيد احمد النشار 2712231251211773  511

 انؾضبسح االَغهيضيخ  زينب محروس محمد المزين 2712231251213371  517

   ساره ابراهيم حامد ابراهيم يونس 2712231251212516  511

   ساره ابراهيم محمد محمد 2712231251212521  513

  ساره ايمن يونس محمد 2712231251212124  514
 

   ساره سمير سليمان السيد سليمان 2712231251211712  515

   ساره عبدالؽنى حلمى مصطفى شحاته 2712231251213441  516

   ساره عطا سعد عثمان 2712231251212167  511

   سالي مأمون يوسؾ المصرى 2712231251213313  518

   ساميه جابر كمال عبد الؽنى الؽباوى 2712231251212161  519

   سعد على محمود عمر تركى 2712231251211122  571
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الئحت جذيذة                          االًجليزيتقسن اللغت 

 (  18 لجٌت رقن ) ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  سلمى الشناوى عبدالسالم محمد الهابط 2712231251211111  577
 

  سلوى رضا محمد عطافى محمد 2712231251212221  571
 نغخ أسثيخ صبَيخ + انؾضبسح االَغهيضيخ

  سماء احمد على سيد احمد عبد هللا 2712231251212161  573
 

   سماح حسين سليمان سالمه 2712231251212627  574

   سماح محمد محمد الجبرتى ابيش 2712231251213214  575

  سماهر محمد يوسؾ السيد قطب 2712231251212111  576
 

   سمر ربيع على عيسى االروش 2712231251212171  571

بدالمحسن عبدالنبى محمودسمر ع 4317411411411011  578    

   شاهيناز عاصم حسن المالحه 2712231251211214  579

  شروق رجب عبدالمنعم عثمان 2712231251212525  511
 

   شروق ميسرة عبد العليم سعد سعد 2712231251213261  517

   شيماء زكريا عبد الفتاح محمد متولى 2712231251212362  511

ى عوض الجملشيماء عصام عل 2712231251212172  513    

   شيماء فريد السيد القمرى 2712231251213117  514

   صفيه عبدهللا حامد ابراهيم عثمان 2712231251212441  515

   عبده احمد عبدالرسول احمد ؼريب 2712231251211712  516

 انؾضبسح االَغهيضيخ  عبير رشاد محمد السيد حمده 2712231251212451  511

لفتاح بسيونى عمرعبير عبدا 2712231251211711  518    

   عفاؾ حماده محمد عبد المحسن عطيه 2712231251212154  519

  علياء محمد ابراهيم محمد سلطان 2712231251213421  531
 

   علياء محمود السيد محمد الحداد 2712231251213441  537

   ؼاده حامد محمد محمد موسى 2712231251212756  531

سيد شريؾؼاده سعد السيد ال 2712231251212676  533    

   ؼاده عادل مصطفى ؼلوش 2712231251212512  534

  فاتن محمد عاطؾ القصاص 2712231251212452  535
 

   فاطمه صابر زكى متولى السمكرى 2712231251212631  536

  فاطمه فؤاد عبدالرحمن بدير حموده 2712231251212511  531
 

   فاطمه محمد عبدالقادر على 2712231251213217  538

   فوزيه عبدالسميع عبدالباسط ابوالؽيط ابوزيد 2712231251213146  539

   لمياء يوسؾ سعد محمد الزمرانى 2712231251211112  541
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 ( 19  لجٌت رقن ) ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ماى السيد محسن حجازى 2712231251212414  547
 

  مجدى جمال عبد المحسن الخطيب 2712231251212266  541
 

  محمد جمال رمضان محمد الشهبه 2712231251213311  543
 

  محمد حامد على حامد فرج 2712231251211152  544
 

   محمد سامح محمد زكريا عبده 2712231251212515  545

ابراهيم شلبىمحمد عبد الؽفار  2712231251212122  546    

 انؾضبسح االَغهيضيخ  محمد منير مرشدى عبد الؽنى 2712231251212252  541

   مرثا ناصر رمزى جرجس 2712231251212716  548

   مروه محمد ابراهيم عبدالفتاح اسماعيل 2712231251212521  549

   مروه مروان السعيد عبد السالم السعدنى 2712231251212527  551

ريم المعداوى السعيد المعداوى علىم 2712231251212371  557    

   مريم عزت سليمان حنا منصور 2712231251212455  551

 + يغشؽيخ شكغجيش  انؾضبسح االَغهيضيخ  مصطفى محمد على محمود شاهين 4317411411414071  553

 انؾضبسح االَغهيضيخ + انشؼش  معالى عبد الحميد عمران داود 2712231251212217  554

 انؾضبسح االَغهيضيخ  منار محمد مصطفى دياب 2712231251212121  555

 انشأيخ  منار محمود جبر على سليم 2712231241211252  556

  منال رمضان حامد المعزاوى 2712231251213313  551
 

   منى السيد سعد محمود جاويش 2712231251214263  558

   منى محمد كامل حامد السيد عبد الحافظ 2712231251212457  559

   مى ابراهيم محمد ابراهيم الدوانسى 2712231251213536  561

   مى عبدالمولى ابوالفتوح شلبى 4317411461414011  567

   مى محمد ابراهيم يونس 2712231251211111  561

  مياده عزالدين نصر نصر 2712231251213113  563
 

 ادة ايشيكٗ  ميرهان هاشم عبدالجليل كرم 2712231251213527  564

ديه حموده العيسوى محمودنا 2712231251211247  565   
 ربسيخ االدة االَغهيضٖ

   ناديه عبدالعليم محمد عبدالحميد الحداد 2712231251213141  566

   ناهد صبرى على كرد 2712231251213213  561

   ندى اسامه محمد نبيل الزرقا 2712231251211221  568

   نرمين عبدالمرضى عبدالعليم محمدالعليمى 2712231241212741  569

 ادة ايشيكٗ + انؾضبسح االَغهيضيخ  نسرين سامى احمد ابراهيم 2712231251212621  511
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الئحت جذيذة                          االًجليزيتقسن اللغت 

 ( 21  لجٌت رقن ) ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

عبد اللطيؾ نسرين على عبد الجواد 2712231251212227  517    

   نسمه رضا احمد ابراهيم 2712231251213511  511

   نسمه سمير عبدالعليم مصطفى جلو 2712231251213151  513

   نسمه عادل حافظ عوض ابراهيم 2712231251212261  514

   نعمه حسن بدر المؽازى 2712231251213515  515

   نهاد احمد عوض الجزار 2712231251211112  516

   نهله مصطفى توفيق الصالحى 2712231251213431  511

   نوره محمد ابراهيم حسن ابو النضر 2712231251211152  518

   نورهان ابراهيم عبدالمحسن السيد مصطفى 2712231251212572  519

   نورهان وحيد عبد ربه محمود القن 2712231251213125  581

  هاجر اسماعيل عثمان اسماعيل محمد ابوؼزاله 2712231251213153  587
 

   هاجر محمد الشحات طه عابدين 2712231251211146  581

   هاله صالح الدين احمد سالم 2712231251213412  583

   هبه هللا السيد السيد ابوشاهين 2712231251213155  584

   هبه هللا رزق يوسؾ على عيسى 2712231251212721  585

   هبه جالل عبدالعزيز سعد محمد الؽنام 2712231251212417  586

   هبه رضا عبدالحى ابوشعيشع 2712231251212613  581

  هبه محمد رجب الرميلى 2712231251211217  588
 

 ادة ايشيكٗ  هدير السيد محمد المدنى 2712231251211212  589

 3ط انؾضبسح االَغهيضيخ + ادة ايشيكٗ  هدير جالل طلبة الشناوى سالم 2712231251212125  591

اللهدير جمال ابراهيم ه 2712231251213316  597  ادة ايشيكٗ  

  هدير عبدالقادر صالح عبدالمقصود 2712231251212523  591
 

   هند حمدى احمد ابوالمعاطى عبدربه 2712231251213156  593

   هند سمير الصاوى محمد دراز 2712231251213611  594

   هند فتحى السيد سيد احمد سالمه 2712231251212712  595

يم ابراهيم سالم ديههويدا كامل عبدالحل 2712231251212141  596    

   وسام فكرى السيد البزاوى 2712231251212231  591

   وفاء طلعت محمود مصطفى باشا 2712231251211241  598

 انؾضبسح االَغهيضيخ  وفاء ماهر ابراهيم محمد سيد احمد 4317411461414111  599

   وفاء محمد احمد سيد احمد الجعيصى 2712231251212122  611
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الئحت جذيذة                          يزيتاالًجلقسن اللغت 

 ( 21  لجٌت رقن ) ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   والء ابراهيم متولى احمد ابراهيم 2712231251213312  617

   والء حسين عبد الرازق على ناصؾ 2712231251214241  611

محمود احمد محمد عبد المجيدوالء  2712231251212552  613    

   ياره عصام حسين محمود رزق 2712231251213412  614

   ياسمين ابوالعزايم عامر عبدهللا عامر رزق 2712231251213121  615

   ياسمين على حامد على قنديل 2712231251212327  616

   ياسمين محمد توفيق عبد الكريم 2712231251212741  611

ين محمد عطا حسين عطاياسم 2712231251213157  618    

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

 + رشعًخعًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا )  ايه احمد رشاد امبابى 4317411411411010  619

 + اػًبل انغُخ ( انشؼش

 ادة ايشيكٗ    حبيبه فتحى حسنى محمد خضير 4317411411411117  671

السيد العشرىمحمد حسام محمد  4317411411411410  677  يغشؽيخ " انًغشػ انؾذيش"  

 انشٔايخ + انهغخ انؼشثيخ  مصطفى ابوبكر عبدربه محمد ؼازى 4317411411411414  671

 11انؾضبسح االَغهيضيخ ق   نادين رفعت عيسى فرج 4317411461414377  673

رشعًخ + عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا )  نورهان مصطفى عبدالحميد ربيع 4317411411411740  674

 انشؼش + اػًبل انغُخ (

 هي الخارج اولى  فرصت طـــالب باقــوى لالػــادة

 +رشعًخ11انؾضبسح االَغهيضيخ فٗ انمشٌ انـ  كريمه صالح محمد صالح 4317411441414140  675

ناهد الخضرجى صبحى الخضرجى  4317411411414101  676
 مصطفى

 رشعًخ +نغٕيبد ٔطٕريبد  

 هي الخارج ثاًيــت   فرصت ـادةطـــالب باقــوى لالػـ

 +انؾذيش انًغشػ–انًغشؽيّ +رشعًّ+ نغٕيبد ٔطٕريبد   فاتن محمد انور متولى 4317411441411014  671

 1اػًبل انغُّ ط

 طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت  رابؼــت   هي الخارج

 نغٕيبد ٔطٕريبد  اسماء السيد بدير السيد 4317411101414103  678

 انؾذيش انًغشػ –انًغشؽيّ   يسرى رجب فريد ابراهيم 4317411101414707  679

 طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت  خاهست   هي الخارج

 نغٕيبد ٔطٕريبد  سعبء اؽًذ يؾًذ صْشِ  4317411101414644  611
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الئحت              قسن اللغت االًجليزيت     ) اًتظام(

 ن  ) (م                     لجٌت رق1985

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج تثالث فرصت طـــالب باقــوى لالػــادة
َمذ ادثٗ  + نغٕيبد ٔطٕريبد + انشٔيبَٗشؼشان + رشعًخ  اسماء ابراهيم احمد محمد 4317411171411001 

 غشػ انؾذيش +انً ًغشؽيخان+ يمبل + ادة ايشيكٗ + ٔرطجيمٗ

 3ط َمذ ادثٗ ٔرطجيمٗ +3ط 79،78ق  ؽضبسح اَغهيضيخ

 ت هي الخارجسـالب باقــوى لالػــادة فرصت سادطــ

 ٔطٕريبدنغٕيبد   عبنٗ اثشاْيى انغؼيذ اثٕ انيضيذ خضش 4317411171411343 

ة هي يت ػشرـوى لالػـــــــــــادة ثاًطــــــــالب باقــــ

 الخارج

 نغٕيبد ٔطٕريبد+  انشٔيبَٗ + انشؼش11ق  ؽضبسح اَغهيضيخ  محمد جابر ابراهيم محمد خطاب 4317440001411111 

 11سٔايخ  ق  +

ت ػشر  ســــادة فرصت سادـوى لالػـــــــطــــــــالب باقــــ 

 هي الخارج

يبد + نغٕيبد ٔطٕر انشٔيبَٗ شؼشان+ 11ق ؽضبسح اَغهيضيخ   اثشاْيى يؾًذ ػجذ انجبلٗ يؾًذ   

 + انُمذ االدثٗ ٔانزطجيمٗ 
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غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

15 

Kafrelsheikh University
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الئحت            ًجليزيت          ) اًتسابقسن اللغت اال

 ( 22 جذيذة                  لجٌت رقن ) 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع بديًٗ انشلى االك يغهغم

   اسماء محمد عبدالقادرعبدالرحمن حالوه 2712231251213262  637

   ايه سامى السيد احمد الدرس 2712231251214125  631

   االء فكيه عبد العزيز بسيونى 2712231251214171  633

   حسناء على عبدالحميدعلى راجح 2712231251213127  634

   شيماء عطيه محمد صبره 2712231251214126  635

   ؼاده فتحى عطوه سالمه عبدهللا 2712231251213113  636

   منه هللا احمد ابوالفتوح محمد مرسى 4317411411414404  631

  ْذيش ػهٗ يؾًذ ػهٗ اعًبػيم 2712231251214472  638
 

  وداد عبدالمحسن حسين عبدالمحسن 4317411411414141  639
 

 يا هستجذوىـــــهؤُالث ػل طـــــالب 

   ابوالعزم سعيد السعداوى حسين 2712231251214174  641

   ايمان حسن السيد حسين عامر 2712231251214172  647

   محمود عبدالحميد عمران داود 4317411101414066  641

   مريم مظهر رمزى جرجس 2712231241213516  643

   هاله حلمى محمد حسين السعدى 2712231251214176  644

الب باقـــــــوى لالػـــــادةطـــــ   

  + انشأيخ 71، 76انًغشؽيخ ق   اسالم سعد محمد الخولى 4317411101414040  645

 رشعًخ + ادة ايشيكٗ   حسنى عادل عبد العظيم العشرى 4317411461411600  646

 انشٔايخ   محمد سعيد عباس عواض 4317411101411170  641

ب ميخائيلناديه عادل فايق صلي 4317411101414001  648   انشأيخ  

 1انشأيخ ط  هناء محمد محمد حسن الدؼيدى 4317411441414440  649

رابؼت هي  فرصت طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 الخارج
+  سٔايخ +يمبل+  َمذ ادثٗ ٔرطجيمٗ + نغٕيبد ٔطٕريبد  زؼلول  نينيحنان سعد صالح ابوالع 4317411101414400  651

 نغٕيبد ٔطٕريبد+ انًغشػ-يخ + يغشؽادة ايشيكٗ 

  3ط َمذ ادثٗ ٔرطجيمٗ +3ط
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الئحت              قسن اللغت االًجليزيت     ) اًتساب(

 م                     لجٌت رقن  ) (1985

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 ت هي الخارجى لالػادة  فرصت تاسؼباقــــــــوطــــــــالب 

 َمذ ادثٗ ٔرطجيمٗ+  نغٕيبد ٔطٕريبد مفصول تجنيديا احمد صالح محمد سليمان الديب 4317411111411103 
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الئحت جذيذة               يت          قسن اللغت الفرًس

 ( 23 لجٌت رقن ) ) اًتظام (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  احمد درويش السعيد درويش الحناوى 2712231251211132  667
 

زهير احمد طليس احمد 2712231251211722  661    

  احمد شعبان عبد الونيس محمد سعيد 2712231251211171  663
 

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   احمد عبد الحى عبد العال جبر النشرتى 2712231251212261  664

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   احمد محمد ابراهيم عبد الحميد الزمر 2712231251211135  665

ى ؼالىازهار فوزى موسى ؼال 2712231251213543  666   
 

   اسراء احمد على احمد عاشور 2712231251211112  661

  اسراء عبد الرحيم سليمان ابراهيم 2712231251212562  668
 

  اسراء عبد هللا شعبان عبد هللا 2712231251212652  669
 

   اسراء عبد الماجد عبد المجيد سليمان ماجد 2712231251212421  611

الفخرانىاسراء فتحى محمد  2712231251211126  617    

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   اسماء احمد محمد محمد ناصر 2712231251213322  611

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   اسماء اشرؾ الشربينى محمد الشربينى 2712231251212117  613

   اسماء بدوى احمد محمد السنوسى 2712231251212461  614

   اسماء صالح محمد حسن السقا 2712231251213314  615

   اسماء عبدالفتاح السيد الشامى 2712231251212223  616

   اسماء فيصل على ابراهيم جبر 2712231251212222  611

   اسماء محمد احمد السبيعى 2712231251213227  618

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   اسماء محمد عبدالعال الدماطى 2712231251214425  619

 79غيخ ق ؽضبسح فشَ  اسماء محمد محمد عوض الفرنوانى 2712231251212156  681

 91+ شعر ق 79ؽضبسح فشَغيخ ق   امال محمد عنتر حامد عبدهللا 2712231251212121  687

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   امانى راؼب يوسؾ عقيبى 2712231251212612  681

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   امل عطيه على المؽازى على 2712231251213516  683

   امنيه ممدوح محمود محمد الضوى 2712231251211125  684

   امنيه نصر على محمد البحراوى 2712231241211142  685

 91+ نثر ق  79ؽضبسح فشَغيخ ق   اميمه عبد المنعم منصور عبد العزيز 2712231251212177  686

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   انجى عالء الدين كامل محمد البمبى 2712231251211126  681

  ايمان احمد محمد عصر 2712231241212311  688
 يغشػ ػبنًٗ

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   ايمان جوده معروؾ محمد على 2712231251211122  689

 91نثر ق + 79ؽضبسح فشَغيخ ق   ايمان حمدى احمد محمد 2712231241212622  691
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                      الفرًسيت          قسن اللغت 

 ( 24  لجٌت رقن )    ) اًتظام (الئحت جذيذة  

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 + نغخ أسثيخ 91شعر ق   ايمان عبد الرازق ابراهيم دؼيدغ 2712231221211545  697

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   ايه ابوالخير فرحات مؽيزل 2712231251212213  691

  ايه احمد صبرى محمد الطرابيشى 2712231251212473  693
 + اػًبل انغُخ 79ؽضبسح فشَغيخ ق 

   ايه السيد محمد حسين سالمه 2712231251212621  694

  ايه محسن زكريا السيد احمد 2712231251213512  695
 

   بدور محمد عطيه احمد عاشور 2712231251213211  696

 91شعر ق   بسمه اشرؾ عيد ابراهيم على 2712231251212115  691

   بسمه فواد محمد عبد الرحمن المليطى 2712231251212163  698

 79ؽضبسح فشَغيخ ق  + 91شعر ق   تؽريد منظم حسن عبد الباقى ابوعطيه 2712231251213442  699

   تيسير حسن عبدالؽفار عبدالقوى 2712231251212722  111

  78، 71+ ادة فشَغٗ ق 79ؽضبسح فشَغيخ ق   جمال فتحى عثمان الشافعى 2712231241212366  117

   جيهان محمد ابراهيم مصطفى الشناوى 2712231251212414  111

+ ششػ انُظٕص انفشَغيخ  79ؽضبسح فشَغيخ ق   حسام الدين مصطفى عبد الرحمن سالمه البهجى 2712231251214351  113  

   حسام صالح السعيد ابراهيم شوكه 2712231241213111  114

   حسن محمد جمعه على شاهين 2712231251213534  115

 79َضش ق  +79ح فشَغيخ ق ؽضبس  حسناء عبدالحميد سيداحمد عبدهللا 2712231241212242  116

 79َضش ق  + 79ؽضبسح فشَغيخ ق   داليا السيد سعد محمد زيدان 2712231251213414  111

   دعاء محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2712231241211241  118

 79+ َضش ق  79ؽضبسح فشَغيخ ق   دينا عالء الدين بسيونى ضبيش 2712231241212624  119

رؾ الدين احمد شرؾ الدينرانيا ش 2712231251212115  171  79ؽضبسح فشَغيخ ق  + 79شؼش ق   

 79شؼش ق   رانيا محمد بسيونى على عوض هللا 2712231251211111  177

  رضا الحسينى الحسينى سالم الجندى 2712231241211511  171
 79ؽضبسح فشَغيخ ق 

   رنا عبد الروؾ محمد محمد وحد 2712231251213425  173

ب محمد الظريؾ الؽندورريحا 2712231231211531  174  + اػًبل انغُخ 79ؽضبسح فشَغيخ ق   

79ؽضبسح فشَغيخ ق   ريهام السيد مندور مندور رجب 2712231251211162  175  

   زينب شعبان دسوقى المصلحى ابو سمره 2712231241212311  176

   ساره الحسينى محمود عبد الستار الجؽيل 2712231251212162  171

ه ماهر عطوه على هيسهسار 2712231251212111  178    

  ساميه شعبان عبدالشكور عطاهللا 2712231251212222  179
 79شؼش ق  + 79ؽضبسح فشَغيخ ق 

   سعاد حمدى الزناتى حافظ 2712231251212221  111
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                      الفرًسيت          قسن اللغت 

 ( 25 لجٌت رقن ) ) اًتظام (الئحت جذيذة   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع ديًٗ انشلى االكب يغهغم

  سلمى احمد محمد احمد شهاب 2712231251211131  117
 79ق  انؾضبسح االَغهيضيخ

   سلمى احمد مصطفى طه العافى 2712231251212446  111

   سمحه يسرى اسماعيل بدير عبده سليم 2712231251212673  113

 79َضش ق  + 79ؽضبسح فشَغيخ ق   سمر عبدهللا على عبدهللا 2712231241211246  114

  سمر محمد يوسؾ حافظ ابراهيم 2712231251212211  115
 

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   سميه محمد مرسى زيد 2712231251211226  116

   سهير على سالم احمد يوسؾ 2712231251212765  111

  شروق البيومى حسن كامل 2712231251212121  118
 79ؽضبسح فشَغيخ ق 

 1فكش ػشثٗ ؽذيش ط  شيرى عاطؾ عوض هللا جرجس 2712231251212131  119

  شيماء صابر مبروك احمد زؼلول 2712231251213144  131
 

   ضحى ناصر الدين عبدالحى فايد 2712231241212153  137

   طه محمد طه حسبو 2712231251213464  131

   عالء عبدالقادر مصطفى عبدالقادر الشاعر 2712231251212612  133

   عنيات رشاد عبدهللا على جاب هللا 2712231251213121  134

   ؼاده السيد طلحه رمضان الرفاعى 2712231251212421  135

   فاطمة حماده عبدالرحمن صادق على 2712231231211257  136

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   فاطمه الزهراء يسرى فواد على بدر 2712231251212361  131

