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 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

1 

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

  1  )قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابتسام عبد المنعم فتحى العجمى ابومقاطف 1607120180100597  1

احمد ابو عالم ابتسام محمد 1607120180101753  2    

   ابراهيم رجب ابراهيم محمد الخشاب 1607120180101882  3

  احمد سليمان يوسف عبد الرحيم العباسى 1607120180100705  4
 

   احمد شعبان سعد ابراهيم حشيش 1607120180100178  5

   اسراء ابراهيم عبدالحميد يونس جاب هللا 1607120180103392  6

راء الشافعى معوض ابراهيم غازىاس 1607120180100556  7    

   اسراء امجد مصطفى محمد عبد الرحيم 1607120180102036  8

  اسراء خالد عبدالحليم سعيد 1607120180102910  9
 

  اسراء سعد حسين صالح خليفه 1607120180102726  10
 

   اسراء صالح محمد محمد ابراهيم 1607120180101341  11

ارق محمد على شهاباسراء ط 1607120180100598  12    

   اسراء عبد العزيز عبد العليم غازى عطية 1607120180101742  13

   اسراء عبد هللا محمد على بدر 1607120180100599  14

   اسراء محمد عطيه عبدالعاطى محمد 1607120180100286  15

   اسماء اشرف حلمى عبدالغنى الجمل 1607120180100500  16

السيد عبد المجيد محمد المسلمانى اسماء 1607120180100449  17    

   اسماء انور السيد مسعد ابراهيم 1607120180100287  18

   اسماء على احمد عمران 1607120180100718  19

  اسماء محمد عبد العزيز البدرى عامر 1607120180101728  20
 

  اسماء محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد 1607120180101867  21
 

  اشرف خفاجى محمود خفاجى 1607120180101705  22
 

   االء بركات يوسف بركات عثمان 1607120180101057  23

  االء صبرى عبد الدايم على رمضان 1607120180102145  24
 

   االء عبد الرحمن صابر محمد ابوالسيد 1607120180102662  25
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   االء فتحى احمد راضى 1607120180100018  26

   الشيماء احمد محمد عطيه صالح 1607120180102228  27

زهرهالهام السعيد بسيونى  1607120180102330  28    

  امال محمد السيد احمد بدر 1607120180101525  29
 

   امانى حسن محمد ابراهيم شرابى 1607120180101058  30

   امانى محمد السعيد حامد نصر 1607120180101568  31

   امل بسيونى حلمى بسيونى على 1607120180100404  32

   امل عبدالرازق عبدالرازق عبدالحميد 1607120180103056  33

  امل محمد السيد غريب المرسى 1607120180103513  34
 

  امل مرشدى عبد المنعم الراعى 1607120180102863  35
 

   امل مندى حسنى ابراهيم غريب 1607120180102517  36

   امنه ابراهيم على محمد بالل 1607120180101029  37

   امنيه اسماعيل الشناوى عطيه حليمه 1607120180100095  38

   امنيه فهمى فهمى محمد سعيد 1607120180101100  39

   اميره ايمن ابراهيم جمعه على 1607120180100544  40

   اميره عبد المجيد عاطف زامل 1607120180100363  41

   اميره محمد السيد محمد عبد الاله 1607120180101101  42

   اميره محى رجب عبدالرحمن البنا 1607120180100557  43

   اميره يسرى عبدالعزيز ابوشعيشع 1607120180101527  44

  امينه السيد سند ابو زيد 1607120170100075  45
 

  امينه مرضى جاد مرعى 1607120180102264  46
 

  ايات ابراهيم على محمد حجاج 1607120180102665  47
 

   ايمان ابو الوفا محمد صالح شلبى 1607120180102208  48

ر العينايمان احمد السيد نو 1607120180102155  49   
 

   ايمان السيد حسنى عبد الحميد 1607120180100347  50
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   ايمان جمال عبد العزيز حامد فوده 1607120180102209  51

   ايمان جمال عبد المطلب على 1607120180101343  52

   ايمان خالد ابراهيم عبد العظيم السيد 1607120180102613  53

  ايمان رزق فتحى الصاوى محمد 1607120180102833  54
 

   ايمان سعيد محمود محمد مسعود 1607120180102760  55

   ايمان شريف على عبد المنعم ابراهيم 1607120180103063  56

   ايمان صالح عبدالرازق صديق 1607120180102371  57

   ايمان عبدهللا محمد السيد العزب 1607120190103492  58

  ايمان على جاد جاد الشعراوى 1607120180103514  59
 

  ايمان عوض هللا فتحى الشحات شرشير 1607120180101397  60
 

   ايمان فواد محمد دسوقى شاهين 1607120180102417  61

   ايمان محمد عبدالجيد محمد 1607120180100506  62

   ايمان محمد عبدالعال احمد ناصف 1607120180100508  63

   ايناس كرم بسيونى يوسف سليم 1607120180100181  64

   ايه السيد عبد هللا خير هللا فرج 1607120180101656  65

   ايه الظريف محمد ابراهيم موافى 1607120180101013  66

   ايه العجمى محمد احمد خليفة 1607120180101622  67

   ايه حسنى عبد العزيز عبد الشافى ابو الهوى 1607120180100603  68

   ايه حلمى احمد محمد المزين 1607120180100409  69

  ايه حماده فكرى مصطفى سيد احمد 1607120180103042  70
 

  ايه خليل كمال محمد خليل 1607120180102759  71
 

  ايه سالم عبد ربه عبدالنبى كمون 1607120180101059  72
 

   ايه صالح سعد عطيه عبد هللا 1607120180103051  73

  ايه صفوت عبدالمنعم زكى 1607120180100314  74
 

   ايه عبد العاطى احمد الصورى 1607120180100410  75
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   ايه عبد الغنى عبد الغنى محمد الطبجى 1607120180100604  76

لسميع محمد بسيونى خفاجىايه عبدا 1607120180102287  77    

   ايه على احمد محمد 1607120180100411  78

  ايه عماد فواد عوض 1607120180100891  79
 

   ايه عيد عبد النبى محمد ذاكر هللا 1607120180100121  80

   ايه فواد احمد مكى 1607120180102864  81

   ايه مجدى الشحات عبد العليم الدسوقى 1607120180100279  82

   ايه مجدى صبحى محمد جاد هللا 1607120180102304  83

  ايه محمد حامد محمد البحيرى 1607120180101210  84
 

  ايه مسعد عبد القوى على محمد ميره 1607120180102055  85
 

   ايه مصباح طلبه عبدالحافظ احمد 1607120170102851  86

   ايه منصور محمد منصور 1607120180101717  87

   ايه مهران سامى سالمه مهران 1607120180101658  88

   ايه وليد عبد الباسط محمد عطيه 1607120180100123  89

   بسمه بليغ على على غازى 1607120180100883  90

   تسنيم ابرهيم حمدين محمد اسماعيل عبدهللا 1607120180103601  91

   تغريد طارق عبد الحميد عبد الحليم 1607120180100866  92

   تهانى ابراهيم محمد عبد العزيز 1607120180100831  93

   ثناء السيد عبدالغنى عبدهللا يوسف 1607120180102724  94

  جيهان جالل محمد السيد لويزو 1607120180101184  95
 

  جيهان على محمد على المنفى 1607120170100057  96
 

  حسناء عبدالوكيل عبدالعزيز احمد جمعه 1607120190103491  97
 

   حنان خالد محمود حسن عبد هللا 1607120180102817  98

  حنان عيد عبد المحسن السيد 1607120180100125  99
 

   حنان محسن جاد منصور فايد 1607120180102922  100
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   خضره محمود السيد عبد هللا النشار 1607120180101666  101

   خفاجى احمد محمود خفاجى 1607120180101706  102

   خلود السيد محمد السيد حسن ابو الجدايل 1607120180101570  103

امد حامد ابوحامدخلود ح 1607120190103534  104   
 

   خلود خالد اسماعيل محمد محمود بدر 1607120180100457  105

   خلود سعد بدير يوسف 1607120180100416  106

خلود عبدالعاطى عوض محمد السيد  1607120180101317  107
 عبدالموجود

  

   خلود منتصر محمد السعيد محمود ابو معبد 1607120180101041  108

د موسى محمد موسى عبد هللاخلو 1607120180100468  109   
 

  دانيه ابراهيم حمدين محمد 1607120180103600  110
 

   دعاء السيد مصطفى عبد النبى 1607120180101408  111

   دعاء سعد رزق يوسف الناعم 1607120180101765  112

   دعاء عبدالحميد بيومى عبدالحميد صقر 1607120180100514  113

د الشربينىدنيا عادل محم 1607120180100606  114    

   دنيا عبدالعليم محمد عبدالعليم حسن 1607120180100639  115

   دينا خالد صالح سودان 1607120180100622  116

   دينا رياض السيد المتولى ببه 1607120180101557  117

   دينا سامى ابراهيم السديمى 1607120180102516  118

   دينا شعراوى جمعه ابوشعيشع شريف 1607120180100648  119

  دينا عادل عبدهللا السعيد بركه 1607120180100374  120
 

  دينا محمد سعيد حرفوش 1607120180102373  121
 

  رانيا ابراهيم محمد محمد عنبر 1607120180100876  122
 

   رانيا خالد فواد ابراهيم هاشم 1607120180100435  123

  رانيا عاطف السعيد عبده فزع 1607120180102374  124
 

   رحاب حسن سعد عطيه 1607120180101718  125
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مد ابونوفلرشا ابراهيم يوسف مح 1607120180100828  126    

   رضا رياض عبد التواب محمد 1607120180101192  127

   رغده السيد رضا ابراهيم محمود رزق 1607120180102283  128

  رقيه محمد عبد الحى احمد موسى 1607120180100167  129
 

   روان ابراهيم كامل اسماعيل البابلى 1607120180101108  130

ابراهيمريهام صالح على سعد  1607120180100258  131    

زهراء الدسوقى عبد العظيم يوسف عبد  1607120180100775  132
 الرحمن

  

   زهراء حسام رشاد محمود 1607120180103389  133

  زينب احمد المعداوى السعدنى ابراهيم 1607120180102904  134
 

  زينب جمال محمد كرد 1607120180101189  135
 

   زينب محمد محمود على قرقر 1607120180100889  136

   ساره احمد احمد البيلى صالح 1607120180102951  137

   ساره الشحات ابراهيم سالم 1607120180102749  138

   ساره خالد ابراهيم مصطفى الشوادفى 1607120180102196  139

   ساره سامح السيداحمد عبدالمتجلى 1607120180102706  140

   ساره محمد حامدينو محمود عيسى 1607120180102809  141

   ساره محمد عبد الوكيل محمد حسن السبيعى 1607120180102939  142

   ساره محمد عبدهللا عبدالرحمن عبد الغفار 1607120180102750  143

   ساره محمد على عبدهللا سالم 1607120180103510  144

  سالى صبحى شحاته عبدالغنى 1607120180100427  145
 

يدساميه بهاء عبدالفتاح محمد الس 1607120180103512  146   
 

  سحر عبد الفضيل عبد النبى عاشور 1607120180102940  147
 

   سعاد محمد زين العابدين السيد مهنا 1607120180101412  148

  سماح محمد عباس محمد عوض 1607120180102364  149
 

   سماسم سامى السعيد عبد الفتاح 1607120180101351  150
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  7  )لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                    قسم  اللغة العربية     

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   سهام عبد الجواد شاهين السعيد حربى 1607120180100260  151

   سهام محمد رمضان شحاته 1607120180100519  152

   سهام محمد محمد صقر 1607120180101274  153

  سهيله زين العابدين ابراهيم عبدالرحيم 1607120180102044  154
 

   سهيله عادل محمد حامد غازى 1607120180100913  155

   سهيله عصام قطب عبد الرحمن زيدان 1607120180102010  156

   سوزان احمد مصطفى عيسى 1607120180101235  157

عطيه محمود ابوخشبه شاديه السيد 1607120170100809  158    

  شوقى محمد شوقى ابراهيم زلهف 1607120180100354  159
 

  شيماء العربى احمد احمد الجزار 1607120180101738  160
 

   شيماء عبدالحميد يوسف محمد خميس 1607120180101996  161

   شيماء عوض عبدالعاطى عبدالعزيز 1607120180100523  162

لى ابراهيمشيماء محمد ع 1607120180103059  163    

   شيماء مصطفى عبد الحميد دوير 1607120180102319  164

   شيماء يوسف مرسى على حالوه 1607120180102130  165

   صابرين السعيد جابر عبد القادر محمود 1607120180101912  166

   صابرين يوسف اسماعيل السيد عمر 1607120170100476  167

جعايده السيد محمد فري 1607120180102225  168    

عبدالمحسن امير عبدالمحسن عبدالمنعم  1607120180103383  169
 السعدى

  

  عبير احمد احمد حسن كنون 1607120180102336  170
 

  عبير مصطفى محمد مصطفى الجمال 1607120180101414  171
 

  عال احمد احمد عرب هرج 1607120180102223  172
 

م خطابعال عبد الرحمن عبد الوكيل ابراهي 1607120180102266  173    

  على ماهر عبد الواحد محمد 1607120180102627  174
 

   علياء جمال محمد احمد عبد العزيز 1607120180101415  175
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  8  )قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــساال الرقم االكاديمى  مسلسل

   علياء محمد صابر غنيم عطيه 1607120180101416  176

   علياء مصباح محمد عبد اللطيف عبد هللا 1607120180100624  177

   عمر فتحى عبد الصمد السيد احمد 1607120170101474  178

  غاليه احمد عبدالحميد بدير 1607120180102709  179
 

   فاتن نبيل السيد ابراهيم الساهى 1607120180101913  180

   فاطمه حماده عبدالوهاب الرفاعى 1607120180101308  181

   فاطمه عاطف موسى محمد موسى 1607120180102226  182

   فاطمه على سعد البغدادى 1607120180102267  183

  فاطمه محمد رجب قطب ابوريه 1607120180100284  184
 

مصطفى على ابراهيم فاطمه 1607120180100527  185   
 

   كوثر محمد كمال عبدالمنعم 1607120180100625  186

   محمد عبد المولى على منصور الجارحى 1607120180100085  187

   محمد محمد عبد العزيز الطحاوى 1607120180100076  188

   محمد محمد على ابراهيم شرابى 1607120180101954  189

ت محمود عامرمحمد محمود الشحا 1607120180100077  190    

   محمد مومن محمد محمد مكحل 1607120180103335  191

   محمود عبده محمود العزب محمود 1607120180102282  192

   مديحه ابراهيم محمد ابراهيم 1607120180102126  193

   مرفت محمد احمد راضى 1607120170101301  194

  مروة محسن رزق على الغنام 1607120180100584  195
 

  مريم شعبان عبدهللا ابراهيم السيد حطب 1607120180101143  196
 

  مريم محمد عبدالمنعم الدسوقى محمد 1607120180101859  197
 

   منار السيد احمد خطاب 1607120180102332  198

  منار جوده فتوح ابراهيم حشو 1607120180101442  199
 

   منار رفيق عبد الهادى ابراهيم يوسف 1607120180101481  200
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  9  )قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   منار سعد السباعى على الطباخ 1607120180101905  201

   منار على عبد الواحد عبد الفتاح 1607120180100776  202

   منار على محمد على البهنساوى 1607120180100443  203

  منار مجدى صابر عبدالمعطى بسيونى 1607120180101401  204
 

   منار محمد رمضان بسيونى مصطفى الوكيل 1607120180100341  205

   منار محمد عبد العزيز عبد هللا سالم 1607120180100782  206

   منال محسن على عبدالعزيز على 1607120180103055  207

   منه هللا محمد عبده عزب 1607120180101261  208

  منه هللا محمد محمد وفا الكرش 1607120180102217  209
 

  منى حلمى كامل سالم عطيه 1607120180101870  210
 

   منى نبيل شفيق عليوه على عزام 1607120180100630  211

مى عبدالفتاح محمد زليخهمها سا 1607120180100589  212    

   مى احمد عبدالخالق على عبدالخالق 1607120180100184  213

   مى محمد صابر محمد فرج 1607120180102838  214

   مى محمد مصطفى عبدالعال 1607120180101546  215

   مياده احمد محمد سيد احمد عيد 1607120180103043  216

دويرندا مصطفى عبد الحميد  1607120180102320  217    

   ندى حسام ابراهيم على عطيه 1607120180101909  218

   نرمين عبد العزيز عبد الحميد شريف 1607120180102885  219

  نرمين عوض محمد عوض حسين 1607120180100644  220
 

  نرمين كارم خلف هللا عبدالرازق 1607120180100592  221
 

  نغم محمد بهجات ابوطايش 1607120180102026  222
 

   نهله محمد حسن حسن عبد الرحمن شميس 1607120180100612  223

  نوره محمد عبد المجيد على عيسى 1607120180101226  224
 

   نيره عبدالقادر محمد على سعد 1607120180101694  225
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  10  لجنة رقم )  قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتظام (             

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   نيره محمود خليفه احمد عويضه 1607120180101385  226

   هاجر ابراهيم كمال حسين عويضه 1607120180102350  227

   هاجر احمد محمد عبد الحميد الحشاش 1607120180102746  228

  هاجر عبد الواحد احمد اسماعيل 1607120180100786  229
 

   هاله عبدالرحمن عبدالحميد شحاته 1607120180100395  230

   هبه عبد الستار عبد المقصود على حسن 1607120180101297  231

   هبه محمد السيد محمد اسماعيل 1607120180101611  232

   هدى خليفة عبد التواب عبدالرحمن العباسى 1607120180101045  233

  هدى عبدالناصر محمد السيد احمد 1607120180100539  234
 

  هدى محمد حامد ابراهيم الفقى 1607120180101344  235
 

   هدير السيد السيد المندوه على الدسوقى 1607120180101365  236

   هدير هانى محمد معوض موسى 1607120180102751  237

   هويده فرج رزق فرج 1607120180100780  238

   وسام حسن محمد على 1607120180101881  239

   وفاء السعيد عبد الخالق بسيونى الزمرانى 1607120180101730  240

   وفاء رضا عبد الجواد محمد الكرش 1607120180100616  241

   والء زين العابدين محمد محمد غانم 1607120180100897  242

   والء عبد السميع عبد العزيز النشار 1607120180101028  243

   والء محمود رفعت عطيه الخبى 1607120180101232  244

  والء محمود منصور احمد سالمه 1607120180101377  245
 

  يارا صابر على على ضيف هللا 1607120180101389  246
 

  يارا عبدالموجود مرسى محمد نوفل 1607120180100646  247
 

   ياسمين طارق على احمد حسن غنيم 1607120180103527  248

  ياسمين عبد الرازق ابراهيم اسماعيل 1607120180100933  249
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  11  )قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ادةــــــــون للاعــــــاقـــلاب بــــــط
   انتصار ابراهيم عبدالعزيز محمد قنديل 1607120160102447  250

   ايه هللا عاطف احمد حامد عطيه 1607120170101792  251

   ايه حماده عبد الستار محمد 1607120170101676  252

   محمد مصطفى سيد الديب 1607120160100677  253

 فرصة اولى من الخــــارج ادةــــــــون للاعــــــاقـــلاب بــــــط

   احمد حسن على حسن صابر 1607120160100447  254

   اسراء احمد محمد نصر 1607120160101367  255

   ايه مسعد عبد الحميد سيد احمد داود 1607120160100826  256

   ساميه اسماعيل السيد محمد محمد 1607120160102561  257

 ــــــــادة فرصة ثانيــــة من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاع

   أسماء السيد عبد الحميد ابو بيشه 1607120140100690  258

   محمد جمال عبد الحميد أبو شعيشع 1607120150101638  259

 فرصة ثالـــثة من الخــــارج ادةــــــــون للاعــــــاقـــلاب بــــــط

عبدهللارودينه حسين محمد ابو 1607120130101363  260   
 

  خلود أحمد كامل احمد كامل 1607120130100248  261
 

 فرصة تاسعة من الخــــارج ادةــــــــون للاعــــــاقـــلاب بــــــط

   محمد الشيشينى عبدالغنى محمد 1607120080101742  262

 فرصة عـــاشـــرة من الخــــارج ادةــــــــون للاعــــــاقـــلاب بــــــط

   بسنت شعبان عبد الرحمن رمضان 1607120090101223  263
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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

م                             لجنة 1985لائحة              قسم اللغة العربية     ) انتظام(

 رقم  ) (

 رافانصـــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج عشر الحادية فرصة طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة

   مى نبيل عبدالمجيد عليبه 1607120050100143 
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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

(               لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتساب            قسم  اللغة العربية            

11  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اسماء جمال السيد عبدهللا القادوم 1607120120101817  264

   السعيد السيد على الجبالى مصباح 1607120180102894  265

  امل على محمد على غازى 1607120180102903  266
 

   ايه السيد السيد ابراهيم منصور 1607120170101589  267

   ايهاب الشناوى محمود ابراهيم 1607120180103394  268

   خلود ماهر احمد السيد الجزار 1607120180103515  269

محمد حسن الهوارى دينا ابراهيم 1607120180102467  270    

  رقيه سمير صابر عبد الحميد الشربينى 1607120180102604  271
 

  روضه ابراهيم مغاورى محمود البنا 1607120180102101  272
 

   روضه مسعد عبدالهادى محمد المنياوى 1607120180102905  273

   ريهام السيد الصابر محمود 1607120180102116  274

لسعيد عبد الفتاح سالمشيماء ا 1607120180102249  275    

   شيماء رمضان عبدالرحمن عبدالمجيد الرفاعى 1607120180103386  276

   صفاء خالد السيد محمد محمد 1607120180102906  277

   عال سامح على السيد عاشور 1607120180102661  278
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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

قسم  اللغة العربية                        لائحة جديدة ) انتساب (               لجنة رقم )  

12  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   كوثر على بدران ابراهيم الفقى 1607120180103563  279

عباس حسن الجندىمحمد  1607120180103390  280    

  مصطفى فهمى محمد عبد العاطى 1607120160102269  281
 

  منار رضا محمد احمد متولى 1607120180102997  282
 

  مى محمد فتحى محمد فهمى 1607120180102680  283
 

   نرمين يحى احمد عبدالمنعم 1607120180103588  284

  هاجر السيد عبدالنبى السيد سليمان 1607120180102177  285
 

   هانى ابراهيم محمد الشحات على 1607120140103195  286

   هدى سيد احمد محمد سيد احمد وهيب 1607120160101717  287

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

   اسماعيل محمد اسماعيل محمد العمروسى 1607120180103652  288

   صالح شوقى حسن جوده 1607120180103653  289
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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

(               لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتساب            قسم  اللغة العربية            

12  ) 

 فانصـــــــرا حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد رضا عبد المنعم ابوضيف 1607120120101816  290

   السيد متولى على الفرماوى 1607120140102997  291

   ايمان وليد الشوادفى على الخولي 1607120170102009  292

  عبد هللا محمد حسن محمد القراعى 1607120160102646  293
 

   محمد احمد ابراهيم احمد السيد 1607120150102342  294

   محمد حسنى محمد شهاوى 1607120170101574  295

   محمد زين العابدين عبد الفتاح حماده الشال 1607120140103123  296

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولــى  من الخــــارج

  ابتسام احمد جوده سلطان 1607120140102950  297
 

   اسماء بكرى على المتولى 1607120160102617  298

   سامى رجب بدير ابراهيم 1607120130102283  299

   سمر السيد على احمد الصفطاوى 1607120140103233  300

   عال اسماعيل على عالم 1607120160101722  301

   هدى محمد حميده على 1607120160101715  302

 ادة فرصة ثانيـــــة من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــ

   اسماء فوزى السيد محمد عثمان 1607120150102335  303

   ايمان فوزى عبدالمجيد خضر 1607120140102682  304

   حسناء محمد عبد المقصود محمد اسماعيل 1607120140103043  305

 ـارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــالثـــة  من الخـــ

   اسماء عادل خميس محمد صالح 1607120140102986  306

  على السعيد جاب هللا السعيد 1607120140103097  307
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثامنة عشر من الخــــارج

 محمود مصطفى محمد مصطفى شهاب 1607120090100748  308
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 م                  لجنة رقم  ) (1985لائحة              لعربية     ) انتساب(قسم اللغة ا

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج عاشـــرةفرصة ادةــــــــــللاع طلاب باقون

 
   هدى سعد السيد احمد عبد القادر 1607120070100443

 من الخارجفرصة حادية  عــــاشرة  ادةــــــــــللاع طلاب باقون

   ةيوسف طلح ةنعيمه وجي 1607120060100303 

 من الخارج فرصة سابعة عشر ادةــــــــــللاع طلاب باقون

 
   نجالء عبدالصمد محمد مسحل 1607119990100003
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ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

17 

Kafrelsheikh University
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لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                         قسم  اللغة الانجليزية

13  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابتسام محمد على محمد ابراهيم الفقى 1607120180101219  1

   ابراهيم محمد على السيد عراقى 1607120180100696  2

   احالم جمعه ابو شعيشع على ابو شعيشع 1607120180100398  3

  احمد احمد فواد امام محمد عبدالجواد 1607120170100569  4
 

ديلاحمد السعيد ابراهيم قن 1607120180103237  5    

   احمد جمال على المراسى 1607120180101830  6

   احمد سامى احمد عبدالعزيز 1607120180103646  7

   احمد ضياء الدين على ابو زيد 1607120180100892  8

  احمد عالء الدين محمود محمود محمد 1607120160102924  9
 

  احمد محمد احمد محمد ابو المجد 1607120180101175  10
 

   احمد محمد زيدان عبد العزيز 1607120180101340  11

   اريج محمد نصر سيداحمد محمد ابوغالى 1607120180102846  12

   اسامه سامح فتحى عبدالمقصود البندارى 1607120180101624  13

   اسراء ابراهيم عمر حسن الرفاعى 1607120180101682  14

   اسراء بدير صبحى عبد الفتاح 1607120180100944  15

   اسراء حسن محمد على القط 1607120180100027  16

   اسراء خالد عبد العزيز سلطان سلطان 1607120180101035  17

   اسراء رمضان عبد السالم فرج مرسال 1607120180100152  18

   اسراء رمضان فوزى عبدالمجيد محمد 1607120180100498  19

  اسراء طارء محمد محمد شرف 1607120180101096  20
 

  اسراء عبد هللا البسطويسى اسماعيل بكر 1607120180100153  21
 

  اسراء عبدالفتاح عبدالوهاب بنات 1607120180100902  22
 

   اسراء عبداللطيف قمر ابراهيم خطاب 1607120180103071  23

  اسراء على منصور منصور حسين 1607120180100789  24
 

   اسراء فريد زكى عبد الحميد داود 1607120180100945  25
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قم )  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر                         اللغة الانجليزيةقسم  

14  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اسراء محمد عبد المعطى السيد حموده 1607120180100092  26

   اسراء محمد يوسف احمد الشهاوى 1607120180101555  27

   اسماء اسماعيل محمد احمد شوق 1607120180101464  28

  اسماء السعيد عبدالنبى عبدالسالم زايد 1607120180103248  29
 

   اسماء السيد فوزى ابو شعيشع حمد 1607120180102127  30

   اسماء السيد يونس العطار 1607120180100903  31

   اسماء حسونه محمد عمر العربى 1607120180101268  32

   اسماء عبد العزيز محمد الشوادفى رجب 1607120180101531  33

  اسماء عبدالنبى الشحات على على البربرى 1607120180101348  34
 

  اسماء عطا محمد محمد ابراهيم 1607120180100543  35
 

مد حسناسماء عقل محمود محمد حا 1607120180100155  36    

   اسماء محمد ابراهيم السيد البنا 1607120180100059  37

   اسماء محمد محمد محمد السلماوى 1607120180100041  38

   اسماء مسعد محمد حسن حسن 1607120180100156  39

   اسماء يوسف يوسف المصرى 1607120170101045  40

   االء ابراهيم محمد عباس 1607120180100947  41

   االء السعيد عبد الغنى عتمان 1607120180102247  42

   االء بدرالدين محمد احمد على 1607120180100882  43

   االء حسن محمد حسن عبد المنعم 1607120180100935  44

  االء سامى سعيد محمد العصفورى 1607120180103245  45
 

  االء سمير على محمود عتمان 1607120180100402  46
 

ء سمير نصر محمد القلشانىاال 1607120180102270  47   
 

   االء سيداحمد محمد سيداحمد هاشم 1607120180100288  48

  االء محمد حسن محمود بسيونى 1607120180100405  49
 

   الزهراء محمد فتحى محمد مصطفى 1607120180101303  50
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   السعيد الدسوقى السعيد سعد رحيم 1607120180101625  51