 + رشعًخ فشَغيخ  ششػ انُظٕص انفشَغيخ  لورا عبد الناصر حلمى محمد على 2712231251212111  138

   ماهر فوزى محمد على يوسؾ 2712231251212614  139

 ششػ انُظٕص انفشَغيخ  محمد السيد فتحى محمد احمد 2712231221211251  141

 يغشػ ػبنًٗ + 79َضش ق   محمد جبر على البربرى 2712231251213533  147

شيحامحمد سعيد السيد سيد احمد  2712231241211212  141   
 79ؽضبسح فشَغيخ ق 

  محمد طارق مصطفى شلبى 2712231241212354  143
 

   مروه احمد محمد على محمود 2712231251212641  144

 يغشػ ػبنًٗ  مروه محمد سعد محمد ابوالعطا 2712231251212642  145

   مروه محمود عبد الحميد ابو شعيشع 2712231251213461  146

الحميد ابونعيممنار نبيل عبد 2712231251212226  141    

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   منه هللا على على على عامر 2712231251214353  148

   منى احمد شعبان عبد هللا 2712231251213427  149

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   منى محمد ابراهيم فضل 2712231241211262  151
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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              قسن اللغت الفرًسيت                   

 ( 26 ( لجٌت رقن )  جذيذة ) اًتظام

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  منى محمد عمر اسماعيل المؽربى 2712231251212456  157
 

   منى مصطفى حسن المؽربى 2712231251212174  151

 يغشػ ػبنًٗ+ 79ؽضبسح فشَغيخ ق   مى مصطفى محمود مصطفى الجندى 2712231241212251  153

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   مياده عبدالسالم يوسؾ قنعر 2712231241212545  154

   ميرنا توفيق السيد اسماعيل 2712231251212111  155

 انًغشػ انؼبنًٗ  ناديه السيد محمد مصطفى الباسل 2712231251212556  156

  نوره فرج خضر اسماعيل 2712231251213211  151
 

  نورهان سعد عطيه نصر 2712231251212127  158
 

 1نغخ ػشثيخ ط  نورهان عبد الشافى عبد الظاهر خليل 2712231251211213  159

 79َضش ق  + 79ؽضبسح فشَغيخ ق   هاجر جميل حسن عبد الحليم الخولى 2712231251212421  161

  هاجر شريؾ عبدالعظيم حشيش 2712231241211243  167
 79َضش ق 

   هدى عزت احمد يوسؾ الفقى 2712231251212672  161

   هدير سعيد سعد محمد 2712231251212645  163

   هدير ؼازى محمد ؼازى 2712231251212215  164

   هند محمد بكر نورابو بكر 2712231251212142  165

   هند محمد فتحى محمد ابوشارب 2712231251212411  166

 يغشػ ػبنًٗ  وسام السعيد ايوب بدير 2712231251212536  161

لرفاعىوفاء مجدى طلحه رمضان ا 2712231251212321  168    

   والء على عبدالعزيز عفيفى 2712231251212671  169

   يارا احمد على عوض 2712231251212216  111

 79ؽضبسح فشَغيخ ق   ياسمين جمال على محمد 2712231251212111  117

   ياسمين سمير السعيد حسن النجار 2712231251211161  111

  ياسمين مسعد احمد شتا شرابى 2712231251211115  113
 

 ـــالب باقـــــــوى لالػـــــادةطــ

حمد السيد بدوى ابو اليزيد الرماحأ 4317411461414177  114  اػًبل انغُخ  

+ يغشػ كالعيكٗ + سٔايخ 11َضش ق  + 11ؽضبسح فشَغيخ ق   انجى مصباح محمد محمد شرؾ 2712231241212713  115

 3+ اػًبل انغُخ + ادة فشاَكٕفَٕٗ + اػًبل انغُخ ط11

 + اػًبل انغُخ  11انشٔايخ ق   الهام السيد صالح حسن 4317411411411710  116

  11انشأيخ ق   امنيه فريد فتحى اسماعيل عمر 4317411411411740  111

 ادة فشاَكٕفَٕٗ  ايه محمد عبدالمطلب احمد صالح 4317411411411711  118

 11َضش ق   دينا ابراهيم احمد على الشربينى 4317411461414161  119

 11اػًبل انغُخ + انشٔايخ ق   سماح عبدالعزيز محمود بدوى 4317411461411311  181
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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

                     الفرًسيت          قسن اللغت 

 ( 27  لجٌت رقن )  ) اًتظام (الئحت جذيذة    

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 ػـــــادةطـــــالب باقـــــــوى لال -تابـــــغ :  
اػًبل + 11+سٔايخ 11َضش ق + 11ؽضبسح فشَغيخ ق   شيماء شعبان شحاتة الطاهر الدسوقى 2712231241212747  187

 3ط انغُخ

+ يطبنؼخ فٗ َظٕص فشَغيخ+ سٔايخ ق 11شؼش ق   شيماء محسن محمد مصطفى قاسم 2712231241212326  181

 اػًبل انغُخ+ 11

ان عبدهللاعثمان عبدهللا عثم 2712231231211211  183 ادة +  اػًبل انغُخ +11َضش ق  +11شؼش ق   

 + يغشػ كالعيكٗ فشاَكٕفَٕٗ

َضش ق  + يطبنؼخ فٗ َظٕص فشَغيخ+ 11شؼش ق   لمياء ايوب عطيه احمد 2712231221211232  184

 يغشػ كالعيكٗ +11

 ( +فشَغيخ رشعًخعًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ  يبػذا )  محمد شكرى محمد على عطوه 2712231221211327  185

 3ط اػًبل انغُخ

شؼش + 11) يغشػ ق  عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ  يبػذا  هبه سيد احمد محمد محمود حفينه 2712231221211441  186

 (  يطبنؼخ فٗ َظٕص فشَغيخ +11ق 

 فرصت اولى هي الخارج طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

ابوعيسى رباب عبدالجليل عبدالعزيز 2712231231211321  181 ؽضبسح فشَغيخ ق ) عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ  يبػذا  

ادة  + رشعًخ فشَغيخ+ 11+ يغشػ ق 11

 ( فشاَكٕفَٕٗ

  محمد صبحى ابراهيم علوانى العربى 2712231221211241  188
 11شؼش ق 

 اػًبل انغُخ   مها بكر عبد العاطى محمد ابو النور 4317411101411014  189

هي  ى لالػـــــادة فرصت ثاًيتطـــــالب باقـــــــو 

 الخارج

+ 11شؼش ق + 11+ َضش ق  11ؽضبسح فشَغيخ ق   لبنى ابراهيم محمد ابو يوسؾ 2712231221211464  191

+  يغشػ كالعيكٗ + ششػ انُظٕص انفشَغيخ

  79ؽضبسح فشَغيخ ق  + ادة فشاَكٕفَٕٗ

 طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت خاهست  هي الخارج

197  4317411101414074 
 دػبء غبصٖ انؼميجٗ صيزؾبس 

يطبنؼخ في َظٕص فشَغيخ + ششػ انُظٕص  

 انفشَغيخ
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 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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              قسن اللغت الفرًسيت     ) اًتظام(

 م           لجٌت رقن  ) (1985

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 ت هي الخارجطالب باقوى لالػادة فرصت ثاهٌ 

 1ط 78،  71االدة انفشَغٗ ق  أسماء عبدالحميد مبروك مسلم 4317411101411360 

 هي الخارج ػاشرة اقـــــوى لالػــــــادة فرصتطــــــالب ب

+ ػ انُظٕص انفشَغيخشش+  11ؽضبسح فشَغيخ ق   دالياجمال محمد سليمان 4317411161411410 

 1ط 78، 71رشعًخ فشَغيخ +ادة فشَغٗ ق 

     

    
 

     

     

    
 

 
    

     

 
    

     

     

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                         عبيؼخ كفش انشيخ  
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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

               ) اًتساب (الئحت جذيذة    الفرًسيت      قسن اللغت 

 (  27 لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  زينب عبد المحسن بسيونى مرعى 2712231251213167  191
 ششػ انُظٕص انفشَغيخ

   مصطفى عبد الرحمن مصطفى على البكليش 2712231241212113  193

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

 + 11+ يغشػ ق 11ؽضبسح فشَغيخ ق   منار سالمه صالح عبدالعال 2712231231212542  194

 + 11+ سٔايخ ق 11َضش ق + 11شؼش ق 

 ادة فشاَكٕفَٕٗ + اػًبل انغُخ

 طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت رابؼت هي الخارج

 اػًبل انغُخ   ايمان عبدالنبى احمد جالل 4317411101414000  195

 الػــادة فرصت خاهست هي الخارجطـــالب باقــوى ل

  ايمان جمعه على محمد الشاعر  4317411101411100  196
 + يطبنؼخ فٗ َظٕص فشَغيخ 11انشؼش ق 
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 Faculty of Arts                كهيـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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  االػـــــــالمقسن  

 ( 28 لجٌت رقن )    ) اًتظام (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   احمد احمد عماره الصعيدى 2712231251213363  877

   اسالم رجب احمد كيالنى 2712231251213452  871

ى محمد مومناسماء على عبد الهاد 2712231251212352  873    

  امنيه اشرؾ احمد يوسؾ سليمه 2712231251214424  874
 يُبْظ ثؾش

  ايمان عادل نصر فرحات 2712231251212135  875
 

   ايه احمد عبد الفتاح سالمه 2712231241212112  876

   ايه حماده عبدالمنعم عبد الرازق متولى 2712231251213611  871

الحميد الصالحى حنان عبد المجيد عبد 2712231251212122  878    

   خلود عبدالمقصود نصر عبدالمقصود 2712231251212721  879
   داليا ابوعلى سعد عبدالرازق 2712231251212442  811
   دعاء خميس ابراهيم عتمان 2712231251214367  817
   رانيا رافت عبد الودود عبد الوهاب 2712231251213422  811
الزياترقيه محمد محمد محمد  2712231251211251  813    
   روان جمال الحسينى عبده قاسم 2712231251213266  814
 رشعًخ اػالييخ  روان صبرى السيد عبد هللا شاهين 2712231251212314  815

   ريم ابراهيم عبدالبديع خضراوى 2712231251212466  816
   سارة عبد العزيز صابر بدوى منصور 2712231251213412  811
صقر عبدالجوادسمر السعيد  2712231251212775  818    
   سوميه ؼانم مصطفى ؼانم 2712231251212117  819
   شيماء مكى عبدالسالم صالح 2712231251212517  831
   صفاء محمد محمود مرسى 2712231251213434  837
   ماهيتاب مدحت محمد يونس الشخيبى 2712231251214371  831
   محمد زكريا محمد محمود 2712231251211745  833
   مروه صبرى فهمى عثمان 2712231241212425  834
   مى نوح عبدالرحمن عقبه 2712231241211261  835

  نادين محمد احمد محمد المؽازى 2712231251214375  836
 

  ناديه جميل رمزى عزيز مرقص 2712231251211111  831
 

  نورهان السيد نبيل عبد العزيز حجازى 2712231251211144  838
 

براهيم مصطفى بركهنورهان مجدى ا 2712231251214377  839    
   هاجر احمد حسن على شتا 2712231251212377  841
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 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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              اراػت (شؼبت اال)  االػـــــــالمقسن 

 ( 29  لجٌت رقن )    ) اًتظام (   
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

محمد سعدالدينهاله حمدى سعدالدين  2712231251213665  847    

   هاميس اسالم حلمى عمارة 2712231251211735  841

  هدى اسامه احمد ابراهيم السخاوى 2712231251212372  843
 يُبْظ ثؾش

  هدير عبدالحميد على حسن بدر 2712231251212371  844
 

  يارا محمد احمد ابو الفتوح 2712231251212651  845
 

السيسىياسمين بدر محمد يوسؾ  2712231251212713  846    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ
 غيبة انزشو االٔل " ػزس يشضٗ "  والء صفوت صبحى حسن سليمان 2712231241213211  841
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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          اراػت ( )شؼبت      االػـــــــالمن قس

 (  29 لجٌت رقن )       ) اًتساب (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  اسراء سعد محمد ابوشعيشع 2712231241213224  848
 1يذخم انٗ انفٍ انظؾفٗ ط

لى ابوقيدهسمر جمعه محمد متو 2712231251214361  849    

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

االخشاط االراػٗ + انزخطيظ االراػٗ + االراػخ   محمد احمد العرجاوى عرجاوى النجيلى 2712231231212212  851

ٔانًغزًغ + انزشعًخ االػالييخ + رذسيت ػًهٗ + 

 يٕضٕع خبص 
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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            صحافت ()شؼبت   االػـــــــالمقسن 

 ( 31  لجٌت رقن )    ) اًتظام (   جذيذة      
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   احمد عبد العظيم احمد محمود ابوذكرى 2712231251212321  817

   اسراء شاكر يحيى عثمان 2712231251212132  811

  اسراء شعبان مصطفى اسماعيل على خليفه 2712231251213627  813
 

   اسماء صبحى فتحى عبد الرحمن 2712231241213472  814

ليماناسيل عبد الفتاح عبد الهادى على س 2712231251211761  815    

 اخشاط انغشيذح  االء محمد عبد الفتاح عرفان راشد 2712231251211164  816

 اخشاط انغشيذح  امل سعد عبدة على القرباتى 2712231251211214  811

   امل عبدالمعطى سعد محمد االشول 2712231251213347  818

   امنيه طلعت حسن عبد الوهاب 2712231251211111  819

خيرى محمد مختار فرج الصايػ اميرة 2712231251211111  881    

   ايمان مؽازى مؽازى عليبه 2712231251211122  887

  ايه خيرى محمد مختار فرج الصايػ 2712231251211122  881
 

   تقى محمود سعيد مصطفى العماوى 2712231241211161  883

  دعاء رجب محمود محمد شريؾ 2712231251211121  884
 

ى خطابدعاء محمد مصطف 2712231251212215  885    

   دعاء معوض عبد الدايم على الموافى 2712231251212311  886

   دينا عبدهللا عبدالقادرعبد العزيز عيسى 2712231251212115  881

   رانيا اشرؾ محروس على ؼزال 2712231251211111  888

   رانيا رجب متولى عبد ربه 2712231251213421  889

ينرحاب احمد محمود محمد حس 2712231251212277  891   
 

   رحمة السيد بدير عبد الحميد خطاب 2712231251212421  897

   روضه محمد على عبدالفتاح على 2712231241212412  891

  ريهام محمد صالح الدين حسين الطباخ 2712231241211435  893
 يُبْظ ثؾش

 اخشاط انغشيذح  زهره جمال احمد ابراهيم عبدالعال 2712231241211223  894

 اخشاط انغشيذح  سعد مدحت سعد داود 2712231251214362  895

  سلمى شريؾ دياب فهيم عالم 2712231251213265  896
 

   سمر مفرح حافظ يوسؾ ابوشويكه 2712231251213122  891

   سهيله محمد ابراهيم محمود محمد يوسؾ 2712231251213161  898

 ػخ ركُٕنٕعيب انطجب  صفاء محمد الكرزونى ابراهيم جاد البصى 2712231251212441  899

   عباده منتصر عبد النبى عماره 2712231251213331  911
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 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : 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

ئحت ال           صحافت ()شؼبت   االػـــــــالمقسن 

 ( 31  لجٌت رقن )    ) اًتظام (        جذيذة 
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

دعبدالرحمن سعد موسى دياب الحدا 2712231231211112  917    

   عصام سمير عطية محمد المعراج 2712231241211525  911

  علياء عادل حسن حافظ نبايل 2712231251211215  913
 اخشاط انغشيذح

   عمرو عادل عبد هللا ابراهيم بدر 2712231251211162  914

   ؼادة جمعه احمد محمد خليل 2712231241211164  915

 اخشاط انغشيذح  محمد عالء الدين محمد على 2712231241212421  916

 رذسيجبد ػًهيخ   مصطفى احمد محمد زكى 2712231251213354  911

 يُبْظ ثؾش  معتصم محمد حسين على حجازى 2712231251214374  918

   مها مجدى ابراهيم سيد احمد 2712231241212667  919

   مى احمد نبيه ابراهيم السيد 2712231251213616  971

الرحمن عبدهللا مى مجدى زكريا عبد 2712231241212612  977    

  ميرهان سامى ذكى عبدهللا صالح 2712231251212522  971
 

   ميرهان محمد محمد عبد الرحمن الزاهد 2712231251212324  973

  نعمه ابراهيم مرقص ابراهيم 2712231251211114  974
 

   نورهان حسانين محمد ابراهيم شهبه 2712231251213421  975

حمد للوياسمين احمد ا 2712231251211215  976    

 اخشاط انغشيذح  ياسمين محمد مبروك بسيونى نوح 2712231251212426  971

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

رؾهيم طؾفٗ + يُبْظ ثؾش + االػالو انظؾفٗ +   حسام ابراهيم احمد ابراهيم دياب 2712231241213215  978

 انظؾبفخ االلهيًخ

 ثت هي الخارجثال طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت 

 يُبْظ ثؾش   يه مصطفى عمر احمد بريشآ 4317411101411161  979
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ 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         صحافت ( )شؼبت        االػـــــــالمقسن 

 ( 31 لجٌت رقن )   ) اًتساب (   

 يالؽظبد  غانزٕلي ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 انشاٖ انؼبو ٔطشق ليبعخ   ريهام صبحى محمد عبد الرازق سليم 2712231251213172  911

  محمد السعيد الشاملى محمد خليل 2712231231212311  917
 

   محمد على عوض دشيشه 2712231241213231  911

  االػالو ٔانزًُيخ  هدير محمد طلبه اسماعيل 2712231251214363  913

  يوسؾ عادل يوسؾ حماد الصفطاوى 2712231231212215  914
 اخشاط انغشيذح

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

اَزبط يٕاد رؾهيم طؾفٗ + يُبْظ ثؾش +   احمد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2712231241213222  915

اػالييخ + االلُبع َٔشش االفكبس 

 + انظؾبفخ االلهيًخ+انظؾبفخ انؼشثيخ 
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ 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 جذيذة       ػالقاث ػاهت ()شؼبت االػـــــــالم     سن ق

 (  32  لجٌت رقن )  ) اًتظام ( 

 بد يالؽظ انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  احمد فتحى عبد الفتاح عطيه السماحى 2712231251212516  937
 

   اريج فيصل طلعت ابوالفتوح كسر 2712231251212132  931

  اسراء رمضان فهمى مصطفى ابو العز 2712231251212422  933
 

   اسراء صالح الدين ابراهيم ؼازى الشرقاوى 2712231251212642  934

ه السيد على خليفهاسراء مصطفى عبد 2712231251212641  935    

   اسماء طلحه حامد عبد هللا حامد 2712231251212421  936

  امل السيد عبدالحفيظ احمد ابو الخير 2712231241213146  931
 

   امل جمال عبدالجواد عبدهللا 2712231251211112  938

   اميره عماد عبده على زايد 2712231251213422  939

حمد يوسؾ النجاراميره يوسؾ زكى م 2712231251212435  941   
 

   ايمان حمدى ابراهيم الديب 2712231251213351  947

   ايه محمد بركات السيد الحلوانى 2712231251212727  941

   ايه محمد سمير عباس العدل 2712231251212353  943

   ايه محمد طه على الشافعى 2712231251213472  944

   بسنت جمال ؼريب ابراهيم 2712231251212212  945

  بسنت شريؾ محمد محمد الشيتانى 2712231251212136  946
 

   خلود طلعت عبدالمنعم ابراهيم مرسى 2712231251212477  941

   خلود محى على سرور 2712231251212522  948

   خميس جمعه احمد محمد عباس 2712231251213551  949

   دينا عبد الحكيم عيسوى السيد العيسوى 2712231251212564  951

   دينا عبدهللا محمد على 2712231251214463  957

  دينا محمد نياظ بحر محمد 2712231251211112  951
 

   سليمان السعيد محمد دياب 2712231251211713  953

   شرويد سالم محمد سالم محمد 2712231251212311  954

   صفاء السيد عبد اللطيؾ االنه 2712231251211121  955

عيلعبد هللا اشرؾ شاهين اسما 2712231251212625  956    

   عال منصور الدسوقى عتمان 2712231251212227  951

   ؼاده عابد عبد المقصود يوسؾ عرابى 2712231251211117  958

   لمياء سعيد عبدالوهاب عمر 2712231251212761  959

   محمود البهى عبدالحميد الشناوى ابوحشيش 2712231241212114  961



 Kafrelsheik  University                                                                                                         عبيؼخ كفش انشيخ  

 Faculty of Arts                كهيـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

47 

Kafrelsheikh University
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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

ئحت جذيذة  ال       ػالقاث()شؼبت       االػـــــــالمقسن 

 (  33 لجٌت رقن )  ) اًتظام (  
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  مصطفى ايمن ذكرى جاد سعيد 2712231251213334  967
 

  ناهد محمد حسن محمد ابوسنادة 2712231241211276  961
 

  نهى محمد عبد العاطى على العمروسى 2712231251212411  963
 

  نورهان حسين محمد حسين سرور 2712231251212411  964
 

  نورين حسن محمد عمر نشوان 2712231251211211  965
 

   هاجر الدسوقى احمد متولى عزب 2712231251212462  966

   هاجر حسن زكى حسن الخلعى 2712231231211127  961

   هاجر عبد الحميد عبد اللطيؾ احمد المقدم 2712231251211114  968

   هاله عبد السميع عطيه عليبه 2712231251211115  969

   هايدى وليد احمد حسن ؼازى 2712231251212325  911

   هبه هللا السيد ابراهيم على عامر 2712231251213144  917
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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         ػالقاث()شؼبت       ػـــــــالماالقسن 

 (  33لجٌت رقن )   ) اًتساب (  
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 طـــــالب هــــؤُــــالث ػلـــيا 

  مسعده محمد محمد تريه 2712231271213251  911
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
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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

       قسن االػــــالم شؼبت "ػالقاث ػاهت"     ) اًتساب(

 ( م    لجٌت رقن  )1985الئحت 

 يالؽظبد  يغانزٕل ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارجب باقوى لالػـــــــادة فرصت سادست طـــــــال

 مفصول  تجنيديا  بالل جمال صبحى الحسنى  4317411171411461 
 ٖ انؼبو أليبط انش 
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الئحت                        التــــــاريــــخقسن 

 ( 34  لجٌت رقن )        ) اًتظام (   جذيذة  

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابتسام سامى قطب عليبه 2712231251211125  997
 

   ابراهيم محمد ابراهيم محمد الجندى 2712231251211724  991

  احالم عبد الاله حسن الجوهرى 2712231251211217  993
 

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  احمد رجب احمد زهران عبدالوارث 2712231251213261  994

  احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز نعيم 2712231251212611  995
 َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ 

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  احمد نبيه عبدالعال ابو شعيشع 2712231251211746  996