   الشيماء على محمد سليمان القصاص 1607120180103258  52

جى حميدو السبيعىالهام الخضر 1607120180101194  53    

  الهام فتحى محمد محمود الجعيدى 1607120180101567  54
 

   الهام نسيم حسن ابو عتمان 1607120180101265  55

   امال السيد فتح هللا محمد مرسى 1607120180100403  56

   امانى السيد محمد رزق محمد 1607120180101712  57

د الكريمامانى عبد الكريم سيد عب 1607120180101379  58    

  امانى عبدالناصر مسعد العزبى 1607120180100252  59
 

  امنيه سمير جمال قاسم ابراهيم 1607120180101696  60
 

   امنيه عماد حمدان احمد 1607120180100406  61

   امنيه مصطفى لطفى الصادق السعدنى 1607120180103379  62

   اميره احمد البسيونى احمد عواد 1607120180100157  63

   اميره احمد حسن احمد مصباح 1607120180101038  64

   اميره ادور نصحى فرج برسوم 1607120180101373  65

   اميره جبر عبد الرحمن ابوعياش 1607120180101256  66

   اميره زكريا نورالدين عبد الحميد 1607120180102187  67

   اميره سامح السيد السعيد السيد 1607120180100505  68

   اميره محمد سعد عبد المعطى زايد 1607120180101653  69

  اميره محمد عبد المعطى عبد الفتاح محمد 1607120180100060  70
 

  اميره محمد فكرى محمد 1607120180101453  71
 

  اميره محمد محمد شامخ قطب المرشدى 1607120180101358  72
 

   اميره يونس ممدوح ابراهيم على 1607120180100558  73

  انجى مصباح السيد ابواليزيد المغنى 1607120180101322  74
 

   ايمان جمال سعيد محمد يوسف 1607120180100451  75
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   ايمان سمير عبد العظيم عيسى سالمه 1607120180100547  76

   ايمان فرج احمد ابراهيم 1607120180100408  77

   ايمان محمد ابراهيم على شقير 1607120180100760  78

  ايمان مسعد مسعود ابراهيم الشيخ 1607120180101030  79
 

   ايناس حسن هدايه السباعى 1607120180100957  80

   ايه هللا عبد الناصر رمضان زكى عاصى 1607120180100097  81

   ايه ايهاب مصطفى ابوالنضر 1607120180101965  82

   ايه جمعة السيد ابراهيم داود 1607120180100061  83

  ايه رضا عبد الباسط الجمل 1607120180100111  84
 

حمد احمد الدسوقىايه سامى م 1607120180101440  85   
 

   ايه شريف طه عبدالرازق ابراهيم 1607120180100638  86

   ايه شيشى محمد شيشى 1607120180103074  87

   ايه عبد الماجد عبدهللا عثمان مخلوف 1607120180100647  88

   ايه كمال محمود الروينى 1607120180100306  89

حمد ايه محمد ابراهيم عبد العاطى 1607120180100412  90    

   ايه محمد احمد محمد بدوى 1607120160100284  91

   ايه محمد حسن على ابراهيم الجزار 1607120180100509  92

   ايه محمد حسينى محمود السويسى 1607120180100098  93

   ايه محمد عبدالجواد ابراهيم 1607120180101715  94

  ايه محمد محمد ابوالفتح شعت 1607120180101269  95
 

  ايه محمود مسعود ابوقوره 1607120180100989  96
 

  ايه مسعد محمدحجازى غانم 1607120180101185  97
 

   ايه مصطفى محمد محمد 1607120180101716  98

  ايه هيثم عطيه كامل ابراهيم 1607120180100551  99
 

   ايهاب فتوح فهيم محمد ابراهيم عامر 1607120180100698  100
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   بسمه ابراهيم السيد محمد شاهين 1607120180101315 ذ 101

ت عبدالعزيز عبدالمجيد علىبسمه الشحا 1607120180103243  102    

   بسمه محمد قطب محمد محمد 1607120180101659  103

  تسنيم حاتم السيد السيد شعالن 1607120180100605  104
 

   تغريد موسى فتحى حميده 1607120180103246  105

   تقى اسماعيل عبداللطيف محمد 1607120180101660  106

الغنامتقى جالل عبدالعزيز سعد  1607120180103082  107    

   تهانى يوسف محمد يوسف 1607120180100480  108

  جهاد محمد عبدالعليم السيد حسين 1607120180100009  109
 

  حبيبه ابراهيم محمد حسنى على 1607120180100414  110
 

   حبيبه محمد محمد عبد الواحد 1607120180101977  111

   حسام ممدوح محمد البانوبى 1607120180100847  112

   حسناء عالء شحاته على محمد عماره 1607120180101103  113

   حنان احمد محمد عبد الرازق البلتاجى 1607120180101374  114

   حنان حازم عبد المنعم ابراهيم محمد 1607120180100282  115

   حنان مصطفى احمد مصطفى فراج 1607120180103256  116

انخلود خالد عبد الرحمن عبد العزيز سلط 1607120180100389  117    

   خلود رضا العزيزى محمد مقلد 1607120180101014  118

   خلود رمضان مبروك محمد صالح 1607120180100283  119

  خلود سليمان ياسين السيد الكومى 1607120180100046  120
 

  خلود عبدالعظيم جوهر على سالم 1607120180103069  121
 

  خلود محمد على محمد مبارك 1607120180100101  122
 

   داليا رشدى عبدالوهاب احمد خليفه 1607120180102288  123

  دعاء سامى نبيه ابراهيم الدوانسى 1607120180101409  124
 

   دعاء طه عبداللطيف السماحى 1607120180100513  125
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   دنيا محسن محمد محمد ابو جبر 1607120180101105  126

   دينا ابراهيم محمد غانم 1607120180100255  127

   دينا عبد هللا مصطفى الكومى سالم 1607120170102183  128

  دينا مبروك احمد سالم 1607120180100102  129
 

   دينا محمد على احمد قاسم 1607120180103299  130

   رائد عزت عبدالقادر على ابورزق 1607120180100773  131

   رانيا اشرف ابراهيم عبدالجواد القلينى 1607120180100905  132

   رانيا فتح هللا محمد عوض صالح 1607120180100256  133

ح محمد ابراهيم القلينىرانيا مفر 1607120180102831  134   
 

  رانيا هشام فتحى يونس سرحان 1607120180100047  135
 

   راويه عصام مرسى مرسى 1607120180101873  136

   رحاب محمود بسيونى بسيونى عاشور 1607120180101026  137

   رحمه ابراهيم سالمه ابراهيم 1607120180101015  138

   رحمه احمد محمد سالم 1607120180101596  139

   رحمه صبحى عزت السيد فرج الغنيمى 1607120180101689  140

   رحمه محمود محمود يوسف عالم 1607120180100938  141

   رضوى جابر السيد عبد الحميد ابوسلطوح 1607120170100090  142

   رقية عزيز محمد رزق الشامى 1607120180101033  143

   رنا حسين مصطفى ابراهيم الشراكى 1607120180101669  144

  رنا رضا عبدالخالق محمد عباده 1607120180101234  145
 

  رنا طه عبد السالم ابوباشا 1607120180103240  146
 

  رنا عبدالحليم السعيد سالم 1607120180100649  147
 

   روان حامد محمد عبدالسالم 1607120180103090  148

  روان محمد راشد محمد رمضان 1607120180103094  149
 

   روضه مجدى البسطويسى عبدالعال ابراهيم 1607120180100516  150
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   روى عبداللطيف عبداللطيف السيد 1607120180102043  151

   رويده عبدالمطلب مصطفى عبدالكريم 1607120180103095  152

   ريم ابراهيم محمد ابراهيم الدوانسى 1607120180100608  153

  ريم على ابراهيم احمد ابراهيم 1607120180100391  154
 

   ريم محرز شعبان بسيونى ابراهيم 1607120180100423  155

   زياد طارق الدسوقى عراقى محمد 1607120170102434  156

   زينب رضا الشوادفى عبد هللا 1607120180101673  157

   ساره ابراهيم السعيد عبدالمقصود 1607120180102704  158

  ساره السيد احمد السيد حمدان 1607120180100063  159
 

  ساره جمال عبدالواحد سعد الحق 1607120180103081  160
 

   ساره رضا بدير محمود شنح 1607120180101676  161

   ساره سمير مهدى المغنى 1607120180100182  162

   ساره عادل طلبه عبد الجواد محمد 1607120180101855  163

   ساره مغاورى فتحى حامد صالح 1607120180100105  164

   ساره منصور ابراهيم منصور 1607120180103067  165

لفقىسالى رضا عيد رضوان ا 1607120180100031  166    

   سعاد عبدالحميد بسيونى عبدالحميد موسى 1607120180100908  167

   سعد حامد محمود ابراهيم مكاوى 1607120180101631  168

   سلمى سامى ابراهيم يوسف ابو خضره 1607120180101572  169

  سلمى عاصم محمد عبدالفتاح 1607120180100431  170
 

رىسلمى عمر سعد يوسف البرب 1607120180101573  171   
 

  سماء اشرف محمد نصير 1607120180101132  172
 

   سماء رفعت محمد عبد العزيز محمود 1607120180101222  173

  سمر احمد سعد الدين شمس الدين 1607120180101169  174
 

   سمر احمد محمود على ريحان 1607120180100106  175
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   سمر السيد فكرى عبدالمحسن 1607120180100518  176

   سندس ناصر محمد الكومى 1607120180103101  177

سف محمد مصطفى عبدالعزيزسهام يو 1607120180100885  178    

  سهيله اشرف شريف فتحى 1607120180100433  179
 

   سهيله الدسوقى محمد على بدر 1607120180100234  180

   سهيله السيد حافظ محمد عبدالعال 1607120180101857  181

   سهيله رضا محمد مسعود عبد الرازق 1607120180101230  182

ين محروس حافظ سيد احمدسيف محمد سيف الد 1607120170101205  183    

  شروق محمد عبد الغنى بسيونى ابو سعدة 1607120180100051  184
 

  شرين وجيه عبد الفتاح حسن محمد 1607120180100579  185
 

   شهندا رضا محمد السيد منصور 1607120180100436  186

   شيرين صفوت عبد السالم على كساب 1607120180100915  187

ء ابراهيم احمد الشافعىشيما 1607120180100380  188    

   شيماء رضا محمد مصطفى 1607120180100011  189

   شيماء عبدالموجود جمعه محمد 1607120180103083  190

   شيماء عنتر محمد سليمان 1607120180102427  191

   شيماء محمد احمد الشاذلى 1607120180101258  192

   شيماء ياسر محمد مرسى ابراهيم 1607120180101417  193

   صباح صدقى ابو اليزيد عبد اللطيف 1607120180101875  194

شعبان خليفه ابراهيم زيان صوفيا 1607120180100032  195   
 

  صفاء ربيع يوسف عبد الفتاح 1607120180102930  196
 

  طارق سعيد اسماعيل وهبان 1607120180103065  197
 

   عائشه السيد عبدالونيس فهيم السيد 1607120180103234  198

  عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم الجبالى 1607120180103078  199
 

   عبد الرحمن محروس بلتاجى ابراهيم غلوش 1607120180103091  200
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   عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابورحمه 1607120170100998  201

   عبد هللا خالد محمد راضى ابوعرب 1607120180103068  202

   عبد هللا عادل السيد البزاوى 1607120180101461  203

ى شعيشععبد هللا محمدى راضى عل 1607120170102438  204   
 

   عبده محمد عبد الجيد محمد غلمش 1607120180100700  205

   عزه محمد ابراهيم محمد كراويه 1607120160102698  206

   عال صالح عبد ربه عبد ربه القن 1607120180100262  207

   عال عالء عبدالجواد عبدالغنى 1607120180101692  208

  على ابراهيم على على هشهش 1607120180100849  209
 

  علياء الصافى قاسم الصافى 1607120180101861  210
 

   علياء جالل محمود السعيد حسن سعده 1607120180103070  211

   علياء عبدالعزيز محمد ابو الفتوح قنديل 1607120180101450  212

   علياء عمرو عبدالوهاب عثمان ابوالفتوح 1607120180101138  213

م معوضعماد معوض عبد المنع 1607120180100949  214    

   عمر شكرى فهمى محمد ابراهيم 1607120180101635  215

   عمرو احمد عبد هللا مصطفى نوار 1607120180101201  216

   عمرو ناجى محمد ابراهيم 1607120170100739  217

   غاده عبدالجواد السيد محمد الشربينى 1607120180100524  218

صباحغاده ناصر عبدهللا عبدالكريم م 1607120180100525  219    

  فارس هانى عبدالستار على السيد 1607120180101703  220
 

  فاطمه الزهراء احمد عبدالسميع الجندى 1607120180103076  221
 

  فاطمه عادل السيد محمد 1607120180101863  222
 

   فاطمه عصام الدين عبد الجواد مفتاح 1607120180101876  223

شريففاطمه عالء قطب سالمه ابو 1607120180100899  224   
 

   فاطمه على السيد شعبان 1607120180101939  225

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

26 

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

قم )  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر                         اللغة الانجليزيةقسم  
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   فاطمه على حسن الغريب 1607120180101329  226

   فرحه يوسف محمد يوسف القرنشاوى 1607120180103241  227

   فلاير عبدالقادر سعد المتولى القن 1607120180102868  228

  كريمان مصيلحى رشاد عياد 1607120180101260  229
 

   لبنى بسيونى محمد بسيونى 1607120190103510  230

ابراهيم محمد محمد فايد لمياء 1607120180100034  231    

   ليلى محمد حسن محمد 1607120180100438  232

   مبروكه ابراهيم محمد عوض اسماعيل 1607120160101945  233

  محمد احمد محمد فواد احمد عربان 1607120180100083  234
 

  محمد السيد السيد العيسوى 1607120180103077  235
 

اهيم عبدالجوادمحمد السيد محمدى ابر 1607120180101193  236    

   محمد انور عوض محمد النمر 1607120180103086  237

   محمد جمال السعيد محمد الشرقاوى 1607120180100714  238

   محمد حسام البيومى السيد الشيمى 1607120180100488  239

   محمد شحاته محمد محمد ابوالهوى 1607120180100710  240

لقادر عبد الحقمحمد عبد الحق عبد ا 1607120180100493  241    

محمد عبد المحسن محمد عبدالمحسن شهاب  1607120180100084  242
 الدين

  

   محمد على محمد الدمياطى 1607120170100999  243

   محمد محمد ابراهيم احمد الهابط 1607120180100703  244

  محمود اسماعيل محمد فواد عبد الحميد 1607120160100614  245
 

محمد على حسنمحمود  1607120190103486  246   
 

  مروه رمضان ابراهيم محمد القلينى 1607120180100909  247
 

   مروه عبدالسميع يوسف بدير يوسف 1607120180101140  248

  مروه محسن ابوالفتح ابراهيم 1607120180101693  249
 

   مروه محمد محمود احمد 1607120180100888  250
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   مروه نبيل ابراهيم احمد يوسف 1607120170101434  251

   مريم حسنى احمد محمد احمد 1607120180100552  252

   مريم عادل محمود عبد الجواد ابو كيلة 1607120180100762  253

  مريم مصطفى محمد مصطفى الطنطاوى 1607120180103254  254
 

   مريم يوسف نسيم خليل حبشى 1607120180100053  255

   مصطفى خالد فراج السيد حسنين 1607120180100079  256

   منار حسن محمود حسن ابو الخير 1607120180101113  257

   منار سعد فواد شلبى 1607120180101275  258

  منار عادل نصر عبد القادر شريف 1607120180101890  259
 

  منار عاطف محمد حمزه حجازى 1607120180103239  260
 

   منار عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح ابوزهره 1607120180100894  261

   منار على محمد مبارك 1607120180100610  262

ر محمد السعيد محمد الشاذلىمنا 1607120180101020  263    

   منه هللا احمد حسن عبدالمجيد 1607120170100887  264

   منه هللا ايهاب السباعى عبدالحى شلبى 1607120180101277  265

   منه هللا خالد محمد عبد العزيز الخضراوى 1607120180100531  266

   مها محمد عبدالرحيم احمد 1607120180101021  267

   مهاب عبد الروف شلبى شلبى بركات 1607120170102351  268

   مى ابراهيم شلبى محمود الخولى 1607120180103089  269

  مى ايمن محى الدين محمد عيسى 1607120180101743  270
 

  مى حسين محمد ابو ليلة 1607120180101391  271
 

  مى صالح عثمان حسين البسيونى 1607120180100631  272
 

دالفتاح الكاشفمى محمد عب 1607120180100895  273    

  مى ممدوح بدير محمد عوض هللا 1607120180100533  274
 

   ميار اسامه عبد الصمد عبدالعال الشال 1607120180101254  275
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   ميرنا جمال السعيد طه البسطويسى 1607120180101146  276

   ميمنه محمود مصباح شعبان السيد 1607120180100145  277

   نادين ابراهيم حامد شلبى ابراهيم 1607120180100146  278

براهيم عبد الرازق منصورناديه عبده ا 1607120180101262  279   
 

   ندا رضا فتحى عبدالحميد 1607120180100147  280

   ندا عماد حلمى محمد احمد بدر 1607120180100777  281

   ندى اسامة مختار عطية 1607120180101282  282

   ندى جمال عبد اللطيف عيسى محمد 1607120180100590  283

حسب هللا ندى حسنى عبد العزيز مصطفى 1607120180103229  284   
 

  ندى محمد هالل محمد على 1607120180103242  285
 

   نرمين ابراهيم عبد التواب عبد الجواد السكر 1607120180101553  286

   نرمين مفرح مسعود مبروك حجازى 1607120180100065  287

   نسمه السعيد عبد الفتاح حسان 1607120180102828  288

ايرلىنغم جابر السيد الجز 1607120180101124  289    

   نهال محمد محمد الشامى 1607120180103249  290

   نهال يوسف محمود يوسف على رمضان 1607120180101310  291

   نورهان احمد عبد المعطى ابو النصر الغزالى 1607120180100036  292

   نورهان سعد سعد عبد الخالق 1607120180100785  293

يداحمدنورهان محمود محمد محمود س 1607120180101227  294    

  نورهان مسعود اسماعيل ابراهيم متولى 1607120180100595  295
 

  نيرمين حماده عيسى ابراهيم محسن 1607120180101044  296
 

  نيره عبد الباسط ابراهيم محمد فرج 1607120170100770  297
 

   نيفين عالء ماهر متولى شحاته 1607120180100537  298

محمدهاجر ابراهيم رجب  1607120170100968  299   
 

   هاجر جمال كمال الدين ابراهيم اللبودى 1607120180100778  300
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قم )  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر                         اللغة الانجليزيةقسم  

25  ) 

 ـــــــرافانص حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هاجر عبدالغنى عبدهللا زايد 1607120180100910  301

   هاجر عادل محمد صالح هالل 1607120180102180  302

   هاجر محمد عبدالمنصف القطان 1607120180100896  303

   هاجر مصطفى محمد عبدالعزيز الحق 1607120180100390  304

  هايدى حسن محمد متولى السعودى 1607120180100055  305
 

   هايدى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز على 1607120180100951  306

   هبه هللا السيد محمد اسماعيل 1607120180100538  307

   هبه حمدين احمد ابراهيم البغدادى 1607120180100615  308

   هبه رمزى عوض احمد وهدان 1607120180100149  309

  هبه محمد غازى بكر غازى 1607120180100366  310
 

  هدى حارس فواد نويجى 1607120180100721  311
 

   هدير رضا كمال حسن غازى 1607120180100540  312

   هرمين محمد محمد غنومه 1607120180101264  313

   هناء احمد رمضان سعد الجيزاوى 1607120180101763  314

   هند عبدالرحمن عثمان عبدهللا 1607120180100541  315

سيد مخلوفهوايدا عبد الواحد ال 1607120180101046  316    

   هويدا حسن عبدالعزيز عبدالخالق 1607120180101330  317

   وفاء السيد فتحى عبد الغنى التراس 1607120180100056  318

   وفاء طه عبد الحميد السمان 1607120180100787  319

   وفاء على العرابى محمد السيد 1607120180101331  320

  والء خالد عطيه ابراهيم 1607120180100368  321
 

  والء طاهر محمد بسيونى 1607120180100953  322
 

  والء عبدالفتاح طلحه محمد شبانه 1607120180100369  323
 

   والء محمد عبد المعبود احمد 1607120180100633  324

  يارا خميس عبد الفتاح الخواجه 1607120180101126  325
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قم )  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر                         اللغة الانجليزيةقسم  

26  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   يارا عمرو عادل عبدالفضيل شلبى 1607120180102047  326

   يارا ياسر حنفى محمد الكومى 1607120180100058  327

   ياسمين السيد عبد العزيز السيد رمضان 1607120180100634  328

   ياسمين جالل عبدالمنعم على احمد 1607120180101311  329

  ياسمين عثمان صالح الدين عثمان 1607120180101695  330
 

   ياسمين محمد اسماعيل كشك 1607120180101034  331

   يسرا السيد مصلحى محمد صباحى 1607120180100618  332

   يمنى ايمن عبدالعزيز القبالوى 1607120180103080  333

   يمنى عماد عبدالوهاب عبدالحميد محمد 1607120180101368  334

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  اسماء السيد محمد السيد شمه 1607120170100632  335
 

  امنيه عادل ابراهيم حسن 1607120160102931  336
 

خليلاميره خليل حسن  1607120170100886  337   
 

  ايمن شوقى متولى البشبيشي 1607120170100994  338
 

  داليا خالد محمد يوسف محمد 1607120160101081  339
 

  رحاب ابراهيم عبد العزيز مصطفى العبسى 1607120170100636  340
 

   ريهام محمد ابراهيم محمد عبده 1607120170100295  341

مهمحمود اسامه محمد عبدالمبدى سال 1607120160102945  342    

   محمود جبريل عبدالرسول غازى 1607120120100105  343

   محمود محمد ابراهيم محمدين 1607120170100891  344

   مريم رجب عبدهللا السيد تراب 1607120170101422  345

   ناهد نبيل عبد الرحمن عجاج 1607120170102447  346
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قم )  الانجليزية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر  قسم  اللغة

26  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةاولـــى من الخــــارج

ح هللا عبده قرمانفريده فت 1607120160100721  347    

   محمد يسرى مرسى سيداحمد فياله 1607120140102212  348

   محمود سعد السيد احمد 1607120150100471  349

   هدير محمد على محمد ابراهيم 1607120140101275  350

   يارا محمد السيد عمر 1607120150100814  351

 من الخــــارج طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثانيــة

   ايمان عبد الفتاح محمود مبروك 1607120140101968  352

   ايه شكرى عبد الفتاح محمد العيسوى 1607120150102358  353

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثــة من الخــــارج

   وفاء ماهر ابراهيم محمد سيد احمد 1607120130101442  354

 ـــة من الخــــارجــون للاعــــــــادة فرصة خــامســاقــــطــــــلاب بـ

   كريمه صالح محمد صالح 1607120110101151  355
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لجنة رقم  )           م           1985لائحة              قسم اللغة الانجليزية     ) انتظام(

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج ـلاب باقــون للاعــادة فرصة تاسعةطــ

 وصوتياتلغويات   سالى ابراهيم السعيد ابو اليزيد خضر 1607120070100616 

 من الخارج ـــادة خامســـة  عشرـون للاعــــــــطــــــــلاب باقــــ

 لغويات وصوتيات+  الرومانى + الشعر20ق  حضارة انجليزية  محمد جابر ابراهيم محمد خطاب 1607119990100004 

 20رواية  ق  +

 عشر  من الخارجـون للاعـــــــــادة فرصةتاسعة طــــــــلاب باقــــ 

+ لغويات وصوتيات  الرومانى شعرال+ 20ق جليزية حضارة ان  ابراهيم محمد عبد الباقى محمد   

 + النقد االدبى والتطبيقى 
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(               لجنة رقم )   جديدة ) انتسابلائحة                         اللغة الانجليزيةقسم  

27  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد يوسف محمد ابراهيم نصار 1607120170101784  356

   اسراء احمد ابراهيم عبدالهادى الصعيدى 1607120180101964  357

ابراهيم االشرماسراء خالد  1607120170101709  358    

  اسراء محمد سعد عبداللطيف جمعه 1607120180103097  359
 

   ايمان محمد بكر محمد السعيد 1607120180103072  360

  دينا محمد مرسى مرسى شحاته 1607120160102215  361
 

  رانيا حسن محمد حسن عبدالهادى خضر 1607120150101921  362
 

براهيم جادورضوى سمير الششتاوى ا 1607120180103032  363    

   رقيه فراج عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد 1607120180102213  364

   روضه احمد احمد سعيد الشناوى 1607120180102881  365

   زياد عبد الحليم عبد التواب السعيد فصاده 1607120180103233  366

   شروق عماد عابدين عبدهللا قنديل 1607120180103073  367

   شريف اشرف محمد فهمى عبدهللا 1607120180103084  368

  عائشه مجدى على حسن مسعود 1607120180103244  369
 

  محمد رضا قطب ابوغاليه 1607120180103100  370
 

   محمد سالمه عبدالمولى مروان حجازى 1607120180103104  371

   محمود طلبه حامد محمود 1607120160102973  372

لشربينىنورا عادل على محمد ا 1607120180102237  373    

   هند البيلى عبدالرحمن الباز 1607120180103088  374
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قم )  (               لجنة ر  لائحة جديدة ) انتساب                        اللغة الانجليزيةقسم  

28  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

   االء محمود احمد عبدالغنى حمد 1607120180103099  375

   اميره ايمن برهام عبدالهادى برهام 1607120180103655  376

   اميره محمد محمد ابوشاهين 1607120180103658  377

عبدالقادر محرم محمودرشا  1607120180103591  378    

   ساره رضا اسماعيل سالم 1607120180103236  379

   سماء سمير عبدالمجيد جبل 1607120180103098  380

   عبد هللا جمال احمد محمد جاد سليم 1607120180103228  381

   غاده حامد محمود حسين الطنطاوى 1607120180103656  382

قيقىمحمد ابراهيم محمد الد 1607120180103616  383    

   منال السعيد احمد متولى 1607120180103235  384

   نهال اشرف السيد امان فرج هللا 1607120180103657  385

   وفاء رزق محمد الهنداوى 1607120180103103  386

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   حازم عبد الغنى محمود احمد سعد 1607120160102962  387

  شهيناز السيد محمد ابراهيم نجا 1607120160102968  388
 

  محمد عبد ربه زكريا على رزق 1607120170102417  389
 

  منى محمد شحاته داود 1607120170101942  390
 

  مى عبدالحميد السيد عبدالوهاب 1607120170102218  391
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 م                     لجنة رقم  ) (1985ة  لائح             تساب(اللغة الانجليزية     ) ان

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج باقــــــــون للاعادة  فرصة الثانية عاشرطــــــــلاب 

 نقد ادبى وتطبيقى+  لغويات وصوتيات صول تجنيديامف احمد صالح محمد سليمان الديب 1607120020100056 
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دة ) انتظام (               لجنة رقم )  قسم  اللغة الفرنسية                        لائحة جدي

29  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابتسام محمد عبدالمنصف عويضه خليفه 1607120180103555  1

   احالم زكريا امين حشيش 1607120180100788  2

   احمد حامد محمود ابو زيد 1607120180100189  3

  احمد كرم مصطفى اسماعيل قدره 1607120180102118  4
 

   احمد محمد احمد للو 1607120180101088  5

   ارينى ابراهيم نسيم منصور يوسف 1607120180102847  6

   اسامة اشرف عبدالستار القاضى 1607120180101393  7

   اسراء احمد شاكر احمد ابوزيد 1607120180100635  8

  اسراء اسماعيل طه شريف 1607120180101711  9
 

  اسراء الشحات محمد يوسف 1607120180103049  10
 

   اسراء سالمة عبد الشافى سالمة بدير 1607120180101312  11

   اسراء عادل رجب رزق الحداد 1607120180103632  12

   اسراء عادل صبرى السيد 1607120180103566  13

   اسراء على محمد خميس 1607120180102306  14

   اسراء محمود البدراوى رمزى الجعب 1607120180101299  15

   اسراء محمود امام محمود عبد الوهاب 1607120180101436  16

   اسراء نصرالدين بسيونى محمد عبدالعاطى 1607120180100400  17

   اسراء نظمى السيد السيد 1607120180100379  18

الكريماسماء احمد احمد محمد عبد  1607120180100601  19    

  اسماء السيد عبدالعزيز عبدالواحد عنتر 1607120180100501  20
 

  اسماء حنفى محمد محمد الحنفى 1607120180101505  21
 

  اسماء عادل عبد العاطى البحاس 1607120180101122  22
 

   اسماء عبدالحميد كامل شعالن 1607120180100675  23

لغناماسماء عطيه محمود يوسف ا 1607120180100384  24   
 

   اسماء فتوح احمد محمد القفاص 1607120180100752  25
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)   قسم  اللغة الفرنسية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم

30  ) 
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   اسماء محمد السيد فرج 1607120180102667  26

   اسماء محمد منصور عبد الغفار شريف 1607120180102530  27

   اسماء محمد يوسف محمد 1607120180102727  28

  اسماء مسعود محمد على 1607120180101300  29
 

   اصاله محمود على حبيب 1607120180101301  30

ح محمد حسينافراج صالح صال 1607120180101056  31    

   االء احمد ابراهيم العمرى 1607120160100745  32

   االء احمد عبدالعال متولى سعد 1607120170100444  33

  االء حسانين ابراهيم حسنين 1607120180100312  34
 

  االء درويش مرسى عبده شنقار 1607120180100837  35
 

ىاالء فيصل عبد الرحمن مصطفى الخول 1607120180101099  36    

   االء محمد اسماعيل عمران الدنف 1607120180101255  37

   السيد حمدى السيد عبده محمد 1607120170102677  38

   الشيماء سامى عبدالغفار رزق 1607120180101209  39

الماظه عبد المنعم عبد العزيز ابراهيم ابراهيم  1607120180102849  40
 الخرز

  

لدايم السيد داودامال رجب عبد ا 1607120180100093  41    

   امانى على عبد الحميد شمس الدين 1607120180100094  42

   امانى محمد شحاته احمد خليل 1607120180101869  43

   امانى محمود كمال محمد يمنى 1607120180100274  44

  امل احمد عبدالباعث احمد 1607120180100502  45
 

  امل محمد محمد مرشدى دسوقى 1607120180103290  46
 

  امنيه احمد حموده احمد كتاية 1607120180101243  47
 

   اميره احمد محمد حامد سليمان 1607120180101438  48

  اميره اسامه عبدالعزيز السيد محمد كريم 1607120180100870  49
 

   اميره بالل عبدالستار عبدالدايم محمد 1607120180101684  50
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)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        فرنسيةاللغة القسم  

31  ) 
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   اميره صبحى السيد اسماعيل عطا 1607120180101183  51

يفاميره على عبدالفتاح عبدالجواد خل 1607120180101714  52    

   امينه صالح محمد خليل 1607120160100972  53

  امينه عبد هللا مسعد االطروش 1607120180102929  54
 

   امينه محمد فواد المنشاوى 1607120180100275  55

   انجى حسن ابراهيم القصبى 1607120180101439  56

   ايمان ابراهيم عبده خليل 1607120180102005  57

جمعه خليل ابراهيم ايمان 1607120180100452  58    

  ايمان حسن عطاهلل ابو النجاة 1607120180101257  59
 

  ايمان خضر خميس عبد الجليل 1607120180103057  60
 

   ايمان عبد الرحمن السيد عبد الرحمن غريب 1607120180103064  61

   ايمان عطية على ابراهيم عجمى 1607120180102793  62

ابوعجيله عبد الحميد ايمان مصباح 1607120180102399  63    

   ايه بسيونى محمد مصطفى السقا 1607120180101471  64

   ايه حسن رضوان مراد 1607120180102758  65

   ايه صابر عوض عبدهللا بالى 1607120180101220  66

   ايه كمال عبدالعليم مصطفى عبد العاطى 1607120180102927  67

مايه محمد السيد ابراهي 1607120180100387  68    

   ايه محمد عبدالفتاح عبدالمجيد العربى 1607120180101472  69

  ايه محمد على عبد الدايم 1607120180100621  70
 

  ايه محمد على محمد ابوشهبه 1607120180100028  71
 

  ايه محمد محمد ابراهيم بن 1607120180101451  72
 

   ايه ممدوح جالل خليل محمد 1607120180101221  73

  ايه هشام ابوالعنين غانم 1607120180101314  74
 

   ايه يوسف اسماعيل عبدالرحمن العرف 1607120180100160  75
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32  ) 
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   باسم صالح محمود محمد حجر 1607120180102380  76

   بسمه محمد حسن محمد ابوحسين 1607120180100362  77

   بسمه محمد صالح الدين احمد السيد على 1607120180101688  78

  بسنت السيد احمد العمروسى 1607120180100099  79
 

ل محمد نواربسنت جما 1607120170101460  80    

   تقى احمد دهشان جدوع شريف 1607120180103028  81

   ثروه عبد المجيد حسن موسى 1607120180100682  82

   جمعه السيد جمعه السيد ابوعطوان 1607120180101198  83

  حسناء عفيفى محمد عبد الستار 1607120170100987  84
 

  حسين عبد الناصر محمود بدوى 1607120180102974  85
 

   حسين منصور احمد الصعيدى 1607120180101089  86

   حنان الشحات حسن عيد اللقانى 1607120180101760  87

   حنين عبد الباقى ابراهيم عبد الباقى الشناوى 1607120180100162  88

   خالد شعبان الدسوقى يوسف 1607120180101701  89

   خالد محمد محمد مجاهد محمد 1607120160100456  90

   خلود احمد سليمان ابو شوشه الصوفانى 1607120180100163  91

   خلود حسن محمد حسن 1607120180101985  92

   خلود حشمت محمد على يعقوب 1607120180102602  93

   خلود صبحى كمال عبدالواحد 1607120180100512  94

  خلود فكرى السعيد السيد راس 1607120170100219  95
 

ت الحسنين السيد على نجمداليا صفو 1607120180100165  96   
 

  داليا مصطفى عباس حسن الرشيدى 1607120180101454  97
 

   دعاء محمد بدر السيد وفا 1607120180101191  98

  دنيا ابراهيم عبدالمعبود الصياد 1607120180102166  99
 

   دنيا حسن عبد الجليل على ابومبارك 1607120180101032  100
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   دنيا سمير ابو اليزيد عبد العزيز المغربى 1607120180101104  101

اكرامى ابراهيم احمددينا  1607120180102950  102    

   دينا عبدالحليم محمد حامد غزال 1607120180101854  103

  دينا محمد سعد راشد 1607120180100684  104
 

   رانا على ابراهيم محمد سالم 1607120180102703  105

   رانيا عماد جمال الدين احمد محمد بازينه 1607120180101107  106

لسيد على محمدرباب نبيل كمال ا 1607120180100628  107    

   رحاب على رجب عبد الجواد 1607120180101271  108

  رحمه عبدهللا ابراهيم طوالن 1607120180102307  109
 

  رحمه مدحت محمد السيد الرفاعى 1607120180100939  110
 

   رشا عبد الصمد محمد عبد الصمد القاضى 1607120180100257  111

اعيل فايدرغده احمد ابراهيم اسم 1607120180102621  112    

   رنا احمد على محمد السيد 1607120180100168  113

   رنا على رشاد على الصعيدى 1607120180101968  114

   رنا محمود احمد محمد احمد 1607120180101719  115

   روان ابراهيم محمد ابراهيم فرهود 1607120180101153  116

   روان السيد عوض عبد الفتاح محمد 1607120180101319  117

   روف ايمن عبدالروف عبد اللطيف القزاز 1607120180101127  118

   ريهام رمضان عبدالوهاب محمد عرفة 1607120180103052  119

  ريهام رمضان محمد حجازى اغا 1607120180101063  120
 

  ريهام محمد سعد غانم 1607120180100517  121
 

  زهراء محمد محمود فراج 1607120180101720  122
 

   زينب حسن على حسن السموخلى 1607120180100140  123

  زينب على محمد بسيونى 1607120180100441  124
 

   ساره اسامة محمود على القمارى 1607120180101904  125
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قسم  اللغة الفرنسية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )  

34  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس قم االكاديمى الر مسلسل

   ساره السعيد عبد الجليل غازى جلو 1607120180101410  126

   ساره بسطويسى عبدالوهاب ابراهيم النوبى 1607120180101421  127

   ساره عبد الخالق عبد المجيد محمد 1607120180100030  128

يطاوى حيطاوى باشاساره محمد ح 1607120180102521  129   
 

   ساره ياسر شعبان شعبان ابويحيى 1607120180101229  130

   سلمى احمد محمد محمد النحاس 1607120180102248  131

   سلمى جمال احمد طه الشرقاوى 1607120180100940  132

   سلمى طالل حافظ محمد يوسف 1607120180101131  133

هاشم سماء سمير كمال عبدالحميد 1607120180101580  134   
 

  سماء محمد صديق محمد البرعى 1607120170101358  135
 

   سماح ابراهيم عبد الحميد احمد 1607120180100324  136

   سماح انور طه عفيفى 1607120180101328  137

   سماح عاشور احمد احمد قاسم 1607120180101273  138

   سماح محمد عبدالقادر ابراهيم حشاد 1607120180101757  139

   سمر جمال عبد المقصود احمد بدر 1607120180100364  140

   سميحه عايدى احمد ابراهيم عبد العال 1607120180101477  141

   سميه انس ابراهيم شلبى 1607120180101110  142

   سميه سالمه ممدوح على 1607120180101943  143

   سميه ياسر فتحى محمد عامر 1607120180102707  144

ل احمد على شوشهسناء جما 1607120180100623  145   
 

  سناء رضا عباس رمضان شمس 1607120180101064  146
 

  شاهنده نور الدين محمد مصطفى الشاذلى 1607120180100261  147
 

   شروق احمد مصطفى عبدالحى ابراهيم 1607120180102421  148

  شروق خيرى محمد ابراهيم حبيب 1607120180102376  149
 

مد محمد القبالوىشروق عبدهللا اح 1607120180102170  150    
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)   ية                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقمنسر قسم  اللغة الف

35  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

ابراهيم شروق عماد عبداللطيف 1607120180100520  151    

   شروق محمد مسعد عباس المهر 1607120180101413  152

   شوق بخيت محمود محمد 1607120180100686  153

  شيماء ابراهيم غازى ابراهيم 1607120180100021  154
 

   شيماء خالد محمد رداد رزق 1607120180100521  155

   شيماء عبد الحميد على محمد على 1607120180101027  156

   صفا احمد جميل احمد كامل اسماعيل 1607120180101134  157

   عائشه عبد العاطى عبد الباقى احمد عصر 1607120180101223  158

  عبد الرحمن نادر عبد العزيز محمد محمد 1607120180100893  159
 

  عبد هللا عبدالناصر يوسف الجزار 1607120180103559  160
 

   عبدهللا فتحى غازى حمد 1607120170100822  161

   عبير خالد محمد حجازى دردره 1607120180100141  162

   عبير صالح سعد عبد الفتاح القطان 1607120180102660  163

   عبير على عبد الجواد السيد شعبان 1607120180101902  164

   عبير محمد دسوقى بيومى عقيلى 1607120180102519  165

   عبير محمد عبد الوكيل كريشة 1607120180101259  166

   عزه محى الدين محمد الفار 1607120180101966  167

   عزيز وديد عياد سالمه 1607120170100239  168

   عصر احمد عصراحمد داود 1607120160101371  169

  عفاف محمود محمد مصطفى شرشير 1607120180102120  170
 

  عال احمد عبدهللا على حسن 1607120180101136  171
 

مجيدعال عطا السعيد عبدال 1607120180101858  172   
 

   علياء ياسر على البازعلى 1607120180100549  173

  عمار محمد محمد عبدالمنعم 1607120180100082  174
 

   غاده كرم سعد محمد شعبان 1607120180100442  175
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  ة رقم )لائحة جديدة ) انتظام (               لجن                       اللغة الفرنسيةقسم  

36  ) 

 التوقيــــــع الدرجــــة  مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   فاطمة عزت السيد عمر ابراهيم 1607120180101600  176

   فاطمه جوده محمد محمد اسماعيل 1607120180102712  177

   فاطمه زكريا محمد السيد عبد هللا 1607120180100526  178

يم مصطفى محمد عزبكر 1607120180101583  179   
 

   لبنى مسعد فهمى عبدالستار مصطفى 1607120170101354  180

   لمياء ابراهيم مصطفى ابراهيم جعفر 1607120180102491  181

   لمياء طه احمد عامر غازى 1607120180101878  182

   ليلى عبدالفضيل ذكى عبد ربه 1607120180100528  183

وض هللاماريان حليم جرجس ع 1607120180101552  184   
 

  محمد احمد محمد احمد فاضل 1607120180100114  185
 

   محمد عبد المعطى احمد محمد النجار 1607120180100712  186

   محمد على عاطف وتيوت 1607120180101091  187

   محمد عماد محمد محمد مرشدى 1607120180102259  188

   محمد هشام رشاد على ابوحليمه 1607120180103633  189

   محمد يونس السيد السيد بيلى 1607120180101500  190

   محمود حسن يوسف خليل الزواوى 1607120180101430  191

   مروه مصطفى كمال محمد متولى 1607120180100327  192

   مريم ابراهيم محمود عثمان العشرى 1607120180101142  193

   مريم اسالم محمد ابو النضر 1607120180102150  194

ريم ايمن كامل فهيم العبادىم 1607120180100529  195   
 

  مريم رائد نعيم لبيب رزق شحاته 1607120180100690  196
 

  مريم فتحى شعبان محمد موافى 1607120180102216  197
 

   مريم محمد صابر غازى ابراهيم العدوى 1607120180100609  198

  مصطفى جالل معوض احمد ابراهيم 1607120180100716  199
 

ذ على عبد القادر عبد هللا قادومهمعا 1607120180100120  200    
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)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        اللغة الفرنسيةقسم  

37  ) 

 التوقيــــــع الدرجــــة  مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

ايمن محمد حسن حجازىمنار  1607120180101112  201    

   منار خالد صالح محمد 1607120180101480  202

منار عبدالحميد مصطفى محمد مصطفى  1607120180102714  203
 الطباخ

  

  منار عصام محمد دسوقى المالحه 1607120180100692  204
 

   منار مصطفى حلمى عفيفى 1607120180101402  205

غازىمنال السيد فتحى احمد  1607120170100369  206    

   منة هللا مصباح بهجات محمد مصباح 1607120180100830  207

   منه هللا مصطفى اسماعيل محمد ابو سعده 1607120180101116  208

  منى على احمد يوسف سالم 1607120180103565  209
 

  مها مصطفى مصطفى احمد الجمال 1607120170102249  210
 

خليل مهيتاب رفيق فتحى احمد احمد 1607120180103564  211    

   مى ابراهيم ابراهيم عثمان ابو الخير 1607120180101200  212

   مى سامى كمال عبدهللا احمد كريكر 1607120180101231  213

   مى محمود اسماعيل خليل عابدين 1607120180101278  214

   نادين عبدالفتاح عبدالوهاب محمد ماضى 1607120180100342  215

عزت ابراهيم محمد ناديه ابراهيم 1607120180100642  216    

   نانسى السيد حامد محمد على ابوطالب 1607120180102686  217

   ناهد رضا حسن على حسونه 1607120180100535  218

   نجالء رافت محمود الهوارى 1607120180101280  219

  ندا رضا عبدالحميد احمد 1607120180101879  220
 

عبد الروفندا عبد الجواد عبد هللا على  1607120180100126  221   
 

  ندا محمد عبد الدايم اسماعيل داود 1607120180102515  222
 

   ندى االباصيرى جمعه مصطفى البيسى 1607120180102858  223

  ندى جالل السيد عبدالمنعم الهنداوى 1607120180101162  224
 

   ندى رزق محمد القاضى 1607120180100720  225
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)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        الفرنسية اللغةقسم  

38  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ندى سامى عبدالغنى محمد ابوالمجد 1607120180103558  226

لحمادىنرمين الحمادى عبد السميع ا 1607120180101383  227    

   نرمين خيرى عبد الحليم عبد الرحمن النيل 1607120180101065  228

  نهال جمال باب الفرج عبد هللا المحروق 1607120180100127  229
 

   نورا محمود السيد محمد يوسف الغرباوى 1607120180102233  230

   نورهان عبدالسالم عبدالسالم على 1607120180102499  231

ورهان كامل محمد محمد نصارن 1607120180100037  232    

   نورهان مصطفى فوزى مفتاح محرم 1607120180102045  233

  نيره ابراهيم عبدالتواب الكفورى 1607120180102289  234
 

  هاجر صابر مصطفى محمد ابو زيد 1607120180100928  235
 

   هاله ابراهيم محمد ابراهيم الشيخ سليمان 1607120180100038  236

   هايدى عبد الحافظ على مصطفى الزغبى 1607120180100039  237

   هبه هللا عصام محمد عبد اللطيف حرب 1607120180100614  238

   هبه عصام عبدالصادق محمد بيومى غازى 1607120180102256  239

   هبه هشام فاروق محمد عرفه 1607120180103634  240

   هدير محمد احمد ابراهيم حمادة 1607120180100040  241

   هناء حسن احمد زعلوك 1607120180100445  242

   هند خالد عبد العاطى محمد الديب 1607120180102169  243

   هند عبد الهادى السيد السعداوى 1607120180102599  244

  هويدا على حسن محمد ابوالسعيد 1607120180102944  245
 

  وسام ايمن احمد احمد 1607120180101871  246
 

يد محمدوفاء عيد الس 1607120180100386  247   
 

   وفاء محمد فواد احمد الديب 1607120180101602  248

  وفاء يحيى محمد عيد احمد 1607120180100151  249
 

   يارا عبدالقادر اسماعيل ابراهيم 1607120180101865  250
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)   لجنة رقم         لائحة جديدة ) انتظام (                              اللغة الفرنسيةقسم  

39  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   يارا عالء راغب احمد عمار 1607120180101121  251

   ياسمين ابراهيم على على طبنجه 1607120180100309  252

   ياسمين محمد احمد احمد النحاس 1607120180100370  253

  ياسمين محمد حامد بيومى مصطفى 1607120180101877  254
 

   يوسف صالح عبد هللا ابراهيم هويدى 1607120180101290  255

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   اريج عاطف عبدالنبى شحاتة 1607120170100202  256

   اسماء اسامه عبد المقصود عبد المعز البنا 1607120170100631  257

   اسماء مصطفى محمود احمد الصباغ 1607120120100456  258

   بسمه على بسيونى منصور 1607120170102689  259

   ساميه سليم انيس الرفاعى 1607120170100336  260

   عاطف ابوالنصر محمد ابراهيم ابو القمصان 1607120150102791  261

   عمر رضا ابو اليزيد برهامى الهابط 1607120170100904  262

   فاطمه عبدالباسط على ابو زيد عيسى 1607120170100340  263

   محمد رمضان ابراهيم يوسف امان 1607120160100796  264

  محمود نبيل عبد المجيد مصطفى عثمان 1607120150100257  265
 

  نوال حمدى محمد احمد 1607120170100253  266
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـى من الخــــارج

   عبد هللا محمد اسماعيل ابراهيم 1607120150100195  267

   مروه وجيه عبده محمد عيد 1607120160101101  268

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثانيـــة من الخــــارج

   ساميه مفرح رفعت الدخاخنى 1607120150101936  269

   عبير اشرف عطيه عبدالصمد عمير 1607120140100927  270

   فرح  ناجى على محمد حسن 1607120130101480  271

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةرابعـــة  من الخــــارج

   لمياء ايوب عطيه احمد 1607120110100721  272
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 م           لجنة رقم  ) (1985لائحة              قسم اللغة الفرنسية     ) انتظام(

حضـــــــــو مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب لمسلس

 ر

 انصـــــــراف

 من الخارج ة عشرـــــون للاعــــــادة فرصة  رابعــاقطــــــلاب ب

+ شرح النصوص الفرنسية+  20حضارة فرنسية ق   دالياجمال محمد سليمان 1607120030100108 

 2س 18، 17ترجمة فرنسية +ادب فرنسى ق 
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(               لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتساب                        اللغة الفرنسيةقسم  

40  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابراهيم ربيع ابراهيم اسماعيل 1607120180101925  273

   احمد سليم عبدالعزيز احمد القاضى 1607120180103551  274

   احمد فتوح عبدهللا على حماد 1607120160101609  275

امام احمد محمود احمد محمود 1607120180103554  276   
 

   احمد مسعد عبدالسيد ابراهيم على 1607120180103552  277

   احمد يحيى عزت احمد زيدان 1607120180102967  278

   اسراء عبد الحميد محمد عبده ابو زينة 1607120180102848  279

   االء ايمن نصرالدين محمد سيداحمد 1607120180102829  280

عبدهاالء جمعه على المرسى  1607120180102354  281   
 

  امال عمر محمد السيد محمد عمر 1607120180102273  282
 

   امانى على رجب محمد ابومنصورة 1607120180101910  283

   ايمان ماجد عبدالفتاح عبدالجواد عامر 1607120180102438  284

   ايه على منصور محمد الشيخ 1607120180102830  285

   حفصه عباس يحى مصطفى عامر 1607120180102033  286

   دعاء البحراوى الطنطاوى عبدالرحمن قندى 1607120180102224  287

   رضا ابراهيم عبدالفتاح مصطفى موسى 1607120180101919  288

   روان عصمت محمد مصطفى محمود 1607120180103292  289

   سمر عماد حمدى زكى الزيات 1607120160102796  290

شاهينعبدالمنعم محمد عبدالمنعم مرسى  1607120170101651  291    

  عزه عبدالعزيز الصفصافى الشربينى 1607120180102921  292
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(               لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتساب            ية            قسم  اللغة الفرنس

41  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   فاطمه طالل مصطفى السيد مصطفى 1607120180102423  293

   كامله محمد ابراهيم على رمضان 1607120180103557  294

   محمد رشاد محمد السيد عماره 1607120180103289  295

   محمد سعد محمد محمد صحصاح 1607120180103291  296

د مرسى جادمحمد محم 1607120180102023  297    

   مروه السعيد حسن السعيد عامر 1607120180102869  298

   منار شلبى عبدالحميد مكاوى 1607120180102597  299

   نورا محمد سالم عواد السروجى 1607120180102275  300

   نورهان احمد محمود الدسوقى احمد 1607120150102390  301

  هاجر فوزى مرعى ابراهيم حسان 1607120160101919  302
 

  هند حماده عبد الستار محمد 1607120180101940  303
 

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

  ايمان رمضان السعيد ابوشعيشع 1607120180103659  304
 

  ايه رضا عامر عبدالجليل عامر 1607120180103660  305
 

  ايه محمود محمد فتحى احمد 1607120180103663  306
 

  رباب الحسينى محمود حسن 1607120180103661  307
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   رضوه رشدى السيد حسبو العراقى 1607120160101917  308

   فاطمه عبد هللا بدير محمد 1607120160101877  309

   نبيل محمد نبيل محمد المرسى 1607120160102801  310

اسماعيل غازىنورهان اسماعيل عبدالستار  1607120170101683  311    

   نورهان محمد عبد الروف شراكى 1607120160101914  312

   هبه صالح محمد اسماعيل صالح 1607120160102172  313

 طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة فــرصة تامنــــة من  الخارج

   ايمان عبدالنبى احمد جالل 1607120090101858  314
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 لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )      ة " ــحافـلام " شعبة صالاعــــقسم  

42  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد صبحى السيد الخشن 1607120180100761  1

   احمد مدحت ممدوح عبدالغنى البالصى 1607120180100024  2

   اسامه سامح امين السيد خطاب 1607120180101615  3

  اسراء حاتم عبد العزيز فتح هللا سليمان 1607120180100399  4
 

   اسماء عادل عبد اللطيف السيد على 1607120180102954  5

   اسماء عبد الجليل عبد الجليل اسماعيل 1607120170100056  6

   اسماء مغازى السيد جمعه طه 1607120180100836  7

   االء احمد محمد متولى محمد خضر 1607120180101321  8

  االء خالد محمد محمد الموافى 1607120180103268  9
 

  امنيه عطا احمد محمد الشيتانى 1607120180103266  10
 

   اميره خميس محمد محمود سليمان 1607120180103025  11

   اميره صقر عبدالحى محمد القط 1607120180102370  12

   ايمان جمال عبدالعزيز محمد ناصر 1607120180100817  13

   بسمه بدير ابراهيم عبيد بدير 1607120180101937  14

   بسنت عادل المغاورى المتولى البسطويسى 1607120160100465  15

   حازم شعبان الغريب محمد الشناوى 1607120180100223  16

   خلود رضا عبد الحى احمد المعداوى 1607120180103439  17

   خلود محمد على محمود 1607120180101528  18

   دعاء ابراهيم محمد حسن 1607120190103479  19

  رشدى جمال عبد الرشيد عباده 1607120160100209  20
 

  رفيق محمد شحاته محمد احمد 1607120160103039  21
 

  رنا عبدالحليم مصطفى عبد المنعم عكاشه 1607120180100103  22
 

   روان طاهر ابراهيم محمد ابراهيم 1607120180100421  23

  ساره حسن على احمد سالمه 1607120180101325  24
 

   ساره عبده احمد عبده غنيم 1607120180102818  25
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 (  43لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )       الاعــــلام " شعبة صـحافــة "     قسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس م االكاديمى الرق مسلسل

   سالمه محمود عبدالستار خليل 1607120180101690  26

   سلمى الشحات احمد ابراهيم ارز 1607120180101354  27

   شروق عبدالسالم محمد على النويهى 1607120180101599  28

وسفشيماء رشاد عبدالسند محمد ي 1607120180100886  29   
 

   شيماء على عبد العزيز ابراهيم ضيف هللا 1607120180101326  30

   صالح فهمى كمال عباس المرادنى 1607120170101017  31

   ضحى ابراهيم اسماعيل ابو دشيش 1607120170100429  32

   عبد الرحمن السعيد السيد فتح هللا الجوهرى 1607120180100266  33

على شاهين االحولعلى زيدان  1607120170100266  34   
 

  فادى يسن الشربينى عرابى ابراهيم 1607120180103257  35
 

   فاروق محمد جالل صالح 1607120170101386  36

   محمد سيد احمد حسن حسن ابو ناصر 1607120160102274  37

   محمد طه عبدربه عبدالحميد الباجورى 1607120180100091  38

لستار عرجاوى درديرمحمد عرجاوى عبدا 1607120180103310  39    

   محمد على السيد يوسف يوسف 1607120160101504  40

   محمد مدحت يوسف محمد يوسف سعده 1607120160101124  41

   محمد مصطفى محمد مصطفى خليفه النحاس 1607120160101390  42

   مصطفى البيلى عبدالرحمن عنز 1607120180103323  43

عبد اللطيف العطار مصطفى عماد محمد 1607120160103052  44    

  منار على ابراهيم المغاورى حدوه 1607120180101160  45
 

  منال صالح اسماعيل ابراهيم شلبى 1607120180101545  46
 

  ندى محمد عبدالبديع عشرى الشناوى 1607120180101891  47
 

   نورهان بسيونى مغاورى غالى خليفه 1607120180100901  48

محمد محمود الصباغ نورهان 1607120180101614  49   
 

   هاجر عصام ايهاب محمد نوفل 1607120180101164  50
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  44لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )   الاعــــلام " شعبة صـحافــة "  قسم  

) 

 ـرافانصــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هدير احمد الحمادى ابو العز عمر 1607120180101320  51

   هدير سمير محمود على عامر 1607120180102439  52

   ياسمين على مصطفى على سالم 1607120180100377  53

  ياسمين وحيد احمد العطافى الزغيبى 1607120180100336  54
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد محمد على مظال 1607120160101395  55

   امجد سمير شرقاوى جريس 1607120150100952  56

   روضه يحى ذكى محمد 1607120170101668  57

   زهره السيد على محمد عبد الفتاح 1607120170100451  58

   ماهر احمد محمد الششتاوى 1607120160100248  59

   محمد ابراهيم المتولى الفقى 1607120140101754  60

  محمد عبدالهادى رشاد عبدالهادى 1607120150100586  61
 

  محمد عمرو محمد احمد عبادى 1607120170102582  62
 

   محمد عيد السيد عمر القزاز 1607120140101749  63

   محمد فيض السيد محمود محمد جوده 1607120150100258  64

   منى ابراهيم محمود عثمان العشرى 1607120140101851  65

   هشام مسعد عطيه يونس حسانين 1607120140101149  66

   والء عبدالعزيز عنتر عبدالعزيز صومع 1607120160101949  67

   يمنى جابر ابراهيم صابر 1607120160100205  68

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـى من الخــــارج

البتانونىسمر ابو فراج الحسينى محمد  1607120140100882  69    

 طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة فــرصة ثانية من الخارج

مى عبدالسالم محمد عبدالرازق  1607120150100938  70
 شحاته

  