  اخالص ياسر عبدالصمد عبدالؽفار الشهاوى 2712231251212111  991
 

  اسراء السعيد مصطفى فايد 2712231251211711  998
 

   اسراء رجب عبد الرازق على المسيرى 2712231251212671  999

لحى ؼانماسراء طلحه عبد ا 2712231251212653  7111    

   اسراء على عبدالرحمن سرحان 2712231251213215  7117

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  اسراء ممدوح شحاته محمد 2712231251212561  7111

   اسالم حمدين يوسؾ يوسؾ عبدالرازق 2712231251213777  7113

   اسماء ابراهيم ابراهيم ابوزيد عبدالعال 2712231251212134  7114

ماء ابراهيم سالمه ابراهيماس 2712231251212621  7115    

   اسماء حاتم ابو اليزيد عبد ربه 2712231251212122  7116

   اسماء رضا عبد الحميد عبد العزيز محمد 2712231251212166  7111

   اسماء عصام محمد حامد صهوان 2712231251213263  7118

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  اسماء عصام هليل محمد عقيبى 2712231251212627  7119

   اسماء محمد راؼب عبد الدايم 2712231251213213  7171

   اسماء محمد فتحى السيد بكر 2712231251211713  7177

   اسماء محمد محمد عبدالعزيز شرابى 2712231251213222  7171

   اسماء نصر النبوى االمام الميمى 2712231251212211  7173

 1+ ربسيخ انذٔنخ انؼجبعيخ ط االعالييخربسيخ انذٔل   اسيه عبده حمزة سرور البنا 2712231251213214  7174

   االء شعبان ابراهيم قطب 2712231251211714  7175

   امانى ابراهيم السيد خدرجى 2712231251213521  7176

 ؽضبسح اعالييخ + َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ  امانى محمود محمد عاطؾ 2712231251212224  7171

يجهاميرة مسعد ؼانم سعد ابو خد 2712231251211244  7178   
 

 ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ + ربسيخ يظش انفبطًيخ  اميره صالح عبدالفتاح البحيرى 2712231251212527  7179

   انور رافت شوقى على ابراهيم 2712231251212613  7111
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)  الئحت جذيذة             التــــــاريــــخقسن 

 (  35 لجٌت رقن )                  اًتظام (   
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع الكبديًٗ انشلى ا يغهغم

  ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عياد 2712231251211116  7117
 ربسيخ يظش انفبطًيخ

   ايمان احمد عبدالجيد جادو العراقى 2712231251212314  7111

  ايمان حسام الدين انيس محمد مصطفى 2712231251212734  7113
 

محمد ابو النضر ابو حمزهايمان دسوقى  2712231251211165  7114    

   ايمان رضا عبدالبارى بدرعميره 2712231251212141  7115

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ايمان رمضان محمد على مشعل 2712231241211731  7116

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ايه الوردانى نجيب على منصور 2712231251212144  7111

زقايه ربيع مصطفى حسانين ر 2712231251211123  7118    

   ايه صالح عبد الحميد على ابو ليله 2712231251211127  7119

 ربسيخ يظش انفبطًيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  ايه عبدالنبى محمد عبدالنبى السقا 2712231241211211  7131

   ايه ؼنيم ؼنيم صالح 2712231251213372  7137

   ايه محمد سليمان عبدالعزيز 2712231251212623  7131

   ايه محمد عطية السيد عمار 2712231251212145  7133

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ايه محمود احمد عطيه 2712231251212624  7134

 ربسيخ يظش انفبطًيخ  تقوى ابراهيم سالم سيد احمد سالم 2712231251211767  7135

   جده شعبان عبدالمنعم شاهين 2712231251212242  7136

وهابجيهان اسماعيل عرفة عبد ال 2712231251212625  7131   
 

   حسام عماد احمد جويلى 2712231251213224  7138

 ربسيخ انؼشة انؾذيش  حسناء حسنى عباس حسن البيطانى 2712231251213321  7139

   حسناء عبد هللا على محمد الخولى 2712231251211751  7141

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  حنان رضا عبد الكريم سعد 2712231251212632  7147

اء عوض حسين عوض حسيندع 2712231241212427  7141   
 

   دينا على عبد الحميد شوشان 2712231251213312  7143

  راقيه احمد عبدالعزيز عبده جناح 2712231251212121  7144
 

  راندا سامى على الدمياطى 2712231251211234  7145
 ربسيخ انذٔل االعالييخ

   رانيا محمد فتحى محمد ابوالعنين 2712231251213152  7146

   رانيا مصطفى محمد مصطفى عمر 2712231251211154  7141

  رانيا ناصر عبدالرحمن عبدالهادى 2712231251213411  7148
 

 ربسيخ يظش انفبطًيخ  ساره ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الفزارى 2712231251211121  7149

  ساره حسن اسماعيل دفشر 2712231251211173  7151
 ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ
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)  الئحت جذيذة             التــــــاريــــخقسن 

 ( 36 لجٌت رقن )                  اًتظام (   
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ + ربسيخ يظش انفبطًيخ  ساره خميس بلتاجى عيد شليل 2712231251212531  7157

صؾساره زكريا محمود نا 2712231251212422  7151  ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ  

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ساره عبدالمنعم زكى محمد الرشيدى 2712231251213361  7153

   ساره محمد محمود على 2712231251213267  7154

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ساره مصطفى ابراهيم سالمه عوضين 2712231251213172  7155

نصورسحر حسن يوسؾ محمد ابوم 2712231251212225  7156    

   سلمى ابراهيم بدير حسن كشكوش 2712231251213173  7151

   سماح صالح عوض حامد ابو ريه 2712231241211632  7158

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  سمر عوض احمد محمد بسيونى 2712231251212716  7159

   سمر محمد محمد رزق 2712231251211251  7161

 سيخ انذٔل االعالييخرب  سناء احمد رجب عباس يونس 2712231251212427  7167

   سهيلة محمد عبدالعزيز الصفطاوى 2712231251212111  7161

  شرين صالح السيد كامل الخولى 2712231251211152  7163
 

   شيماء صابر عبدالعزيز ابراهيم 2712231251212631  7164

   شيماء صبحى محمد محمد العتيقى 2712231251212715  7165

بد الباقىشيماء مسعود سعد ع 2712231251211136  7166    

   صابرين مسعد فتحى عبدالقادر 2712231251212675  7161

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  صباح محمد عبده اسماعيل محمد 2712231251212217  7168

   ضحى محمود محمد موسى الرفاعى 2712231251213175  7169

   عايده شفيق صالح صادق حسين 2712231251212152  7111

بدالرحمن عبدالخالق نصرعبدالخالق ع 2712231251211755  7117    

   عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا 2712231251214472  7111

   عبير ياسر حامد عبدالمقصود محمد 2712231251213177  7113

   عزة محمود نصر موسى 2712231251212622  7114

 سيخ يظش انفبطًيخرب + ربسيخ انذٔل االعالييخ  عالء عبدالنبى مصطفى ابراهيم النجار 2712231251213373  7115

   ؼاده ماهر على الفوال 2712231251213573  7116

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  ؼفران احمد عكاش عبيد 2712231251214372  7111

   فاطمه سعيد سعد محمد عماره 2712231251213426  7118

   فريده ابراهيم احمد ابوشمه 2712231251213112  7119

   كوثر محمد حسين محمد 2712231251213631  7181
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) الئحت جذيذة                    التــــــاريــــخقسن 

 ( 32 لجٌت رقن )           اًتظام (   
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  مادونا اسام جورجى جرجس 2712231251212454  7187
 ضًبَيخربسيخ انذٔنخ انؼ ربسيخ يظش انفبطًيخ +

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  محمد صالح على صباح 2712231251213262  7181

   محمد عبد هللا كمال عبد هللا سالمه 2712231251212257  7183

   محمد عبد المحسن عنتر عبد العال حسن 2712231251212255  7184

   محمد عبدالجليل محمود موسى 2712231241213551  7185

 ل االعالييخربسيخ انذٔ  محمد محمد احمد ابونار 2712231251211727  7186

 1ربسيخ انذٔنخ انؼجبعيخ ط + ربسيخ يظش انفبطًيخ  محمود عواد محمود عبدالخالق سعد 2712231241212411  7181

   مصطفى شعبان مصطفى متولى نصار 2712231241211531  7188

   منار فرحات نعمان ابو شاهين 2712231251211251  7189

رمنى السعيد ابراهيم سعدهللا عام 2712231251212411  7191  ؽضبسح اعالييخ+  ربسيخ انذٔل االعالييخ  

 ؽضبسح اعالييخ  منى الليثى ابراهيم حسن معروؾ 2712231251213142  7197

  مومن محمد عطيه محمد 2712231251213312  7191
 ػزس يشضٗ"+ ربسيخ االيشيكزيٍ"  ربسيخ انذٔل االعالييخ

 خربسيخ يظش انفبطًي  مونيكا اسام جورجى جرجس 2712231251212452  7193

   مى احمد ابراهيم عبده محمد 2712231251213122  7194

 َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ  مى عادل محمد احمد شمس الدين 2712231251211153  7195

   مى عبد النبى عبد الجواد شراكى 2712231251212666  7196

   نبويه عبدالسميع عبدالفتاح البربرى 2712231251213242  7191

د محمد سالمنبيله محم 2712231251213243  7198    

 ربسيخ يظش انفبطًيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  نجالء فتحى محمد ابو عامر 2712231251211266  7199

  نهاد ابراهيم سعد مبروك الميت 2712231251213622  7711
 

 ربسيخ يظش انفبطًيخ  نورهان ممدوح عبدالحليم محمد المتولى 2712231241212752  7717

سعد الزهيرىهاله صبرى  2712231251211222  7711    

   هاله محمد السيد القاضى 2712231251213251  7713

   هاله محمد عبد العزيز على بدوى 2712231251212173  7714

  هانم احمد ابراهيم محمد 2712231251212573  7715
 

   هبه عابد بركات مهدى 2712231251212616  7716

  هدير محمد محمد جابرالمكاوى 2712231251213253  7711
 عالييخربسيخ انذٔل اال

   هناء ابراهيم السعيد العمروسى 2712231251212535  7718

  هناء محمد عبد الفتاح شفطر 2712231251211231  7719
 

  هند اسماعيل عبدالسالم اسماعيل شرابى 2712231251213247  7771
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)  الئحت جذيذة             التــــــاريــــخقسن 

 (  38 لجٌت رقن )                  اًتظام (   
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 ربسيخ يظش االعاليٗ ؽزٗ انؼظش انفبطًٗ  هيا محمد ابراهيم توفيق الجمل 2712231251213217  7777

   وجدى على عبدالواحد على عبدالواحد 2712231241211513  7771

   وسام مؽازى حسن رجب 2712231251211171  7773

   ياسمين مراد حامد حشيش 2712231251211115  7774

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  يسريه يسرى احمد محمد 2712231251212647  7775

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة
انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة + ربسيخ االَذنظ + ربسيخ يظش انؾذيش + ربسيخ   احمد حمدى عبدالنبى السيد الحفناوى 2712231241211621  7776

+ ربسيخ االيٕثيٍ + ربسيخ أسثب  َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخنؾذيش + أسثب ا

 انًؼبطش 

 ربسيخ يظش انؾذيش   اسماء عبدالمنجى محمد حامد حيدر 4317411461411114  7771

 + ربسيخ أسثب انؾذيش + ربسيخ االَذنظ +انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة  اسماء مصطفى على محمد كلبوش 2712231231212625  7778

+  ربسيخ أسثب انًؼبطش+ ربسيخ االيٕثيٍ + ص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخَظٕ

 1انذٔل االعالييخ ط

 + ربسيخ يظش انؾذيش + ربسيخ االَذنظ+  انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة  اشجان سعد الؽزال ابوهرج 2712231241211511  7779

 1+ ؽضبسح اعالييخ طربسيخ أسثب انًؼبطش + َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ

 ربسيخ االَذنظ + َظٕص ربسيخيخ  اميره ابراهيم محمد احمد 4317411461411301  7711

  ايمان ابراهيم كامل الجباوى 2712231241212172  7717
 ربسيخ أسثب انًؼبطش + ربسيخ يظش انؾذيش + انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة

ربسيخ + ربسيخ االيٕثيٍ + ربسيخ يظش انؾذيش + ةانؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغش  دينا عبدالسالم حسن محمد على 2712231241211372  7711

 1ربسيخ انذٔنخ انؼجبعيخ ط + أسثب انًؼبطش

 ربسيخ يظش انؾذيش  خلود جمال يحى المصرى 4317411461411100  7713

 ربسيخ يظش انؾذيش  شيماء مجدى عبدالسالم محمد جاويش 4317411461414101  7714

القادرعبيد الشحات المعداوى عبد 2712231241212112  7715  غيبة يٕاد انزشو االٔل + لبػخ ثؾش  

+ ربسيخ أسثب انؾذيش+ ربسيخ يظش انؾذيش + انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة  فتحى محمد عبد الخالق على احمد 2712231241213141  7716

 ربسيخ أسثب انًؼبطش + َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ

ريخ اوربا الحديث + نصوص تاريخة تا  فتوح كريم فتوح ابوالمجد مصطفى 4317411411411471  7711  

 انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة + ربسيخ االَذنظ  محمد راشد على ابوالفتوح 4317411461411176  7718

 ربسيخ يظش انؾذيش  مروه محمد كمال محمد حطب 4317411461411173  7719

 + ربسيخ أسثب انؾذيش +ربسيخ يظش انؾذيش + نغشةانؼاللبد ثيٍ انششق ٔا  منال عبدالحق ابراهيم عبدالمجيد شلبى 2712231241212317  7731

ربسيخ  + ربسيخ االيٕثيٍ +ؽضبسح اعالييخ + َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ

 3+ ربسيخ انذٔنخ االيٕيخ ط3ط ربسيخ انذٔل االعالييخ+ أسثب انًؼبطش

 َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ  ميادة البيلى عبداللطيؾ البيلى زيد 4317411461411070  7737

 ربسيخ يظش انؾذيش + انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة  نارمين ناصر محمد رفاعى العطار 4317411461414100  7731

 +غيبة يٕاد انزشو انضبَٗ ربسيخ يظش انؾذيش  ناريمان السيد احمد السيد عبدهللا 2712231241212261  7733

َظٕص ربسيخيخ ثهغخ  + ربسيخ يظش انؾذيش  + شق ٔانغشة انؼاللبد ثيٍ انش  ندا الهادى عبدالواحد احمد رمضان 2712231241211366  7734

" ػزس  غيبة يٕاد انزشو انضبَٗ+ 3جيضَطيخ طربسيخ يظش ان + أسثيخ 

 يشضٗ"

 ربسيخ يظش انؾذيش  نسمه رمضان على على االدكاوى 4317411461414671  7735
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 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 هي الخارج اولى فرصت طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

 يخؽضبسح اعالي + ربسيخ أسثب انؾذيشعًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا )  عالء على السيد عبد المجيد مبارك 2712231231211166  7736

 + لبػخ ثؾش انًؼبطشيظش ربسيخ  + انًؼبطش انؼشة ربسيخ  +

 ربسيخ االَذنظ  هديه محمد محمد ابوطايش 4317411411411101  7731
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م                            1985الئحت              قسن التـــــاريــخ  ) اًتظام(

 لجٌت رقن  ) (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 ت هي الخارجـــــوى  لالػـــادة فرصت سابؼطــــالب باقـ

 4317411131411701 

 براهيم مصطفى  سيد احمدنجوى ا
ربسيخ ٔؽضبسح يظش  +ربسيخ انًغشة ٔ االَذنظ  

 فٗ انؼظش انشٔيبَٗ
 4317411131411300 

 هاديه المندوه يوسؾ ابو زيد
+ ربسيخ ايشيكب انؾذيش  ربسيخ انًغشة ٔ االَذنظ 

 ربسيخ ٔؽضبسح يظش فٗ انؼظش انشٔيبَٗ +

 هي الخارج ت ػشرةاقــــــوى  لالػـــادة فرصت حاديطــــالب ب

يٍ انذٔنّ انؾذيضّ ؽزٗ  انفشػَٕيخربسيخ يظش  داليا عوض رمضان الصياد  4317411111411101 

  1+عغشافيخ انٕطٍ انؼشثٗ ط 1ط  انفزؼ
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             ) اًتساب (    التــــــاريــــخقسن 

 ( 39  الئحت جذيذة                  لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 عغشافيب يظش  + ربسيخ انذٔل االعالييخ  اعتماد سعد عبده عطيه 2712231231212622  7747

 ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ+  ربسيخ انذٔل االعالييخ  االء ابراهيم احمد ابراهيم خيرهللا 2712231251213614  7741

 ربسيخ انذٔل االعالييخ  امنيه صالح محمد شهاوى 2712231251213564  7743

  اميره صالح النجيلى محروس كدش 2712231251213512  7744
 ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ

 ؽضبسح اعالييخ  ايمان محمد ابراهيم بسطويسى 2712231251213112  7745

 ربسيخ يظش انفبطًيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  حنان جمال ابراهيم ابراهيم سمرى 2712231241211154  7746

 ربسيخ يظش انفبطًيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  ساره محمد محمد شميس 2712231251213632  7741

جمال على احمد الدماطىسمر  2712231241211211  7748  ربسيخ انذٔل االعالييخ  

  عوض محمد عوض يوسؾ القن 2712231251214322  7749
 ؽضبسح اعالييخ

 ربسيخ يظش انفبطًيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  محمد بركات عبد الحميد محمد زؼلول 2712231251213226  7751

َظٕص ربسيخيخ ثهغخ  + ييخربسيخ انذٔل االعال  محمد عرفات محمد قطب 2712231251213776  7757

 أسثيخ
 ؽضبسح اعالييخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  مروه عبد السالم عبد السالم سعدون 2712231251213271  7751

   نرمين محمد صالح السيد العدوى 2712231241212167  7753

 َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ  والء جوده فتوح ابراهيم حشو 2712231251213242  7754

 ربسيخ انذٔنخ انؼضًبَيخ + ربسيخ انذٔل االعالييخ  ياسمين كمال ابوالمعاطى جمعه 2712231251214327  7755

ياسمين مدحت محمد المحروقى ابراهيم  2712231251213626  7756
 سعيد

 ربسيخ انذٔل االعالييخ 

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 ؽضبسح اعالييخنزشو االٔل+ غيبة يٕاد ا  احمد ناجى محمد الشناوى 2712231231212223  7751

" ػزس  ماجده منصور عبد الحميد حسن عنانى 2712231241212211  7758

 يشضٗ"

 + ربسيخ يظش انؾذيش + انؼاللبد ثيٍ انششق ٔانغشة

 + ؽضبسح اعالييخ +َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ

+لبػخ ثؾش  ربسيخ أسثب انًؼبطش + ربسيخ االيٕثيٍ

 3ط َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ +

 + ربسيخ يظش انؾذيشعًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا )  محمد جمال محمد محمد الحاوى 2712231231212271  7759

ربسيخ +  انًؼبطشانؼشة ربسيخ  + ربسيخ أسثب انؾذيش

 انًؼبطشيظش 

 طـــالب باقــوى لالػــادة فرصت اولـــــى هي الخارج

عشوش مريم السيد محمد عبد السالم 4317411411414613  7761 ربسيخ  )ساعت فٗ عًيغ يٕاد انزشو االٔل ٔانضبَٗ يبػذا  

 3ربسيخ انؼشة انؾذيش ط (+أسٔثب انؾذيش

حمد سعدالدينأيسرا حسين السيد  4317411411414616  7767  ربسيخ أسٔثب انًؼبطش  
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             ) اًتساب (    التــــــاريــــخقسن 

 ( 39  لجٌت رقن ) الئحت جذيذة                 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

هي  رابؼت فرصت طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 الخارج

ربسيخ +  يٍ ٔانًًبنيكيربسيخ االيٕث +ربسيخ يظش انؾذيش  ناهد عبدالمنعم عبدالعظيم عبدالمنعم 4317411101411011  7761

ربسيخ أسثب ًؼبطش +ربسيخ يظشان + انؼشة انًؼبطش

 3عغشافيخ يظش ط+انًؼبطش

 أسٔثيخ+ َظٕص ربسيخيخ ثهغخ+ ربسيخ يظش انؾذيش  ياسمين عبدالفتاح عبدالفتاح امان عبده عياد 4317411101411171  7763

 ربسيخ أسثب انًؼبطش + ٍ ٔانًًبنيكيربسيخ االيٕثي
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

م                             1985الئحت              قسن التـــــاريــخ ) اًتساب(

 لجٌت رقن  ) (

 يالؽظبد  غانزٕلي ىـــــــــــــاالع كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 ت هي الخارجاقــــــوى  لالػـــادة فرصت ثاهٌطــــالب ب

 ربسيخ يظش + ربسيخ انًغشة ٔاالَذنظ   مروه مبارك حماد اسماعيل  4317411111411004 

 ٔانًؼبطش انؾذيش

نًغشة ربسيخ ايشيكب انؾذيش + ربسيخ ا مفصول تجنيديا محمد عبدالدايم بسيونى محمد احمد 4317411111411000 

ٔاالَذنظ+ ؽضبسح اعالييخ + يُٓظ انجؾش 

 انزبسيخٗ

 هي الخارج ت ػشررصت خاهسلالػـــادة ف طــــالب باقــــــوى 

فٗ ربسيخ ٔؽضبسح يظش +فهغفخ انزبسيخ  عاطؾ على عبدالوهاب زين الدين 4317440001411146 

عغشافيب عيبعيخ + انؼظش انشٔيبَٗ 

سيخ +َظٕص ربسيخيخ ثهغخ أسثيخ + رب

 3َٗ طٔؽضبسح انششق االد
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)شؼبت ػاهت( الئحت  الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَقسن 

 ( 41)  جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع االكبديًٗ انشلى  يغهغم

  اسماء حمودة محمد سعد عبد هللا 2712231251214316  7717
 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  امل عبد الحليم السيد مصطفى 2712231251212137  7711

  امل محمد امين محمد الكفراوى 2712231251213231  7713
 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  امنيه الدسوقى عبد المجيد يوسؾ مزروع 2712231251213161  7714

   اميره ايمن ممدوح الشافعى 2712231251212433  7715

   ايمان احمد محمود عيسى 2712231251213232  7716

   ايه احمد مسعود عبداللطيؾ 2712231251212142  7711

مد محمود الشيتانىايه السيد مح 2712231251213474  7718    

   ايهاب فراج عبداللطيؾ خميس 2712231251212243  7719

  حمديه عبدالحى دردير عثمان 2712231251212626  7781
 

   دعاء عبدالرافع الزاكى احمد 2712231251213167  7787

   دينا عبدالحليم عبدالجليل صالح جمعه 2712231251213162  7781

حنوره رجاء مختار حمزه حسن 2712231251213256  7783    

  رضا ابراهيم احمد متولى 2712231251212621  7784
 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  رنا رفعت حافظ على الشرقاوى 2712231251212572  7785