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثـــالثـــة من الخــــارج

   ريهام محمد صالح الدين حسين الطباخ 1607120130100324  71

   غاده جمعه احمد محمد خليل 1607120130100053  72

 طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة فــرصة سابعـــة  من الخارج

  آيه مصطفى عمر احمد بريش 1607120090100232  73
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  44قسم  الاعــــلام " شعبة صـحافــة "          لائحة جديدة ) انتساب (     لجنة رقم )  
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس اديمى الرقم االك مسلسل

   احمد راضى عبد الستار ابراهيم 1607120160102804  74

   احمد نبيل سعد محمد عبد الخالق 1607120160103058  75

   اشرف عواد محمد عبد السالم المغنى 1607120170102317  76

الحفناوىامانى مصطفى عبدالقادر مصطفى  1607120170102320  77   
 

   ايهاب احمد محمد عبدهللا عامر 1607120150101538  78

   حاتم سليمان محمد الجنيدى 1607120180102179  79

   دنيا عبيد هالل امام فرحات 1607120180102192  80
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  45قسم  الاعــــلام " شعبة صـحافــة "          لائحة جديدة ) انتساب (     لجنة رقم )  
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   زينب ممدوح محمود السعيد سعده 1607120170101714  81

  سعد عبد الجليل محمد عبدالدايم 1607120180101945  82
 

  سعد محمد السيد البطاط 1607120180103272  83
 

   عبد الرحمن رضا السيد عبد الرسول 1607120180101921  84

   عبد الفتاح فتحى عبدالفتاح محمد زيان 1607120160103076  85

   عبدالرحمن صالح سعد عبدالتواب 1607120180103269  86

   عالء الشحات على ابراهيم ابو غزاله 1607120180102524  87

   غاذى احمد عبد المقصود محمد غاذى 1607120170102019  88

   مايكل ماهر عزيز جرجس حبشى 1607120160103080  89

   محمد يوسف حسن يوسف سالم الخميسى 1607120170102036  90

   محمود محمد فتحى محمد متولى 1607120150102461  91

   مراد ابراهيم عبد الحميد عطيه 1607120170101841  92

  مصطفى هانى عبدالفتاح محمد المهدى 1607120170102565  93
 

  ندى المتولى عبد البديع احمد المتولى 1607120160101711  94
 

  نورهان محمد السيد محمد عيسى متولى 1607120180102719  95
 

   هايدى دسوقى ابراهيم محمد حماد 1607120180102161  96

  هدى محمد محمد محمد محى الدين 1607120180102999  97
 

   ياسمين على على ابو عالم 1607120180102178  98
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ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

55 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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  45قسم  الاعــــلام " شعبة صـحافــة "          لائحة جديدة ) انتساب (     لجنة رقم )  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس م االكاديمى الرق مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد احمد محمد ابراهيم على 1607120150101627  99

   روان ناصر توكل محمد محليس 1607120150102445  100

   رانيا عمرو عبدالوهاب حسن ابوعلى 1607120160102455  101

  ريم جمال السعيد احمد الغيطى 1607120150101912  102
 

   زينب صالح السيد بسيونى عبدهللا خضر 1607120160103071  103

   عبد هللا عاطف عبد هللا المكاوى 1607120170102543  104

   مياده العرابى عبدالعزيز ابراهيم 1607120160102100  105

   هاجر محمد السيد السعيد 1607120160102452  106

  هشام احمد عبد الستار قابل 1607120150101945  107
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادةفــرصة اولــى من الخـــارج

  ايمان خالد زاهر محمد ندا 1607120160102659  108
 

   سماح رمضان محمد حامد 1607120160102641  109

   هويدا مدحت معروف عبدالكريم 1607120130101840  110

 بـــاقــــــون للاعــــــــادةفــرصة ثـــالثـــة من الخـــارج طــــــلاب

   رباب خالد محمد على ابوكبشه 1607120150101568  111
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  46لجنة رقم )             لائحة جديدة ) انتظام (     الاعــــلام " شعبة اذاعــــة "   قسم  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد ايهاب محمد محمد محليس 1607120180100767  1

   احمد حسن محمد حسن الرفاعى 1607120180103250  2

   احمد ربيع عزازى على 1607120180103274  3

مد رضا السيد ابراهيم خليلاح 1607120170100951  4   
 

   احمد فهمى فوزى نصر غازى 1607120180101548  5

   احمد محمد السيد عبدالحميد 1607120180100911  6

   احمد وليد محمد عبدالعظيم السنكرى 1607120180100144  7

   اسراء اسامه محمد محمد المتولى 1607120160102088  8

راهيم العماوىاالء احمد اب 1607120180102183  9   
 

  امال محمود محمد محمود موسى 1607120180102229  10
 

   امل السيد احمد احمد السقارى 1607120180101713  11

   امل فوزى حسين محمد الكالوى 1607120180103023  12

   امنيه عزت عمران محمد شرف الدين 1607120180100790  13

العزيز انور محمد انور خليفه عبد 1607120180101627  14    

   ايمان ابراهيم بسيونى ابراهيم شاهين 1607120180102171  15

   ايمان السيد محمد الكفراوى 1607120180102836  16

   ايمان صابر يوسف داود 1607120180101542  17

   ايه رضا محمد السيد احمد عريف 1607120180100656  18

   ايه مجدى هاشم على اللواتى 1607120180103027  19

  ايه نبيه نبيه عبد الغنى حميد 1607120180101053  20
 

  ايه هانى السعيد محمد مصطفى سعيده 1607120180102165  21
 

  ايه يوسف محمود مرزوق 1607120180100161  22
 

   بسمه اسعد محمد احمد جلو 1607120180102220  23

  حسام حسن عبدالفتاح محمد 1607120170100694  24
 

جالل على محمد يوسفحفصه  1607120180101352  25    
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  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )  الاعــــلام " شعبة اذاعــــة "    قسم  

47  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

هيم محمدخلود احمد احمد ابرا 1607120180101316  26    

   داليا اسامه سعد مرشدى جوهر 1607120180101249  27

   داليا خالد منيسى على منيسى 1607120180100164  28

  دنيا سعد سعد محمد المملوك 1607120180101283  29
 

   راضيه توكل فتحى على المحول 1607120180103264  30

   روان محمد عبدالرازق محمد خفاجى 1607120180100375  31

   روان مختار مصطفى محمد شتا 1607120180101208  32

   ريم حامد حلمى مشعل 1607120180100861  33

  ساره على محمد حامد اسماعيل 1607120180100104  34
 

ساره محمود سامى صالح الدين محمود  1607120170101362  35
 حجازى

 

 

   ساره مخلوف سعيد على يونس 1607120180102485  36

   سالم محمد سالم عبد العزيز خضر 1607120170100576  37

   شروق عاطف السيد متولى عبدالرحمن 1607120180100482  38

   شيماء رضا احمد السيد عيسى 1607120180101575  39

   صفاء محمد محمود احمد خيرهللا 1607120170100015  40

   عبد الحميد حسن عبد المنعم شليم 1607120180102379  41

بد الواحد يوسف عبد الدايم البقرىع 1607120160100261  42    

   علياء عصام عبدالغفار عبدالفتاح عالم 1607120180100917  43

   غفران حسن السيد محمود ابوشحاته 1607120180103265  44

  فاتن ابراهيم عبدالجواد ابراهيم 1607120180102498  45
 

  فاطمه سالم مصطفى محمد مصطفى 1607120180102713  46
 

  محمد ابراهيم جابر مطاوع الهوارى 1607120170101786  47
 

   محمد السيد جمعة عرفات بسيونى 1607120180100173  48

  محمد جالل محمد مصطفى شتيله 1607120170102499  49
 

   محمد جمعه ابراهيم احمد سليمان 1607120180103263  50
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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

 (  48لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )    قسم  الاعــــلام " شعبة اذاعــــة "    

 مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل
 انصـــــــراف حضـــــــــور

   محمد رمضان حسين ابوالحسن 1607120160101321  51

   محمد طارق فتحى عبد الواحد 1607120170100467  52

ن الجوهرىمحمد مصطفى عيد حس 1607120180101834  53    

  محمود رزق محمد عطيه غله 1607120180101485  54
 

   مريم حامد محمد شهاب الدين حامد البابلى 1607120180100954  55

   مصطفى جميل مهدى عبدالمنعم محمد 1607120180101403  56

   منار ابراهيم سالم محمد الحلفاوى 1607120180101007  57

ىخالق عبد الخالق احمد الموافمنه هللا عبد ال 1607120180100667  58    

  مها بدر الدين محمود النمر 1607120180103444  59
 

  مى عبدالحافظ احمد محمود السيد العش 1607120180102204  60
 

   ندا مدحت حمدى ابراهيم حسين 1607120160101364  61

   ندى طارق عبدالواحد على احمد 1607120180100553  62

محمد على محمد شقطايهنرمين  1607120180101963  63    

   نعمه جابر رشدى سالم 1607120180100143  64

   نوران عيد اسماعيل عثمان 1607120180101746  65

   نورهان سامى مصطفى احمد 1607120180100594  66

   هدير فوزى محمد النزهى 1607120180102334  67

   هدير محمد عبد هللا احمد 1607120180102624  68

   وئام خالد محمد بدير 1607120180100383  69

  والء طارق على ابراهيم العشرى 1607120160102092  70
 

  ياسمين انور محمد ابراهيم خليل 1607120180101008  71
 

  ياسمين سعد السيد ابراهيم القماح 1607120180102257  72
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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

 (  49اعــــة "      لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )  قسم  الاعــــلام " شعبة اذ

 مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل
 انصـــــــراف حضـــــــــور

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   دعاء عبدالفتاح حسن قطب جاهين 1607120170101482  73

مصطفى عبدالقادر عثمان مصطفىرنا  1607120140102415  74   
 

   عزه احمد ابراهيم احمد العاصى 1607120160100926  75

   على السيد عبدهللا محمد الرمادى 1607120150101441  76

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـى من الخــــارج

   االء رفعت السيد بسيونى 1607120160101417  77

 ة  من الخــــارجــــــون للاعــــــــادة فرصةثانيـــبـــاقطــــــلاب 

   هند شعبان جمعه احمدمتولى 1607120150101071  78
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

(               لجنة رقم )   ـــة "      لائحة جديدة ) انتساباذاعـ قسم  الاعــــلام " شعبة

49  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اسماء محمد حسن احمد تفال 1607120180102482  79

   امنيه محمود محمد عبده عبد العال 1607120180103024  80

   حماده احمد فواد محمد كنزى 1607120160101851  81

  ساره ابراهيم السيد حشيش 1607120170102532  82
 

   سلمى محمد جابر مصطفى على 1607120180102855  83

   صهيب محمد عبد العاطى الشرقاوى 1607120180103604  84

   عال محمد محسوب بهجات محمد 1607120150102129  85

كامل رزقمايكل عاطف رزق  1607120160102819  86    

  محمد سالم محمد ابراهيم صالح 1607120150102454  87
 

  محمد عالم فتح هللا ابوزيد على 1607120180103277  88
 

   محمد محمد عبدالحميد محمد مسعد 1607120170102553  89

   مريم مجاهد طه فتح هللا مجاهد 1607120170102564  90

دمنار كرم بسيونى السيد قاي 1607120160101870  91    

   منه هللا محمد مصطفى عبدالعزيز ابونعمه 1607120180102671  92

   مياده محمد عزت ابوالفتوح 1607120180102205  93

   هاجر محمد ابراهيم زيدان 1607120180101894  94

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   عبد هللا محمود السيد على قاسم 1607120160101639  95

   عماد ياسر ابراهيم محمد جاد 1607120160101745  96

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادةفــرصة تــانيــــة من الخـــارج

  عال حمدى كمال ابراهيم الحارونى 1607120150102286  97
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لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم )     قسم  الاعـــلام " شعبة علاقات عامة "    

50  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اسراء ايهاب السيد مرسى وفا 1607120180102346  1

   اسراء سامى عبدالنعيم احمد 1607120180100499  2

   اسراء محمد هالل طه حسن 1607120180101872  3

  اسراء مصباح عبدالنبى ابراهيم خليل 1607120180101590  4
 

   االء فتحى برهامى محمد زاهر 1607120180101098  5

   االء محمد عيد شلبى على حماد 1607120180102880  6

   االء مصطفى محمد محمد حسب هللا 1607120180101466  7

بدالرازقامجد عبدالرازق عبدالمسعد محمد ع 1607120180103046  8    

  امل محمد ابراهيم سالم الغياتى 1607120180103276  9
 

  امنيه ناصر حامد عبد العاطى حمزه 1607120180101932  10
 

   انجى غنيم البيلى غنيم 1607120180100371  11

   ايمان جالل محمد احمد عبد الرحمن 1607120180101245  12

حمد عامرايمان عبدالغفار محمد على م 1607120180103271  13    

   ايناس مسعد محمد حسن محمد 1607120180103253  14

   ايه احمد طه محمد العدروسى 1607120180101323  15

   ايه طايع محمد محمد يوسف صيام 1607120180101441  16

   ايه عادل احمد الغندور 1607120180100904  17

   ايه فوزى فوزى حافظ غازى 1607120180101787  18

   ايه محمد محمد متولى المظالى 1607120180101762  19

  بوسى ابراهيم منصور غانم على بدر 1607120180100511  20
 

  حسام حسن فتحى حسن احمد 1607120180101483  21
 

  دنيا ابراهيم ابراهيم ابراهيم ليمونه 1607120180102442  22
 

   دنيا محمد جوده عبدربه 1607120180100658  23

ابو الفتوح محمد ابو الفتوح شرفدينا  1607120180100607  24   
 

   دينا محمد فتح هللا على حشاد 1607120180101571  25
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  51قسم  الاعـــلام " شعبة علاقات عامة "      لائحة جديدة ) انتظام (      لجنة رقم )  

) 

 انصـــــــراف رحضـــــــــو مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   دينا محمدى كمال اسماعيل العيسوى 1607120180101106  26

   رانا السيد محمد عبد الباعث جابر 1607120180101908  27

   رقيه محمد جمعه احمد جمعه 1607120180101597  28

  رواء مراد محمد ضيف هللا 1607120180101272  29
 

ابو غرب روان هانى محمد عبدالمجيد 1607120180100422  30    

   ريم محمد محمد حسن عتاقى 1607120180102375  31

   ريم مسعد محمد جاب هللا العراقى 1607120180101062  32

   زينب اسامه محمد ابراهيم المرادنى 1607120180100661  33

  ساره ايمن عبدالعليم عبدالجواد عوض 1607120180102705  34
 

عويسساره خميس على السيد  1607120180103448  35   
 

   ساره مصطفى السيد عبداللطيف مصطفى 1607120180101349  36

   سلسبيل سالمه سعد جاد بركات 1607120180101677  37

   سمر شحاته محمد شناوى 1607120180102260  38

   سها حسن محمد حسن شريف 1607120180101679  39

   شروق احمد بسيونى الشاذلى 1607120180101202  40

   شروق ايهاب عبد المحسن عبد هللا السيد عبد هللا 1607120180100914  41

   شرين محمد عبد الفتاح قنديل 1607120180100434  42

   شهنده عاطف فتوح عبدالمجيد ابوالخير 1607120180102168  43

   شيماء محمد فواد شمس الدين الخولى 1607120170102088  44

  عبير محمد ابراهيم عطيه قلقاس 1607120180100676  45
 

  علياء فتوح محمد متولى صالح 1607120180100918  46
 

  عواطف بسيونى محمد على القصاص 1607120180102490  47
 

   غاده جالل ابواليزيد ابراهيم ابوالفضل 1607120180100033  48

  غاده عادل الرفاعى العدوى يوسف 1607120180101754  49
 

   فاطمه احمد محمد زيدان 1607120180101253  50
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  52قسم  الاعـــلام " شعبة علاقات عامة "      لائحة جديدة ) انتظام (      لجنة رقم )  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

51  160712018010111
1 

  فاطمه مجدى رشاد عبد اللطيف القط
 

52  160712018010092
0 

   فاطمه محمد عباس خميس

53  160712018010344
3 

   لبنى شوقى ابراهيم شلبى

54  160712018010138
1 

  مبروكه جاد هللا عطوه سعود

 

55  160712018010071
1 

   محمد عبد البارى احمد عبد البارى الحناوى

56  160712018010223
2 

   مرام فايزعادل السعيد السيد

57  160712018010062
6 

لى محمد طوبارمروه محمد ع    

58  160712018010062
7 

   مريم حامد محمد على عمران

59  160712018010092
1 

  منه هللا طارق عبدالنبى عوض عريف

 

60  160712018010229
3 

  منه مدحت عبد المجيد البدراوى

 

61  160712018010055
0 

   منى على السيدعلى صالح الدين

62  160712018010010
8 

ىمنيره عمرو احمد الشرقاو    

63  160712018010069
3 

   نداء على قبارى على يوسف

64  160712018010199
9 

   ندى خالد نجاح عبد هللا نجم

65  160712018010044
4 

   ندى محمد السعيد عبد العزيز زيد

66  160712018010108
6 

   نشوى حمدى فهيم حسن

67  160712018010096
0 

   نوران احمد ابراهيم ابراهيم سليمه

68  160712018010039
4 

   نورهان باشا سالم الجارحى

69  160712018010275
6 

   نورهان حمدى محمد محمد

70  160712018010175
8 

نورهان رمضان عبدالكريم رمضان محمد 
 موسى

 

 

71  160712018010095
0 

  نورهان طلعت عيسى خليفة

 

72  160712018010344
2 

  نورهان محمد سيد احمد قطب سيد احمد
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73  160712018010229
0 

ره عبدالمنعم عبداللطيف ناصفني    

74  160712018010111
9 

  هاجر عبد السالم محفوظ غريب ابونور

 

75  160712018010277
6 

   هاجر عبدالعزيز احمد متولى ناصف

     

     

     

     

     

     

 (  53قسم  الاعـــلام " شعبة علاقات عامة "      لائحة جديدة ) انتظام (   لجنة رقم )  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هبه جمال ممدوح عبد المجيد عثمان 1607120170100172  76

   هدير خالد يسرى محمود بيومى 1607120180102219  77

   هند ابراهيم محمد على القصاص 1607120180101764  78

طلبة محمد عاشور هند عبد الوهاب 1607120180102035  79   
 

   هويدا سامى هاشم البنا 1607120180102339  80

   وفاء سعيد كامل عجمى السيد 1607120180103270  81

   والء طارق محمد جاد هللا 1607120180101559  82

   ياسمين رفيق عبد المعطى عطا هللا ادم 1607120180100932  83

لنجايمنى ياسر يوسف رضوان ابو ا 1607120180102032  84   
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  منه هللا الحسينى عبد المنعم الحسينى البرهامى 1607120160100298  85
 

   لميس محمود فوزى محمد عبد الرحمن 1607120170102833  86
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  53قسم  الاعـــلام " شعبة علاقات عامة "      لائحة جديدة ) انتساب (    لجنة رقم )  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   رحمه شاهين سعد بدير شاهين 1607120180103273  87
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 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

67 

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

 م    لجنة رقم  )1985لائحة        قسم الاعــــلام شعبة "علاقات عامة"     ) انتساب(

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــساال كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارجاب باقون للاعـــــــادة فرصة عـاشرة طـــــــل

 مفصول  تجنيديا  بالل جمال صبحى الحسنى  1607120070100134 
 ى العام أقياس الر 
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 (  54لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                          قسم  التـــاريــــخ

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد بسيونى عبد العزيز عبد السالم حسن 1607120180101798  1

   احمد حاتم فتح هللا فتح هللا زغلول 1607120170102448  2

   احمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالسالم الطمالوى 1607120170100010  3

  احمد محمد حمدى احمد عبدالرحمن 1607120180102039  4
 

الء الدين السيد منيسى جاللاحمد محمد ع 1607120180101800  5    

   اسراء اشرف انور السعيد ابومزبله 1607120180101155  6

   اسراء اشرف خفاجه ابراهيم عامرعبد المنعم 1607120180102600  7

   اسراء شحاته عبد المنعم محمد جمعه 1607120180102501  8

  اسراء طارق ابراهيم الششتاوى نايل 1607120180102037  9
 

  اسراء عبد المنعم حسن على الصياد 1607120180100834  10
 

   اسراء عبدالفتاح عبدالمنعم الوزان 1607120180102173  11

   اسراء على احمد محمد متولى 1607120180100154  12

   اسالم سيداحمد فتح االله سيداحمد المزين 1607120180100574  13

بوحجازىاسالم محمد ابراهيم الدسوقى ا 1607120180100575  14    

   اسماء شحاته عبدالكريم هارون 1607120180102234  15

   اسماء عبد الرحمن محمد حسان 1607120180101727  16

   اسماء لطفى السعيد حسن فوده 1607120180102132  17

   اسماء محمد حسين الشافعى 1607120180100810  18

   اسماء محمد فرج كامل خليفه 1607120180102725  19

  اسماعيل محمد على حسين محمد 1607120180103045  20
 

  الشيماء السعيد فتحى احمد سرور 1607120180102741  21
 

  امال احمد عبد العزيز متولى 1607120180100313  22
 

   امنيه حامد الشحات السيد حموده 1607120180101564  23

  امنيه مكرم محمد فتحى علوانى 1607120180102926  24
 

   امنيه ميسره محمود ابو زيد القلشانى 1607120180102465  25
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26  160712018010293
5 

  اميره خالد عبدالونيس عبدالمجيد
 

27  160712018010269
8 

   اميره عبدالهادى عطوه البدوى

28  160712018010124
4 

   انجى ابراهيم محمد السعيد موسى

29  160712018010236
0 

  ايمان احمد عبد الرحيم احمد محمد

 

30  160712018010223
9 

   ايمان انور على على صالح

31  160712018010232
6 

ايمن سعد عبدالمقصود الدناصورى ايمان    

32  160712018010146
8 

   ايمان بسيونى محمد ريان

33  160712018010289
9 

   ايمان صالح سعيد عبدالمولى

34  160712018010195
5 

  ايمان ماهر عبد الحميد السايس

 

35  160712018010252
0 

  ايناس عبد هللا عبدالسالم عبد الهادى عبدهللا

 

36  160712018010236
1 

   ايه الرفاعى الرفاعى البيلى

37  160712018010290
7 

   ايه السيد مسعد السيد

38  160712018010062
0 

   ايه سالمه على البطاط

39  160712018010270
1 

   ايه عبدالمعطى الششتاوى عبدالمعطى

40  160712018010274
5 

   ايه على عبدالغنى ابراهيم صالح

41  160712018010235
5 

حيم احمد عبدالرحيمايه محمود عبد الر    

42  160712018010153
2 

   بسمه حماده محمد على شلبى

43  160712018010041
3 

   ثريا السيد السيد خليل الجوهرى

44  160712018010285
2 

   حبيبة احمد راغب احمد عمار

45  160712017010273
2 

  حسام عماد طلبه محمد المصرى

 

46  160712018010320
8 

  حسن محمود فكرى محمود عدس

 

47  160712018010137
0 

  حسناء شريف كمال السيد احمد عطيه

 

48  160712018010241
8 

   حسناء محمد السيد نوفل

49  160712018010137
8 

  حسناء نعمان محمد على المغازى
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50  160712018010077
4 

   حنان صادق رمضان صادق عبدالمجيد

     

     

     

     

     

 

 (  56)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        التـــاريــــخقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   خالد سالمة ابراهيم عطية ابوسعده 1607120180102391  51

   خلود حمدى ابراهيم الشربينى حطب 1607120180103647  52

   خلود رضا ابراهيم ابراهيم السماحى 1607120180101247  53

  داليا حامد ابراهيم حامد غانم 1607120180102301  54
 

   داليا ناصر بدوى محمد 1607120180102908  55

   دعاء سيد احمد اسماعيل غازى 1607120180101270  56

   دنيا طارق محمود السيد فوده 1607120170101364  57

ينا مصطفى السيد مصطفى فريجد 1607120180102069  58    

  دينا ياسر دياب عبد هللا دياب 1607120180100937  59
 

  راندا عالء سعد باشه 1607120180101969  60
 

   رباب حموده احمد حموده 1607120180102363  61

   رحمه خالد عبدالمجيد السيد حمده 1607120180103031  62

الشراكسىرحمه غندور محمد منصور  1607120180102111  63    

   رضوه فرج رياض فرج رزق 1607120180103481  64

   رضوى الحمادى يوسف محمد سالم 1607120180102603  65

   رغده حامد محمد حامد محمد 1607120180100800  66

   رنا على عبدالحميد على 1607120180102742  67

   ريهام السيد يونس عامر يونس 1607120180101187  68

   ريهام عابدين عطيه عابدين مدكور 1607120180102513  69

  ريهام ناصر محمود عبد النبى شداد 1607120170101893  70
 

  سارة محمد درويش عبدربه رخا 1607120180102119  71
 

  ساره انور السيد خليفه السيد 1607120180102454  72
 

   ساره حلمى محمد البدراوى 1607120180101371  73

ادل محمد بديرساره ع 1607120180102743  74   
 

   ساره عبد الحميد عبد الرشيد النشرنى 1607120180100424  75
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 (  57)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        التـــاريــــخقسم  

 انصـــــــراف رحضـــــــــو مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ساره مصطفى عبدالواحد الشوادفى 1607120180100322  76

   ساميه على فوزى على عبد الرحمن 1607120180102419  77

   سعيده عبد العزيز محمد عبد الفتاح 1607120180102744  78

  سماح حسن محمد ابراهيم هيكل 1607120180103466  79
 

عزيز ابراهيم مبروكسماح مبروك عبد ال 1607120180102115  80    

   سناء صبحى مسعد موسى طلحه 1607120180102430  81

   سهيله ابراهيم حمدى عمر 1607120180101938  82

   شروق فيصل احمد حسن شبانه 1607120180103469  83

  شيماء جمال طه شحاته اسماعيل 1607120180102617  84
 

  شيماء شاكر عبد الحميد بسيونى 1607120180101423  85
 

   شيماء عماد محمد عبدالقادر شهاب 1607120180100522  86

   شيماء محمد بسيونى عبدالعزيز ابوشعيشع 1607120180103470  87

   صبرى محمد محمد الحداد 1607120180100246  88

   عبير عبد الصمد محمد مصطفى 1607120180101002  89

   عزه عبد المولى محمد ابراهيم 1607120180100650  90

   عصام جمال على ابراهيم ابوشرابيه 1607120180100577  91

   عطيه عشماوى عطيه ابراهيم المحصى 1607120180102081  92

   عفت عبدهللا على احمد على الشرقاوى 1607120180103467  93

   عمار محمد محمد السقا 1607120180101482  94

  عمار ياسر عبدالقادر فتح هللا 1607120170101445  95
 

  عمر فتحى حسن محمد ابراهيم 1607120140102204  96
 

  غاده ايمن فايز عبد الرازق احمد 1607120170100060  97
 

   غاده عاطف السيد محمد عبد الوهاب 1607120180102791  98

  غاده متولى السيد الششتاوى 1607120180101306  99
 

   فاتن محمد محمد محمود 1607120160101692  100

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

72 

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

     

     

     

     

 

 (  58)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        التـــاريــــخقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   فارس احمد عبدالفتاح جاد هللا 1607120180102409  101

م عبدالجواد محمود خزيمىفاطمه ابراهي 1607120180102510  102    

   فاطمه هشام محمود محمد عبيدو 1607120160100296  103

  كريم عبد هللا فتحى احمد على 1607120180101238  104
 

   لمياء اسامه احمد القرضاوى 1607120180101507  105

   ليلى بالل على السعداوى 1607120180102236  106

نى محمد عبدهللاماجده شهاب الدين الشري 1607120180101609  107    

   محمد حمادة حمادة على محمد 1607120180101707  108

  محمد سامى عبدالفتاح رزق البيلى 1607120180100197  109
 

  محمد شعبان عبدالسالم جمعه 1607120180103287  110
 

   محمد عاطف ابو الفتوح على الكومى 1607120160100408  111

محمد محمد عبد المنعم راشد 1607120180101817  112    

   محمد عبدالناصر محمد عوضين غانم 1607120150100697  113

   محمد عبده مصطفى حسين كامل 1607120180100301  114

   محمد عالء سالم محمد محمود 1607120180101819  115

   محمد على على هندى الدسوقى 1607120170102739  116

   محمد محمود سالم رمضان 1607120180100251  117

   محمد محمود عبد الرزاق متولى حسن 1607120180101620  118

   محمد محمود متولى محمد شرف الدين 1607120180100726  119

  محمد مسعود محمد النشرتى 1607120180102565  120
 

  محمد ندا على عبدالخالق قنديل 1607120180100174  121
 

  محمود احمد السيد ابراهيم بن 1607120180100350  122
 

   محمود رفيق محمد هالل 1607120180101360  123

  مدحت رضا عبد المنعم المتولى الباز 1607120180102629  124
 

   مديحه الحسينى عبدالمنجد الحسينى النفرى 1607120180100641  125
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 (  59  )رقم لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة                         التـــاريــــخقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   مروه محمد احمد المرسى عبده 1607120180102285  126

   مريم رضا بسطويسى عبدالعاطى ابوالنور 1607120180103473  127

   مريم رضا رمضان هندى الدسوقى 1607120180102900  128

  مريم مسعد يوسف محمد رجب 1607120180101382  129
 

   مصطفى ياسر عبدالنبى ابراهيم صباح 1607120180103286  130

   منار احمد رزق ابوزيد الحنفى 1607120180102402  131

   منار احمد محمدين محمد 1607120180103649  132

   منار باسم ابو الفتوح محمد 1607120180102103  133

شعبان منار حسن عبدالسميع 1607120180100530  134   
 

  منال سعد محمد جميعى 1607120180101971  135
 

   منى ابوالعنين على احمد مصطفى 1607120180102766  136

   منى السيد محمد محمد السيد 1607120180102991  137

   مى متولى السيد محمد عبد الوهاب 1607120180102598  138

   مى محمد عبدالرازق السيد احمد 1607120180101749  139

   نجوى محمد بدير خميس 1607120180101309  140

   ندى مهدى عبد البديع محمد عبدالمنعم 1607120180101851  141

   نسمه محمد حسن محمد شرشير 1607120180102839  142

   نهال خالد محمد محمود خيرهللا 1607120180102337  143

   نهله احمد متولى احمد 1607120180100926  144

مد سليمان السيد محمد جمعهنورهان اح 1607120180102718  145   
 

  نورهان احمد محمد سالمه 1607120180100900  146
 

  نورهان حسنى نبيه جلو 1607120180100784  147
 

   نورهان رفعت بدير عطيه 1607120180103648  148

  نورهان عبداللطيف عبدالرحمن السيد 1607120180102912  149
 

عويضهنورهان محمود احمد ابراهيم  1607120170101637  150    
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 ( 60)   لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        التـــاريــــخقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هبة هللا خالد على عبدالقادر 1607120180102721  151

   هبه محمد محمد شمس العبد 1607120180102890  152

   هدى عصام ابوالحمد خليل حسن 1607120180100645  153

  هدى محمد ابراهيم الشرنوبى 1607120180101745  154
 

   هدير عبد القادر عبد الرحمن محمد 1607120180100867  155

   هدير فوزى ناجى محمد البغدادى 1607120180102584  156

   هند المتولى احمد المتولى الشيمى 1607120180102358  157

   هند حسنى السعيد محمد شعبان 1607120180101125  158

  هند محمد عبدالعزيز سرور 1607120180102888  159
 

  هيام نبيل محمد ثابت ابراهيم 1607120180100542  160
 

   يوسف ابراهيم محمد محمد الصفطاوى 1607120180100751  161

سف نبيل صالح كمال فرجيو 1607120180100080  162    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد محمد اسماعيل محمود شحاته 1607120160100903  163

   اسراء عمر الحسينى حسانين 1607120170100437  164

   اسماء قطب فهمى مظال 1607120140101414  165

دالزهراء محمد عبد العزيز حسين محم 1607120170101670  166    

   ايه قطب محمد غازى زهران 1607120170101707  167

   شيماء رجب لطفى محمد ايوب 1607120170101179  168

   عبدهللا محمد موسى عامر 1607120170101268  169

   على امين ابو اليزيد عطية شراقى 1607120160100650  170

   منى رمضان محمود على عبد هللا 1607120170100063  171

   مياده فيصل فوزى يوسف 1607120140100890  172

   ناديه شوقى السيد بركات ابواليزيد 1607120170102794  173
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 (  60)   قسم  التـــاريــــخ                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم

 انصـــــــراف ـــورحضــــــ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــــى من الخــــارج

   ابراهيم محمد ابراهيم قطب الششتاوى 1607120150100963  174

   ايمان احمد عبد العاطى احمد اسماعيل 1607120150100725  175

   محمد عيد صالح قاسم 1607120160100024  176

 ـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانيـــة من الخــــارجطــــــلاب ب

  دعاء نورالدين احمد محمد سليم 1607120140100879  177
 

  مى رزق محمد رزق عطيان 1607120150102047  178
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثالثــــة من الخــــارج

محمد على مشعلايمان رمضان  1607120130100620  179   
 

  سماح صالح عوض حامد ابوريه 1607120130102447  180
 

  هديه محمد محمد ابوطايش 1607120120100254  181
 

 طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة فــرصةرابعةمن  الخارج

   منال عبدالحق ابراهيم عبدالمجيد شلبى 1607120130101286  182

 ـادة فرصة خامســة من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعـــــــ

   عالء على السيد عبد المجيد مبارك 1607120120100055  183
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 ) (م                            لجنة رقم  1985لائحة              قسم التـــــاريــخ  ) انتظام(

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج ـــــون  للاعـــادة فرصةحادية عشــرطــــلاب باقـ

 1607120060100782 

 نجوى ابراهيم مصطفى  سيد احمد
تاريخ  +تاريخ المغرب و االندلس  

 وحضارة مصر فى العصر الرومانى
 1607120060100698 

 هاديه المندوه يوسف ابو زيد

+ تاريخ امريكا  تاريخ المغرب و االندلس 

تاريخ وحضارة مصر فى  الحديث +

 العصر الرومانى

 من الخارج اقــــــون  للاعـــادة فرصةخامسـة عشرةطــــلاب ب

الحديثه من الدوله  الفرعونيةتاريخ مصر  داليا عوض رمضان الصياد  1607120020100050 

+جغرافية الوطن العربى  2س  حتى الفتح

  2س
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 (  61قم )  (               لجنة ر  لائحة جديدة ) انتساب                        التـــاريــــخقسم  
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   ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم 1607120170102744  184

   احمد جالل محمود كرشه 1607120180102932  185

   احمد رفعت السيد عبد المجيد صحصاح 1607120160102410  186

بدالحى عبدالسالم شهاوىاحمد ع 1607120170102746  187   
 

   احمد على على احمد السيد 1607120180103005  188

   احمد محمد عوض محمد الزهيرى 1607120170102379  189

   احمد ناصر مصطفى طه الجريدى 1607120180102554  190

   اسامة ايمن عوض احمد عرفيه 1607120180103007  191

بيداالء صالح ابراهيم احمد ع 1607120180101930  192   
 

  امال مصطفى ممدوح هالل 1607120180101931  193
 

   اميره خالد رجب البدراوى عبدالبارى 1607120180102277  194

   اميره صالح على على صالح 1607120180102348  195

   ايمان محمد اسماعيل جالل محمد 1607120180102675  196

   ايه صالح بسيونى خميس 1607120170102010  197

   حسناء السيد على محمود زيدان 1607120160101597  198

   حفصه محمود احمد عبدالسالم مرزوق 1607120180102884  199

   حنان طارق حسن محمد الشربينى 1607120180102068  200

   خلود هشام صادق محمود الجنزورى 1607120180102677  201

   دينا محمد محمود محمود جبر 1607120180102619  202

يا محروس اسماعيل محمدران 1607120180102141  203   
 

  زينب سالم على اسماعيل وهبه 1607120180102595  204
 

  سماء حسن شحاته عبيد 1607120180101970  205
 

   سماح على سالم موسى 1607120170101835  206

  سمير محمد حسنين ابراهيم حسنين 1607120180102689  207
 

   شاهر يوسف حسن ناموس 1607120180102892  208

   على ابراهيم على رمضان ابو العال 1607120180102691  209

   عمر ابراهيم المرشدى على عبد هللا 1607120170102804  210

     

     

     

 

 (  62)   (               لجنة رقم لائحة جديدة ) انتساب                        التـــاريــــخقسم  



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

78 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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   فريده سادات على محمد عبده 1607120170101660  211

  محمد رضا ابراهيم عرفة عالم 1607120180101949  212
 

   محمد صبحى مصطفى الصورى 1607120180103283  213

   محمد عبدالسميع على على ابوهالل 1607120180102017  214

د محمد ماجدمحمد عمادالدين محم 1607120170102788  215    

   محمد محمود محمد احمد دبيس 1607120170102304  216

  محمد مكارم محمد عباس خليل 1607120180102566  217
 

  محمود ابراهيم عبدالهادى عبدالحميد النجار 1607120180103315  218
 

   محمود عبدهللا سعد محمد 1607120180103316  219

نصرمحمود محمد محمود منصور  1607120170102138  220    

   مصطفى محمد مصطفى حسين الفطرانى 1607120170101972  221

   مى ايمن محمد بدير عبد الكريم 1607120180101998  222

   نادر عصيم الدين محمد ابوعسل 1607120160102791  223

   نورهان عيد على احمد حسن الشربينى 1607120170102363  224

   نيره سمير رياض بسيونى سالم 1607120180102622  225

   هايدى معروف محمد محمد فليس 1607120180102462  226

   هدير السيد الكومى احمد القاضى 1607120180102002  227

  وجيه حامد ابراهيم الدسوقى احمد 1607120170102242  228
 

  ياسمين اشرف صبرى سليمان الحمادى 1607120170101531  229
 

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

   هدير غانم السيد محمد عبيد 1607120180103650  230
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 ــــرافانصـــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  ابراهيم محمد صبرى ابراهيم موسى 1607120170101698  231
 

  تيسير فرج خلف هللا ابواليزيد ابراهيم 1607120150101865  232
 

   ريهام نبيل محمد احمد على زايد 1607120160101900  233

اصصابر شمس الدين رمضان القص 1607120160102612  234    

  فايزه فوزى كامل جلوة 1607120170102335  235
 

   هاله ناصر عبدهللا السعيد الصاوى 1607120170101886  236

  هند جمعه سعد اسماعيل محمد 1607120170102328  237
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارج

ر احمد ابوحامضاروى سميح عبد الغفا 1607120160101595  238   
 

   سامح عطيه محمد السيد محمد 1607120150102187  239

   فاطمه ابراهيم شلبى محمد شلبى 1607120160102144  240

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالــــثة من الخــــارج

  ساره محمد محمد شميس 1607120140102521  241
 

 اعــــــــادة فرصة ثانيـــة عشر  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون لل

   ناهد عبدالمنعم عبدالعظيم عبدالمنعم 1607120080100523  242

   ياسمين عبدالفتاح عبدالفتاح امان عبده عياد 1607120080100273  243
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م                             لجنة رقم  ) 1985لائحة              انتساب(قسم التـــــاريــخ ) 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج ثانية عشــــراقــــــون  للاعـــادة فرصةطــــلاب ب

 تاريخ مصر + تاريخ المغرب واالندلس   مروه مبارك حماد اسماعيل  1607120040100891 

 والمعاصر الحديث

تاريخ امريكا الحديث + تاريخ المغرب  مفصول تجنيديا محمد عبدالدايم بسيونى محمد احمد 1607120040100888 

واالندلس+ حضارة اسالمية + منهج البحث 

 التاريخى

 جمن الخار عشر تاسعة للاعـــادة فرصة طــــلاب باقــــــون 

فى تاريخ وحضارة مصر +فلسفة التاريخ  عاطف على عبدالوهاب زين الدين 1607119980100013 

جغرافيا سياسية + العصر الرومانى 

+نصوص تاريخية بلغة اوربية + تاريخ 

 3نى سوحضارة الشرق االد

     

     

    
 

     

     

    
 

     

 
    

     

     

     

 
    

     

 
    

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

81 

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

لجنة رقم )    لائحة جديدة ) انتظام (    " شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم  

63 ) 
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لفرحاتىابراهيم على محمد محمد حسن ا 1607120180100772  1    

   ابراهيم محمد احمد السيد خضر 1607120180100570  2

   ابراهيم محمد محمد ابوعجيله 1607120170101281  3

  احمد السيد عبد الفتاح محمد السواق 1607120180103637  4
 

   احمد حمدى محمد على اللواتى 1607120170101285  5

   احمد سالمه محمود عوض هللا 1607120170100384  6

   احمد شريف عبد الخالق سليمان 1607120180100717  7

   احمد عاطف ابراهيم المنشاوى البسيونى 1607120180100209  8

  احمد عبدالحارث عطيه عبدالعاطى زغلول 1607120180100179  9
 

  احمد محمد ربيع شلبى النجار 1607120160100270  10
 

ادىاسراء جالل السيد على الحم 1607120180101589  11    

   اسماء رضا ابراهيم السيد ابراهيم 1607120180102353  12

   اكرم ابراهيم السعيد قناوى شنح 1607120160101387  13

   االء محمود محمد احمد الخولى 1607120170100035  14

   امنيه عاطف عبد العليم عبد العليم 1607120180101437  15

مد مصطفىاميره صبحى عبدالمعبود اح 1607120180101612  16    

   انور احمد عبد القادر سعد عيد 1607120170100574  17

   ايه جاد عبدالرحمن عبدالغفور السعد 1607120180101204  18

   ايهاب محمد احمد محمد عبد العال 1607120180100734  19

  بحريه فيصل ابو الوفا محمود 1607120180102949  20
 

لحميد محمدبالل محمد رمضان عبد ا 1607120170101014  21   
 

  حسن السعيد يونس احمد عبدالعاطى 1607120180103549  22
 

   حمدى عبدالحى محمود مرزوق 1607120170101370  23

  خالد عزت احمد ابراهيم على 1607120180100971  24
 

   داليا ماهر عبدالعزيز حسين 1607120180101449  25
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لائحة جديدة ) انتظام (  لجنة رقم )  "     شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم  

64  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   رانيا محمود عبد العزيز محمود 1607120180100420  26

   ريم محمد محمد عبدربه نعمان 1607120180100481  27

   ساره ماهر عبدالصادق شعبان المهدى 1607120180102596  28

  سلمى عبد المطلب السيد غالى الحديدى 1607120180102990  29
 

   سمر رفعت عباس ابراهيم الضلعى 1607120180103297  30

   سمير فرج سمير فرج فكيوس 1607120170102707  31

   سهيله سمير محمد محمد على خاطر 1607120180100235  32

   شيماء محمد عبد العال العبد السيد 1607120180100829  33

  عاصم ايمن السيد صبرى عبدالعظيم 1607120180100974  34
 

  عبد العزيز طنطاوى بسيونى الدقرانى 1607120180103540  35
 

   على محمد على احمد حسين 1607120160100916  36

   على مصطفى محمد على الشرقاوى 1607120170101502  37

   علياء كمال محى الدين متولى رجب 1607120180102146  38

   عمر ممدوح السعيد ابوعمر 1607120180101495  39

   كريم رضا ربيع احمد جادو 1607120180100578  40

   كمال عالء كمال عبدالسالم حسين االحمر 1607120180103640  41

   محمد الصباحى محمد محمد السمسار 1607120180103542  42

   محمد امير ابراهيم حسنين 1607120180100491  43

   محمد خالد نعمان حسنين 1607120180100250  44

  محمد شحاته عبد العزيز شحاته خليل 1607120180100492  45
 

  محمد شكرى عبد المنعم عبد اللطيف شكر 1607120160101502  46
 

  محمد شلبى البسيونى محمد 1607120180103405  47
 

سعد محمود زيدانمحمد صبحى م 1607120180100715  48    

  محمد صبرى محمد السيد ابراهيم غراب 1607120170100967  49
 

   محمد صالح محمد ربيع شبل البنا 1607120160103116  50
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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لائحة جديدة ) انتظام (  لجنة رقم )  "     شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم  

65  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد عادل حسن يونس الجمل 1607120180103535  51

   محمد عادل محمد ابوالعزم 1607120170102838  52

   محمد عادل محمد طه 1607120170101031  53

  محمد عبد المحسن يوسف ابراهيم يوسف 1607120180100199  54
 

   محمد عزت السيد محمد بدر 1607120170100692  55

   محمد عزت محمد عبد هللا غازى 1607120140100828  56

   محمد عالء احمد السيد ابراهيم 1607120160103117  57

   محمد عالء عبدهللا محمد عامر 1607120180101490  58

  محمد عمر ابوالفتوح عمر الشناوى 1607120180103397  59
 

  محمد محفوظ قطب سالمة 1607120170100948  60
 

   محمد محمود نوار محمد العنتبلى 1607120180100733  61

   محمد هانى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 1607120150101186  62

   محمد يحى محمد السيد 1607120140103316  63

   محمود ابراهيم محمد حسن 1607120160103124  64

محمد غنيممحمود اسامه محمود  1607120180100727  65    

   محمود رضا شحاته نجم نجم 1607120180102393  66

   محمود صابر محمود الحسينى البحيرى 1607120160100791  67

   محمود عبد الخالق السيد عبد الباقى 1607120150100924  68

   محمود مشرف على يوسف الزواوى 1607120180101825  69

يابمديحه حمدى راشد محمد د 1607120180102365  70   
 

  مروه اشرف محمد احمد القطب 1607120180100237  71
 

  مريم محمود حسن محمود راشد 1607120180103396  72
 

   مصطفى عبد الحكيم عبد العال عبد اللطيف 1607120170100419  73

  منار على جابر محمد ابو الخير 1607120170102188  74
 

ى يوسفمنال عبد العزيز عمر السنديون 1607120180102692  75    
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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

لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )  "     شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم  

66  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

لنور الدين رمضان نصر السيد خلي 1607120150101082  76    

   هند ابراهيم عبد هللا محمد البحيرى 1607120180101735  77

  هيام ايمن كمال سعد الحلوانى 1607120180103399  78
 

   وحيد عبدالمجيد وحيد عبدالمجيد عبدالعزيز 1607120170101037  79

   وفاء ممتاز حامد محمود خطاب 1607120180102495  80

السيد البشالوىياسمين الشحات فرحات  1607120180101390  81    

   ياسمين محمد السيد ابراهيم قابيل 1607120180100943  82

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  احمد شوقى محمود ابراهيم القصبى 1607120170101133  83
 

   السيد شعبان نبيه امين ابوالمعاطى 1607120170100517  84

راهيم البالصىايه احمد السعيد اب 1607120150100501  85   
 

  ايه هانى ابوالمعاطى على محمد 1607120140101765  86
 

  جمال حسين السيد حسين 1607120170100575  87
 

  صابرين جمال احمد محمود عبد السالم 1607120170100676  88
 

   صباح السيد سليمان عبدالجليل سليمان 1607120170100374  89

احمد الدناصورى عبد هللا حمزه حمزه 1607120170101119  90    

   على السيد فهمى محمد ابراهيم 1607120160100906  91

   محمد زكريا على عمر 1607120160100054  92

   محمد عطيه مسعد على 1607120140101884  93

   محمد نبيل احمد محفوظ عبداللطيف 1607120160103122  94

   محمود الصاوى الغريب ابراهيم الصاوى 1607120170102710  95

   مريم عادل فوزى وهبه اسعد 1607120170102712  96

   مصطفى جمعه عبد الونيس عبد المقصود 1607120150100206  97

   مصطفى عصام الدين مصطفى ابراهيم الخطيب 1607120160100211  98

  نورا مصطفى عبد العزيززكريا ابوابراهيم 1607120170101566  99
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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"     لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )  شعبة نظم المعلومات الجغرافيةيـــا "قسم  الجغراف

66  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارج

حمد ابراهيم خليل عبد ربهمحمد اشرف م 1607120150100199  100   
 

  مومن رمضان عبد الهادى محمد مومن 1607120140101148  101
 

  نسمه السعيد عبد العزيز محمد فايد 1607120160100199  102
 

   يارا حلمى محمد البدراوى الباز 1607120160100484  103

 رجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثـــانيـــة  من الخــــا

  ساره عصام الدين عبدالجواد مفتاح 1607120140101549  104
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة رابعــــــة   من الخــــارج

   نورهان محمد الشاذلى الشاذلى زاهر 1607120120100422  105
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لجنة رقم )   "     لائحة جديدة ) انتساب ( شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم  

67  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

قىاحمد الدسوقى محمد عنبر الف 1607120180103004  106    

   احمد على ابراهيم السعيد ابوالعطا 1607120180103403  107

   احمد مبروك ابراهيم مبروك على 1607120180102077  108

  اسراء حمدين ابراهيم السيد سليم 1607120180102500  109
 

   اسالم سعد عوض البردان 1607120160103153  110

   اسماء جمعة عبد المنعم على 1607120170101946  111

   السعيد فتحى عبد هللا ابراهيم القواس 1607120180102135  112

   اميره غازى صبرى غازى 1607120170102072  113

  ايناس رافت غانم غانم محمود 1607120170102169  114
 

  خالد محروس عبداللطيف عطيان 1607120180103406  115
 

   ريم عيد محمد متولى 1607120150102694  116

زيز مصطفى محمد مصطفىعبد الع 1607120170102255  117    

   عال خالد محمد حامد 1607120180102790  118

   محمد ابراهيم محمد السيد داود 1607120170101973  119

   محمد اسماعيل رشاد محمود موسى 1607120180101974  120

   محمد السيد مرسى ابراهيم خليل 1607120180102297  121

سالممحمد عبدالمنعم بديرعبدال 1607120180103015  122    

   محمد عمران فوزى عطيه سعد 1607120180102739  123

   محمد فكرى السيد ابوسعده 1607120170102731  124

  محمود ابراهيم نصار ابراهيم نصار 1607120140103334  125
 

  محمود محمد عبدهللا الدمنهورى 1607120150102691  126
 

  محمود محمد فتحى حسن العدوى 1607120180103402  127
 

  مصطفى اشرف محروس عبدهللا 1607120180103547  128
 

   منى عالء ابوسريع عواد 1607120180103644  129
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( لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتساب"     شعبة نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيـــا "قسم 

68  ) 

 انصـــــــراف ضـــــــــورح مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 تابـــع : طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد محمد حامد داود 1607120170102723  130

   احمد مختار مصطفى احمد عبدالجواد 1607120150102709  131

   امنيه حلمى احمد رجب حرب 1607120160102183  132

مضانحاتم محمد عبدربه ر 1607120160101716  133    

   رانيا شوقى احمد محمد رزق 1607120140102711  134

  صالح الدين محمد صالح محمد عماره 1607120160102411  135
 

   عبد هللا طلحه محمد عبدالعزيز متولى البنا 1607120170102831  136

   على محمد على محمود 1607120160103218  137

   محمد على عبدالجليل على 1607120150102693  138

   كريم محمد رمضان ابراهيم شلبى 1607120160101669  139

   محمود اشرف محمود عبدالجواد 1607120170102067  140

  محمود محمد ابراهيم حبلص 1607120140103338  141
 

  مصطفى محمد السيد على السيد 1607120150102101  142
 

   هايدى شبل فتح هللا االقرع 1607120160101846  143

 ــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــ

   اسراء عصام السعيد عبدالمقصود 1607120150101580  144

   دينا محمد عمر على محمد 1607120160101929  145

   شاهر عبدالعال احمد محمد زيد 1607120150101530  146

   مصطفى محمد ابراهيم غازى 1607120160103196  147
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 لجنة رقم )  (   1985قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية  شعبة" الجغرافيا العامة "  ) انتساب( لائحة 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 من الخارج ر باقـــــون للاعادة فـــرصةاربعـــة  عش طلاب 

يا جغرافجغـرافيا تاريخية + جغرافية العالم الجديد +   مياده عبد السالم محمد الجوهرى 1607120030100118 

+  3اعمال سنه + جغرافية اقتصادية سمصر + 

 1جغرافية عملية وخرائط  س

 ة من الخارجباقـــــون للاعادة فـــرصة سادسة  عشر  طلاب 

 
 جغرافية مصر   رين محمد محمد الكاشفيش 1607119990100011
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  69 لائحة جديدة ) انتظام (      لجنة رقم ) "     شعبة المساحة والخرائط "الجغرافيـــا "قسم  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابراهيم احمد محمد حسين المصرى 1607120180101828  1

   ابراهيم رائد سعد السيد احمد حسن كنانى 1607120180101845  2

   ابراهيم راوى لبيب احمد السيد 1607120180102299  3

  احالم احمد زكى مصطفى اسماعيل 1607120180100272  4
 

   احمد احمد فتحى سعد الشاذلى 1607120180100240  5

   احمد جمعه عيد عبد الهادى السيد 1607120160102809  6

   احمد عبد الرازق السعيد الشافعى 1607120180103529  7

   احمد عبد القادر سعيد عبده فزع 1607120180101066  8

د عبدهللا الزينى يونس الصاوىاحم 1607120180101509  9   
 

  احمد على شعبان على الجمال 1607120180100730  10
 

   احمد على محمد على محمد 1607120180101493  11

   احمد فوزى انور المسلوع 1607120180103280  12

   احمد ماهر عبدالحميد ابراهيم نصار 1607120180103247  13

محروس عتماناحمد محروس ممدوح  1607120180103409  14    

   احمد محمد احمد احمد البرهامى 1607120180103412  15

   احمد محمد احمد دياب 1607120180103636  16

   احمد محمد حسن محمد 1607120180101791  17

   احمد محمد على مصطفى ابوالنضر 1607120180100572  18

   احمد محمد محمد على الفخرانى 1607120180100023  19

  احمد محمود عمر سيد احمد السالمونى 1607120180101339  20
 

  احمد نبيل رزق ابراهيم الجزار 1607120180100573  21
 

  اسامه محمد ربيع عبدالعظيم عبده 1607120180100289  22
 

   اسراء اسامة عبدالرازق ابوالعباس 1607120180100475  23

  اسراء جمال ابراهيم حسن االختيار 1607120180101463  24
 

   اسراء عادل باهى زهره 1607120180103602  25
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 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
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 (  70لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )  "     شعبة المساحة والخرائط "الجغرافيـــا "قسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

على محمد عبدهللا السيداسراء  1607120180100378  26    

   اسراء محمود ابراهيم بسيونى عبد الغفار 1607120180102968  27

   اسراء مسعد زكريا زكى السيد 1607120180101983  28

  اسالم اشرف مصطفى احمد المسلمانى 1607120180101801  29
 

   اسالم عادل مصطفى احمد راجح 1607120180101074  30

م على عثمان على ابراهيماسال 1607120180101793  31    

   اسالم عماد مصطفى محمد يونس 1607120180101704  32

   اسالم مجدى الشحات عبد العليم الدسوقى 1607120180100273  33

  اسالم محمد على على سكر 1607120180103410  34
 

  اسالم محمد محمود قنديل 1607120180100843  35
 

محمود ناصف اسالم محمود شحاته 1607120200103448  36    

   اسماء ابراهيم يوسف شمس الدين 1607120180101452  37

   اسماء رياض عبده محمد 1607120180100835  38

   اسماء عبد المحسن جالل الدين السيد 1607120180100310  39

   اسماعيل ذكريا مصطفى محمد اسماعيل 1607120180101803  40

محمد المشداشرقت سامى عبد الرحيم  1607120180101848  41    

   االء خليل مرسى طلحه الزيات 1607120180100815  42

   االء هانى صابر عبد السالم 1607120180100346  43

   الزهراء حسن عبد المقصود عثمان سعيد 1607120180100816  44

  السعيد عبداللة حسن مفتاح 1607120180101699  45
 

  السيد اشرف احمد هندى 1607120170102020  46
 

  السيد حسام السيد حماد 1607120180100290  47
 

   السيد محمد السيد عبد العال متولى ندير 1607120180102396  48

  الشناوى باسم عواد السباعى سليمة 1607120180101076  49
 

   الهام رمزى ابراهيم السيد البالصى 1607120180102804  50
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   الهام محمد ابوزيد محمد بكرى 1607120170102336  51