  زينب احمد الحسانين رمضان على 2712231251212113  7786
 

   زينب محمد يونس محمد احمد 2712231251213161  7781

احمد ابوالعنين سميه فتحى 2712231241211412  7788    

   شيماء فواد صبحى احمد زيدان 2712231251212422  7789

   عادل على عبدالنبى على عبدالرحمن 2712231231211275  7791

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ   عبير محمد عبداللطيؾ يوسؾ زؼلول 2712231251213176  7797

+ يمذيخ فٗ غشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ َظٕص ع  عزيزه حسين محمود رشدى حسين 2712231251212123  7791

 َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ

   ؼاده جمال محمد حامد عبد الؽنى 2712231251212156  7793

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  فاديه رزق سلطان فرحات 2712231251212157  7794

   فاطمه حسين محمد ؼازى 2712231251212571  7795

د عبد الرحمن زؼلوللينا السي 2712231251211265  7796    

 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ  محمد محمد مصطفى عبدالفتاح 2712231231211161  7791

   محمد مطاوع عبد العزيز العربى 2712231251212212  7798

   مريم محمد متولى احمد 2712231251212562  7799

   منار محمد عبدالنعيم السيد 2712231251212151  7111
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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

)شؼبت ػاهت( الئحت  الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَقسن 

 (   41) جذيذة ) اًتظام (لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   منى احمد سعد ابوالمجد 2712231251212151  7117

   منى اسامه عبدالفتاح الدسوقى احمد 2712231251213124  7111

   مها بهى الدين عبدالوهاب محمد سعد الدين 2712231251213141  7113

   مى بشير اسماعيل حماده 2712231251212521  7114

   نادر محمد سالم مصطفى صالح 2712231221211311  7115

   نوره استفتاح محمد خليل ابومطر 2712231251212211  7116

  هاله سعيد سعد محمد النمر 2712231251211147  7111
 + عغشافيب أسثبصساػيخ " انغغشافيب االلزظبديخ " 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  هاله فواد فوزى السباعى 2712231251212163  7118

   هبه احمد على على اصيل 2712231251213127  7119

  هدى عزام كمال محمد 2712231251212522  7171
 

   هناء محمد ابراهيم على حرفوش 2712231251213311  7177

مجدى حسن كامل حسنوالء  2712231251212165  7171  عغشافيب أسثب  

   ياسمين فرحات على فرحات مرزه 2712231251213241  7173

 طـــالب باقــوى لالػــادة

 عغشافيب انُمم ٔانزغبسح  نورهان محمد الشاذلى الشاذلى زاهر 4317411411411111  7174

فرصت اولى هي  طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 الخارج

يمذيخ فٗ َظى غيبة عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ +   حسام عادل درويش ابراهيم 2712231111211111  7175

 3ط + عغشافيخ ربسيخيخ  3ط انًؼهٕيبد انغغشافيخ
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غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

56 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَ )شؼبت ػاهت (الئحت 

 ( 47)تساب (    لجٌت رقن جذيذة ) اً

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  ايمان محمد استفتاح مؽازى 2712231251213121  7176

ش + ربسيخ يظ َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  شيماء محمد عبدالمنعم السيد مصطفى 2712231251213241  7171

 انؾذيش 

  نهال السيد ابراهيم ابو الخير  2712231231212731  7178
 

هي  تفرصت رابؼ طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 الخارج

+ عغشافيخ يظش انجششيخ + انجؾش  7انجؾش انًيذاَٗ   عزه مصطفى عبدالفتاح السمالوى 2712231111211211  7179

 3+ خشائظ انزٕصيؼبد انغغشافيخ ط1انًيذاَٗ 
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قسن الجغرافيت وًظن الوؼلوهاث الجغرافيت  شؼبت" الجغرافيا الؼاهت "  ) 

 لجٌت رقن )  (   1985اًتساب( الئحت 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 ادةطالب باقـــــوى لالػ

+ عغشافيخ  عغشافيب انجؾبس ٔانًؾيطبد  اسعد عبد الحميد سعد النورى  4317411171411116 

 7انٕطٍ انؼشثٗ ط

 هي الخارجادة فــــرصت سابؼت طالب باقـــــوى لالػ 

  3اػًبل انغُخ + خشائظ انزٕصيؼبد ط  المزين هراء محمد شحاتهالز هفاطم 4317411131414144 

 ة هي الخارجباقـــــوى لالػادة فـــرصت ػاشر طالب 

عغشافيب عغـشافيب ربسيخيخ + عغشافيخ انؼبنى انغذيذ +   مياده عبد السالم محمد الجوهرى 4317411161411440 

+  3اػًبل عُّ + عغشافيخ الزظبديخ طيظش + 

 7ػًهيخ ٔخشائظ  ط عغشافيخ

 ة هي الخارجباقـــــوى لالػادة فـــرصت ثاًيت ػشر طالب 

 
 عغشافيخ يظش   رين محمد محمد الكاشؾيش 4317440001411144
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 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ 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 )هساحت ( يا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَالجغرافقسن 

 ( 42)جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابتسام ابراهيم السيد معتيق 2712231251211211  7137
 

 هٕيبد انغغشافيخيمذيخ فٗ َظى انًؼ  ابراهيم جمال عبد المعطى محمد مخيمر 2712231251212313  7131

  ابراهيم رمضان ابراهيم عبده ابراهيم 2712231251212262  7133
 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

   ابراهيم على ابراهيم على ابوزيد 2712231251212511  7134

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  ابراهيم محمد ابراهيم الطباخ 2712231221212116  7135

مد المحروقى محمد على جاويشاح 2712231251211131  7136    

  احمد ايمن على مرسى محمد 2712231251212246  7131
 

   احمد حلمى حسن ابراهيم 2712231251212261  7138

 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ  احمد زين الدين رجب زين الدين بركات 2712231251211133  7139

 ٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخيمذيخ ف  احمد سالم سالم الشرقاوى 2712231251211275  7141

  احمد سعد عبد الوكيل سعد ابو زايد 2712231251211721  7147
 

   احمد سعيد احمد السيد بركات 2712231251213174  7141

  احمد سمير البيومى عابدين 2712231251212166  7143
 

   احمد سمير السيد عبد الرحمن بلوزه 2712231251214312  7144

عبد الجليل ديب الليل احمد سمير 2712231251214433  7145    

   احمد شعبان عطيه نصر محمد 2712231251212121  7146

   احمد عبد البارى السيد عثمان القرضاوى 2712231251214312  7141

   احمد عبد الوهاب ابراهيم السبعاوى 2712231251214313  7148

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   احمد عبدالمحسن عبدالدايم محمد شحاته 2712231231211226  7149

 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ  احمد عزت محمود محمد البربرى 2712231251212335  7151

   احمد كمال محمد مصطفى الحداد 2712231251212242  7157

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   احمد ماهر عبد النبى محمد عبدالاله 2712231241211131  7151

   احمد محمد عبدالعليم البحراوى 2712231251212312  7153

   احمد مدحت عبدالؽنى محمد دراج 2712231251211167  7154

  احمد مصطفى محمد احمد 2712231251214314  7155
 

   احمد مؽورى خليل محمود السترى 2712231251213311  7156

   ازهار صالح كامل زينه 2712231251212232  7151

   ازهار عبدالقادر عبدالمحسن عبدالقادر 2712231251212575  7158

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   اسالم عادل سيد احمد على شتا 2712231241213417  7159

   اسالم عباس زكى ابراهيم محمد 2712231251213412  7161
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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  )هساحت ( الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَقسن 

 ( 43)  جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   اسالم عصام مؽازى عبد الروؾ اللقانى 2712231251211177  7167

   اسالم عيد ابراهيم سعد هللا 2712231251213461  7161

  اسالم محمد ابراهيم ابوالنور 2712231251212517  7163
 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ

 انكُزٕسيخ  انخشائظ  اسالم محمد عبد المجيد حسن عبدالنبى 2712231251211141  7164

   اسماء اشرؾ رزق يوسؾ رزق محمد 2712231251214471  7165

   اسماء السعيد على محمد االبيارى 2712231251211117  7166

  اسماء السيد مختار السيد المحيص 2712231251211167  7161
 

   اسماء عبد الكريم محمد محمد البالصى 2712231251212712  7168

   اسماء عبد النبى مامون عبد الصمد 2712231251213521  7169

  اسماء عرفات محمد محمد المنشاوى 2712231251212244  7111
 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  اسماء محمد حمدين ابوعيطه 2712231251213411  7117

  اسماء محمد على عبد الرحمن مصطفى المصرى 2712231251212471  7111
 

   اشرؾ محمد شوقى الحانوتى 2712231251213312  7113

ء جمال السيد محمود علىاال 2712231251211116  7114    

   االء عربى السيد خضر 2712231251212526  7115

   االء على مصطفى يوسؾ مصطفى 2712231251213616  7116

 + َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  الزهراء محمد احمد شرؾ عماره 2712231251212123  7111

 انغغشافيب االلزظبديخ " صساػيخ "

راهيم خليل السيدالسعيد اب 2712231241211316  7118    

   السيد محمد السيد رزق منسى 2712231251213417  7119

   امانى جمال احمد ناصؾ 2712231251212234  7181

   امانى مجدى محمد موسى 2712231251213637  7187

   امانى محمد عبد العاطى ؼزاله 2712231251212622  7181

   امنيه عيد محمد عبد العزيز محمد 2712231251212463  7183

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   اميره عبد الحليم عبد الباسط عبد الحليم احمد 2712231251213162  7184

  اميره مجدى ابراهيم الؽريب 2712231251213514  7185
 

   اميره محمود حسن السقا 2712231251211225  7186

   امينه جمال احمد عبد العاطى 2712231251212563  7181

بدهامينه ناصر محمود على ع 2712231251212361  7188    

   اية رافت جاب هللا سعيد الديب 2712231251212711  7189

   اية شعبان عطيه على 2712231251213112  7191
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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  )هساحت ( الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَقسن 

 (44) جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   ايمان احمد جمعه العطار 2712231251213617  7197

   ايمان خالد محمد سليمان محمد 2712231251212513  7191

   ايمان سمير السيد عبده ابوشمعه 2712231251212211  7193

   ايمن بسيونى محمد بسيونى النشرتى 2712231251214317  7194

  ايه جابر ابراهيم على 2712231251212614  7195
 

  ايه عبدالنبى محمد مصطفى خزعل 2712231251212514  7196
 

   بسمه ابراهيم محمد ابراهيم عبدالخير 2712231251212117  7191

   بسمه يحى عبد العزيز محمد عبد هللا يونس 2712231251212515  7198

   بيتر نشات فوزى قدسى ميخائيل 2712231251212216  7199

   حاتم محمود محمد محمد السيد حاتم 2712231251212263  7311

   حسام السيد ابوالسعود الرمادى 2712231251211717  7317

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  حسام حسن سعد البايض 2712231251211144  7311

   حسام حسن عبداللطيؾ خليل جادهللا 2712231251211137  7313

   حسام حمدين عبدالهادى الشاملى 2712231251213321  7314

حمد حسن الطباخحسن محمود م 2712231241212721  7315    

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  حماده عيسى محمد فضل هللا بدر 2712231251213542  7316

   حمدى منصور محمود احمد الجمل 2712231251212616  7311

   حياة محمد عبد الحكيم بسيونى 2712231251212576  7318

  خالد الشرنوبى السيد مصطفى السقا 2712231251214311  7319
 افيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخَظٕص عغش

   خالد عبدهللا عزب على رخا 2712231251213111  7371

   داليا اسماعيل السيد عبد هللا بكر 2712231251213517  7377

 انخشائظ انطجٕغشافيخ  دينا عصام فاروق اسماعيل حسن هيكل 2712231251212471  7371

   دينا محمد فريج ابو العنين حسين 2712231251212364  7373

+  َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  رامى جزر المهدى محمد حربى 2712231251212711  7374

 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ

 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ  رانا عوض محمد محمد فايد 2712231251212516  7375

   رانيا سعيد عثمان احمد المطوبس 2712231251211212  7376

   رحاب محمود محمد محمد حسين 2712231251212366  7371

   رقيه محمد درويش عبدربه رخا 2712231251213531  7378

   رمضان محمد رمضان الفرنوانى 2712231251211162  7379

   روضه طلعت محمد يوسؾ عطاهللا 2712231251211752  7311
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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

 ( 54)  الئحة جديدة ) انتظام (    جلهة رقم  )مساحة ( اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافيهقسم 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــعاال انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ريم سمير كمال احمد ابراهيم 2712231251212141  7317
 

   ريهام عبد الرحمن محمد عبد السالم 2712231251212517  7311

يمذيخ فٗ َظى +  انخشائظ انطجٕغشافيخ  زينب محمد كامل مصطفى ؼالى 2712231251212316  7313

  انًؼهٕيبد انغغشافيخ
 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ  ساره عباس السعيد حسن فوده 2712231251213171  7314

   ساره عبد هللا بسيونى احمد حسن 2712231251212511  7315

   سامى السيد عبد السالم السيد 2712231251214411  7316

   سمر ابراهيم ابراهيم حمد 2712231251211111  7311

 غغشافيخيمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد ان  سمر عاطؾ زهران الزاهى 2712231251212571  7318

   سمر عبد الحميد حموده الطويل 2712231251212425  7319

   سمير فتحى ابراهيم عباسى 2712231251211714  7331

   سهير رمزى محمد زبادى 2712231251212546  7337

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  شاهر مدحت عبد الحميد محمد 2712231251212113  7331

لمكارم الطنوبىشروق حسين ابو ا 2712231251212533  7333    

  شنودة سامح رمزى جرجس 2712231251212617  7334
 

   شيماء السيد سعد احمد عالم 2712231251212311  7335

   شيماء شوقى عبد العليم عبد العزيز الشناوى 2712231251211121  7336

   صبحى محمد عبدهللا شعبان 2712231251212172  7331

   طارق محمد سليمان الحداد 2712231251212223  7338

   عبد الرحمن طارق عبد الرحمن عبد هللا 2712231251214414  7339

 شائظ اآلنيخ انخ  عبد الرحمن عاطؾ صابر احمد القاضى 2712231241211412  7341

   عبد الرحمن عوض محمد احمد 2712231251212173  7347

   عبد السميح رضا عبد السميع محمد عبد الخالق 2712231251213121  7341

   عبد العزيز اشرؾ عبد العزيز بدير 2712231251212226  7343

   عبد اللطيؾ سعد محمد عبداللطيؾ حسان 2712231251211715  7344

 + انغغشافيب االلزظبديخ " صساػيخ "  عبد اللطيؾ عصام عبد اللطيؾ مجاهد 2712231251213522  7345

 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ

سؾ زايدعبد هللا فيصل عبد السالم يو 2712231251214415  7346    

 انغغشافيب االلزظبديخ " صساػيخ "  عالء عبدالحكيم احمد عطيه 2712231251212175  7341

َظٕص عغشافيخ  +  انكُزٕسيخ انخشائظ  على احمد على محمد خداش 2712231241211211  7348

 ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

   على صبرى السعيد شهاب الدين 2712231251212612  7349

د احمد الجوهرىعلى محم 2712231251212254  7351    
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قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَ )هساحت ( الئحت 

  ( 46) جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   علياء عادل عبدالمنعم رمضان المحالوى 2712231251213171  7357

بد هللا على الشهاوىعلياء على ع 2712231251212541  7351    

  عمر عبد الهادى عبد هللا عبد الهادى 2712231251214412  7353
 

   عمرو ابراهيم مصطفى محمد مصطفى شتا 2712231251212331  7354

   عمرو عصام قطب السيد الصباغ 2712231251213372  7355

   فاتن احمد السيد على سليم 2712231231212416  7356

حامد محمد راشدفاتن محمد  2712231251211111  7351    

   فاطمه ابراهيم سعد ابوالفتوح زؼلول 2712231251213171  7358

  فتحى سامى فتحى دوير 2712231251211152  7359
 

   فوزيه جمال على على وزة 2712231251212567  7361

  فوزيه محمد على السيد فتح الباب 2712231251212726  7367
 

   كرم على حسن محمد 2712231251213272  7361

 انخشائظ اآلنيخ  محمد ابواليزيد ابواليزيد المكاوى 2712231251211725  7363

   محمد احمد عبدالحكيم محمد 2712231251214421  7364

   محمد احمد محمد ابوشعيشع 2712231251212221  7365

   محمد احمد محمد بدير محمد 2712231251213415  7366

   محمد احمد يحى ابراهيم منصور 2712231251211274  7361

 انخشائظ اآلنيخ  محمد اشرؾ بدير يوسؾ زؼدان 2712231241211422  7368

   محمد السيد يوسؾ ابو الؽيط 2712231251211726  7369

   محمد ثروت على السيد عبد الجواد 2712231251211721  7311

 انخشائظ اآلنيخ  محمد حسن عبد العظيم عبد السميع الؽلبان 2712231251212254  7317

لحميد عبدالواحدمحمد خالد عبدا 2712231251212616  7311   
 

   محمد رمضان السعيد عبد الرحمن ندا 2712231251211154  7313

   محمد رمضان شعبان حسن خليؾ 2712231251212617  7314

 يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ  محمد سعد ربيع اسماعيل الدهنة 2712231251211166  7315

  غبؽٗرذسيت ػًهٗ ي  محمد سعد محمد محمد فرج 2712231251211132  7316

   محمد صالح الدين عبدالعزيز محمد طاحون 2712231251212114  7311

   محمد عادل محمود احمد البلتاجى 2712231251213451  7318

   محمد عبد الباسط رشاد محمد 2712231241213415  7319

   محمد عبد الرحمن محمد محمد عبد الونيس 2712231251212151  7381



 Kafrelsheik  University                                                                                                         عبيؼخ كفش انشيخ  

 Faculty of Arts                كهيـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 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

افيَ )هساحت ( الئحت قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغر

 ( 47) جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   محمد عبد اللطيؾ عبد اللطيؾ محمد عبد الرازق 2712231251212611  7387

   محمد عثمان اسماعيل عثمان شاكر 2712231251212321  7381

ت ابراهيم السيسىمحمد عز 2712231251214411  7383   
 

   محمد عصام فوزى فخر الدين 2712231251211711  7384

   محمد عطيه مصطفى بلتاجى 2712231251212221  7385

  محمد على على مرزوق 2712231251213134  7386
 

   محمد عماد عبد الجواد السبع 2712231251212345  7381

   محمد ؼنيم المتولى ؼنيم مبروك 2712231251212111  7388

  محمد فكرى يوسؾ مرسى يوسؾ النجار 2712231251212321  7389
 

  محمد محمد بدير احمد على 2712231251212117  7391
 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ  محمد محمد عبد الفتاح الزقيلى 2712231251214422  7397

   محمد مصطفى عبدالعزيز عوض 2712231251212612  7391

ممدوح عبد العظيم عبد الرحمنمحمد  2712231251214424  7393    

   محمد ممدوح محمد حراز 2712231251214425  7394

 انغغشافيب االلزظبديخ " صساػيخ "  محمد موسى محمد فتوح 2712231251211156  7395

   محمد هيكل رزق محمد مسحل 2712231251214426  7396

   محمد يوسؾ ؼازى على 2712231251212123  7391

ؾ محمد محروس عبدالعال سليمهمحمد يوس 2712231241212531  7398  انخشائطبنكُزٕسيخ  

   محمود السعيد عبد العظيم محمد الوكيل 2712231251212214  7399

   محمود السيد محمود محمد امين 2712231231211112  7411

 انخشائظ انطجٕغشافيخ  محمود المرسى السيد المرسى الكيالنى 2712231241211212  7417

الزناتى عطاهللا محمود شريؾ 2712231251211772  7411   
 

   محمود صبرى محمد محمد رمضان 2712231251211157  7413

   محمود عبدهللا منسى النورج 2712231251213415  7414

 انغغشافيب االلزظبديخ " صساػيخ "  محمود عماد منير محمد على 2712231251212211  7415

   محمود محمد مصطفى عيد شطا 2712231251212622  7416

  محمود مراد محمود محمد العجمى 2712231251211711  7411
 

  مروه عبده عبده محمود ابو الروس 2712231251211111  7418
 

   مريم الشحات المتولى موسى خضر 2712231251214422  7419

   مريهان السيد عبد العزيز محمد متولى 2712231251211762  7471
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قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَ )هساحت ( الئحت 

 ( 48) ام (    لجٌت رقن جذيذة ) اًتظ

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   مريهان عبدالفتاح عبدالوهاب محمد النوسانى 2712231251213471  7477

   مشيره عبد الحكيم عبد الحى بسيونى ابو الخير 2712231251212551  7471

  مصطفى السيد عبد السالم فضه 2712231251212212  7473
 

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  مصطفى جالل عبد القادر على المهدى 2712231251214421  7474

 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ +يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   مصطفى عادل عثمان ابراهيم محمد 2712231241213412  7475

  مصطفى عبده مصطفى عثمان المارية 2712231251212211  7476
 

يد ؼازى على البؽدادىمعتصم ابواليز 2712231251212511  7471    

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   معتصم عبد الرحمن محمد الجروانى 2712231251214431  7478

   منار جار النبى عبد الؽنى محمود 2712231251212552  7479

   منى السيد احمد السيد الشهاوى 2712231251211216  7411

   مياده فوزى محمد عاشور 2712231251211123  7417

   ناصر احمد احمد محمد شتله 2712231251212137  7411

   ندى رفيق محمود الدياسطى 2712231251211235  7413

   نرمين انور ابراهيم القط 2712231251212111  7414

   نرمين خيرى عبود عبدهللا جعوان 2712231251213537  7415

   نهال عالء ابراهيم منتصر 2712231251212231  7416

املنهال عماد صبحى ابراهيم ك 2712231251213361  7411    

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   نهى انيس رسمى عبدالسيد 2712231251212212  7418

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  نور الدين محمد لطفى عبد الواحد الشربينى 2712231251212241  7419

   نورهان شريؾ على الشناوى بدر 2712231251212147  7431

زقهاله محمد فرج ابو الؽيط على ر 2712231251212411  7437    

   هبه محمد محمد محمد بردان 2712231251213312  7431

  هبه هشام يونس محمد محمود 2712231251212621  7433
 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ  هدير طارق محمد محمد على 2712231251212422  7434

   هدير مهدى احمد فايد الخيارى 2712231251213424  7435

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  همس خالد عبد الكريم زمره 2712231251211116  7436

   هناء عبد المطلب محمد النجار 2712231251211172  7431

   هند مختارعلى ابراهيم ايوب 2712231251213242  7438

   وسام مجدى بسيونى المنوفى 2712231251211262  7439

   وفاء السعيد فوزى احمد موسى 2712231251212164  7441
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لجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَ )هساحت ( الئحت قسن ا

 (49) جذيذة ) اًتظام (    لجٌت رقن 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   ياسمين محمد عبدالعزيز السيد خاطر 2712231241211411  7447