   الهامى بدوى على امام 1607120170100944  52

سيد احمد محمد عاشورامل ال 1607120180102347  53    

  امل صالح محمود احمد محمد 1607120180100450  54
 

   اميره السيد عبد المحسن السيد 1607120180102238  55

   اميره رياض حسن قنديل 1607120180101591  56

   اميمه محمد السيدعلى محمد 1607120180100545  57

   ايمان احمد انور احمد 1607120180100407  58

  ايمان سليمان السيد عبد هللا يوسف 1607120180102240  59
 

  ايمان محمد حسن السيد جاهين 1607120180101723  60
 

   ايمان محمد نجيب عبد العاطى محمد 1607120180101012  61

   ايمن ممدوح سعيد الحلوانى 1607120180103533  62

   ايناس محمد بسيونى الهيتى 1607120180101470  63

   ايناس ياسر بسيونى خلف هللا 1607120180102588  64

   ايه السيد يوسف الطحاوى احمد 1607120180101561  65

   ايه سعيد ابراهيم احمد محمد بدر 1607120180100680  66

   ايه محمد عبد اللطيف محمد عليوه 1607120180101605  67

   بسمه حسن احمد الحبشى ونس 1607120180103625  68

حمد توفيق الخيشتوفيق م 1607120180101188  69    

  جهاد سمير جالل امين ابو شعيشع 1607120180100388  70
 

  حسام رضا محمد حسن السيد 1607120150100188  71
 

  حسن عادل عطيه محمد اللمعى 1607120180103330  72
 

   حماده هالل ابراهيم الحارس 1607120180100735  73

ح محمدحنان عمر عبد السالم عبد الفتا 1607120180102683  74   
 

   حنان مصطفى على ابراهيم الطباخ 1607120180100548  75
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   حنين خالد السيد محمد عبد الوهاب 1607120180100858  76

   خالد اسامه احمد حمدى عباس الخياط 1607120180101805  77

   خالد محمد حافظ محمد السعيد 1607120200103449  78

  خالد يوسف السيد ابوالعنين 1607120180101616  79
 

   خلود محمد ربيع الخشوعى احمد السمخلى 1607120180101248  80

   دعاء رجب حامد غازى حموده 1607120180100231  81

   دنيا بديع جابر على الشاذلى 1607120180101667  82

   دينا احمد عبد ربه مصطفى 1607120180101595  83

  دينا السيد عبد المولى فواز 1607120180102286  84
 

  دينا سعد عبدالسالم حسن 1607120170101055  85
 

مسعد عبد الدايم عبد الجليل سيداحمدرضا  1607120180101487  86    

   روان ماهر محمد على يوسف 1607120180102808  87

   زياد عبدالكريم فهمى عبدالكريم 1607120180103011  88

   ساره عمر بكر عبد القادر ابراهيم 1607120180101556  89

   ساره محمد ابراهيم شومان 1607120180103419  90

اسر عبد المجيد فتح هللاساره ي 1607120180100426  91    

   سلمى عاطف بسيونى يوسف محجوب 1607120180100758  92

   سميه على يوسف على 1607120180100432  93

   شروق سليمان قطب يوسف سليمان 1607120180101533  94

  شريف محمد مندور محمد السنديوى 1607120180101957  95
 

د العزبشيماء سعد عبد المنعم سع 1607120180101019  96   
 

  صابرين خميس محمد صابر العمراوى 1607120200103451  97
 

   صالح سعد محمد مبروك 1607120180101488  98

  طارق رضا بسيونى هالل 1607120170101143  99
 

   عبد الحميد على احمد محمد العيسوى 1607120180103012  100

     

     

     

     

     

 

  73لائحة جديدة ) انتظام (      لجنة رقم )  "     لمساحة والخرائط "شعبة االجغرافيـــا "قسم  

) 
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   عبد الحميد كرم كرم عبدالوهاب جناح 1607120180103106  101

   عبد الروف عبد الدايم احمد محمد قاسم 1607120170101510  102

   عبد العاطى رضا عبد العاطى بدوى 1607120170101499  103

  عبد هللا طارق الهادى عامر سليمان 1607120170101777  104
 

   عبد الوهاب محمد عبدالوهاب حسين قنديل 1607120180101840  105

   عزت يوسف حلمى ابراهيم 1607120180100473  106

   عصام عامر جمعه عامر السواق 1607120180101958  107

على محمد محمد عصمت السيد احمد  1607120180103641  108
 الخواص

  

  علياء فهمى محمد فريج ابو خشبه 1607120180101252  109
 

  عمار ياسر مختار عبدالعليم السعودى 1607120180101199  110
 

   عمرو محمد السيد محمد 1607120180100204  111

   غاده احمد نور الدين محمود الشيمى 1607120180101445  112

   فارس طه فتحى عبدالرحمن 1607120180103539  113

   فاطمه الزهراء محمد على محمد احمد 1607120180102711  114

   فاطمه السيد عبدالمنصف السيد ابوالشهود 1607120180103531  115

   فاطمه زياد على مغازى احمد 1607120180101862  116

   فاطمه على شعبان اسماعيل القط 1607120180100186  117

   فاطمه محمد عطوه عبدالحى سالمه 1607120180103404  118

   فتحى حموده فتحى ابراهيم شليل 1607120180101496  119

  فتحى حموده فتحى محمد حموده 1607120180103638  120
 

  فتحى فتحى على عبدالغنى عنانى 1607120180103420  121
 

  فكرى حجازى عبد العاطى الجزار 1607120180100267  122
 

   كريم احمد على الباتع الدعدر 1607120180100241  123

  كمال محمد عبد الصمد على البغدادى 1607120160100210  124
 

   لمياء عزمى محمد الباجورى 1607120180100719  125
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   ماجد نادر سالمه عبده نخله 1607120180103421  126

   مازن مسعد محمد الجندى 1607120180100997  127

   محمد ابراهيم السيد حمد عوض 1607120180103418  128

عبد الخالق حجازىمحمد ابراهيم عبد النبى  1607120180102731  129   
 

   محمد احمد عيسوى غزى 1607120180103401  130

   محمد اشرف ابراهيم محمد عبده 1607120180101149  131

   محمد السعيد محمد السيد عيسى 1607120180100565  132

   محمد ايمن محمد محمود الزواوى 1607120180103400  133

  محمد حامد مصطفى محمود الدكر 1607120180100731  134
 

  محمد حسن بسيونى حسن على القاضى 1607120180101394  135
 

   محمد حسن عبدالنبى حسن معبد 1607120180101523  136

   محمد خالد يحى محمد البحيرى 1607120180100090  137

   محمد رضا ذكى منصور البالط 1607120180103534  138

   محمد رمضان محمد سالم 1607120180100984  139

   محمد سيد احمد شحاته سيد احمد نعيم 1607120170102864  140

   محمد شعبان محمد عبد المعطى الدكر 1607120180100732  141

   محمد صابر امين رزق الفخرانى 1607120180100462  142

   محمد صابر على السعدى 1607120170102865  143

   محمد صالح على اسماعيل 1607120180101815  144

من السعيد الشرقاوىمحمد عبدالرح 1607120180100986  145   
 

  محمد عبدالصمد جمعه اسماعيل 1607120180101702  146
 

  محمد عبدهللا حسنين عبدالحميد سيد احمد 1607120180103643  147
 

   محمد عماد محروس عبد الحميد عبد العال 1607120180101820  148

  محمد فواد احمد عبد المعطى عمرى 1607120180101460  149
 

   محمد محمد احمد ابراهيم ناجى 1607120180101751  150
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د اللطيف ابراهيم مصباحمحمد محمد عب 1607120170101278  151    

   محمد نصر محمد حسن قنديل 1607120180101822  152

   محمد هشام عبدالمقصود على طبنجه 1607120180103395  153

  محمد وائل توفيق نوفل 1607120180100253  154
 

   محمد يوسف عبد الحميد على الشيمى 1607120180101835  155

الدغيدىمحمود رضا رشاد محمد  1607120170100972  156    

   محمود عبدهللا عبدالقادر محمد الطناحى 1607120180101524  157

   محمود عماد محمد حسن محمد زبيده 1607120180101498  158

  محمود محسن عبدالشافى على الطنطاوى 1607120180103016  159
 

  محمود محمد عزت عبدهللا بساط 1607120180101499  160
 

العاطى عبد الحميدمروه حسن عبد  1607120180101009  161    

   مروه على رزق طه الطمالوى 1607120180101141  162

   مصطفى السيد ابوالعال عبدهللا ابراهيم عجور 1607120180101843  163

   مصطفى محمود ابراهيم احمد عيد 1607120180100991  164

   منار حسام الدين انيس محمد مصطفى 1607120180102792  165

رضوان محمد محمد شعوطمنار  1607120180103411  166    

   منه هللا حسن عبدالعظيم عبد السميع الغلبان 1607120180101180  167

   منه هللا خالد محمد احمد الجزايرلى 1607120180101190  168

   مهاب على ابراهيم على العبد 1607120180102078  169

  مياده اسامه محمد مرسى خضر 1607120180100669  170
 

يرنا محمد صالح الدين عثمان عبدهللا م 1607120180101117  171
 المغربى

 

 

  نادر لويس عبدالمسيح جورجى عبدالمسيح 1607120170102740  172
 

   نادر هانى دسوقى رمضان السعداوى 1607120170101129  173

  ندى عادل رشاد احمد ناصف 1607120180103532  174
 

   نهى فهمى صبحى محمد خليفه 1607120180100484  175
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   نورا حسن انور حميده على 1607120200103450  176

العربى نصر الشيخ نوران عصام 1607120180102013  177    

   نورهان كرم حسن حسنى البندى 1607120180102938  178

  نورهان نشات عبدالفتاح ابوشعيشع النجار 1607120180101880  179
 

   هاجر سامى غازى عبدالعاطى 1607120180101747  180

   هاجر محمد محمد القطب 1607120180102333  181

ندىهادى سمير احمد على الج 1607120170100976  182    

   هشام عبد الحميد عبد اللطيف السيد منصور 1607120180101504  183

   هشام كرم رجب محمد سعد 1607120170100498  184

  هيثم الحمادى اسماعيل محمد حسب هللا 1607120180101526  185
 

  ورده كمال محمد كمال خليفه 1607120180103536  186
 

سيد ابوعمروالء اسماعيل عبدالغفار ال 1607120180100057  187    

   والء منصور العزيزى سيف النادى 1607120180103537  188

   وليد محمد ابراهيم رمضان مبروك 1607120180101150  189

   ياسمين مغاورى محمد محمود القطرى 1607120180101722  190

   ياسمين نشات منسى عطا هللا 1607120180102429  191

يد عبدالعاليونس رزق يونس احمد الس 1607120180101404  192    
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 (  77"     لائحة جديدة ) انتظام (   لجنة رقم )  شعبة المساحة والخرائط "قسم  الجغرافيـــا "

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادةطــــ

  الحسين حمدى حسن عبدالسالم شعيشع 1607120160101050  193
 

  ايه سليمان عبد الفتاح عثمان الغندور 1607120170101833  194
 

  بشرى عادل محمد بيومى خليل 1607120150100929  195
 

  سحر عبدالناصر شعبان اسماعيل عوض 1607120160100486  196
 

  شيماء شعبان عبد الغنى السيد دهموس 1607120140100884  197
 

  عبدالرحمن عبدالمنعم السيد بدرالدين 1607120180103574  198
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارج

  بسام الشحات المغازى على صالح 1607120160103097  199
 

حمد ابراهيم احمد هيكلحمدى ابراهيم م 1607120150100212  200   
 

  ندا ابراهيم محمد السيد ابوالخير 1607120150100125  201
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانيــة  من الخــــارج

  عمرو صبرى على مغيزل 1607120150102645  202
 

   عالء محمود مصطفى الباهى 1607120140101228  203

   محمد محمود السيد شحاته 1607120140101734  204
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  77لجنة رقم )       "     لائحة جديدة ) انتساب (شعبة المساحة والخرائط "الجغرافيـــا "قسم  

) 

 صـــــــرافان حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   خلود احمد محمد عبدالعاطى سلطان 1607120180103398  205

   شريف احمد فاروق على حسين 1607120180103546  206

  عبد هللا محمد فوزى مشرف 1607120180103590  207
 

   محمد سعيد محمد شوش 1607120180103417  208

   محمد شفيق عبد الهادى عثمان عبيد 1607120170102671  209

   مهاب محمد عبدالخالق ابراهيم 1607120180103093  210

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

   احمد رضا شكر رزق سعد 1607120180103662  211

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ابراهيم ايمن ابراهيم على خليل 1607120150101984  212

طى على السيسىمحمد احمد عبدالعا 1607120120101186  213   
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارج

   حمدى فرغلى امين عبد الكريم عبد الفتاح 1607120130102369  214
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   ابراهيم رجب فاروق احمد ابوالخير 1607120180100303  1

   احمد ابراهيم سعد محمد القلفاط 1607120180102142  2

   احمد جمال محمد محمد رزق 1607120180100768  3

  احمد مجدى ممدوح محمد على 1607120180103295  4
 

   اسراء جميل محمد عبد الكريم عميره 1607120180101948  5

   اسراء حامد احمد محمد المغازى 1607120180102878  6

   اسراء عادل السيد عبده 1607120180102182  7

محمد محروس محمد غناماسراء  1607120180102481  8    

  اسماء رضا محمد محمود 1607120180102300  9
 

  اسماء سعد فتح هللا ابراهيم باشا 1607120180101761  10
 

   االء عيد بسيونى فهيم 1607120180102185  11

   السيد على ابراهيم ابراهيم الدمياطى 1607120180102040  12

حمد االحولالشيماء السعيد احمد ا 1607120180102494  13    

   الشيماء السيد محمد السيد على زمقته 1607120180102722  14

   امانى عبد الغنى صبحى الغباشيى 1607120180102934  15

   امانى محمد فواد ابراهيم ابراهيم 1607120180101569  16

   امل يوسف عبدالجواد رزق العدولى 1607120180103296  17

حسن السيد ابوزيداميمه محمد م 1607120180102325  18    

   ايمان طاهر اسماعيل جمعة 1607120180101536  19

  ايمان محمد احمد عبدالفتاح متولى 1607120180102923  20
 

  ايمان محمد حسنى السيد 1607120180102189  21
 

  ايمن رضا محمد السيد سالمه 1607120160101881  22
 

   ايه مجدى احمد البيلى السيد 1607120180102986  23

  ايه محمد عطيه على 1607120180102669  24
 

   جيهان السيد السيد ابراهيم السيد احمد شهده 1607120180102937  25
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   خلود عماد محمد عبدالرازق الفار 1607120180102090  26

   دعاء محمد عقل غازى 1607120180101989  27

   دينا صالح احمد محمد 1607120180101990  28

  رانا رضا محمد خلف يونس 1607120170102126  29
 

يل بركاترنا اسماعيل محمد خل 1607120180100029  30    

   ساره محمد السيد محمد عبد الال 1607120180102235  31

   سحر سعد عبدالغنى فرحات 1607120180102420  32

   سعاد عبدالفتاح ابراهيم احمد خليل 1607120180101305  33

  سمر ذكريا عبدالسالم على المكاوى 1607120180100811  34
 

ىسميره على احمد محمد هالل 1607120180102455  35   
 

   سوزان عبده عبده محمد غنومه 1607120180102331  36

   شروق راضى عباس محمد عليوه 1607120180101788  37

   شروق محمود محمد محمود الهوارى 1607120180102508  38

   شيماء الشحات عبد الاله محمد رجب 1607120180102659  39

   شيماء حمدى محمد محمد ابو العنين 1607120180101534  40

   شيماء على مصطفى عيسى بلتاجى 1607120180101997  41

   صفاء عبدالحميد المرسى محمد حسن 1607120180101530  42

   عايده احمد احمد احمد براغيت 1607120180102488  43

   عزه فهمى شحاته ابوحجازى 1607120180102265  44

  لمياء كمال محمد محمد نعمان 1607120180102459  45
 

  محمد السيد ابراهيم بيومى العيسوى 1607120150101926  46
 

  محمد جمال عبدهللا سليم 1607120160101398  47
 

   محمد رمضان محمد المنسوب بدوى 1607120180100853  48

  محمد سمير على احمد طلحه 1607120180101418  49
 

   محمد فريد السيد احمد عبد هللا 1607120160100505  50
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   مروه حامد مصطفى محمد السيد بيلى 1607120180102349  51

يد السيد بسيونى سعدونمنه هللا السع 1607120180102056  52    

   مى حماده بسيونى محمد خليفه 1607120180103651  53

  ندى رضا عبد المولى العشماوى 1607120180102875  54
 

   نعمات هانى ياسين الخليفة 1607120180102123  55

   نعمه دسوقى على بيومى عقيلى 1607120180101022  56

سيد احمد نوره اشرف احمد اسماعيل 1607120180100330  57    

   هاجر حمدى محمد محمد منصور حبيب 1607120180102000  58

  هاجر عبد الحميد عبد الفتاح احمد عبد الحليم 1607120180102028  59
 

  هدى سمير احمد توفيق احمد 1607120180102768  60
 

   هدير فكرى لطفى بسيونى البيلى 1607120180100798  61

بدالعزيز عبدالرازقوفاء الشحات ع 1607120180101367  62    

   ياسمين ابو السعود محمد محمد صقر 1607120180102352  63

   يوسف حمدى سليم محمد سليم 1607120170101039  64

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانيـــة من الخــــارج

   انتصار عزت عبدالمجيد ابراهيم سليمان 1607120140101928  65

   هند سليمان ابراهيم خميس 1607120140101312  66

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــالثـة من الخــــارج

   اسماء مصطفى على حسن عبدالمطلب 1607120110100453  67

   منى عبدهللا محمد سعد غزاله 1607120130100856  68

 صة خـــامســـة  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فر 

   عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بسيونى 1607120090102130  69
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مسل

 سل
حضـــــــ االسم ـــبكــود الطــــــــال

 ــور

 انصـــــــراف

 من الخارج عـــاشرة فرصة  طلاب باقون للاعادة
ونصوصها  + الفلسفة المعاصرة + نصوص فلسفة اسالمية   دعاء عبد الحى احمد محمد البسطويسى 1607120060101271 

فلسفة اسالمية  +3فلسفية بلغة اوربية + المنطق الحديث س

 2الم (سونصوصها )علم الك

 نصوص فلسفية بلغة اوربية  دينا محسن حسن احمد محسن 1607120060101803 

 من الخارج الحادية عشـــرة  فرصةطلاب باقون للاعادة  

 العلوم الطبيعيةفلسفة   نسرين جمال يوسف على شومان 1607120050101141 
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  81(               لجنة رقم )   لائحة جديدة ) انتســــاب                        الفلسفـــةقسم  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اسراء حسن عبد الخالق محمود متولى 1607120180102666  70

   اسالم عادل شوقى رمضان سيد احمد 1607120170101547  71

   االء عبدهللا اسماعيل السيد عمار 1607120150101790  72

  سعاد محمد احمد على حموده 1607120170101646  73
 

   عبدهللا محمد حامد الوكيل 1607120180102962  74

محمد محمود محمود علىعال  1607120150102112  75    

   محمد عيسى عزيز الدين ابراهيم عيسى 1607120180102674  76

   محمد فتحى عبد الفتاح محمد كروان 1607120180102526  77

  محمود اسماعيل احمد اسماعيل حجازى 1607120150102239  78
 

  مها سامح رزق محمد صادق رزق 1607120170101572  79
 

حسن محمد حسن يوسف هاجر 1607120180102774  80    

   هدير كمال محمد قاسم قنديل 1607120180102536  81

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد السيد رمضان محمد حمودة 1607120130101936  82

   خالد اشرف عبد هللا محمد القناوى 1607120160101735  83

اصمحمد احمد محمد احمد القف 1607120150102398  84    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانيـــة من الخــــارج

   نعمه احمد فواد الشربينى 1607120130100004  85

   دعاء محمد محمود يونس 1607120140102635  86

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثـــة  من الخــــارج

   ايمان خالد عبد المنعم السيد الجويلى 1607120140102587  87

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة رابعــة  من الخــــارج

  مياده محمود رمضان شعبان كريم 1607120130101929  88
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 لجنة ) (                            م( 1985قسم الفلسفة           ) انتساب (                 لائحة )

 انصـــــــراف حضـــــــــور االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارجالحاديـــة عاشر فرصة  طلاب باقون للاعادة
نصوص ونصوصها + فلسفة اسالمية   هند حمدى محمدعثمان شرابى 1607120060101881 

ثة + فلسفة حدي فلسفية بلغة اوربية

 3س18,17ونصوصها ق 

 مفصول تجنيديا هانى محمد السيد عيسى 1607120060101878 
 علم النفسونصوصها+ فلسفة اسالمية

3االكلينيكى س  

 

 عشر  من الخارج ن للاعــــــادة فـــــرصة تاسعة طـــــلاب باقــــو

العلوم فلسفة +ا ونصوصهفلسفة اسالمية   السيده احمد البد راوى احمد 1607119970100009 

+ الفلسفة المعاصرة الطبيعية 

 نصوص فلسفية بلغة اوربية+ونصوصها

ونصوصها )فالسفة االسالم فلسفة اسالمية +

 3س(

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 82م )  لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رق                        الاجتمــــــاع قسم  

) 
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   ابتسام عبد العزيز محمد عبد العزيز االختيار 1607120180102368  1

بو مايلهابراهيم انور انور ابراهيم ا 1607120180100351  2    

   ابراهيم مجدى محمد احمد ابوالمجد 1607120180103369  3

  احمد سعد توفيق عبدالحميد السمرى 1607120170102644  4
 

   احمد طلعت حسب هللا شاكر اللواتى 1607120180101831  5

   احمد محمد حسن حسن 1607120170100420  6

   اسامه عاطف ممدوح قطب حسين 1607120180103018  7

   اسراء السيد محمد احمد عيد الدرولى 1607120180102272  8

  اسراء محمد عبدالعال سيداحمد نور الدين 1607120180102398  9
 

  اسراء محمد عيد شلبى على حماد 1607120180102879  10
 

   اسراء محمود عبد القادر عبد القادر بهوت 1607120180100600  11

مد عبده غنيماسالم عبده اح 1607120160102828  12    

   اسالم محمد على عماره مصطفى عماره 1607120180101917  13

   اسماء احمد ابراهيم محمد سالمه 1607120180102038  14

   اسماء خالد حسن ابراهيم جمعه 1607120180100401  15

   اسماء عزيز الدين محمد عزيز الدين 1607120180100311  16

ى عمارهاسماء كمال فوز 1607120180102618  17    

   اسماء مجدى السيد عبدالسالم غالب 1607120180100946  18

   اسماء محمود ابو المعاطى مخلوف الغفلول 1607120180100187  19

  اسماء يوسف انور يوسف شلبى 1607120180102369  20
 

  االء اشرف شرف الدين عبد الجواد 1607120180102129  21
 

عبدهللا محمد زارعاالء ايمن محروس  1607120180103415  22   
 

   االء خالد عبد الصمد عبد الجواد بالى 1607120180102585  23

  االء سالم عبدهللا على جمعه 1607120180101302  24
 

   االء طارق السعيد موسى الصعيدى 1607120180102647  25
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   االء عادل محمود محمد سليمان سمره 1607120170102168  26

   االء فواد ابراهيم موسى القزاز 1607120180102770  27

احمد كامل النقاراالء محمد  1607120180102668  28    

  االء مصطفى احمد فراج نصرالدين 1607120180103324  29
 

   الزهراء عبده احمد محمد عثمان 1607120180102067  30

   السيد محمد السيد قنعر 1607120170102867  31

   الهام الهيثم خورشيد حرفوش 1607120180102262  32

  امال السيد صبرى السيد محمد 1607120180102415  33
 

  امل جمال عبد الرحيم قطب عطيه صالح 1607120180101650  34
 

 2020/2021ايقاف قيد  امل محمد صبحى ابراهيم ابو السعود 1607120160100286  35
 

   امنيه فوزى عبد الفتاح محمد محمد 1607120180102416  36

   امنيه محمد محمد مسعود شحاته 1607120180102601  37

السيد محمد عبدالهادىامير  1607120170102637  38    

   اميره بسيونى محمد عبد ربه 1607120180102263  39

   اميره جمال ابراهيم احمد سمره 1607120180101786  40

   اميره عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 1607120180101592  41

   اميمه عبد المهيمن على مغازى محمود 1607120180102800  42

السيد المزين لى خطابع نانجى يس 1607120180102649  43    

   انوار ايهاب البيومى السيد الشيمى 1607120180102650  44

  ايمان البيلى ابوغنام الشحات عبدالعال 1607120170102029  45
 

  ايمان ايمن الشرنوبى ابوشعيشع 1607120180102110  46
 

  ايمان ايمن جمال عبدهللا القاضى 1607120180100307  47
 

   ايمان عصام حسن زيتون 1607120180102128  48

  ايمان محمد سامى عباس 1607120140101994  49
 

   ايمان محمد عبدالعاطى غزاله 1607120180102956  50
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   ايمان نصر عبد الرحمن الصمودى 1607120180100865  51

   ايه ابراهيم عبدالرحمن عبدالنبى 1607120180102015  52

   ايه احمد احمد الحيطى 1607120160100747  53

   ايه السيد سعيد محمد دومه 1607120180102531  54

  ايه السيد عبد الاله عبد الجواد راشد 1607120180100453  55
 

ايه امجد عبدالخالق عبداللطيف حسن  1607120180100637  56
 الشرقاوى

  

   ايه سمير عبد اللطيف السيد المكاوى 1607120170102196  57

   ايه عادل عبد الحى محمد المسلمى 1607120180102911  58

   ايه عبدهللا محمد عطاهلل 1607120180102676  59

  ايه على على المغربى 1607120180101778  60
 

  ايه محمد حسين محمد عامر 1607120180101936  61
 

   ايه محمد عبد العزيز عبد الفتاح احمد 1607120180100159  62

   ايه محمد مصطفى عبدالهادى محمد عرفه 1607120180102723  63

   ايه مصطفى صالح الدين مصطفى 1607120180102883  64

   بسام جالل محمد احمد عبد الهادى 1607120180100706  65

   بسمه محمد محمد حسن الصرنجاوى 1607120170102205  66

   بسنت صابر فوزى خليل 1607120180101984  67

   بشرى المهدى المهدى محمد 1607120180102919  68

   تقى محمد محمود عبد الفتاح زراره 1607120180101661  69

ل عطية السيد ابراهيم عليبهجال 1607120180102733  70    

  جهاد السيد عبد الخالق عطيه حمدان 1607120180102210  71
 

  حبيبه احمد رمضان عبدالنبى نجم 1607120180103363  72
 

  حسناء كمال محمد زينهم الشرنوبى 1607120180102589  73
 

   حسين صالح السيد السيد النحاس 1607120160101768  74

نان زكريا احمد محمد كاشفح 1607120180102372  75   
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بد الوهابحنان سعد سعد ع 1607120180102658  76    

   خديجه محمد عبدهللا سليمان 1607120180103030  77

   خلود احمد محمد عبدالمقصود غيث 1607120180101474  78

   خلود عبدالخالق محمد عبدالواحد محمود 1607120180101594  79

  خلود على على على مجاهد 1607120180102149  80
 

   دنيا ابراهيم محمد غازى 1607120180100458  81

   دنيا محمد عبدهللا بسيونى الخولى 1607120180100808  82

   دنيا محمود عبده عبد الوهاب داود 1607120180100317  83

   دينا محمد بسيونى جمال الدين يوسف 1607120180100318  84

  رانيا محمد محمد عبد العزيز بركة 1607120180102167  85
 

مدرحمه فريج العيسوى فريج حا 1607120180100659  86   
 

   رحمه مصطفى حامد حامد الصنفاوى 1607120180100319  87

   رحمه واصف رفعت مصطفى السعدى 1607120180103370  88

   رشا احمد سالم احمد محمد يوسف 1607120180102071  89

   رضا الشحات ابراهيم محمد حسين 1607120170100439  90

   رضا مصباح محمد سويفى 1607120180103010  91

   رضاء محمد رمضان ابو طاحون 1607120180102506  92

   رضوى محمد ابراهيم محمد بحيرى 1607120180102194  93

   رقيه ابراهيم محمد ابوشادى السبيعى 1607120180102221  94

   رقيه محمد احمد شهاوى السبيعى 1607120180102222  95

  رنا صالح صديق القاضى 1607120180102795  96
 

ان السيد عطية هللا السيد محمدرو 1607120180101606  97   
 

  روان مصطفى ابراهيم مصطفى ابو راس 1607120180102854  98
 

   روضه محمد احمد احمد طباجه 1607120180100653  99

  ريهام ابراهيم احمد ابوالفتوح احمد 1607120180102678  100
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   ريهام ايمن عبدالمنعم على احمد عبدهللا 1607120180102684  101

   ريهام عبدالحميد حسيب السيد ضيف 1607120170101537  102

   زينب ابراهيم عبدهللا ابراهيم المزين 1607120180102195  103

   زينب عبوده عبدالواحد محمود حسان 1607120180101598  104

  ساره السعيد عزيز الدين محمد محمود 1607120180102989  105
 

   ساره طه زكى ابراهيم مرزوق 1607120180102009  106

لعشرىساره عبد الرحمن ابراهيم المتولى ا 1607120180102653  107    

   ساره عبد هللا عبد المجيد على المغازى 1607120180102973  108

   ساره عبد النعيم على احمد محمد 1607120180101129  109

  سالى سامى مسعد عبد السالم تليمه 1607120180102486  110
 

  سلمى ياسر محمد عبدالحميد عبدالجواد 1607120180101776  111
 

بد البارى حامد محمدسمر السيد ع 1607120180102231  112    

   سميه االلفى زين احمد ابوحسين 1607120180102122  113

   سهام محمود جاد ابراهيم جاد 1607120180101544  114

   سهيله محمد كمال محمد عمر 1607120180102034  115

   شهد محروس احمد محمد الجندى 1607120180102198  116

لبازشهندا محمد فواد مصطفى ا 1607120180101584  117    

   شيماء حلمى محمود عبد هللا احمد 1607120180102679  118

   شيماء سعيد احمد احمد عالم 1607120180102200  119

   شيماء صالح صابر احمد 1607120180101995  120

  شيماء عبد المنعم سيداحمد نافع 1607120180102504  121
 

  شيماء عيسى على عيسى االروش 1607120180102783  122
 

  شيماء محمود محمد محمد حامد 1607120180102323  123
 

   شيماء مظهر سعد عبدالرحمن سرور 1607120180102400  124

  شيماء ناصر عوض اسماعيل عوض 1607120170101539  125
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126  160712017010154
0 

  صفاء على محمد المرسى عبد العزيز
 

127  160712018010253
5 

  ضحى سمير فواد عبد المجيد
 

128  160712018010023
6 

   ضحى عبد المنعم شكرى عبد المنعم ابو عاصى

129  160712015010274
0 

   طارق جمال محمد شعبان ابوورده

130  160712018010241
0 

  عادل عصام محمد عبد العزيز حسن

 

131  160712018010252
5 

   عبد العاطى ممدوح عبد العاطى السيد صبرة

132  160712018010196
1 

   عبدهللا محمد عبدالمعطى عبدالحميد الرفاعى

133  160712018010330
3 

   عزه رمضان عبدهللا الدسوقى

134  160712018010250
9 

   عزه محمد عبدالفتاح محمد عبدالعظيم

135  160712018010297
9 

  عفاف محمود احمد محمود عبد العزيز

 

136  160712017010096
3 

  عمار بدر سليم محمد سليم

 

137  160712018010068
8 

   غاده جبر على حسن جبر

138  160712018010213
6 

   غاده محمد كمال الشافعى محمد

139  160712018010130
7 

   غدير على عبد المنعم مصباح عزب

140  160712018010240
1 

   فاتن وحيد سعد نصر جمال الدين

141  160712018010286
7 

   فاطمه ابوالمجد السيد عبدالمطلب ابوالمجد

142  160712018010078
1 

   فاطمه السعيد عبد الوهاب يوسف

143  160712018010343
5 

   فاطمه حمدى محمد عابدين حسن

144  160712018010246
9 

   فاطمه رضا على الحميدى

145  160712018010132
7 

   فاطمه شوقى رزق على الصعيدى

146  160712018010288
9 

  فاطمه محمد ابو الفتوح سيداحمد الخولى

 

147  160712018010000
7 

  فاطمه محمد احمد احمد بلتاجى

 

148  160712018010043
7 

  فاطمه يوسف محمد عيد سرور

 

149  160712018010242
4 

   فتحيه محمد يوسف على سليمان
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150  160712018010278
4 

  فرحه شهاب عبد السالم النجار

 

     

     

     

     

     

 

 (88) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        الاجتمــــــاعقسم  

 انصـــــــراف ـــورحضــــــ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   كريمة يوسف ابراهيم عامر 1607120180102175  151

   ليلى محمود ابراهيم ابو العطا 1607120180102532  152

   مارينا منير فرج حبيب يعقوب 1607120180102243  153

   محمد الحنفى عباس ابراهيم متولى 1607120160102602  154

احمد حطبمحمد السيد محمد السيد  1607120180100869  155   
 

   محمد رضا سعد محمد الفرماوى 1607120150101056  156

   محمد عبد الوهاب احمد عبد الوهاب يونس 1607120170100969  157

   محمود احمد يوسف الشرقاوى 1607120180102843  158

   محمود جمعه ابراهيم احمد سليمان 1607120180103306  159

بدالعال محمدمحمود عاطف عبدالعزيز ع 1607120180103430  160   
 

  محمود محمد محمود محمد غنيم 1607120170100974  161
 

   مروه رضا ربيع محمد شتات 1607120180102786  162

   مروه عبد الاله محمد عبد الواحد 1607120180102753  163

   مروه محمد ابراهيم احمد محمد 1607120180102754  164

   مريم فتح هللا على محمد محمود 1607120180102076  165

   مريم مجد عبدالعزيز مجد الشيخ 1607120180102870  166

   مشيره ابراهيم محمد محمد عمرو 1607120180102773  167

   منار السيد محمد احمد طايع 1607120180101740  168

   منار بسيونى ابراهيم محمد المستكاوى 1607120180101914  169

   منار رسالن ابراهيم االطروش 1607120180102941  170

  منار محمد سعد محمد حالوه 1607120180101225  171
 

  منار يسرى محمد الوكيل 1607120180101587  172
 

  منه هللا مختار ابراهيم محمود على داود 1607120170102656  173
 

   منى السيد احمد على الحويط 1607120180101576  174

  منى عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 1607120180102685  175
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 (89) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        الاجتمــــــاعقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

176  160712018010092
2 

  موده ابراهيم عبداللطيف حامد طلحه
 

177  160712018010226
8 

  مى فرغلى محمد محمد الطماوى
 

178  160712018010092
4 

   مى محمد مصطفى كمال ابراهيم جبريل

179  160712018010279
7 

   مياده السيد على يوسف ابوغنيمه

180  160712017010267
2 

  نادر السيد محمد عبد الخالق محمد

 

181  160712018010294
3 

   نادية عرفان يوسف يوسف صابر

182  160712018010242
6 

   نجالء عبدالحى عبدالسالم عبدالروف سيد احمد

183  160712018010048
5 

   ندى حرزهللا على رمضان مصطفى

184  160712018010039
2 

   ندى خيرى على الفرماوى

185  160712018010136
2 

  ندى سعيد محمد سعيد زيدان

 

186  160712018010059
1 

  نرمين شهاوى محمد ابراهيم الشهاوى

 

187  160712018010046
9 

   نرمين صابر عثمان احمد ابو طالب

188  160712016010204
3 

   نهله سالمه محمد محمد

189  160712018010174
1 

   نهى حموده محمد احمد الجزار

190  160712018010330
2 

   نور شريف محمد حسونه

191  160712018010220
6 

   نورا السيد مصطفى عبدالمنعم نصر

192  160712018010138
4 

الجواد احمد الشرنوبى حجازىنورا عبد     

193  160712018010343
3 

   نوران حسين عبدالفتاح حسن حسن
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194  160712018010118
1 

   نورسين ابراهيم عبد اللطيف عبد اللطيف العطار

195  160712018010136
3 

   نورهان السيد محمد الشناوى محمد

196  160712018010259
4 

  نورهان سمارة حسين ابراهيم هانى

 

197  160712018010272
0 

  نيره امين عبدالعاطى ابراهيم عمر

 

198  160712018010158
8 

  هاجر خالد عالم احمد بسيونى عالم

 

199  160712017010042
4 

   هاجر محمد محمد ابوالعنين الشونى

200  160712018010286
1 

  هايدى محمد محمود محمد مبروك

 

     

     

     

     

     

     

 

 (90) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                        عالاجتمــــــاقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هايدى مصطفى عبده محمد الزهيرى 1607120180102162  201

   هبه عادل رجب عبده رمضان علوان 1607120180102533  202

   هدى رمزى عطيه على الفيشاوى 1607120180102971  203

  هدى مصطفى متولى احمد عبدالعال 1607120180103374  204
 

   هدير عبد الناصر محمد عبد الوهاب النوسانى 1607120180101980  205

   هند عبدالفتاح السعيد مغنم 1607120180103054  206

   هند هشام محمود محمد مقلد 1607120180103308  207

   ورد عبد هللا ابراهيم زعفان 1607120180102620  208

  وفاء محمد عبدالمعبود عبدالبارى 1607120180102891  209
 

  والء ابراهيم احمد مصطفى 1607120180103041  210
 

   يارا عماد العدلى السيد محمد 1607120180102445  211

   يارا محمد عبد السالم محمد الخولى 1607120180102534  212

   ياسمين احمد محمود محمد القرنشاوى 1607120180101736  213

   ياسمين السيد محمد مرسى سلطانه 1607120180101915  214

   ياسمين ياسر حماد بدير محمد شاهين 1607120180101298  215
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   ياسمينا رمضان عبد الواحد يوسف عوض 1607120180100934  216

   يسرا جمال عبد المنعم محمد الصفتى 1607120180102862  217

 ــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادةطــــ

   اسماء رفعت الشحات مصطفى خاطر 1607120160101739  218

  ساره السعيد محمد برهام الطيار 1607120170100081  219
 

  محمد حسين عبده ابراهيم ابوزيد 1607120160102833  220
 

   هاجر محمد سعد السعيد راجح 1607120170102142  221

     

     

     

     

     

     

     

     

 (90) قسم  الاجتمــــــاع                        لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ـارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـى من الخـــ
  صابرين محمد محمود على ابو خشبه 1607120160100179  222

 

   نيره على منصور على سالم 1607120160101805  223

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثــانية من الخــــارج
   فاطمه حموده معوض حموده 1607120140101380  224

 رابعـــة  من الخارجطـــــــلاب باقــــون للاعــــادة فرصة 

   اسماء رمضان عبدالحميد محمد حموده 1607120120100500  225

   ايه رشاد المحمدى مصطفى 1607120120100845  226

 طـــــــلاب باقــــون للاعــــادة فرصة تاسعــــة  من الخارج

227  1607120080100135 
 دعاء محمد محمد عبد الحميد 
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 (  91ة ) انتساب (               لجنة رقم ) لائحة جدي            قسم  الاجتمــــــاع            
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228  160712016010159
4 

  ابتهال محمد حسن ابو سيف
 

229  160712017010223
0 

   ابراهيم جمعه احمد المزين

230  160712018010337
8 

   احمد اسماعيل على محمد الحمادى

231  160712018010337
7 

  احمد بشير نبيه عبدالجواد

 

232  160712018010337
1 

   امتياز زكريا يوسف عبداللطيف

233  160712017010252
8 

ى عبدالعليم سيد احمد البريدىايهاب خير    

234  160712018010332
5 

   السيد عبدالحميد عبدالسالم زايد

235  160712016010197
4 

   براءه عصام متولى غانم

236  160712017010264
6 

   بكر ماجد بكر على حسن

237  160712018010254
1 

  بالل محمد عبده عباس محمد ابو زهرة

 

238  160712018010330
4 

محمود البحيرىدينا فتح هللا    

 

239  160712018010219
7 

   سحر حماده جمال السيد محمد

240  160712018010207
2 

   سلمى هانى صالح الدين عبدالمجيد الصياد

241  160712018010232
2 

   سمر عصام حامد طه االودن

242  160712017010265
5 

   عبد الرحمن محمد جمال فرج فرج

243  160712018010207
5 

وضفاطمه رجب سعد محمد ع    

244  160712018010330
7 

   محمد احمد احمد زايد جاد الحق

245  160712016010260
3 

   محمد احمد محمد عبد الخالق

246  160712018010330
9 

   محمد صالح عبدالفتاح محمد البسيونى

247  160712016010168
5 

   محمد كرم عبدالونيس هويدى

248  160712018010244
6 

  منال محمد رياض المدبولى

 

249  160712018010299
8 

  موزه عبد القادر سامى احمد محمد

 

250  160712018010287
6 

  ندى عبد العال حامد محمد
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251  160712018010227
6 

   نورهان زيدان حامد على

252  160712018010268
7 

  نورهان محمود رشاد محمود عبدالجواد

 

253  160712018010337
5 

   والء محمد عبدالسالم عبدالفتاح العجان

     

     

     

     

 (91)قسم  الاجتمــــــاع                        لائحة جدية ) انتساب (               لجنة رقم 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

254  160712017010265
3 

راهيم رمضانشروق اشرف مناع اب    

255  160712014010328
4 

   نورهان خالد بهجات مرسى القزاز

256  160712016010195
2 

   هدير محمد ابوالفتوح محمد نعمه هللا

 طـــلاب بـــاقـــون للاعـــادة فــرصة اولــــى من الخارج

257  160712014010328
3 

   منار رياض احمد المقطران

258  160712015010164
1 

مد حسين اباظهوجدى مختار مح    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانية من الخــــارج

259  160712015010154
7 

   السيده عبدالقادر عبدالروف ابراهيم الحارتى

260  160712013010215
7 

   ساره رشدى عبد الحى محمد
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 م(                    لجنة ) (      1985قسم الاجتماع          ) انتساب(             لائحة ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج ـرة عاشــطـــلاب باقـــون للاعـــادة فرصة

نصوص +  اجتماعية تشريعات  مفصول تجنيديا بو زيد السيد احمدابو بريكهأمحمد  1607120030100040 

 3س اجتماعية بلغةومصطلحات 

 عشر  من الخارج تاسعة  طـــلاب باقـــون للاعـــادة فرصة

ت المجتمع التشريعات االجتماعية +مشكال  ريهام محمد يوسف رجب  1607119970100006 

المصرى + علم االجتماع الجنائى + نظريات 

" 3+ مناهج البحث س 3اجتماعية س

 غياب "

 مشكالت المجتمع المصرى   شيرين محمد عبدالحميد عيسى  1607119970100005 
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  92ة ) انتظام (           لجنة رقم )   لائحة جديد                        م النفـــسعلـــــقسم  

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابراهيم بسيونى عبدالعزيز محمود عطيه 1607120170100628  1

   احالم صبرى محروس عبدالفتاح محمد 1607120180101603  2

   احمد البسيونى محمد عبدالحميد الجبالى 1607120170100730  3

  احمد السيد سعد على 1607120180101709  4
 

   احمد حمدى فوزى حسن حسن 1607120180102948  5

   احمد خميس سعد عبد ربه سعدون 1607120180100769  6

   احمد ذكى احمد ابراهيم 1607120180100359  7

   احمد سعد عبده المرسى البحيرى 1607120170102773  8

  احمد شحاته عبدالظاهر موسى محمد 1607120180101508  9
 

  احمد عالء الدين احمد عبدالفتاح جابر 1607120180101073  10
 

   احمد عوض على على احمد عوض 1607120180101494  11

د محمد السيد ابواليزيد ابراهيماحم 1607120180102390  12    

   احمد محمد نبيه حسانين عطاهللا 1607120180100839  13

   احمد مرسى السيد احمد سعد 1607120180103349  14

   احمد مصطفى احمد محمد عابدين 1607120180100770  15

   احمد ناصر احمد غازى السعدنى 1607120180100304  16

عبد العزيز عبد الجواد احمد ناصر 1607120160102882  17    

   اسراء احمد السعيد الشوادفى سعد 1607120180101462  18

   اسراء جالل مصطفى السيد 1607120180100476  19

  اسراء حلمى ابوشعيشع احمد الشرقاوى 1607120180101683  20
 

  اسراء عبدالقادر محمود سعد 1607120180103347  21
 

ى محمد وهماناسراء ماهر حسن 1607120180100227  22   
 

   اسراء محمد عطوة حميدة عطوة 1607120180100478  23

  اسالم عطيه عبد الخالق المدنى 1607120180101036  24
 

   اسماء احمد محمد عبدالسالم عطيه 1607120180100109  25
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(93) 
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   اسماء الحسينى عبدالعزيز حسن 1607120180100794  26

   اسماء السيد عبد العظيم حسن الشربينى 1607120180100228  27

يحان عبد هللا اسماء خليل عبد السالم ر 1607120180101465  28
 السودانى

  

  اسماء سمير حامد عبدالحميد سالم 1607120180100860  29
 

   اسماء سمير محمد منصور 1607120180102769  30

   اسماء صالح طه السيد الحصرى 1607120180100305  31

   اسماء عبدالحميد يوسف خليل بتت 1607120180102414  32

يد المغازىاسماء عماد على الس 1607120180100229  33    

  اسماء مجدى عبدالروف سليمان شلوف 1607120180101604  34
 

  اسماء وحيد عباس مرسى خلف 1607120180100361  35
 

   اسماعيل محمد اسماعيل محمد نجم 1607120180101069  36

   اقبال جمال محمد على عبدالنبى 1607120180100791  37

د العطاراالء احمد عبدالفتاح السي 1607120170100720  38    

   االء السيد محمد عبد النبى السقا 1607120180100814  39

   االء حاتم ابراهيم محمد عماره 1607120180100753  40

   االء رضا محمد محمود اسماعيل 1607120180103217  41

   االء عصام توفيق ابراهيم 1607120180101166  42

سعودالحسين رمضان عبدالونيس محمد م 1607120180100840  43    

   السيد منشاوى محمد السيد عبد الجليل 1607120180101501  44

  الهام ثروت صقر يونس 1607120180101868  45
 

  الهام شحاتة محمد احمد خطاب 1607120180102983  46
 

  الهام على احمد احمد خميس 1607120180100619  47
 

   الهام على محمد عبدالغنى 1607120180101395  48

  امل احمد على رمضان مصطفى 1607120180100799  49
 

   امل السيد ابراهيم ابواليزيد فرحات 1607120180100755  50
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قم ر لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة                         علـــــم النفـــسقسم  

(94) 

 انصـــــــراف ــــــــورحضـ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   امل الشحات محمود محمد 1607120180102450  51

   امل عبده احمد عبد الوهاب عطا هللا 1607120180101737  52

   امل على شعبان عبد الرحمن عطوان 1607120180100756  53

  امل مهدى زكى ابراهيم مرزوق 1607120180102004  54
 

الفتاح احمد الهابطامنيه جمعه عبد 1607120180100042  55    

   امنيه عاطف عبد المقصود السيد شعيب 1607120180101651  56

   امنيه محمد السيد ابراهيم نصر 1607120180100338  57

   اميره السيد ابراهيم عيسى 1607120180102765  58

  اميره خالد على سالمه الجمل 1607120180101304  59
 

براهيم الرفاعىاميره رفعت محمد ا 1607120180101731  60   
 

   اميره عماد حمدى ابوالفتوح يوسف 1607120180101697  61

   اميره محمود جمعه محمد شرابى 1607120180102942  62

   اميره منصور مصطفى ابراهيم ابواسماعيل 1607120180101396  63

   امينه وليد فضل عبد البارى 1607120180101654  64

امين احمد القماش انجى جمال محمد 1607120180101205  65    

   ايات عثمان عبد الواحد حسن السماحى 1607120180100139  66

   ايات محسن شبانه حسن على 1607120180100276  67

   ايمان اشرف محمد السيد الغبارى 1607120180100277  68

   ايمان رشدى محمد محمد صالح 1607120180101852  69

د الحميد جنيدىايمان رمضان محمد عب 1607120180101050  70   
 

  ايمان عبد الاله عبد القادر عبد الاله 1607120180100096  71
 

  ايمان عبدالناصر محمد عبدالمعطى النمكى 1607120180103364  72
 

   ايمان فرحات تهامى محمود زناتى 1607120180100802  73

  ايمان محمد احمد النمكى 1607120180101777  74
 

مد رفاعى عبدالهادى علىايمان مح 1607120180101685  75    
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بد المجيد شعبانايمان منصور ع 1607120180102451  76    

   ايه ابو العز عصام الدين كامل عبد المقصود 1607120180101051  77

   ايه السيد محمد الغنام 1607120180103338  78

  ايه حمدى عبيد عبدالغفار سليمان 1607120180100546  79
 

   ايه رضا ابراهيم مبروك ابراهيم 1607120180101724  80

دالباسط قطب خضرايه صالح عب 1607120180100466  81    

   ايه عزت عبدالوهاب غازى الحبشى 1607120180101687  82

   ايه على احمد على الزاهد 1607120180103204  83

  ايه فكرى حسن دعبس 1607120180102779  84
 

  ايه فكرى عبد الكريم محمد القروى 1607120180102474  85
 

   ايه مجاهد محمد على حسين 1607120180102780  86

   ايه محمد احمد الخولى 1607120180100681  87

   ايه محمود السعيد محمود 1607120180100280  88

   ايه مسعد ابوالمكارم ابوالمكارم احمد 1607120180103344  89

   ايه مصطفى حسن وهبه درويش 1607120180100122  90

   ايه مصطفى يوسف احمد سلطان 1607120180101052  91

صر رجب يوسفايه نا 1607120180100510  92    

   بسمه اشرف جمال الدين ابوالوفا رميح 1607120180101473  93

   بسمه خالد عبد المنعم مصطفى علوان 1607120180100818  94

  بسمه قاسم ابراهيم عبد الرحمن عابدين 1607120180100372  95
 

  تغريد بشير عبدالغفار عبدالحميد 1607120180103000  96
 

محمد عبد هللا شلبى تقوى 1607120180103368  97   
 

   جهاد عبدالمقصود مصطفى المرشدى 1607120180103218  98

  حبيبه السيد عبد المنصف السيد ابو الشهود 1607120180101662  99
 

   حبيبه يوسف سعد يوسف حمود 1607120180101665  100
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   حسناء احمد محمد عبد الواحد فضل 1607120180101040  101

   حسناء السيد محمد سيد احمد بصل 1607120180102771  102

عليم محمد صبره البسطويسىحسناء عبدال 1607120180102995  103    

  حسناء فرج سليمان فرج الحنونى 1607120180100806  104
 

   حنان ابراهيم سعد محمد ابراهيم 1607120180101593  105

   حنان محمود محمد محمود الشورى 1607120180100455  106

   حنين خالد ابراهيم عبدالحميد عامر 1607120180101725  107

عصام عبد الفتاح محمد عبد الرازقحنين  1607120180100456  108    

  خالد جمعه السعيد مجاور 1607120180103211  109
 

  خضره قنديل السعيد محمود ندا 1607120180103362  110
 

   خلود احمد محمود عبده المملوك 1607120180103350  111

   خلود اسامه نبيه عبدربه محمد 1607120180101748  112

تحى محمود سليمانخلود عطيه ف 1607120180100446  113    

   خلود محمد خليل على الزعيقى 1607120180100819  114

   خلود محمد غازى محمد البحيرى 1607120180102762  115

   خلود محمد مصطفى السيد الجرم 1607120180100373  116

   خلود محمد نبيه يونس بدوى 1607120180103326  117

   خلود مكرم محمد الجنزورى 1607120180100807  118

   داليا خالد محمد يحى محمد 1607120180100657  119

  داليا ناجى احمد محمد صبره 1607120180101988  120
 

  دعاء سعد مصطفى الحايس 1607120180103353  121
 

  دعاء عماد على محمد مصطفى 1607120180102452  122
 

   دنيا حامد فاضل وفا شرشير 1607120180103209  123

ى احمد مصطفى االرناوطىدنيا مصطف 1607120180100820  124   
 

   دينا رجب ممدوح رجب احمد 1607120180100936  125
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   دينا محمد حسن اسماعيل عبدالال 1607120180100419  126

   رانا سعد احمد محمد االخطابى 1607120180100685  127

   رانيا مبروك حمزه عطيه حلفايه 1607120180103224  128

  رانيا محمود موسى شحاته عبد السالم 1607120180102453  129
 

مد علم الدينرحمة السيد مصطفى مح 1607120180100339  130    

   رحمه السيد صالح اسماعيل سلطح 1607120180101475  131

   رشا محمد عطيه عطا الفقى 1607120180100447  132

   رضا الشحات رزق ابراهيم حسين 1607120180102386  133

  رضوى السيد عرفه محمود كمون 1607120180102457  134
 

  رقيه ابراهيم محفوظ ابوزيد 1607120180101342  135
 

   رنا جمال كامل احمد زهران 1607120180100821  136

   رواء اشرف عبدالسالم خطاب 1607120180103334  137

   روان كارم محمود هاشم 1607120180101671  138

   روضه جمال عبدالفتاح جاد الكريم 1607120160101854  139

   ريهام شعبان حسن داود 1607120180100803  140

سعد على معزيهريهام محمد  1607120180100804  141    

   ساره اسماعيل السيد مطاوع 1607120180100320  142

   ساره السيد عبد هللا رمضان 1607120180101675  143

   ساره جمال محمد مصطفى زيدان 1607120180100862  144

  ساره خالد صبحى السيد زيتون 1607120180100662  145
 

  ساره خالد محمد محفوظ نوفل 1607120180102981  146
 

  ساره سمير محمد حسن الشوربجى 1607120180102241  147
 

   ساره عبد الباسط عبد الروف بغدادى 1607120180101376  148

  ساره على عبدالعزيز فيود 1607120180100385  149
 

   ساره محسن عبد العزيز محمد السمنودى 1607120180100425  150
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   ساره محمود الفاروق عبدالمقصود احمد 1607120180100321  151

   ساره محمود محمد السيد كرم 1607120180100298  152

   ساره مهدى شحاتة سالم محمد 1607120180100757  153

  ساره يوسف عبدالدايم البقرى 1607120180100340  154
 

   سالى خالد زين العابدين عبد الحميد سويلم 1607120180100233  155

   سالى عيد عبد هللا عيد بدر 1607120180101785  156

   سالى نجيب مصطفى فرج الشيوى 1607120180103348  157

   سعاد اسماعيل شاكرعلى السنهورى 1607120180101726  158

  سعديه ابراهيم يوسف ابراهيم خليل 1607120180100429  159
 

  سلمى ابراهيم عبدالوهاب محمد زلط 1607120180103346  160
 

   سلمى احمد عبدالحكيم احمد 1607120180101529  161

   سلمى السعيد السيد سلوع السعيد العتل 1607120180101130  162

   سماء احمد على عبدالكريم 1607120180100323  163

   سماح ابراهيم كمال سعد عطوان 1607120180101574  164

   سماح حمدان صالح عبدالفتاح محمد الحاجه 1607120180101001  165

   سماح محمد العيسوى عبدهللا 1607120170101225  166

   سمر عزت محمد معوض البدوى 1607120180101476  167

ر عالم سمير محمد الضلعىسم 1607120180102781  168    

   سمر محمود احمد القيم 1607120180102468  169

  سميحه عبدالحى على على حسن 1607120180101607  170
 

  سهيله صالح صادق حسن 1607120180101856  171
 

طه عبدالعال طه احمد ساره 1607120180101691  172   
 

   شروق رضا مصطفى محمود االشوح 1607120180103220  173

  شروق مصطفى احمد مصطفى االرناوطى 1607120180102782  174
 

   شفاء محمود مصطفى زعلوك 1607120180100805  175
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   شهدى محمد عبده عبده مقلد 1607120170100898  176

   شيرين على عمر محمد عمر 1607120180102356  177

   شيرين غازى الزاهى على شيحه 1607120180101443  178

  شيماء ابراهيم محمد البسيونى عبد المجيد 1607120180100483  179
 

ء جابر السيد محمد الجدىشيما 1607120180100687  180    

   شيماء حافظ عبالعزيز حافظ 1607120170101764  181

   شيماء شعبان عبدالسالم ابراهيم 1607120180102074  182

   شيماء صبحى ابراهيم شعبان النمر 1607120180100581  183

  شيماء عبد الحميد حسين حماد 1607120180102456  184
 

ز مسعد عبدالحميد خيرالدينشيماء عبدالعزي 1607120180103222  185   
 

   شيماء عبدالمحسن امين عبدالقادر البربرى 1607120180103341  186

   شيماء عصام عبد المولى احمد ابو شنب 1607120180100325  187

   شيماء ماجد محمد عبد الجيد عجالن 1607120180101853  188

   شيماء محمد محمود احمد القاضى 1607120180101732  189

   شيماء ياسر الشاذلى ابراهيم 1607120180101585  190

   صباح زغلول على سيد احمد المصرى 1607120180101608  191

   صالح عصام صالح محمد الجمسى 1607120170100704  192

   ضحى على توفيق حسانين هليل 1607120180100664  193

   عادل المغازى السيد المغازى 1607120180100191  194

الرحمن رضا بدير محمود شنح عبد 1607120170101018  195   
 

عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو اليزيد  1607120170101144  196
 واصل