  ياسمين مدحت احمد سعد مصطفى 2712231251212413  7441
 

   ياسمين ناصر فتحى كامل الشرنوبى 2712231251212721  7443

   ياسيل باسل السيد محمد السيد 2712231251212427  7444

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

ظ انخشائعًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ  " غيبة " +   ياسمين عطيه محمود خطاب 2712231241212412  7445

 3عيٕنٕعيخ ط
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 (54)قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافيه )مساحة ( الئحة جديدة ) انتساب (    جلهة رقم 

 الؽظبد ي انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  احمد طاهر عبداللطيؾ ابراهيم بظاظو 2712231241212254  7446
 عغشافيخ انجؾبس ٔانًؾيطبد 

عغشافيخ  + َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  احمد كرم نصر محمود العنانى 2712231231212212  7441

 انجؾبس ٔانًؾيطبد

  احمد محسن حامد احمد شاور 2712231241213476  7448
 

  احمد محمد على البسطويسى 2712231231212266  7449
 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ

 غيٕنٕعيخان انخشائظ   اسامه عبدالعليم احمد بسيونى 2712231241211112  7451

   ايمان رفاعى عبد هللا ندا 2712231251213577  7457

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ   ايمن ابراهيم السيد سيداحمد هيكل 2712231231212211  7451

ابراهيم شرؾ الخولى ايه اشرؾ 2712231251213734  7453   
 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

   ايه السعيد السعيد محمد عيد 2712231251213117  7454

  ايه عبده على قطب 2712231241212171  7455
 رذسيت ػًهٗ يغبؽٗ

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  جمال عطيه محمد ابومرزوقه 2712231231212222  7456

بهى الدين محمد ؼازىخالد  2712231251214436  7451    

   رحاب عبد هللا محمد قطب عطيه 2712231251214432  7458

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  رحمه السيد محمود احمد العنانى 2712231251213715  7459

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  طارق احمد حمدين مصباح 2712231251214431  7461

لهادى محمد على الجارحىعائشة عبدا 2712231251213116  7467  َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  

   عصام محمد قطب السيد الصباغ 2712231241212111  7461

انخشائظ   + يمذيخ فٗ َظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ  محمد ابراهيم عبد الفتاح وهدان 2712231241213426  7463

 انغيٕنٕعيخ

 ظ  انغيٕنٕعيخانخشائ  محمد احمد يوسؾ سلطان 2712231241212157  7464

   محمد السعيد محمد ابو الفتوح يوسؾ 2712231251214443  7465

َظٕص ربسيخ يظش ؽزٗ انفزؼ االعاليٗ +   محمد السيد احمد الليثى 2712231231212242  7466

 عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  محمد سعد عبدالحميد قاسم 2712231251213775  7461

  محمد طارق محمد عياد 2712231251213541  7468
 

   محمد عبدالفتاح ابراهيم النجار 2712231251214427  7469

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  محمود السيد راشد السيد الؽريب 2712231251214446  7411
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قسن الجغرافيا وًظن الوؼلوهاث الجغرافيَ )هساحت ( الئحت 

 ( 51)ذة ) اًتساب (    لجٌت رقن جذي

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   محمود محمد رجب خليفه 2712231251214441  7417

 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ +  انخشائظ انطجٕغشافيخ  محمود مسعد محمد حمزه مهنا 2712231231212221  7411

ن ابو النضرمروه عبد الحميد حس 2712231251213571  7413 يغبؽخ ربكيٕيزشيخ  + انكُزٕسيخ انخشائظ    

   نجاه محمد خميس محمد صالح 2712231251213722  7414

 َظٕص عغشافيخ  ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  نيره سعد يوسؾ احمد العباسى 2712231251213562  7415

 طـــالب باقــوى لالػــادة

  7 يششٔع رطجيمٗ  محمود سالم محمد سالم 4317411461414000  7416

  يوسؾ ممدوح يوسؾ القاضى 4317411411414400  7411
 يششٔع رطجيمٗ
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  ابتهال السعيد محمد ابوالفتوح 2712231251213157  7517
 يٕضٕع خبص

   احالم رضا صالح ابو راضى 2712231251213166  7511

   احمد خالد ضيؾ بسيونى 2712231251213261  7513

  احمد محمد ابوالفتوح محمد الؽروبى 2712231251211172  7514
 

 يٕضٕع خبص  احمد محمد مساعد حسن شريؾ 2712231251212273  7515

   اسراء ابراهيم المؽاورى سند سعيد 2712231251212175  7516

   اسراء اسامه على ؼازى محمد 2712231251212176  7511

  اسراء طه ابواليزيد بشر 2712231251211112  7518
 

سماء ثروت السعيد الفرماوىا 2712231251212524  7519  ػهى االخالق ٔيشكالد اخالليخ  

   اسماء متولى احمد متولى 2712231251212711  7571

  اسماء محمد سالم ابو سالم 2712231251212111  7577
 

   اسماء محمود عبد الفتاح خطاب 2712231251212111  7571

  اشجان احمد محمدمحمد عبده 2712231251212157  7573
 

   الهام نايؾ عبدالحميد محمد القصير 2712231241212522  7574

   امل احمد اسماعيل الشوربجى 2712231251211171  7575

   امل فتحى عبدالسالم محمد خليل 2712231251213725  7576

   امنيه سمير محمد ابو بكر 2712231251212212  7571

   اميره عبد الحميد طلبه عبد الحميد حسن 2712231251212655  7578

   اميره عبدهللا عبدالهادى مصطفى الرفاعى 2712231251212656  7579

 يٕضٕع خبصفهغفخ اعالييخ +   انجى فيكتور ابراهيم فهيم 2712231251211172  7511

   ايمان شعبان عبدالحليم محمد البنا 2712231251213116  7517

   حنان عبد الستار محمد ابراهيم 2712231251213751  7511

   خضر محمد مصطفى ابوهرج 2712231241212131  7513

   دعاء يحيى عطيه محمد بسيونى 2712231251212215  7514

   دينا زيدان على زيدان 2712231251212216  7515

  دينا عاطؾ رزق عبد الحليم عوض 2712231241211431  7516
 

   رانيا خضر على محمد عثمان 2712231251213544  7511

   رانيا سمير عبدالعزيز سرور هاشم 2712231251212773  7518

   رباب رضا عبد الونيس عويضه 2712231251212651  7519

   رباب فرحات عبدالهادى محمد شحاته 2712231251212566  7531
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 ( 52 لجٌت رقن )               ) اًتظام (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   ريهام رجب متولى جبر متولى 2712231251212521  7537

   سمر جمعه احمد فرج حسين 2712231251213241  7531

   سميه رضا سعد موسى عبد الباقى 2712231251211133  7533

  سهير رمزى عطيه على الفيشاوى 2712231251212545  7534
 

   سوزان كامل عبدهللا ؼيضه 2712231251213311  7535

م محمدشربات السيد سلي 2712231241211244  7536    

 انًُطك انؾذيش   شروق اسامه محمود رزق حسن 2712231251212312  7531

  شيماء احمد منصور نوفل 2712231251213212  7538
 

  صفاء عيد احمد ناجى 2712231251211111  7539
 

 فهغفخ اعالييخ  على محمود عامر محمد عامر 2712231251214147  7541

سعمرو يوسؾ يوسؾ السعيد نامو 2712231241212123  7547    

  عواطؾ عبد السالم السيد على ابراهيم البنا 2712231251212155  7541
 

   ؼاده محمد محمد عبدالحميد عبدهللا 2712231251213614  7543

   فلاير جابر محمد ابراهيم المظالى 2712231251212113  7544

  محاسن ناجى عبد العاطى سليم 2712231251213177  7545
 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخ 

   منار مصطفى محمد الششتاوى مراد 2712231251214213  7546

   منال محمود مسعد محمود رشوان 2712231251211131  7541

   منة هللا محمد عبد هللا امين احمد 2712231251213262  7548

 يٕضٕع خبص  منى حسن عبد الجليل عبد الهادى 2712231251212213  7549

 خالقػهى اال  منى عبدهللا محمد سعد ؼزاله 2712231241211167  7551

   مى فوزى محمد ابوالعزم الفار 2712231251213123  7557

   مياده هانى عبدالمعز يوسؾ 2712231251212161  7551

   ناديه سعيد عبد الفتاح محمد 2712231251212667  7553

   نجاه محفوظ محمد محفوظ نوفل حرب 2712231251212123  7554

   نهى رضا عبدالجليل مصطفى الصباغ 2712231251213121  7555

   نجالء فتحى ابراهيم محمد 2712231251213215  7556

 ػهى انغًبل ربسيخ انؼهٕو ػُذ انؼشة +  نورهان ابراهيم السيد محمد على 2712231251213716  7551

   هدير اشرؾ فهيم مبروك 2712231251211775  7558

   هند حسين ابراهيم جزر 2712231251211114  7559

لقادرهند سامى عبد المنعم عبد ا 2712231251213243  7561    
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 ( 41 جلهة رقم )               ) انتظام (   الئحة جديدة                            الفلســـــفةقسم 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   وسام عبد الفتاح الجندى محمد الجندى 2712231251213433  7567

لى ابراهيم ابوالعطاوالء السيد المتو 2712231251212223  7561    

   ياسمين محمد عبده محمد رفاعى 2712231251213741  7563

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

  خلود سعيد عبداللطيؾ احمد اللقانى 4317411461411600  7564
 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخ 

َظٕص فهغفيخ ثهغخ هغفخ انهغخ + انًزيبفيضيميب + ف  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بسيونى 2712231111213241  7565

 ػشثيخ  َظٕص فهغفيخ ثهغخ  عُجيخ +ا

فرصت ثاًيت هي  طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة 

 الخارج
  3انفهغفخ انًؼبطشِ + ػهى االخالق ط  اسماء مصطفى على حسن عبدالمطلب 4317411441411106  7566

هي  تطـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة فرصت رابؼ 

 الخارج

  زينب رمضان عبدالمنعم ابراهيم 2712231111211321  7561
 1+ انهغخ االٔسثيخ انمذيًخ ط1يُطك طٕسٖ ط
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       قسن الفلسفت                 ) اًتظام(          

 م(                        لجٌت ) (      1985الئحت)

يغه

 عم
 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت

 هي الخارج دستسا فرصت  طالب باقوى لالػادة
َٔظٕطٓب  + انفهغفخ انًؼبطشح + َظٕص فهغفخ اعالييخ   دعاء عبد الحى احمد محمد البسطويسى 4317411131414174 

فهغفخ اعالييخ  +3هغفيخ ثهغخ أسثيخ + انًُطك انؾذيش طف

 1َٔظٕطٓب )ػهى انكالو (ط

 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخ  دينا محسن حسن احمد محسن 4317411131414016 

 4317411131414071 
 ؼادة صالح الدين عبد العزيز برهامى ليمونه

 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخ 

 هي الخارج سابؼت   فرصتطالب باقوى لالػادة  

 
 العلوم الطبيعيةفلسفة   نسرين جمال يوسؾ على شومان 4317411101414414
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) جذيذة    الئحت                   الفلســـــفتقسن قسن 

 ( 54 لجٌت رقن )               اًتساب (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  اسراء شريؾ احمد محمد شريؾ 2712231251213765  7597
 يٕضٕع خبص+  انًُطك انؾذيش

 يٕضٕع خبص  اسراء نبيل لبيب عبد الحميد المهدى 2712231251213614  7591

 يٕضٕع خبص  السيد عبدهللا محمد حسن 2712231241211121  7593

 انًُطك انؾذيش  امانى سعد عبدالواحد الديب 2712231251213151  7594

 يٕضٕع خبص + انًُطك انؾذيش  اميره عبد الحميد عبد الحميد ابوؼازى 2712231251213737  7595

 يٕضٕع خبص+  انًُطك انؾذيش  ايمان خالد عبد المنعم السيد الجويلى 2712231251213612  7596

  ايه رافت محمد السيد عبد هللا 2712231251213744  7591
 

 يٕضٕع خبص  ايه على على العباسى 2712231251213551  7598

   ايه محمد محمد عبد السالم النشار 2712231241212161  7599

 ربسيخ انؼهٕو ػُذ انؼشة  بسمه على فهيم على 2712231251213753  7611

عبدالعزيز محمد ؼانم خضره محمود 2712231251213231  7617  + انهغخ االَغهيضيخ  ػهى انغًبل  

 يٕضٕع خبص  خلود احمد صالح موسى مجاهد 2712231251213234  7611

 ػهى انغًبل  دينا رضا محمد عبدالقادر 2712231231212422  7613

   رائد عزت بسيونى ابراهيم 2712231241212127  7614

م عجالنساره محمد عبدالوهاب عبد السال 2712231251213611  7615  يٕضٕع خبص  

   سارة ناصر رمضان حسن الشربينى 2712231241212161  7616

 انًُطك انؾذيش   ساره وهبه حسن على ربيع 2712231251213524  7611

 يٕضٕع خبص+ انًُطك انؾذيش   سامى الشيشينى السيد عقل 2712231241212146  7618

  نغخ اَغهيضيخ  سحر هشام السيد محمد شعبان 2712231251213747  7619

 انًُطك انؾذيش  فاطمه ممدوح بسيونى محمد خضر 2712231251213742  7671

 ػهى انغًبل  فايزه احمد عبدالعزيز صالح 2712231251213112  7677

 يٕضٕع خبص  محمد السعيد عبد الوهاب محمد خضر 2712231241212112  7671

   محمد رشدى احمد محمد العباسى 2712231241212111  7673

حمد ابراهيم على عبدالمجيدمها م 2712231251213622  7674  يزخظظخَظٕص فهغفيخ   

 يٕضٕع خبص  هبة هللا جالل مصطفى محمود محمد 2712231251213261  7675

  يارا حسنى عبد السميع دياب عبد العال 2712231251213112  7676
 1+ فهغفخ يَٕبَيخ  ط انًُطك انؾذيش

 طـــــــــالب باقـــــوى لالػادة

محمود رمضان شعبان كريممياده  4317411461414010  7671  فهغفخ يؼبطشح  
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قسن الفلسفت           ) اًتساب (                 الئحت 

 م(                        لجٌت ) (     1985)

 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج تسابؼ فرصت  طالب باقوى لالػادة
 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخَٔظٕطٓب + فهغفخ اعالييخ   هند حمدى محمدعثمان شرابى 4317411131414004 

 3ط78,71َٔظٕطٓب ق + فهغفخ ؽذيضخ 

3االكهيُيكٗ ط ػهى انُفظَٔظٕطٓب+ فهغفخ اعالييخ  هانى محمد السيد عيسى 4317411131414070   

 

هي   ػشر تى لالػــــــادة فـــــرصت خاهسطـــــالب باقــــو

 الخارج

+ انؼهٕو انطجيؼيخ فهغفخ +َٔظٕطٓب فهغفخ اعالييخ   السيده احمد البد راوى احمد 4317440071411110 

 َظٕص فهغفيخ ثهغخ أسثيخ+َٔظٕطٓبانفهغفخ انًؼبطشح 

 3طَٔظٕطٓب )فالعفخ االعالو (فهغفخ اعالييخ +
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قسن االجتوـــــــاع             الئحت جذيذة              

 (  55) اًتظام (                    لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابراهيم عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم 2712231251213222  7617
 

 اؽظبء اعزًبػٗ + ػهى اعزًبع االرظبل  احمد على محمد على متولى 2712231251211134  7611

  احمد هشام محمد على خضر 2712231241211662  7613
 1عغشافيب يظش ط

   اسراء السيد عبد الفتاح محمد معوض 2712231251214321  7614

راهيم محمد الخفيراسماء اب 2712231251213551  7615    

   اسماء ابراهيم مؽازى صيام 2712231251211127  7616

   اسماء جاد عبدالمقصود جاد 2712231251212212  7611

   اسماء طارق عبدالعظيم محمد عبد العظيم 2712231251212312  7618

  اسماء عبدالعاطى مصطفى ابوالعزم 2712231251213112  7619
 

متولى ؼازى اسماء على متولى 2712231251213246  7631    

   اسماء محمد سعد عبد الهادى عبد هللا 2712231251213123  7637

 ػهى اعزًبع االدة   اسماء ياسر عمر احمد مندور 2712231251213113  7631

  االء السيد زكريا مرسى احمد 2712231241211277  7633
 ػهى اعزًبع انؾضشٖ 

   االء تاج الدين محمد ابو راس 2712231251211115  7634

 ػهى اعزًبع انؾضشٖ  االء جمال زكريا دراج 2712231251213361  7635

   الشيماء يوسؾ محمد احمد العبد 2712231251213152  7636

 ػهى اعزًبع االدة  الهام فتحى ابوالعال محمد عوض 2712231251213114  7631

   امانى رمضان مصطفى حماد 2712231251214311  7638

   امانى فهيم حامد محمد موسى 2712231251212116  7639

   امانى مصطفى اسماعيل عبده 2712231251212313  7641

   امل بن بال محمد نصار 2712231251213521  7647

   امنية عبده محروس احمد المنجوجى 2712231251211211  7641

   امنيه مصباح عبدالصادق محمود سالمه 2712231251212111  7643

   امنيه نزيه عطيه عبد الصمد عمير 2712231251213617  7644

 ػهى اعزًبع انشيفٗ  اميره ابو الفتوح ابراهيم الصاوى 2712231251211774  7645

   اميره عبد المنعم مصطفى ابوسليمان 2712231251214311  7646

 ػهى اعزًبع االدة  اميره عبدالعزيز عبدالحميد محمد سعد الدين 2712231241213171  7641

ع االدةػهى اعزًب  اميره فتحى محمد فتح هللا رمضان 2712231251211716  7648  

   ايمان احمد طه يونس طه 2712231251212275  7649

  ايمان اسماعيل عبد الفتاح عطيه 2712231251212315  7651
 ػهى اعزًبع انشيفٗ
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) اًتظام الئحت جذيذة                االجتوـــــــاعقسن 

 ( 56لجٌت رقن )               (   

 يالؽظبد  يغانزٕل ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   ايمان حسنى عبدالمحسن يوسؾ سالمه 2712231251212657  7657

   ايمان خالد محمد رداد رزق 2712231251213232  7651

   ايمان رفاعى جمعه السيد عبدالعال 2712231251213717  7653

   ايمان عاطؾ يوسؾ منصور ؼذى 2712231251212316  7654

مادهايمان عبد الرازق حسن حسن ح 2712231251213121  7655  ظُبػٗػهى اعزًبع ان + اؽظبء اعزًبػٗ  

   ايمان عبد العزيز محمود ناصؾ 2712231251212223  7656

  ايمان مبروك عبد الخالق عبد الحميد زايد 2712231251212125  7651
 ػهى اعزًبع االرظبل+  اؽظبء اعزًبػٗ

  ايمان محمد محمد الشاملى الشريؾ 2712231251211111  7658
 

يمان ندى محمد الصباغا 2712231251211232  7659    

   ايه احمد احمد سليمان الصعيدى 2712231251213165  7661

   ايه هللا رجب عطية عبد الفتاح 2712231251212321  7667

  ايه طلعت حسب هللا شاكر اللواتى 2712231251212321  7661
 

 7ط يذخم انٗ انفهغفخ  ايه عبد المقصود على محمد بركة 2712231251212162  7663

   ايه محمد فتحى احمد سليمان 2712231251213145  7664

   باسم محمد ابراهيم محمد حلوه 2712231251213671  7665

   بثينه محمد رجب متولى كامل 2712231251212474  7666

   بسمه مجدى السيد ابوعجيله 2712231251213714  7661

   بسمه محمد ابراهيم رمضان 2712231251212162  7668

الفتاح محمودبسمه محمد عبد  2712231251212652  7669    

   بسنت ماهر احمد عبد الرحمن الفار 2712231251211126  7611

   بسنت محمد محمد توفيق القفاص 2712231251213611  7617

   تؽريد السيد خيرى محمود سالمه 2712231251212241  7611

   تقى صادق امين محمد الفوال 2712231251213513  7613

   حسن عماد الدين حسن حسن 2712231231211211  7614

   حسناء فتحى محمد خليفه 2712231251213713  7615

   حنان عزمى عبد الوكيل ابراهيم هجرس 2712231251211257  7616

 اؽظبء اعزًبػٗ  خلود رفيق عبد الهادى ابراهيم يوسؾ 2712231251212121  7611

   داليا رجب عبدالسالم الشاذلى 2712231251213346  7618

السبيعىدعاء ابوالفتوح مسعد  2712231251213235  7619    

 ػهى اعزًبع االدة  دعاء محمد عبدالرحمن الزمزمى 2712231251213317  7681
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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                  االجتوـــــــاعقسن 

 (57 لجٌت رقن )             اًتظام (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

يد عبد الحميد الطرينىدنيا عبد الحم 2712231251213515  7687    

   دنيا عبدهللا احمد عبد هللا مصطفى 2712231251211127  7681

 ؽمٕق اَغبٌ   دينا سعد سعد محمد زؼلول 2712231251211212  7683

   دينا محمد محمد عبد التواب شبار 2712231241213254  7684

   راندا رافت محمد على حمره 2712231251212565  7685

سامى اسماعيل عبدالحليم بكر رانيا 2712231251213715  7686    

   رحمه مجدى فتحى ابراهيم ابوحلوه 2712231251212312  7681

   رنا محمد محمد عبد الهادى الجوهرى 2712231251212313  7688

   روان عبد الباسط عبد هللا احمد خليل الخولى 2712231241211253  7689

   ريحاب رشدى ابراهيم احمد حسن عاصى 2712231251212315  7691

   ريهام حسن عبد الفتاح عبد العليم محمد 2712231251212112  7697

   ساره سعيد عبد الهادى احمد البرهامى 2712231251212423  7691

   ساره محمد حامد عبدالستارالدعدر 2712231251213111  7693

   سالى سمير عبدالحميد خير السودانى 2712231251212416  7694

نسالى عماد صبرى القطا 2712231251213134  7695   
 

   سعاد مجدى رمضان محمد بكرى 2712231251213134  7696

   سلمى ابراهيم حسن على ابو النجا 2712231251213352  7691

  سلمى رجب السيد شهاب الدين 2712231251213612  7698
 

   سلمى محمد مجدى حسن مصطفى حجازى 2712231251212317  7699

  سماح احمد احمد البيلى صالح 2712231251214315  7111
 

   سمر سعد محمود محمد زهير 2712231231212416  7117

   سمراء محمد عبدالعزيز محمد اسماعيل 2712231251213625  7111

   سميره كرم عبد الفتاح بسيونى نعيم 2712231251213125  7113

   سميه مصطفى اسماعيل السيد مرزوق 2712231251214313  7114

   سهام عبدالسند محمد ابراهيم الزعيم 2712231251213232  7115

   سهام فرج فهمى احمد السمان 2712231251213211  7116

   سهيله وليد عبد هللا محمد الحبشى 2712231251213352  7111

   شروق حسنى ؼازى ؼازى 2712231251213341  7118

   شروق عبد الشكور محمد على عبدهللا 2712231251213223  7119

   شرين احمد محمد على ابو جنديه 2712231251211221  7171
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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                  ) اًتظام (    الئحت جذيذة             ـــــــاعاالجتوقسن 

 ( 58 لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   شرين عبدالحى عبدالؽفار محمد 2712231251213716  7177

   شيرين فهمى فهمى ابراهيم 2712231251212123  7171

اء ابراهيم احمد محمد الشاذلىشيم 2712231251214312  7173    

   شيماء سعد عبد الحميد تاج الدين 2712231251213571  7174

   شيماء شعبان انور محمد متولى القبالوى 2712231251213712  7175

 ػهى اعزًبع انؾضشٖ + اؽظبء اعزًبػٗ  شيماء نصرالدين راؼب عزالدين 2712231251213213  7176

محمد جنزورى صباح السيد على 2712231251212411  7171    

   ضحى يسرى محمد مبروك خير هللا 2712231251213162  7178

 1+ نغخ اَغهيضيخ ط اؽظبء اعزًبػٗ  عبدالفتاح احمد السعيد الشحات 2712231241211213  7179

   عبير عمران الزاهى الصبيحى 2712231251213162  7111

  عبير محمد احمد احمد المالح 2712231251211131  7117
 

   عبير محمد محمد نعمان 2712231251212271  7111

 اؽظبء اعزًبػٗ  عزيزه عبدالناصر عبدالحى عبدالفتاح 2712231251212153  7113

   عفاؾ السيد السيد محمد السيار 2712231251213172  7114

   علياء صالح محمد احمد جوده 2712231251214461  7115

  عنايات متولى عبدالجواد عبدالجواد 2712231251212777  7116
 

   ؼاده عبدالحميد هاشم عبدالحميد الشناوى 2712231251212772  7111

   ؼاده عبدالعزيز محمود محمد السيد 2712231251212771  7118

   ؼاده محمد فتح هللا نافع 2712231241213271  7119

  ؼفران محمد مختار محمد محمود حسن 2712231241212122  7131
 

   فاطمة محمد عبد الرحمن ؼازى 2712231251213766  7137

  فاطمه محمد عبدالسالم ابوالنصر 2712231251212757  7131
 اؽظبء اعزًبػٗ

   فردوس عبد الحميد محمد هنيدى 2712231231212713  7133

   لمياء عبد السالم جالل خفاجى 2712231251211223  7134

   ليلى مرسى مرشدى السعدنى 2712231251213341  7135

 اؽظبء اعزًبػٗ  مارى عزيز جيد جودة 2712231251213711  7136

   مارينا كرم حنا رزق عبد السيد 2712231251213444  7131

   محمد فواد ابو المعاطى محمد 2712231251211712  7138

   محمد مصطفى السيد طلحه 2712231251212213  7139

   مرفت ابراهيم قطب شتا 2712231251211221  7141
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                  ) اًتظام (    الئحت جذيذة             االجتوـــــــاعقسن 

 ( 59 لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   مريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابو جانب 2712231251211223  7147

   مريم قنديل ابوزيد قنديل 2712231251212771  7141

   مريهان يونس رمضان شهاب الدين 2712231251213214  7143

احمد محمد ابراهيم الوحيشى مصطفى 2712231251213462  7144    

  مصطفى محمود احمد رمضان 2712231251212214  7145
 

   منار رضا كامل الجداوى 2712231251213251  7146

   منار صالح انور الخواجة 2712231251211231  7141

   منى ابراهيم السيد محمد حمامو 2712231251213535  7148

نمها فكرى صديق ابراهيم سليما 2712231251214423  7149    

   مى عبدالحافظ مدين عبده جالل 2712231251213475  7151

   مياده عبد الحميد سعد يونس 2712231251213214  7157

   ميرنا ذكى محمد حسن الزرقانى 2712231251212374  7151

 اؽظبء اعزًبػٗ  نبيل على ؼازى السيد ؼبيش 2712231251213723  7153

   ندا احمد حسين مصطفى 2712231251211142  7154

   ندى السعيد محمد محمود العسال 2712231251213117  7155

   نسرين ناصؾ اسماعيل الصباغ 2712231251211254  7156

   نشوى جمال على حالوة 2712231251211743  7151

   نفين طارق بدير بدير طه 2712231241211274  7158

  نهاد عادل ابراهيم عبدالرحمن عمار 2712231251212243  7159
 

اهيم محمد بيومىنهله ابر 2712231251213161  7161    

   نهى ابوالوفا رشاد شرشير 2712231251213152  7167

   نوره ياسر توفيق ابراهيم عبده 2712231251213221  7161

   نورهان شريؾ محمد طايل الحناوى 2712231251213221  7163

  نورهان على عبد الجواد يوسؾ عامر 2712231251212376  7164
 

ابواحمد نورهان على محمد محمد 2712231231212117  7165    

   نورهان محمد عبد القادر عثمان مصطفى 2712231251211151  7166

   هاجر سعد عبده سعد الصعيدى 2712231241211714  7161

 اؽظبء اعزًبػٗ  هاجر مصطفى حسنى حامد بدوى 2712231251213154  7168

   هاله خالد محمد على متولى الحداد 2712231251213725  7169

سعد محمود ابوطالبهاله محمد  2712231251212412  7111    
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                  ) اًتظام (    الئحت جذيذة             االجتوـــــــاعقسن 

 ( 61 لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   هاله محمود محمد احمد رحيمه 2712231251213636  7117

   هبه محمد احمد عيد 2712231251211177  7111

   هدى محسن محمد محمد السيد دره 2712231251213726  7113

   هدير ممدوح فتح هللا محمد سعد 2712231251213127  7114

  هشام محمد عبدالعال عبدالعظيم 2712231241211217  7115
 ػهى اعزًبع االرظبل

 ػهى اعزًبع انؾضشٖ  هند ضاحى محمود زمره 2712231251211117  7116

للطيؾ حسين عمرهند عبد ا 2712231251212424  7111    

   هويدا الشحات متولى ابو حامد 2712231251211255  7118

   وردة محمد احمد الحر 2712231251213563  7119

   وفاء محمد سعد احمد زؼلول 2712231251211226  7181

   يارا عبد الواحد احمد ابو العنين 2712231251213517  7187

   يارا عبدالوهاب على عبدالوهاب 2712231251213762  7181

   ياسمين محمد احمد عبد ربه احمد 2712231251212112  7183

   ياسمين محمد احمد محروس 2712231251213214  7184

   ياسمين ناصر محمد عبدالمقصود البشالوى 2712231251213123  7185

   يسرا على على محمد ابوالعطا 2712231251213722  7186

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

  3ط ػهى اعزًبع انظُبػٗ لبػخ ثؾش +  اسماء رمضان عبدالحميد محمد حموده 4317411411411011  7181

+  لبػخ ثؾشذيُٗ + ػهى اعزًبع انرظًيى ثؾٕس +   ايه رشاد المحمدى مصطفى 2712231231211156  7188

 + َظشيبد اعزًبػيخ 6رذسيت ييذاَٗ 

ذيُٗ + رذسيت ػهى اعزًبع انٌ + ػهى اعزًبع عكب  هناء محمد اسماعيل ابوشعيشع متولى 2712231231211671  7189

ػهى اعزًبع لزظبدٖ + ػهى اعزًبع اييذاَٗ + 

ػهى +  6+ رذسيت ييذاَٗ  لبػخ ثؾشزًُيخ + ان

 3مبََٕٗ طاعزًبع ان

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى هي الخارج 

اؽظبء الفرقة الرابعة " ؼياب " + جميع مواد   امال عبدالحى عبداللطيؾ محمد البانوبى 2712231221211166  7191

3ط اعزًبػٗ  
+ نغخ اَغهيضيخ 3ط ثهغخ أسثيخاعزًبػيخ َظٕص   نسرين السيد احمد السنهورى 4317411411414313  7197

3ط  

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ خاهست  هي الخارج

   دػبء يؾًذ يؾًذ ػجذ انؾًيذ  4317411101411460  7191
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                ) اًتساب (الئحت جذيذة               جتوـــــــاعاالقسن 

 (  61لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   احمد محمد رجب عبد الؽفار 2712231241213263  7817

  اشواق عبد القادر احمد حامد الجندى 2712231251213711  7811
 7+ رذسيت ييذاَٗ  ٗػهى اعزًبع انظُبػ

   امنيه اشرؾ حسن محمد ابو شعيشع 2712231251213712  7813

  اميره عادل محمد حسن عبد المنعم 2712231251213721  7814
 

 7ط ثهغخ أسثيخ اعزًبػيخ َظٕص   ايه عيد احمد يوسؾ الشباسى 2712231251213211  7815

 بع انظُبػٗػهى اعزً  حنان حماده ابراهيم حماده عيسى 2712231251214311  7816

 1رذسيت ييذاَٗ  + اؽظبء اعزًبػٗ  دعاء عادل عبدالمنعم بسيونى يوسؾ 2712231251213754  7811

 اؽظبء اعزًبػٗ  دعاء مهدى السعيد السيد نوار 2712231251213656  7818

  دنيا مصطفى حسن بيومى منصور 2712231251213112  7819
 3رذسيت ييذاَٗ +  اؽظبء اعزًبػٗ

ا طارق شعبان محمود الشهاوىدين 2712231251214312  7871  اؽظبء اعزًبػٗ  

  ساره منصور بسيونى عياد 2712231251213611  7877
 

 اؽظبء اعزًبػٗ  عصمت مرسى فتحى مرسى عبادة 2712231251213512  7871

   مريم سماره مرسى مرسى 2712231251213717  7873

   معاذ فوزى فتحى الصباغ 2712231251213652  7874

دل عبد الرحمن عطية اللواتىمها عا 2712231251213615  7875    

   نجالء السعيد السيد على السعيد 2712231251213142  7876

 مبََٕٗػهى اعزًبع ان + اؽظبء اعزًبػٗ  نورهان عبد الرشيد عبد الرشيد الطباخ 2712231251213215  7871

   هدى عادل متولى ابوالعزم 2712231251213617  7878

مطاوعهدير عماد عبدالمولى  2712231251213767  7879   
 

  وفاء محب عبدالؽنى السعيد موسى 2712231251213226  7811
 

 اؽظبء اعزًبػٗ  ياسمين صالح صالح احمد الحداد 2712231241212111  7817

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

ػهى  + جميع مواد الفرقة الرابعة " ؼياب "  فاطمه محمد احمد خفاجى 2712231231212712  7811

 3ط اعزًبع انظُبػٗ

 الزظبدٖ +ػهى اعزًبع  + ػهى اعزًبع عكبٌ  محمد ماهر عبد التواب ابوشعيشع النجار 2712231241213274  7813

ػهى اعزًبع  + لبػخ ثؾشانزًُيخ + ػهى اعزًبع 

 3ط انؾضشٖ
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

قسن االجتواع          ) اًتساب(             الئحت ) 

 جٌت ) (     م(                    ل 1985

 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 ت هي الخارجسادسطـــالب باقـــوى لالػـــادة فرصت 

َظٕص +  اعزًبػيخ رششيؼبد  مفصول تجنيديا بو زيد السيد احمدابو بريكهأمحمد  4317411161411111 

 3ط اعزًبػيخ ثهغخٔيظطهؾبد 

 ت ػشر  هي الخارجخاهس ـادة فرصتطـــالب باقـــوى لالػــ

انزششيؼبد االعزًبػيخ +يشكالد انًغزًغ   ريهام محمد يوسؾ رجب  4317440071411113 

انًظشٖ + ػهى االعزًبع انغُبئٗ + َظشيبد 

" 3+ يُبْظ انجؾش ط 3اعزًبػيخ ط

 غيبة "

 يشكالد انًغزًغ انًظشٖ   شيرين محمد عبدالحميد عيسى  4317440071411110 

 4317440071411111 

 
علم االجتماع التشريعات االجتماعية +  نهاد عبيد على السيد خضر

+ الجنائى + التنمية االجتماعية والتخطيط 
  علم اجتماع اللؽة واالدب 
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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                        ػلـــــن الٌفـــــسقسن 

 (  62لجٌت رقن )        ) اًتظام (    جذيذة

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابتسام محمد عبدالرحمن حافظ 2712231251213226  7837
 

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  احمد ابراهيم ابوزيد احمد 2712231251212712  7831

  احمد شحاته سعد على 2712231251211716  7833
 

   احمد شحاته محمد عبدالقوى 2712231251212611  7834

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  اروى محمد عبده عباس محمد ابوزهره 2712231251214274  7835

  اسراء ابراهيم محمد محمد ابوالعطا 2712231251211117  7836
 

   اسراء جمال احمد بسيونى الشربينى 2712231251212461  7831

  اسراء سالمه رمضان على ابو البقا 2712231251212121  7838
 

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  اسراء طارق محمد عبدالتواب 2712231251212122  7839

  اسراء عبد الجليل رزق السيد الزنارى 2712231251212217  7841
 

سراء عزت توفيق جبر المداحا 2712231251212112  7847    

   اسالم محمد عبدالحميد عبدالرازق 2712231251212112  7841

   اسماء ابراهيم محمد محمد يوسؾ 2712231251212356  7843

   اسماء اسماعيل محمد الحديدى 2712231251214462  7844

   اسماء السيد عزت محمد الحايس 2712231251211113  7845

محى الدين ابو الجدايلاسماء سعد  2712231251212121  7846    

   اسماء لطفى مصطفى ؼازى سعيد 2712231251213116  7841

   اسماء محمد على محمد النخالوى 2712231251213375  7848

   االء عصام حجازى خطاب حجازى 2712231251212233  7849

   االء مجاهد طه فتح هللا مجاهد 2712231251214221  7851

م عبدالرازق حرفوشاالء محمد عبدالسال 2712231251212122  7857    

   االء محمد مصطفى السعيد 2712231251212211  7851

  االميره نزهه البيومى فرج السيد نجم 2712231251212211  7853
 

   الهام زكى السيد عبدالفتاح عجور 2712231251212114  7854

 نصوص متخصصة بلغة اوربية  الهام صبحى سعد عبدالرحيم 2712231251213721  7855

   امال عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 2712231251212212  7856

   امل محمد ابراهيم مرسى سعد 2712231251213421  7851

 ػهى انُفظ انزغشيجٗ  اميرة على محمداحمد قوقع 2712231251212151  7858

   اميره السعيد صالح حامد 2712231251212124  7859

   اميره عبدالواحد احمد قرمان 2712231251212116  7861
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الئحت              ٌفـــــس          ػلـــــن القسن 

 ( 63 لجٌت رقن )         ) اًتظام (   جذيذة 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  اميره يونس حسن ابراهيم سالمه 2712231251212531  7867
 

  انجى السيد ابواليزيد محمود الجيار 2712231251213432  7861
 ثهغخ أسثيخ ؽذيضخَظٕص يزخظظخ 

   ايمان اشرؾ ابراهيم حسن يونس 2712231251212235  7863

   ايمان ايمن مرسى عوض شريؾ 2712231251213437  7864

 ديُبييبد انغًبػخ  ايمان حسن احمد محمد التومانى 2712231251214225  7865

  ايمان حمدى محمود يوسؾ سعد 2712231251212131  7866
 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 انميبط انُفغٗ  ايمان عبد العظيم فتحى محمد عيسى 2712231251212177  7861

   ايمان عبد هللا عبد هللا سليم محمد 2712231251212751  7868

  ايمان مبروك قادرى القمرى 2712231251213116  7869
 

   ايمان مرسى جمعه عبد العزيز رجب 2712231251212126  7811

   بركاتايه ابوالسعود حسب هللا 2712231251213164  7817
 

   ايه احمد ابراهيم عبدالسالم ريان 2712231251212127  7811

   ايه هللا دسوقى توفيق عقل ابراهيم عقل 2712231251211121  7813

   ايه ايهاب عبد هللا عبد هللا النادى 2712231251214421  7814

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  ايه على حسن حسان 2712231251212124  7815

   ايه محمد عبداللطيؾ رضوان 2712231251212236  7816

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  باهى محمد محمد مصطفى ابو حالوة 2712231241211124  7811

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  بثينه مصطفى عبد المقصود مصطفى الهابط 2712231251214226  7818

   بسمه الحسينى ممدوح محمد خلؾ 2712231251213532  7819

   بسمه محمد زكى مريكب 2712231251213124  7881

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  بالل شعبان محفوظ عبدالؽفار 2712231251212234  7887

   بهاء ابراهيم حسن ابراهيم حسين 2712231251213132  7881

  تحيه حمدى محمد ابوالمكارم 2712231251212146  7883
 

مد الجرمجهاد ابراهيم عبد هللا اح 2712231251212531  7884    

   حسناء عماد على على ابوشوشه 2712231251211232  7885

   حنان عبد العزيز سيد احمد موسى شرابى 2712231251212541  7886

   حنان عدس السيد محمد زليطه 2712231251212542  7881

   خلود السعيد عبد الحميد الجباوى 2712231251213224  7888

شخلود صبحى عابدين الؽاي 2712231251212476  7889    

   خلود محمد بسيونى فلفل 2712231251212237  7891
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الئحت              ػلـــــن الٌفـــــس          قسن 

 ( 64 لجٌت رقن )      ) اًتظام (   جذيذة   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  دعاء سالم رزق السيد حنوره 2712231251212311  7897
 

  دعاء محمود كامل شلبى يوسؾ 2712231251212543  7891
 

   دعاء يسرى احمد محمد الجندى 2712231251212736  7893

   دينا السعيد السعيد سليمان ؼبيش 2712231251213726  7894

  دينا محمد احمد ابو طبيخ 2712231251211231  7895
 

   رانيا خالد مصطفى عبد الفتاح المهيلى 2712231251212544  7896

  رانيا رجب خميس اسماعيل الحمراوى 2712231251213236  7891
 

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  رانيا سمير عبد القوى على المصرى 2712231251213435  7898

   رباب جابر على على سليمان 2712231251212636  7899

   رندا على ابوالعز على ؼبيش 2712231251212724  7911

   رندا مدحت حنفى عليبه 2712231251211121  7917

   روفيده عالء حافظ محمد محمود 2712231251212214  7911

   ريهام ابراهيم يحى مطر 2712231251212215  7913

 ػهى انُفظ انششذ  ريهام كمال اسماعيل محمود سليمان 2712231251212713  7914

 اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ   ساره السيد حامد محمدالجرؾ 2712231251212112  7915

   ساره خالد كمال كامل 2712231251212232  7916

   ساره رزق محمد ديب الليل 2712231251211121  7911

   ساره عبدالعزيز عبدالنبى محسن 2712231251213213  7918

   سحر رمضان على عبد العزيز حسانين 2712231251212111  7919

  سماح سعيد محمد محمد السماحى 2712231251213237  7971
 خَظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيض

 ػهى انُفظ انششذ  سماح عالء نبية محمد ابراهيم البنا 2712231251212141  7977

َظٕص عيكٕنٕعيخ انفئبد انخبطخ +   سميره محمد محمود توفيق 2712231251214221  7971

 يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  سميه احمد فخر الدين احمد 2712231251214212  7973

 اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  سهر حامد الباز المتولى الباز 2712231251212272  7974

   شروق محمد عبيدة ابوزيد 2712231251213644  7975

   شوقيه السعيد محمد عبد الحليم 2712231251212547  7976

   شيماء السيد عوض محمد ابو سالمة 2712231251212216  7971

سليمانصباح رزق عزت  2712231251212121  7978  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  

   صموئيل جرجس فهمى يوسؾ 2712231251213751  7979

   عائشه جمال مرسى عبد اللطيؾ عبد الرحمن 2712231251213631  7911



 Kafrelsheik  University                                                                                                         عبيؼخ كفش انشيخ  

 Faculty of Arts                كهيـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

85 

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

 (64 جلهة رقم )         ) انتظام (   الئحة جديدة               علـــــم الهفـــــس          قسم 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع ى االكبديًٗ انشل يغهغم

   عبدالرحمن عبدالحميد محمود احمد المزين 2712231251212332  7917

+  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  عبير اشرؾ معروؾ صفيه 2712231251211174  7911

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

نبى ابو حريشةعبير رمضان عبد ال 2712231251212542  7913   
 

   ؼيداء على عبد اللطيؾ الزهيرى 2712231251214331  7914

   فاطمه الزهراء محمد توفيق على احمد 2712231251213411  7915

  فاطمه عادل محمد احمد القال 2712231251213241  7916
 

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  فاطمه مبارك ابراهيم بسطويسى 2712231251213412  7911

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  فاطمه محمد مختار جاب هللا قدره 2712231251213531  7918

   فتحى عبدالكريم محمود عبدالخالق 2712231251213722  7919

 + اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  فوزيه شمس الدين عبد الحميد محمد سالمه 2712231251212541  7931

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

   كوثر خالد عبد النبى دبيان 2712231251211175  7937

   محمد ابراهيم محمدين محمد ابوالعنين 2712231251211165  7931

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  محمد محفوظ محمد حشيش 2712231251212211  7933

اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ رغبسة فٗ انشخظيخ +   محمود عاطؾ محمود عباس 2712231251212216  7934

 انجؾٕس انُفغيخ

   مروة محمد محمد عبدالهادى عيسى 2712231251212117  7935

   مروج عادل محمد ذكى حنبل 2712231251214217  7936

   مروه محمد عبدالقادر عبدهللا شعبان 2712231251213117  7931

   مريم على السيد السحماوى 2712231251212112  7938

 ٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخَظ  مريم فتحى جادهللا قلتس 2712231251212152  7939

  منار احمد محمد احمد عبد السالم 2712231251211271  7941
 

 ديُبييبد انغًبػخ  منار فاضل ابوالفضل ابوالوفا 2712231251212117  7947

   منال عبدهللا حسن ابو عريضه 2712231251211122  7941

   منه هللا عبد الواحد عطيه عبد الواحد البيلى 2712231251212113  7943

   منى فخر الدين ابراهيم عبد الفتاح الخولى 2712231251212173  7944

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  منى محمد عباس محمد عويضه 2712231251214346  7945

   منى محى الدين محمد متولى السعودى 2712231251212131  7946

   مها يسرى محمد الوكيل 2712231251212122  7941

براهيم سعيد النجدىمى ا 2712231251213161  7948    

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  مى حسنى خليل ابراهيم 2712231251212717  7949

   مى صبحى سعد عبدالرحمن عبد هللا 2712231251212114  7951
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 (  66جلهة رقم )          ) انتظام (   الئحة جديدة              علـــــم الهفـــــس          قسم 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع كبديًٗ انشلى اال يغهغم

  مياده عبد النبى عبد الرازق ابراهيم احمد 2712231251213732  7957
 

  نانى يوسؾ عبدالمولى على نصير 2712231251212116  7951
 

   نجاه حاتم حسين عوض عبد العال 2712231251213476  7953

   نجفه عاطؾ احمد القصاص 2712231251211241  7954

  ندا السيد حسين ابراهيم شنح 2712231251212461  7955
 

   ندى رضا ابو اليزيد بسيونى ابو حسن 2712231251212412  7956

+  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  نرمين رمضان احمد عبد التواب مصطفى 2712231251212117  7951

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

فتاح محمدنرمين محمد عبدال 2712231251212711  7958    

   نسرين حامد السعيد جاب هللا شرابى 2712231251213244  7959

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  نها عمر ابراهيم عمر سعديه 2712231251212163  7961

 اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  نهاد ابراهيم محمود ابراهيم 2712231251213113  7967

االباصيرى الخياطنورا حسن  2712231251213111  7961 +  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

 + اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  نوران عبد الجواد احمد القفاص 2712231251212164  7963

 َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

ابو سعدنوران ناجى عبد الحميد مصباح  2712231251212133  7964    

   نوره محمد سليمان ابراهيم حميده 2712231251212112  7965

   نورهان محمد محمود القلشى 2712231251213513  7966

 اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  نورهان هشام عبد الحميد بدوى سعفان 2712231251211271  7961

  ؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخاعزخذاو ان  هاجر جمال محمود حسان عوض 2712231251212417  7968

   هاجر مخلوؾ سعيد يونس 2712231251212114  7969

  هالة يسرى على عبدالفتاح الدسوقى 2712231251212111  7911
 

   هانم عنتر الشوادفى هيكل 2712231251212235  7917

   هبه بسيونى عبدالجواد على سعيد 2712231251211115  7911

اطى السيد محمد سالمهبه شعبان عبدالع 2712231251212272  7913    

   هبه فرجانى عبد الفتاح شفطر 2712231251211242  7914

   هدى ناصر محمد محمد تاج الدين 2712231251213246  7915

   هدير رشاد محمد درويش 2712231251212534  7916

   هدير سعيد عبدالفتاح زعيد 2712231251214464  7911

   هدير عزت محمد محمد صوله 2712231251212512  7918

   هناء راشد محمد ابوالعنين 2712231251214465  7919

   هويدا عزيز رزق عبد السيد يوسؾ 2712231251212553  7981
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 ( 67 لجٌت رقن )       ) اًتظام (    جذيذة

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   هويدا محمد على محمود نجيب 2712231251211142  7987

+ ػهى َفظ  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  وسام محمد الشحات عبدالواحد 2712231251213122  7981

 انجيئخ

   وفاء مسعد رزق خليل منسى 2712231251212115  7983

  وفاء مصطفى محمد مصطفى صقر 2712231251212425  7984
 

رشدى عبده الؽنام والء 2712231251212111  7985  َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ  

   والء كامل عزت كامل الخادم 2712231251211162  7986

  يارا رياض عبد العزيز اسماعيل 2712231251213342  7981
 

   ياسمين اشرؾ محمد سيد عالم 2712231251212412  7988

  ياسمين حسن احمد على الجندى 2712231251212742  7989
 

  ياسمين حسن عويضه حسن 2712231251211267  7991
 

   ياسمين على ابو المعاطى على مصطفى 2712231251212554  7997

اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس +  ديُبييبد انغًبػخ  ياسمين مجدى السعيد يوسؾ 2712231251212112  7991

 انُفغيخ

   يسريه ابراهيم السيد على اللبودى 2712231251212165  7993

 ـوى لالػـــــادةطـــــالب باقــــــ

 انطت انُفغٗ   سمر محمود مصباح حسين احمد 4317411461414040  7994

انفؾض االكهيُكٗ + طت َفغٗ + يُبْظ ثؾش +   سميه ابراهيم السيد عبد الحميد نوار 2712231231211562  7995

ػهى انُفظ + ػهى انُفظ انششذػالط َفغٗ + 

 1ًشضٗ طان

عبدالسالم النشارعهد عاطؾ اسماعيل  4317411461411010  7996  انطت انُفغٗ  

محمد على محمد ةؼاد 4317411461411000  7991  يزخظظخ َفغيخ َظٕص   

 انطت انُفغٗ  ماجده عبد النبى مصطفى ابراهيم 4317411461411311  7998

  َظٕص َفغيخ يزخظظخ + انطت انُفغٗ  نورا اسماعيل خيرى أسماعيل الخبى 4317411461411114  7999

اء هنداوى عبدالسالم شتاهن 4317411461414661  1111  يُبْظ انجؾش فٗ انؼهى انُفغٗ  

 انطت انُفغٗ   وسام محمد ابراهيم محمد 4317411461414061  1117

 انطت انُفغٗ   ياسمين ابراهيم عبدهللا محمد المزين 4317411461414141  1111

 هي الخارجسادست  فرصت  طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة
سمه فتوح عبد الوهاب جوهرن 2712231111211151  1113 ػهى انُفظ انظُبػٗ + رذسيجبد ييذاَيخ +انؼالط   

انُفغٗ + ػهى انُفظ انزُظيًٗ + َظٕص َفغيخ ثهغخ 

 1اَغهيضيخ + يُبْظ ثؾش + ػهى انُفظ انهغخ ط
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الئحت              ػلـــــن الٌفـــــس          قسن 

 ( 68 لجٌت رقن )         ) اًتساب (جذيذة 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

َظٕص يزخظظخ ثهغخ أسثيخ زشثٕٖ + ػهى انُفظ ان  احمد مسعود عطيه عبد الخالق 2712231231212762  1177

  ؽذيضخ

َظٕص  + اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  اسماء صالح السعيد السعدنى 2712231251213252  1171

 خ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخيزخظظ

َظٕص  + اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ  رشاد على محمد احمد عطيه 2712231251214255  1173

 يزخظظخ ثهغخ أسثيخ ؽذيضخ

  رضا عبدالفتاح سالم عطاهللا 2712231251213651  1174
  اعزخذاو انؾبعت االنٗ فٗ انجؾٕس انُفغيخ

على ؼازى سوميه جمال فتحى 2712231251213112  1175   
 

َظٕص يزخظظخ ثهغخ  االؽظبء فٗ انجؾٕس انُفغيخ +  شريؾ محمد ابراهيم محمد المزين 2712231251214256  1176

 أسثيخ ؽذيضخ

  شيماء قنديل محمد نصير 2712231251213646  1171
 االؽظبء فٗ انجؾٕس انُفغيخ

  محمد عبد الناصر عبد المنعم حمد صالح 2712231231212722  1178
 

 ياـــــؤُالث ػلـــــه طـــــالب
  جوده محمد عبد العاطى سلطان 2712231251214453  1179

 

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

يُبْظ + انطت انُفغٗ+  ػهى انُفظ انظُبػٗ  ابانوب ابراهيم فرج ابراهيم ؼطاس 2712231241213242  1111

+  رذسيجبد ييذاَيخ + انجؾش فٗ انؼهى انُفغٗ

االؽظبء ػهى انُفظ انششػٗ + انؼالط انُفغٗ + 

 فٗ انجؾٕس انُفغيخ
 يُبْظ انجؾش فٗ انؼهى انُفغٗ + انطت انُفغٗ  ابراهيم عصام ابراهيم مخلوؾ 4317411411414303  1117
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         ب(قسن ػلن الٌفس                       ) اًتسا

 (       لجٌت ) (                        1985الئحت ) 

 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج فرصَ ثالثت ادةـــوى لالػـــالب باقـــط

 
 1اؽظبء عيكٕنٕعٗ ط  ػهٗ يٕعف ػهٗ شزيّ 4317411171414710

 هي الخارج خاهستفرصت  ادةـــوى لالػـــالب باقـــط

 3عيكٕنٕعٗ طاؽظبء   ششيٍ يؾٗ يظطفٗ َبعٗ  4317411171414701 

 3َظٕص رخظيظخ ثهغخ أسثيخ  ط  ػجذِ عؼذأٖغبدِ انغيذ إَس 4317411171414761 

 شر  هي الخارجقــــــــوى لالػادة  فرصت خاهست ػطــــــــالب با

َظٕص رخظظيخ ثهغخ أسثيخ + االسشبد ٔانؼالط   يهتهانى شفيق احمد توفيق عط 4317440001411141 

+  3انُفغٗ+ انزؾهيم انُفغٗ +اؽظبء عيكٕنٕعٗ ط

 " غيبة " 3َظٕص ثهغخ رخظيظخ أسثيخ ط
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الئحت         " االسالهيت" شؼبت االثار   ـــــاراالثـقسن 

 ( 69 لجٌت رقن )     ) اًتظام (  جذيذة

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابتسام السيد ابراهيم عبد الواحد ؼالى 2712231251212231  1147
 

  احمد السيد احمد السيد رمضان 2712231251212241  1141
 1انغُخ ط اػًبل

  احمد حمدى عبد العزيز ابو ريه 2712231251213224  1143
 

  احمد فواد محمد الخلفى 2712231251213651  1144
 

  اسراء السيد فهيم السيد اللواتى 2712231251213613  1145
 

   اسراء على عبدالجواد ؼازى احمد 2712231241212717  1146

  اسماء عبد الرحمن محمد محمد فرج 2712231251212211  1141
 

   امانى سعيد احمد البيطاوى 2712231251213211  1148

   امانى محمد العمرى محمد العمرى 2712231251212213  1149

  اميرة يسرى عبد ربه محمد خليفة 2712231251212123  1151
 

  اميره محمد السعيد النحراوى 2712231251211116  1157
 

   ايات منصور زكريا الشملول 2712231251213526  1151

  ايمان السعيد محمد عيسى 2712231251212125  1153
 

   ايمان جمال محمد على سالم 2712231251213743  1154

   بسيونى محروس بسيونى على جاد 2712231251211261  1155

   حسناء محمد عبد المنعم ابراهيم جاد هللا 2712231251211117  1156

 بنيكربسيخ االيٕثيٍ ٔانًً  خلود خالد محروس محمد الدهشان 2712231251213141  1151

  خلود عبد الستار محمود عيسى محمد 2712231251213424  1158
 

   دينا حسن جمعه ابوطبيخ 2712231251213557  1159

   دينا حسن عبدالمنعم محمد نصر 2712231251212472  1161

  راندا على فواد احمد يوسؾ عماره 2712231241212131  1167
 

   روان ابراهيم رشاد السيد احمد محمد 2712231241212443  1161

   روضه السيد على عبدالخاطر 2712231251212774  1163

   سارة صابر عبدهللا ابوفجور 2712231251213632  1164

   ساره خالد سعد عبد العزيز 2712231251213741  1165

   ساره رمضان عرجاوى ابوؼالى 2712231251211216  1166

   ساره كرم احمد حلمى خضر 2712231251213622  1161

طفى على نوارساره ل 2712231251214466  1168  رذسيت ػًهٗ  

   سلمى حماده السيد احمد 2712231251212661  1169

   سلمى فواد صالح الدين السنهورى 2712231251213114  1111



 Kafrelsheik  University                                                                                                         عبيؼخ كفش انشيخ  

 Faculty of Arts                كهيـــخ اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                    انطالة                                          انزؼهيى ٔشئٌٕ 
 

 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

97 

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 االثار االسالهيت  االثــــــارقسن 

 ( 71 لجٌت رقن )      () اًتظام جذيذة

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   شريهان عبدالمجيد محمد امان 2712231251213645  1117

  شيماء احمد على محمد مطاوع 2712231251212511  1111
 

  شيماء محمد محمد حمدان 2712231251213125  1113
 

   صباح مهدى محمد عبد الؽنى 2712231251212574  1114

 يٕثيٍ ٔانًًبنيكربسيخ اال  عائشة فريد على على الصاوى 2712231251213327  1115
 ربسيخ االيٕثيٍ ٔانًًبنيك  عصمت هانى خيرى نصر الدين 2712231251212776  1116

 ربسيخ االيٕثيٍ ٔانًًبنيك  كامل ماجد كامل عبدربه محمد 2712231251213757  1111

   كوثر محمد حسن محمد 2712231251214456  1118

   محمد احمد احمد محمد شتله 2712231251211161  1119

 ربسيخ االيٕثيٍ ٔانًًبنيك  محمد حسين عرفة السيد خليفة 2712231241211117  1181

  محمد رضا الحنفى الشعراوى 2712231241212141  1187
 

  محمود ابراهيم انور عبدالؽنى قاسم 2712231251212332  1181
 

 ربسيخ االيٕثيٍ ٔانًًبنيك  محمود السيد محمد عوض 2712231241212125  1183

بدالحميد سليممرفت محمد ع 2712231251211222  1184   
 

   منه هللا محمد على مجاهد محمد خضر 2712231251212414  1185

  مها ماهر محمد عبدالقادر الصابر 2712231251213122  1186
 

  مى احمد عبداللطيؾ عوض 2712231251213547  1181
 

  مى جابر محمد محمد الروينى 2712231251213111  1188
 

   مى خالد محمد محمد حموده 2712231251213763  1189

  مى سعد حسنى على درؼام 2712231251213114  1191
 

   مى محمود محمد محمود خليل 2712231251212416  1197

  ناديه حامد طه عبدالوهاب جهاوى 2712231231212466  1191
 

   ناهد جالل على عطاهللا 2712231251211113  1193

   هانى عثمان اسماعيل ابوالنجا شامه 2712231241211151  1194

   هدير محمد عبد العزيز السيد ودن 2712231251211161  1195

   والء سعد سعيد مفتاح 2712231251211212  1196

   ياسمين احمد بدوى احمد بدوى 2712231251212212  1191

 رذسيت ػًهٗ + ربسيخ االيٕثيٍ ٔانًًبنيك  ياسمين محمد مصطفى قناوى شنح 2712231251213471  1198

   يمنى محمد محمد ابراهيم السيد 2712231251213141  1199

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

  شروق ابراهيم ابراهيم ابراهيم شرؾ الدين 2712231241212232  1711
 غيبة عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ 
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الئحت " شؼبت االثار االسالهيت "       االثــــــارقسن 

 ( 71 لجٌت رقن )   ) اًتساب (   جذيذة 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  اسماء شعبان سعد المعداوى 2712231241211171  1717
 

  سلمى احمد ابراهيم عبده عزب 2712231251213611  1711
 رذسيت ػًهٗ

   عبد هللا مصطفى محمد مصطفى ادريس 2712231241211167  1713
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الئحت " شؼبت االثار الوصريت "       االثــــــار  قسن 

 (  27لجٌت رقن )     ) اًتظام (جذيذة   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   ابراهيم حسن جمعه عبدالسالم جمعه 2712231241212422  1737

   احمد عبد العزيز احمد بركات 2712231251212122  1731

 نصوص هيراطيقية  اسراء على حلمى محمد خضر 2712231251211166  1733

   السيد محمد السيد عبد الجليل خزيمى 2712231251211143  1734

  امل صابر ادهم السعدنى 2712231251213451  1735
 

 نصوص هيراطيقية  امل مرشدى سعد محمود سلطان 2712231251211141  1736

  بسمه حمدان عبده محمد عبد الفتاح 2712231251212432  1731
 

   داليا احمد عبد الحميد السيد موسى 2712231251214331  1738

   ريم صالح الدين رزق على ليلة 2712231241212637  1739

  ساره طلعت محمد ابوصالح 2712231251212632  1741
 

   سحر محمد نشات الشحات محمد طرطير 2712231251213411  1747

   سمر عبد الكريم احمد سالمه 2712231251212426  1741

   سمر على على عبد الخالق الجزار 2712231251212447  1743

  سميره عبد العزيز حسن السيد 2712231251213211  1744
 

  شرين محمد عبدالعظيم العشماوى 2712231251212411  1745
 

   شيماء الشوادفى عبدالهادى ؼازى 2712231251213773  1746

 نصوص هيراطيقية+  وؼليفيةنصوص هير  شيماء عطا ابراهيم محمد حموده 2712231251212663  1741

 نصوص هيراطيقية  على احمد رمضان على الفوى 2712231251212141  1748

   لمياء حسن محمد محمد العمرى 2712231251213121  1749

عبد الفتاح عبد الهادىليلى محمد  2712231251212361  1751    

   مارينا سمير زاهر مملوك خليل 2712231251212665  1757

  محمد حسن عبد الشافى عبد الحميد 2712231251213322  1751
 

  محمد شوقى ابراهيم السواحلى 2712231251211271  1753
 

 نصوص هيراطيقية  محمود محمد السيد محمد عامر 2712231251212142  1754

مود والى فواد عبده سالممح 2712231251214332  1755  نصوص هيراطيقية  

  منار رجب صبحى محمد محمد فتح الباب 2712231251212412  1756
 

 نصوص هيراطيقية  منار محمد عبد الحميد الصالحى 2712231251212111  1751

  مى محمد احمد احمد على 2712231251212415  1758
 

   ناديه خيرى سعد على الصبحى 2712231251212417  1759

   نجالء ايهاب السيد محمودالشرقاوى 2712231251213664  1761
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) الئحت جذيذة  " شؼبت االثار الوصريت "االثــــــار قسن 

 ( 73 لجٌت رقن )                اًتظام (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ندا سرحان انيس الؽريب الخضرجى 2712231251213542  1767
 

  نوال محمد محمد اسماعيل دراز 2712231251211124  1761
 

  نورا محمد عبدالحميد وهبه قطب 2712231251213761  1763
 

  نورهان شعبان كمال محمد الخياط 2712231251211145  1764
 

 نصوص هيراطيقية  نورهان عادل سيد خضراوى 2712231251212711  1765

   وليد السيد مازن احمد خالؾ 2712231251213366  1766

 نصوص هيراطيقية  ياسمين فرج محمد عبد الؽفار 2712231251214334  1761

   يوسؾ على حسن الشيخ 2712231251213514  1768
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ريَ (           ) اًتظام(        قسن االثار )شؼبتاالثار الوص

 (     لجٌت )(                                                  1985الئحت  ) 

 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج خاهست طــــــــالب باقــــــــوى لالػادة فرصت

  ذ انؼهيىعبيؼ فزؾي سيضبٌ ػج 2712231171212727 
 اػًبل انغُخ 

 هي الخارج رةشػ رابؼت  طــــــــالب باقــــــــوى لالػادة فرصت

ٕع خبص + اصبس رذسيت ػًهٗ+ يٕض  شيرين رشاد عباس رضوان 4317411111411116 

َظٕص ْيشٔغهيفيخ+ + انًغشة ٔافشيميب 

انؾفبئشٔ  ثيخ +َٔظٕص ربسيخيخ ثهغخ أس

 يبة "" غ1ؽبعت انٗ ط +فٍ انًزبؽف 
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الئحت جذيذة             " شؼبت االثار الوصريت " االثــــــار قسن 

 (73  لجٌت رقن )     ) اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 نصوص هيراطيقية تاريخ المؽرب وافرايقيا +  دينا سامى لبيب عبد السالم 2712231251213611  1769

 نصوص هيراطيقية  رانيا محسن فتحى مومن 2712231241211131  1711

   عبد السالم محمد عبد السالم العتر 2712231241213223  1717

 تاريخ المؽرب وافرايقيا + نصوص هيراطيقية  مختار ابراهيم عثمان الزينى 2712231251214357  1711
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الئحت شؼبت االثار اليوًاًيت والروهاًيت " ــــار االثــقسن 

 (  74لجٌت رقن ) ) اًتظام (جذيذة   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   احسان عرفه حيطاوى القصاص 2712231251213431  1797

  اسراء صالح محمد احمد العبد 2712231251213152  1791
 

سراء مصطفى عبد الروؾ محمدا 2712231251212113  1793   
 

 نغخ َٔظٕص الريُيخ  اسالم محمد رمزى محسن ابومصطفى 2712231241213272  1794

   االء فريج محمد فريج محمد جاويش 2712231251211117  1795

   امانى طلعت محمود محمد السيد 2712231251213421  1796

 َؾذ سٔيبَٗ  امل ابراهيم الدسوقى عبدالحكيم احمد صومع 2712231251213211  1791

  اميره محمد احمد محمد هيكل 2712231251212221  1798
 

   ايمان احمد عبدالرحمن سالم 2712231251213634  1799

  ايمان رزق عبدالجيد رضوان 2712231251211777  1111
 

  ايه ابراهيم السيد ابراهيم 2712231251213131  1117
 

   رانده محمد محمد الحسينى شمس 2712231251213714  1111

   زهرة البطاح شحاته محمد عبد الرازق شحاته 2712231241212537  1113

   شروق على مصطفى السيد الرفاعى 2712231251212352  1114

   شروق محمد محمد مصطفى الدقدوقى 2712231251211134  1115

  شيماء رضا زين محمد الشيخ 2712231251211135  1116
 

  شيماء عبده محمد كامل الشندويلى 2712231251211214  1111
 

  شيماء محمد فاروق الصياد 2712231251213111  1118
 يَٕبَٗ ْٔهيُزغَٗؾذ 

  عبد الرحمن احمد على الدماطى 2712231231212711  1119
 

  عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز محمد خضر 2712231231211155  1171
 َؾذ سٔيبَٗ

  على ابراهيم حسن ابراهيم على 2712231251213553  1177
 َؾذ يَٕبَٗ ْٔهيُزغٗ

  على حسن محمد شحاته الطحان 2712231261213221  1171
 

  على عفوهللا احمد ؼريب 2712231251214422  1173
 

   على ياقوت مرسى عبد النبى صالح 2712231251213217  1174

   عمرو احمد محمد ؼنيم عبد هللا 2712231251211762  1175

   ؼاده نور الدين راشد منيسى 2712231251213727  1176

د حسن الخولىفاتن سعيد محم 2712231251213272  1171  ربسيخ يظش رؾذ ؽكى انشٔيبٌ  

   فاطمه ايمن شوقى عبد المجيد 2712231251213274  1178

   محمود محمد الهادى نويجى نويجى 2712231251213511  1179

   مداح عون على ابراهيم ابو النضر 2712231251211147  1111
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الئحت     شؼبت االثار اليوًاًيت والروهاًيتاالثــــــار قسن 

 (  75لجٌت رقن )  ) اًتظام (     جذيذة

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

   منى محمد السيد عبدالرازق ناصر 2712231251212511  1117

  مهند احمد السيد احمد مكاوى 2712231251211764  1111
 َؾذ يَٕبَٗ ْٔهيُزغٗ+  َؾذ سٔيبَٗ

اهيم فتح البابميرنا اشرؾ ابر 2712231251213561  1113   
 

   نهى محمود عبدالمعطى محمود 2712231241212722  1114

 نغخ َٔظٕص يَٕبَيخ لذيًخ   والء سعد عيد عطيه هليل 2712231251213626  1115

   والء عبد الحكيم عبد الحى يوسؾ 2712231251213237  1116

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

ى السيد حمودهميار محمد احمد عل 2712231241212212  1111  اػًبل انغُخ اصبس ثيضَطيخ + ػًهخ يَٕبَيخ +   

 اصبس يظش فٗ انؼظشيٍ انيَٕبَٗ ٔانشٔيبَٗ   مديحه السيد عبد الدايم لبيب 4317411461411001  1118

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اولى  هي الخارج 

  شيماء محمد محمود عبد العال 4317411411411163  1119
 يَٕبَيخ ٔسٔيبَيخػًهخ 

اصبس يظش عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا )  عمر خميس فتوح المسيرى 2712231221211221  1131

+ االصبس  فٗ انؼظشيٍ انيَٕبَٗ ٔانشٔيبَٗ

انيَٕبَيخ ٔانشٔيبَيخ + ثشدٖ َٔمٕػ + 

َظٕص اصشيخ ثهغخ أسثيخ ( + ربسيخ ٔؽضبسح 

 3ثيضَطيخ ط
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قسن االثار )شؼبتاالثار اليوًاًيت والروهاًيت  (   ) 

 (     لجٌت )(                                                 1985الئحت  ) اًتظام(        

 يالؽظبد انزٕليغ االعى كــٕد انطــــــــبنـــت يغهغم

 هي الخارج  ـوى لالػادة  فرصت سابؼتباقـــــــطــــــــالب 

 4317411101414014 
 القاضىعبد الفتاح ابراهيم رشيد سعيد 

آصبس يظش فٗ انؼظشيٍ انيَٕبَٗ ٔانشٔيبَٗ   

 + اػًبل انغُخ 
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الئحت    شؼبت االثار اليوًاًيت والروهاًيتاالثــــــار قسن 

 ( 75 لجٌت رقن )     ) اًتساب (جذيذة 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 َؾذ يَٕبَٗ ْٔهيُزغٗ  اسالم ابراهيم حسن حسنين محمد 2712231251213512  1137

  سمر عبد الرحمن ابوالمكارم محمد 2712231251214341  1131
 

 نغخ َٔظٕص الريُيخ  مصطفى احمد عبدالحميد عبدالعزيز االشوح 2712231231212211  1133

 نغخ َٔظٕص الريُيخ  وائل قطب عبد هللا قطب 2712231241213227  1134

 نغخ َٔظٕص الريُيخ  يوسؾ ابوالفتوح يوسؾ الدسوقى 2712231241213222  1135
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) ذيذة الئحت ج          الوكتبــــاث والوؼلــوهاثقسن 

 ( 76 لجٌت رقن )                 اًتظام (   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ابراهيم اشرؾ محمد عمرمحمد 2712231251212713  1157
 

   احمد ابراهيم محمد ابراهيم 2712231251212617  1151

   احمد عبدالهادى عبدالوهاب سعيد 2712231251213223  1153

   احمد محمد احمد يوسؾ حجاج 2712231241211173  1154

   اسراء السعيد احمد عبد الفتاح بكر 2712231251212537  1155

   اسراء جالل عزالدين طلب 2712231251212733  1156

  اسراء سعيد اسماعيل ابراهيم درباله 2712231251211751  1151
 انًظبدس انًشعؼيخ

يم العراقىاسراء فتحى السعيد ابراه 2712231251212311  1158    

   اسراء مصطفى ابراهيم درويش عامر 2712231251213116  1159

   اسماء ابراهيم يوسؾ عبدالال 2712231251212512  1161

  اسماء سعد مصطفى عبدهللا 2712231251212211  1167
 

   اسماء سعيد احمد عبدالحى الفوال 2712231251211221  1161

  اسماء عصام السيد المصرى 2712231251211712  1163
 ٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ + انًٕاد انغًؼيخ ان

 انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  اسماء محمد احمد خطاب محمد 2712231241211211  1164

   اسماء محمد عبد الرحمن حسنين دسوقى 2712231251212155  1165

   اسماء محمد عبد الهادى فرح 2712231251211163  1166

لمزيناشجان شهدى محمد على ا 2712231251213131  1161  خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  

   االء السيد سالمه على احمد 2712231251212741  1168

   االء خالد امين محمود طوالن 2712231251212322  1169

   االء محمود ابراهيم محمد فراج 2712231251212221  1111

   الهام السعيد احمد عبد الفتاح بكر 2712231251212532  1117

منصور محمود محمد عبد الكريمامال  2712231251212176  1111    

 انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  امل صالح امجد عفيفى 2712231251212111  1113

  امل محمد السعيد مؽازى ابوسعده 2712231251212723  1114
 َظٕص يزخظظخ ثبالَغهيضيخ

   اميره جمال لبيب يوسؾ جعفر 2712231251212151  1115

ؼزاله اميره صالح محمد امين 2712231251213331  1116    

 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  اميره مسعد عبده بدوى يحيى 2712231251211112  1111

   اية صالح الدمرداش محمد الشيتانى 2712231251213145  1118

   ايمان شوقى محمود محمد شحاته 2712231251212114  1119

   ايمان عالء ابراهيم بدر 2712231251213521  1181
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الئحت      اث          الوكتبــــاث والوؼلــوهقسن 

 (  77لجٌت رقن )        ) اًتظام (   جذيذة 

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  ايمان عالء قاسم احمد المحروق 2712231251213251  1187
 

  ايمان محمد محمد فهمى الشرقاوى 2712231251213335  1181
 

نبيه يوسؾ شلبىايمان محمد  2712231251213467  1183  انزكشيف ٔاالعزخالص  

   ايمان مصطفى انور عباس فهمى 2712231251213154  1184

   ايمان ناصر محمد الجربة 2712231251212126  1185

  ايناس مسعد بيومى ابو هيكل 2712231251211245  1186
 

   ايه ابراهيم عبدالسالم عمار 2712231251212225  1181

ر رزقايه عمر صديق نص 2712231251213214  1188  1ط ( 7انزُظيف )   

  بسمه عادل كومى جبر 2712231251214422  1189
 

  تحيه شعبان اسماعيل بسيونى عيسى 2712231251212164  1191
 

   حسام حسن عبد المولى موسى 2712231251212141  1197

  حسناء احمد دسوقى ابراهيم حمدان 2712231251211752  1191
 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

   حنان السطوحى السيد الشرقاوى 2712231251212415  1193

   حنان على على على الفقى 2712231251212711  1194

   خلود حسين شلبى الجمال 2712231251212231  1195

   خلود زكريا عبدالؽفار الؽندور 2712231251213143  1196

   خلود محمد عبد الؽنى محمد صالح 2712231251211211  1191

حسن حرازداليا محمد عبدالم 2712231251214423  1198    

   دميانه صليب ميخائيل صليب 2712231251212363  1199

   دينا السيد محمد شلبى رضوان 2712231251212165  1311

   دينا عبد المجيد احمد احمد الفاضلى 2712231251212166  1317

   رحاب احمد زين العابدين ابراهيم 2712231251212521  1311

لدايمرقيه وحيد مصطفى حسن عبد ا 2712231251213141  1313    

 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  ساره رجب احمد محمد البدوى 2712231251213161  1314

  ساره مدحت عبد العزيز النجار 2712231251212134  1315
 

   ساره ممدوح احمد عبد الؽنى النجار 2712231251211272  1316

   سالى عبد الحى عبد الحى جادو 2712231241211421  1311

احمد مصطفى مراد ساميه 2712231251213337  1318    

   ساميه سمير عبد الرحمن محمد حمد 2712231251211111  1319

  سحر سعيد فتحى محمد السيد سيداحمد 2712231251211121  1371
 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد
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الئحت       الوكتبــــاث والوؼلــوهاث         قسن 

 ( 78 لجٌت رقن )    ) اًتظام (  جذيذة    

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع الكبديًٗ انشلى ا يغهغم

   سمر محمد عبده بالل 2712231251211711  1377

   شروق على هنداوى حسن ابوريه 2712231251212112  1371

   شرين وجدى محمد ابراهيم 2712231231211123  1373

   شيماء عبدالمالك عبدالحليم ندير 2712231251212232  1374

مد عبدالسالم فليفلعبير مح 2712231251211211  1375    

   عزه ابراهيم ابراهيم بريك مدكور 2712231251211156  1376

  عفاؾ مصطفى مسعود ابراهيم 2712231241211512  1371
 

   فاطمه محمد ابراهيم مليحه 2712231251212467  1378

 َظٕص يزخظظخ+  انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  محمد ابراهيم محمد ابراهيم بركات 2712231241211761  1379

 ثبالَغهيضيخ

  محمد احمد شلبى محمود جمعه 2712231241213221  1311
 

   محمود عزت محمد محمد النيل 2712231251213131  1317

  مروه معتصم فهيم ابو الفتوح دوير 2712231251212121  1311
 

  مريم نبيل عبد المنعم المهدى 2712231251211111  1313
 يظبدس انزشاس انؼشثٗ

احمد عبدربه شلبى معتز عماد 2712231231211151  1314  انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  

 َظٕص يزخظظخ ثبالَغهيضيخ  ملك نورالدين راشد منيسى 2712231251212727  1315

   منار عبد الحميد عبد الحميد عكاشة 2712231251212523  1316

 َظٕص يزخظظخ ثبالَغهيضيخ  منه هللا محمد احمد شعبان ابو ورده 2712231251212413  1311

   منى عبد الرحمن رياض محمود 2712231251213663  1318

 يظبدس انزشاس انؼشثٗ  مها احمد محمد محمد عبد الكريم 2712231251211224  1319

   مياده عبد هللا مصطفى سليمان القالوى 2712231251212175  1331

   مياده نور محمد احمد سالمه 2712231251212722  1337

   ميرنا مسعد السيد ؼازى الديب 2712231251212451  1331

   نادية احمد مصطفى عبدالمنعم حرفوش 2712231251212115  1333

   ندا محمدى كمال اسماعيل العيسوى 2712231251211112  1334

   نداء على حسن على الجندى 2712231251213755  1335

   نرمين نسيم احمد الفقى 2712231251212677  1336

  نشوى احمد محمد يوسؾ 2712231251212112  1331
 

   نهال عبده احمد عرجاوى محسن 2712231251211161  1338

   نهله نبيل عبد العزيز ابوزامل 2712231251213315  1339

  نورهان ابراهيم مصطفى محمد العبد 2712231251213171  1341
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             الوكتبــــاث والوؼلــوهاث          قسن 

 ( 79 لجٌت رقن )  ) اًتظام (   الئحت جذيذة   

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــعاال انشلى االكبديًٗ  يغهغم

 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  نورهان محمد محمد السيد السبعاوى 2712231251213522  1347

   نيره رضا عوض عبد العزيز 2712231251212112  1341

 انزكشيف ٔاالعزخالص  هاجر احمد سعيد احمد مختار على احمد صالح 2712231251213152  1343

اجر مصطفى عوض على الشرقاوىه 2712231251212111  1344   
 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

   هدى عوض محمد عوض العطار 2712231251213447  1345

  هدى محمد حماده شلبى 2712231251213446  1346
 

   هدير داود محمد داود 2712231251212644  1341

   هدير رمضان عبدالمحسن على القلفاط 2712231251213132  1348

ير صبحى حموده سالمهد 2712231251211225  1349    

  هدير عطيه عيد عطيه رضوان 2712231251212222  1351
 

 خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  هند سالم شلبى على شلبى 2712231251212521  1357

 انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  هند مراد عبد الفتاح احمد زؼلول 2712231251213314  1351

ىورده محمد محمود ابو مصطف 2712231251211241  1353   
 اداسح انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد

   والء صالح سالم فهمى موسى 2712231251212113  1354

  والء عبد المنعم عبد العزيز عبدالسالم ابوحمر 2712231251211757  1355
 

   ياسمين ابوالنجاه سعد شعبان 2712231251213315  1356

   ياسمين احمد مصطفى السيد حشيش 2712231251212412  1351

   ياسمين عرفه سعد محمد صالح 2712231251212211  1358

   ياسمين متولى خليل متولى دومه 2712231251212112  1359

 طـــــالب باقـــــــوى لالػـــــادة

عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ يبػذا ) انزذسيت انؼهًٗ فٗ   احمد محى السيد محمد سليمان 2712231241212461  1361

بئك انؼشثيخ انٕصانًكزجبد + انٕصبئك االداسيخ ( + 

 3ط االعالييخ

 َظى انًؼهٕيبد انجيهٕعشافيخ   اسراء االمير على عبدالمقصود على النجار 4317411411411707  1367

 َظى انًؼهٕيبد انجيهٕعشافيخ  ايمان عبدالرحمن انور عبدالرحمن 4317411461414130  1361

 برخ ػهى انًكزجبد ٔرطجيم  حسين احمد محمد حسن ابو على 4317411461411100  1363

  َظٕص يزخظظخ ثبالَغهيضيخ  رنا عبدالعزيز عبدالرحيم محمد حسن 4317411411411173  1364

 3ط انٕصبئك انؼشثيخ االعالييخ  سحر احمد ابراهيم مظال 4317411411414131  1365

 ػهى انًؼهٕيبد ٔرطجيمبرخ  مى جالل كمال عبدالرازق خليفه 4317411461411301  1366

عبدالعزيز خليل نسرين عادل 2712231231212432  1361  غيبة عًيغ يٕاد انفشلخ انشاثؼخ " ػزس يشضٗ"   
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) الئحت جذيذة      الوكتبــــاث والوؼلــوهاث   قسن 

 ( 81 لجٌت رقن )           اًتساب (

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

ؾابانوب واصؾ صبحى نجيب واص 2712231231212317  1317   
 

  احمد عبدهللا محمود ابراهيم خليل 2712231251213131  1311
 + اداسح انًكزجبد  خذيبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

  احمد محمد ابراهيم احمد الريفى 2712231241211135  1313
 

  ايمان على محمد احمد شلبى 2712231251213155  1314
 انزكشيف ٔاالعزخالص+  اداسح انًكزجبد

سن على جمعه حسن رجب حلبىايه ح 2712231241211126  1315    

   ايه عبد القادر عبد الرازق حشله 2712231251213657  1316

   ساره محمود عبده محمد البص 2712231251213171  1311

   سميه احمد عبداللطيؾ محمد الديب 2712231251213151  1318

   عال صبحى محمد منصور حجازى 2712231251213732  1319

الق عبد السالم عبدالخالق علوانملكة عبد الخ 2712231251213631  1381  َظٕص يزخظظخ ثبالَغهيضيخ  

  نهله ماهر السيد على سالمة 2712231241212277  1387
 

  هبه محمد الؽمرى ابو قوره 2712231241211145  1381
 انًظبدس انًشعؼيخانفٓشعخ انًٕضٕػيخ + 
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الئحت    قسن اللغاث الشرقيت شؼبت  ) اللغاث االسالهيت (  

 (81جذيذة    )اًتظام (    لجٌت رقن )  

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  اروى اسامه السيد عبيد 2712231251213711  1417
 االدة انفبسعٗ

  اسراء احمد عبد الحميد جبريل على سالمه 2712231251213612  1411
 

  اسراء اسماعيل شفيق اسماعيل ابو عيانه 2712231251213655  1413
 

   اسراء جمال راضى محمد جعوان 2712231251213254  1414

  اسراء زكريا طه العيسوى 2712231241212226  1415
 

   اسماء ياسين على محمد شوشه 2712231251213221  1416

   امل السعيد عبد الؽنى محمد حويلة 2712231251213611  1411

   اميره عبد القادر فتح هللا عبد القادر 2712231251213264  1418

   اميره مجدى عبدالموجود محمد العشماوى 2712231251213122  1419

   ايمان ايمن موسى السمانى مصطفى 2712231251213731  1471

   ايه سعيد عيد عيسوى 2712231251213662  1477

 1رذسيجبد فٗ انهغخ انؼجشيخ ط  ايهاب ابراهيم حلمى السيد نافع 2712231251213412  1471

   تؽريد محمد بسطويسى محمد القديم 2712231251213156  1473

   داليا جمال السيد الدسوقى محمد 2712231251212515  1474

   رلى احمد السيد المرسى 2712231251213225  1475

د شدوساره محمد مصطفى احم 2712231251213623  1476    

   سماح اسامه محمد جمعه الؽبور 2712231251213115  1471

   شرين محمد محمود على قنديل 2712231251213635  1478

   صابرين ابراهيم سالم سالم 2712231251212151  1479

   لبنى عبد العزيز عبد الفتاح مرسى الديهى 2712231251213121  1411

   محبوبه محمد احمد محمد قاطى 2712231251212117  1417

   محمد جالل عبدالعاطى عبد العليم حميده 2712231251213343  1411

 رذسيجبد نغٕيخ   مريهان عارؾ بدراوى على شعبان بلتاجى 2712231251213771  1413

   مى عصام الدين محمد عبد المجيد ابوالروس 2712231251212416  1414

   ميرهان مبروك محروس البدرشينى 2712231251213572  1415

   نادية حسين على حسين العبيدى 2712231251214347  1416

   نداء اليمنى اليمنى السيد مصطفى بدر 2712231251213522  1411

   نورا حسن عطاهللا حسن الحضرى 2712231251213272  1418

   هاجر سعد عبدالعزيز محمود 2712231251213772  1419

   هبه السيد السيداحمد ناصر 2712231251213621  1431
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) اللغاث االسالهيت (      الئحت   قسن اللغاث الشرقيت شؼبت

 (  82(    لجٌت رقن ) ظامجذيذة  )اًت

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  هدى محمد عبد الؽنى محمد شاهين 2712231241211166  1437
 

   هدير عبدالوهاب عبدالصمد محمد زايد 2712231251213121  1431

ده العبد حجازى ابراهيم ؼالىور 2712231251213133  1433   
 

  وليد محمد محمد الشرنوبى 2712231251213132  1434
 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ 

 غيبة يٕاد انزشو االٔل   ايمان مصطفى محمد مصطفى عثمان 2712231241211777  1435

 نغخ ششليخ " رشكٗ"   هند السيد عبد الحميد عبد الباقى 4317411461414010  1436
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قسن اللغاث الشرقيت شؼبت  ) اللغاث االسالهيت (      الئحت 

 (  82جذيذة  )اًتساب (    لجٌت رقن )

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــعاال انشلى االكبديًٗ  يغهغم

  احمد رجب حسن عبدالحليم صالح 2712231251213111  1431
 

 االدة انفبسعٗ  باسم رمضان محمد اسماعيل السنوسى 2712231241212115  1438

  حسام محمود محمد مصطفى قشالن 2712231251213111  1439
 1انزظٕف االعاليٗ ط

  حنان رفيق رفعت الكومى 2712231251213212  1441
 ربسيخ ايشاٌ ػظش طفٕٖ 

   عبد الرحمن محمد على البسطويسى 2712231251213541  1447

 االدة انفبسعٗ  محمد ابراهيم محمد عبدالنبى الربيعى 2712231251213217  1441

  محمود على رمضان لطفى 2712231241212125  1443
 ربسيخ ايشاٌ ػظش طفٕٖ

   نانسى مصطفى شحاته الهنداوى 2712231241211172  1444

 1ؽضبسح اعالييخ ط  والء رمضان عبدالتواب محمد سالم 2712231251213654  1445
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ت (      الئحت ) اللغاث الؼبريقسن اللغاث الشرقيت شؼبت  

 ( 83(    لجٌت رقن )  ظام)اًت جذيذة 

 يغهغم
 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع انشلى االكبديًٗ 

  احمد محمد احمد ابراهيم سليمان 2712231251213137  1467
 االدة انؼجشٖ انؾذيش

  االدة انؼجشٖ انؾذيش  احمد محمد فتحى احمد سليمة 2712231251211262  1461

فوزى مصباح احمداسماء محمد  2712231251212721  1463  االدة انؼجشٖ انؾذيش  

  ايه ابو الريش محمد حواس 2712231251213212  1464
 

   حماده عبدالحليم عبدالصمد محمدابوعيانه 2712231251213556  1465

   حنان ابراهيم يوسؾ النحراوى 2712231251214112  1466

   رامى ابرهيم توفيق محمد ضبش 2712231251211127  1461

  سلمى محمد ابراهيم شمس الدين 2712231251212551  1468
 

  مايسه عبدالجواد عبدالباقى على عبدالسالم 2712231251213147  1469
 

   مروه اشرؾ مصطفى مصطفى سرور 2712231251213142  1411

   منال على محمد نصير 2712231251212212  1417

   منى عبوده عبدالمعطى محمد 2712231251213123  1411

زى الشاذلىمها سعيد مؽا 2712231251211176  1413    

  نورهان عادل عبد العزيز ابو العز 2712231251212127  1414
 

+ انزشعًخ يٍ انؼجشيخ  االدة انؼجشٖ انؾذيش  نورهان موسى بدير طه رشوان 2712231251213143  1415

 ٔانٗ انؼجشيخ 

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ

ش انؼجشٖ انؾذيش + َؾٕ انهغبد انغبييخ + انشؼ  فتحى ضياء فتحى مخيمر ابوشادى 2712231241212762  1416

+ انُضش انؼجشٖ  انزشعًخ يٍ انؼجشيخ ٔانٗ انؼجشيخ

 انؾذيش 

+  انزشعًخ يٍ ٔانٗ انؼجشيخ + انشؼش انؼجشٖ انؾذيش  مجدى ماجد مرسى بسيونى شاهين 2712231241212111  1411

 انُضش انؼجشٖ 

 َؾٕ انهغبد انغبييخيٕاد انفشلخ انشثبػخ يبػذا ) عًيغ  ندى طارق فوزى محمد الباجورى 2712231231211711  1418

االدة انؼجشٖ ( +  انزشعًخ يٍ انؼجشيخ ٔانٗ انؼجشيخ +

 3ط انؾذيش
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 م 7102/7100 للعام جامعيالرابعه                          قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقة

 كهيخ يزًيضح فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔااللهيًٗ –عبيؼخ كفش انشيخ   –انشؤيخ : كهيخ االداة 
 

غ يٍ خالل اػذاد خشيظ يزًيض ثبنمذسح ػهٗ انًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انٗ َشش انضمبفخ ٔانًؼشفخ فٗ يغبالد انؼهٕو االَغبَيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانهغبد فٗ انًغزً –عبيؼخ كفش انشيخ –انشعبنخ: رغؼٗ كهيخ االداة 

 ٔاعشاء ثؾٕس ػهًيخ رٕظف ثًب يخذو انجيئخ انًؾهيخ ٔااللهيًيخ فٗ اطبس يٍ انميى االسرمبئيخ
 71 /71 /1171 

HEBA 

 

771 

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

ت (      الئحت ) اللغاث الؼبريقسن اللغاث الشرقيت شؼبت  

 ( 83(    لجٌت رقن )  سابجذيذة  )اًت

 يالؽظبد  انزٕليغ ىـــــــــــــاالع شلى االكبديًٗ ان يغهغم

انزشعًخ يٍ انؼجشيخ ٔانٗ +  االدة انؼجشٖ انؾذيش  عدلى محمد عدلى محمد خليفه 2712231241212135  1419

 انؼجشيخ

انزشعًخ يٍ انؼجشيخ ٔانٗ رؼجيش ٔيؾبدصخ ثبنؼجشيخ +   محمد حسنى منصور ابراهيم 2712231231212212  1481

 انؼجشيخ

   ياسمين عبدالمنعم ابراهيم محمد السجينى 2712231251213721  1487

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