 

 

  عبده محمد مصطفى مصطفى الزيبق 1607120180103340  197
 

   عبير عبد الحليم محمد ادريس الوحش 1607120180100863  198

  عبير عبد هللا محمد عبد الرحمن منير 1607120150100611  199
 

   عزت محمد محمد محمود القالوى 1607120180100067  200
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   عزه ايمن فتحى احمد الهوارى 1607120180101135  201

   عزه صالح محمد احمد محمد 1607120180103328  202

   عزيزه احمد لطفى رزق 1607120180102448  203

  عصمت عاصم االباصيرى عبدالغنى 1607120180102422  204
 

   عفاف حمدى راغب على عبدالكبير 1607120180100583  205

د ابراهيم بنعفاف خميس محم 1607120180100299  206    

   عالء عبدالسالم فايد ابراهيم فايد 1607120180103213  207

   عالء محمد محمد على الطايفه 1607120180101959  208

  علياء طارق ابراهيم محمد الشرقاوى 1607120180103210  209
 

  علياء على غازى محمد اسماعيل عبد الال 1607120170100214  210
 

مود محمد ابراهيم الحاوىعلياء مح 1607120180102489  211    

   عمرو محمد عبد الكريم عبد العال مطر 1607120180100737  212

   عمرو محمود عبدالصمد مرزوق سالم 1607120180101796  213

   غاده ابراهيم محمد ابراهيم خليل 1607120170101772  214

   غاده اشرف عطيه كامل الخولى 1607120180103336  215

مه ابراهيم جمال محجوب ابراهيمفاط 1607120180100326  216    

   فاطمه جابر نصرالدين يوسف 1607120180101157  217

   فاطمه ماهر محسن عبدالحميد 1607120180101586  218

   فاطمه مبروك على مبروك 1607120180102449  219

  فايزه احمد احمد عطا 1607120180102810  220
 

رففرحه السيد عبد اللطيف محمد ش 1607120180102242  221   
 

  كريم حسام الدين ابراهيم الرماحه 1607120180102734  222
 

   كريمه شعبان ابوالسعود احمد القارب 1607120180103332  223

  كريمه محمود يوسف محمود عوض هللا 1607120180102763  224
 

   كوكب محمود عبدالمقصود مرسى الشناوى 1607120180102785  225
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(101) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   لقاء عادل احمد محمد ابو شوشه 1607120180100655  226

سليمان ليلى محمد على ابراهيم 1607120180102761  227    

   ماجد محمد السيد محمد قاسم 1607120180100978  228

  ماجد يحى الشربينى الحسينى فرج 1607120170102765  229
 

   محمد ابراهيم محمد محمد الشافعى 1607120180101080  230

   محمد البيلى عبدالوهاب السيد محمد ابوالمجد 1607120180100193  231

سيد ابراهيم المعصرانىمحمد السعيد ال 1607120180100999  232    

   محمد السيد عبد الحى احمد المالح 1607120180102564  233

  محمد ايمن السيد محمد زيد 1607120180100742  234
 

  محمد جمعه عبد النبى عبد الفتاح بسيونى 1607120170101952  235
 

   محمد ربيع محمود محمد عطيه 1607120170100894  236

محمد ابراهيم الفرجانى محمد رزق 1607120180102806  237    

   محمد زين عامر محمد 1607120160103227  238

   محمد عبد الرازق محمد عبد الحميد حسين 1607120180100198  239

   محمد عبدالباقى ابراهيم الشناوى 1607120170101377  240

   محمد عبدالمانع فهيد مبارك العجمى 1607120180103614  241

دى سادات السيد السيدمحمد ماج 1607120180102411  242    

   محمد مجدى مسعد محمد الجسمى 1607120170100707  243

   محمد محروس محمد ابراهيم بدر 1607120170101920  244

  محمد محمود عمر السالمونى 1607120180101503  245
 

  محمود المرسى على المرسى عطيه 1607120170100417  246
 

لفتاح القطبمحمود سعيد فواد عبد ا 1607120160100141  247   
 

   محمود محمد عبدالجواد عبدالعزيز يونس 1607120180100990  248

  محمود محمد مصباح احمد مصباح 1607120180101645  249
 

   مديحه محمد عبدالمنصف محمد اسماعيل 1607120180101158  250
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(102) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   مروه السيد محمد بسيونى كساب 1607120180101478  251

   مروه حسن يوسف عنتر جناح 1607120180100824  252

   مروه عصام محمد رخا 1607120180101159  253

  مريام سعد ابراهيم سعد عوض 1607120180103212  254
 

   مريم على العطافى على شكر 1607120180103221  255

   مريم عماد حمدى عمر عبدالعزيز زيدان 1607120180103214  256

   مريم محمد المغازى فرج ابوالغيط 1607120180100238  257

   مشيره مرسى مصطفى مرسى شلبى 1607120180100585  258

  مصطفى الششتاوى محمد الششتاوى الصياد 1607120180102630  259
 

  منار الدسوقى محمد مغازى 1607120170100024  260
 

   منار رضا امين عبده منصور 1607120180100796  261

   منار زكى حسن عبد الجواد 1607120180100586  262

   منار عبد الباسط عبد الاله محمد احمد 1607120180103345  263

   منار عبدالعزيز محمد محمد فايد 1607120180102787  264

   منار عصام محمود ابراهيم الغفلول 1607120180100792  265

   منار على محمد احمد على مصطفى 1607120180101563  266

   منال محمد حلمى السيد على الضادى 1607120170102766  267

   منه هللا محمد السيد موافى على 1607120180100668  268

   منه فواد عبدهللا احمد يوسف 1607120180101003  269

  منى السيد احمد فرج سيد احمد الحجرى 1607120160100333  270
 

  منى جمال احمد جباره 1607120180101566  271
 

  منى سالم عبدالجليل محمد عامر 1607120180101610  272
 

   مها صبرى عبد العاطى حسين 1607120180101775  273

محمد حسن محمد ابو جازيةمومن محمد  1607120180100569  274   
 

   مى اكرم على امين شتا 1607120180103223  275
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 صـــــــرافان حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   مى جمال محمد ابراهيم جمعه 1607120180100003  276

   مى عواد محمد محمود جنيدى 1607120180100923  277

   مى يحيى زكريا محمد ابو هراس 1607120180100825  278

  مياده عبدالمطلب محمد محمود ابوعلى 1607120180101161  279
 

   مياده محمد يوسف السعيد 1607120180102982  280

   نادين عصام عبد الرءوف الشريف 1607120180100671  281

   ناديه اشرف غنيم غنيم اسماعيل 1607120180100439  282

   ناديه محمد عوض محمد حسن 1607120180100672  283

  ناديه محمود محمد احمد الطويل 1607120180101846  284
 

  ناريمان يسرى كمال نصار ابراهيم 1607120180101733  285
 

   ناهد شحاته احمد فراج عيسى 1607120180101279  286

   ندا على السيد على مصباح 1607120180100285  287

   ندا على منصور على عنبر 1607120180103206  288

   ندى جالل كامل عبدالمقصود فرج 1607120180101163  289

   ندى عبدالعاطى عبدالعاطى داود 1607120180101978  290

لفتاح عوض خالدندى عوض عبد ا 1607120180100376  291    

   ندى عيد مصطفى غازى النجار 1607120180100010  292

   ندى مجدى طه محمد ذكرى 1607120180101148  293

   نرمين ابراهيم عبد المجيد ابراهيم حفينه 1607120180101847  294

  نرمين محمد اسماعيل اسماعيل عبد الرسول 1607120180101292  295
 

بدالمقصود عبده مسمارنزيه نزيه ع 1607120180100292  296   
 

  نسمه رشدى السيد على اللواتى 1607120180100004  297
 

   نوال محسن عبدالفتاح محمد متولى 1607120180101294  298

  نورا محمود متولى محمود خليفه 1607120180101005  299
 

   نوره ايمن ابراهيم ابراهيم عمار 1607120180100593  300
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(104) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   نورهان ابراهيم السعيد عبد الحميد 1607120150100550  301

معة حافظنورهان ايمن ج 1607120180100651  302    

   نورهان عبدهللا ابوطالب منتصر 1607120180100809  303

  نورهان فادى محى الدين محمد بدوى 1607120180102079  304
 

   نورهان محمد احمد راشد 1607120180100344  305

   نورهان محمد احمد عيسى هيكل 1607120180102798  306

م ماضىنورهان محمد عبد الحميد عبد السال 1607120180101295  307    

   نورهان محمد عبده محمد ابونار 1607120180101263  308

  نورهان محمد ممدوح محمد ابو العنين 1607120180100927  309
 

  نورهان محمود كامل الشريف 1607120180101042  310
 

   نيرمين ابراهيم محمد عبد العزيز شرابى 1607120180101043  311

ح عبد العظيم نيرمين محمد محسن صال 1607120180101577  312
 الصردى

  

   نيره على محمد ابراهيم سالمه 1607120180101565  313

   نيروز عادل جالل عبد الجواد االخريطى 1607120180101578  314

   هاجر رفاعى رفاعى فرغلى فتح الباب 1607120180101387  315

   هاجر زيدان معروف عبد الحميد عضام 1607120180100763  316

   هاجر سيد احمد شرف الدين سيد احمد 1607120180103367  317

   هاجر عالء على احمد غريب 1607120180100334  318

   هاجر محمد السيد محمد بكر 1607120180100779  319

  هاجر منصور السيد محمد عامر 1607120180100005  320
 

  هاشم عوض ابراهيم عوض العنانى 1607120180100464  321
 

ق احمد فريجهاله عبدالخال 1607120180101346  322   
 

   هايدى اشرف على حسن البهلوان 1607120180101267  323

  هايدى عالء الدين سيد احمد خليفه 1607120170102174  324
 

   هبه سليمان محمد محمد سحالى 1607120180101734  325
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قم ر (               لجنة  لائحة جديدة ) انتظام                        علـــــم النفـــسقسم  

(105) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

326  160712018010002
6 

  هبه محمد محمود محمد سحالى
 

327  160712018010142
4 

   هدى الشوادفى رجب سيداحمد

328  160712018010247
0 

   هدى محمد عبد الرحمن محمد فضليه

329  160712018010076
4 

  هدير احمد حافظ محمد الفكس

 

330  160712018010036
7 

   هدير السيد محمد بكير حسن

331  160712018010048
7 

   هدير شكرى عبد الرحمن عبد الحميد

332  160712018010047
0 

   هدير محمد السيد محمد بدوى

333  160712018010175
0 

   هند محمد مسعد محمد

334  160712018010235
1 

د عبدالهادىورده محمد احم   

 

335  160712018010208
0 

  وفاء صالح عبد العاطى جوده

 

336  160712018010281
9 

   وفاء عبد هللا عبد هللا سليم محمد

337  160712018010092
9 

   والء ايمن االتربى ابو العز العتربى

338  160712018010269
4 

   والء عماد محمود غازى

339  160712018010277
5 

ادىوالء محمد على السيد ابوش    

340  160712018010065
4 

   والء محمد مرسى ابراهيم خليل

341  160712018010128
9 

   وليد رضا فريج السعيد المحالوى

342  160712017010103
8 

   وليد محمد حيدر بسيونى على جودة

343  160712018010093
0 

   يارا ايمن ابراهيم اسماعيل درويش

344  160712018010061
7 

عبد اللطيفياره مسعد محمد ابو اليزيد     

345  160712018010022
1 

  ياسر حسنى موسى محمد اللبودى

 

346  160712018010335
5 

  ياسمين تامر عبدالهادى عبدالغنى عجالن

 

347  160712018010069
5 

  ياسمين جمعة على عصفور
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348  160712018010334
2 

   ياسمين عاطف عبدالعزيز عشماوى

349  160712018010276
4 

روف عبد الحليم عجورياسمين عبد الحليم عبد ال   

 

350  160712018010156
0 

   ياسمين محمود عبدالمحسن محمد احمد نيل

351  160712018010333
7 

   ياسمينا صالح محمد يوسف جبريل

352  160712018010033
7 

   يوستينا مدحت ماهر فهمى جرجس

     

     

     

 

قم ر ) انتظام (               لجنة  لائحة جديدة                        علـــــم النفـــسقسم  

(106) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   احمد بسيونى عشماوى عوض 1607120160100984  353

   الشيماء السيد عبدالرحمن حماد 1607120150100268  354

   امنيه محمد مصطفى محمود احمد حسين 1607120170100446  355

  دنيا عونى قطب يوسف سليمان 1607120170100310  356
 

  جيهان مسعد بدير السيد البحيرى 1607120160100644  357
 

  على ابراهيم السيد على محمود 1607120170100902  358
 

   نعمه رمضان محمد محمد التركى 1607120160100160  359

   نعيمه احمد حسن االخريطى 1607120160100189  360

   نهله احمد احمد ابراهيم الهاللى 1607120170102213  361

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــى  من الخــــارج

   دعاء عبد الغنى عبد الغنى محمود رفاعى 1607120150101243  362

منصورليلى انيس رسمى عبد السيد  1607120160101021  363    

  هاجر محمد عبد الفتاح عبده 1607120160100107  364
 

 طـــــــلاب باقــــون للاعــــادة فرصة ثـــانيــة  من الخارج

  نعمه غازى عبد الجليل غازى 1607120150100284  365
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثـــة من الخــــارج

هام كمال اسماعيل محمود سليمانري 1607120140101682  366   
 

   وسام محمد الشحات عبدالواحد 1607120140102077  367
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 طـــــــلاب باقــــون للاعــــادة فرصة رابعــة  من الخارج

   هناء هنداوى عبدالسالم شتا 1607120130101334  368

 جطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة تاسعــــة من الخــــار

   نسمه فتوح عبد الوهاب جوهر 1607120080100848  369
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   احمد الشحات عبدالفتاح على ابراهيم 1607120170102771  370

   اسراء عبده صبحى على 1607120180101982  371

   اسراء عصام محى الدين حسانين 1607120160102423  372

  اسراء محمد احمد عبدالفتاح 1607120180103358  373
 

   اسالم احمد سعدى ابورحاب 1607120180101976  374

رحمن محمد ابوشعيشعاسماء احمد عبدال 1607120170102775  375    

   اسماء شحاته محمد خليفه عوض 1607120160102131  376
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ة جديدة ) انتسـاب (               لجنة رقم قسم  علـــــم النفـــس                    لائح

(107) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   امير سمير عبدالواحد عبدالعاطى 1607120180103357  377

   ايه اسامه ابراهيم احمد محمد 1607120180102992  378

لى الفرارجىجالله سامى السيد ع 1607120180102994  379    

  حسام بسيونى محمد بسيونى محمد 1607120170102779  380
 

   خلود ذكى الشوادفى ذكى 1607120180101986  381

   خلود منيع السيد محمد بوسف 1607120180102936  382

   دينا فكرى عبد القادر عبد المقصود 1607120170102057  383

   رامى سامح احمد محمود كامل 1607120140102560  384

  روان ابراهيم عبدالمقصود عالم 1607120180102008  385
 

  ساره ايمن صالح عبدالرازق صالح 1607120170102844  386
 

   سلمى سامح الصباحى رمضان 1607120180101993  387

   سهر السيد عباس مرسى 1607120180101994  388

   شروق اسعد سعد عبدالرازق 1607120180102447  389

 مؤهالت عليا   عوض محمد سيد الجعبرىعبد هللا 1607120180103356  390

   عبير جمال محمود حسنين مهدى 1607120180102996  391

   فوزيه اسامه شفيق لبيب عبد السالم 1607120160102333  392

   كريم خالد كامل اسماعيل العزب 1607120170102190  393

   محمد احمد المتولى الفقى 1607120170102193  394

د احمد على الشوادفىمحم 1607120170102796  395    

  محمد حمدين احمد ابراهيم 1607120180103282  396
 

  محمد سمير عطيه زهران شعبان 1607120170101754  397
 

  محمد عوض حلمى خاطر 1607120170101548  398
 

   منار محمد عبد العليم محمد احمد 1607120180102302  399

  منار محمود عيد حميده بكر 1607120180102812  400
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(               لجنة رقم  لائحة جديدة ) انتساب                        علـــــم النفـــسقسم  

(108) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

خبىمنه هللا محمد محمد حسين ابراهيم ال 1607120180102593  401    

  منى السعيد بدير الغرباوى 1607120180103360  402
 

  ناديه مصطفى ابو المعاطى عزام 1607120160102202  403
 

   نانا هشام محمد حسن البدالى 1607120170101767  404

   ندا رضا احمد محمد ابوالعطا 1607120180102933  405

   ندى محمد محمد السيد ليله 1607120180103322  406

   نهاد ايهاب محمد جالل عوض 1607120180102357  407

   نهله صالح حامد محمود عبدالحميد 1607120180103589  408

نورهان ابراهيم اليمنى عوض عوض  1607120180103225  409
 سيداحمد

  

   نورهان صبحى اسماعيل غمرى 1607120180102767  410

   هانى محمد محمد كريم محمد حسين 1607120170102378  411

   هند صبرى مخيمر الغفلول 1607120180103343  412

  ياسمين جالل عبد الهادى القلشى 1607120160102094  413
 

  ياسمين رجب عبدالحميد محمد عبد الجواد 1607120170102374  414
 

 طـــلاب مستجـــدون مؤهـــلات عليــــــــا

  احمد مصطفى احمد مصطفى المغينى شرابى 1607120180103226  415
 

 قــــــون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــا

  اسماء اشرف يونس محمود محمد 1607120160101673  416
 

   اسماء محمد على محمد خلف 1607120160101645  417

   محمد منصور شعبان كيالنى 1607120160101563  418

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــــى  من الخــــارج

  رحاب حامد زكى عبده غازى 1607120160102221  419
 

  نسرين صبحى احمد جمعه 1607120150101501  420
 

 طـــــــلاب باقــــون للاعــــادة فرصة ثـــانيــة  من الخارج

  اسراء عبد الحميد متولى طاحون 1607120150102584  421
 

  اميره صالح ابو اليزيد مخلوف 1607120150101600  422
 

مد عبدالفتاح البسيقىتسنيم اح 1607120150102607  423   
 

  عزه الشحات عبده احمد الغرباوى 1607120140103147  424
 

        (       لجنة ) (                 1985لائحة )          علم النفس                       ) انتساب(
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 انصـــــــراف حضـــــــــور االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج فرصه سادسة  ادةـــون للاعـــلاب باقـــط

 
1607120070101745 

 مفصول تجنيديا على يوسف على شتيه
 2احصاء سيكولوجى س

 شر  من الخارجقــــــــون للاعادة  فرصة تاسعة عطــــــــلاب با

تهانى شفيق احمد توفيق  1607119980100014 
 عطيه

ج نصوص تخصصية بلغة اوربية + االرشاد والعال 

+  3النفسى+ التحليل النفسى +احصاء سيكولوجى س

 " غياب " 3نصوص بلغة تخصيصة اوربية س

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 

 

140 

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

 (109لجنة رقم )    يدة ) انتظام (لائحة جد   الاثــــــار " شعبة الاثار الاسلاميةقسم  

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اثار عماد محمد ماضى 1607120180102616  1

   احمد حسن حسين الفاوى على 1607120180101240  2

   احمد عبدالحميد على مرعى 1607120180103489  3

مد كمال محمد محمد غديهاح 1607120170102329  4   
 

   احمد مسعد محمود اسماعيل 1607120180100358  5

   اسامه ابراهيم محمد االشقر 1607120180100959  6

   اسراء احمد محفوظ احمد جنيدى 1607120180102313  7

   اسراء محمد عبد الحليم احمد المرسى 1607120180101448  8

السيد بلتاجى اسراء محمد مصطفى 1607120180100479  9   
 

  اسراء هانى شعبان عبد الحميد 1607120180102502  10
 

   اسماء عبدالبديع البيلى القصبى 1607120180101313  11

   اسماء على عبد العظيم على عليبه 1607120180102472  12

   اسماعيل محمد صبرى عبده 1607120170100957  13

الفتاح السيد عبد الغنى السيد عبد 1607120180101337  14    

   الشيماء محمد يوسف عبد الواحد عصر 1607120180101849  15

   امنيه الدسوقى فريج ابوهرج 1607120180100128  16

   امنيه عادل عبد اللطيف السيد على 1607120180100467  17

   اميره خالد كمال محمد حجاج 1607120170102303  18

ديبانجى ابراهيم السيد عطوة ال 1607120170101687  19    

  انجى عالء محمد محمد جاب هللا 1607120180102850  20
 

  بسمه عبدالحميد عبدالرحمن ابراهيم سالم 1607120180102099  21
 

  حنان فكرى قطب محمد الحاج 1607120180101941  22
 

   خلود محمد سعيد احمد 1607120180101987  23

  دينا محمود ابراهيم على ابو النجا 1607120170102140  24
 

   رحمه احمد محمد حسن مهنى 1607120180103001  25
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مه ياسر فتحى عبد الوهاب الغريانىرح 1607120180101850  26    

   رشا عبدالعظيم عبدالمجيد عبدالعظيم 1607120170102295  27

   رشدى على السيد الحداد 1607120180100088  28

  ريم فاروق عطيه المتولى موسى خضر 1607120180103002  29
 

   ساره نبيل محمد عبد العال مطر 1607120180102475  30

الى السيد سعد السيد يوسفس 1607120180103036  31    

   سعد محمد عبد العزيز غازى 1607120180103047  32

   سماح احمد محمد محمد مسيوغة 1607120180101901  33

  سمر عبد الفتاح السعيد على محمد 1607120170102299  34
 

  شيرين حامد لبيب عماره 1607120180102049  35
 

والفتوح احمدشيماء ابراهيم محمد اب 1607120180100381  36    

   شيماء السيد عبدالجواد ابراهيم حسن 1607120180102587  37

   شيماء محمد بدر السيد وفا 1607120180102133  38

   عبدهللا ايمن حمدى محمد الجمال 1607120170102221  39

   عبدالناصر حسن طه حسن ذكرى 1607120180100356  40

التربىعزيزه عادل محمود احمد ا 1607120180103039  41    

   على عبداللطيف السيد علم الدين 1607120170101270  42

   فاتن السيد عبدالمنعم السيد ابراهيم 1607120180102710  43

   فارس بسيونى ابراهيم عطيه هليل 1607120180101810  44

  فارس محمد محمد محمود السيد 1607120170100557  45
 

بدرفاطمه كمال مرسى السيد  1607120180101350  46   
 

  ماجده محسن محمد ابراهيم السكرى 1607120180102202  47
 

   محمد جمال انور السيد عمر 1607120160102293  48

  محمد جوده عمر ابراهيم 1607120170102847  49
 

   محمد خليفه عبد هللا خليفه السيد 1607120170101028  50
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و محمود جمال سعد سليم متولى 1607120170102017  51    

   محمود محمد عبد الفتاح يوسف مرعى 1607120170102226  52

حمود منصور يوسف حسين حميدهم 1607120180102931  53    

  مروه عادل زكريا حسن 1607120180100666  54
 

   مروه مختار سليمان محمد سليمان 1607120180102915  55

   منه هللا محمود عبدالحليم احمد الزهيرى 1607120180100588  56

   منى محمود محمود السهيت 1607120180102443  57

ن محمد عبدالروف عتمانمومن عالءالدي 1607120170102512  58    

  ناهد على جابر عبدالحميد احمد 1607120180102093  59
 

  ندا حافظ محمد حافظ ابو المجد سعد 1607120180102901  60
 

   نرمين ابرهيم على الجوهرى منصور 1607120180102027  61

   نغم مجدى احمد مرعى قاسم 1607120180102461  62

يم على الجوهرى منصورنورهان ابراه 1607120180101979  63    

   نورهان شاكر محمد الصادق القمحاوى 1607120180102305  64

   نيره سعد المغازى خليل 1607120180101447  65

   هاجر فواد السيد جوهر صالح 1607120180102318  66

   هدى احمد مصطفى خيرهللا حسين 1607120170102216  67

السعودهدير بسيونى ممدوح ابو 1607120180103516  68    

   هدير مفرح السيد ابو الغيط جامع 1607120180102479  69

  هناء شاكر عبدالنبى محمد غباشى 1607120180102030  70
 

  ياسمين عبدهللا طه عبد القادر 1607120180102164  71
 

  يمنى عبد العزيز محمد موسى الغنام 1607120180102031  72
 

 دةطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــا

   هاله عبد الشافى البسطويسى ابراهيم 1607120160102237  73

   هشام فرج السعيد محمد ابو والى 1607120170102139  74

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثـــــانيــة  من الخــــارج

  ابتسام السيد ابراهيم عبد الواحد غالى 1607120140101120  75
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   االء ابراهيم محمود السعودى 1607120180102296  76

عصراالء رشدى عبدالعزيز فتح هللا  1607120180102586  77    

   ريهام يوسف شعبان عبد الغنى المرسى 1607120180102914  78

  سحر فرج السعيد فرج 1607120180101992  79
 

   سناء احمد على شحاته سليمان 1607120170101649  80

   لمياء عبد الحميد زايد عبد الحميد حامد 1607120180102428  81

   محمد احمد رجب ابو حمودة 1607120180102383  82

   محمد عادل السيد مجاهد 1607120170101653  83

  محمود محمد احمد محمد ابوشوشة 1607120180102567  84
 

  منى شوقى السيد على خير هللا 1607120170102323  85
 

   هاجر عبد العاطى عبد الباقى احمد عصر 1607120180102317  86

   هاجر محمد زهير محمود عبدالغنى 1607120180102097  87
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   احالم غازى سعد غازى سليمان 1607120180102682  1

   احمد حاتم محمود عبد الفتاح القمارى 1607120180100740  2

   اسماء رشدى محمد ابراهيم خليفه 1607120180101165  3

  اسماء محمد احمد زكريا احمد الكومى 1607120180102543  4
 

   االء ابوالنجاه عطيه حنيش 1607120180102664  5

   امال زينهم محمد صبرى ابواالسعاد 1607120180101182  6

   اميره ابراهيم عبداللطيف محمود عالم 1607120180100022  7

   اميره عبدالفتاح عبدالرسول الخرصاوى 1607120180103058  8

  ايمان احمد ابراهيم توكل ابراهيم 1607120180100230  9
 

لغفار عمرايمان احمد حامد عبدا 1607120180102985  10   
 

   ايمان خيرى عوض محمد عوض الطنبارى 1607120180102327  11

   ايمن عالء يوسف عبدالعزيز يوسف 1607120170100960  12

   ايه ابراهيم مصطفى فاضل 1607120180100365  13

   ايه السيد عبدالبارى السيد اسماعيل 1607120180102913  14

محمد بيومىايه بسيونى عبدالجليل  1607120180100278  15    

   ايه عبد اللطيف حسين عمر 1607120180102544  16

   ايه على حسن على القبالوى 1607120180100898  17

   بسمه اشرف السيد محفوظ القصاص 1607120180100044  18

   تسنيم احمد سعد نصار 1607120180101211  19

  تهانى محمد مبروك عبدالمقصود عمار 1607120180100045  20
 

  ثريا محسن بدير ابوالغيط الخولى 1607120180103029  21
 

  حسام ابراهيم على على موافى 1607120180100172  22
 

   خلود سالمه عبد العزيز صباح 1607120180100683  23

  خلود عبد المقصود رجب جوهر 1607120180102315  24
 

   دينا ايهاب يحى محمد عوض 1607120180102545  25
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   رانا ايمن عبدهللا محى الدين ابوخشبه 1607120180100827  26

لعبادىرضا محمود عبدالحميد ا 1607120180101617  27    

   روضه رمزى بسيونى الدميرى 1607120180102085  28

  ريم نبيل محمد القاضى 1607120180101109  29
 

   ساره رشدى مرسى ابراهيم محمد 1607120180101422  30

   ساره صالح عبدالسالم عبدالمجيد حسن 1607120180101899  31

لمزينساره عبدالفتاح عبدالغفار عبدالستار ا 1607120180100907  32    

   سميره سعيد محمد مرسى 1607120180100554  33

  شيماء سعادة رزق بسيونى الزمزمى 1607120180100107  34
 

  شيماء على محمد جمعه عماره 1607120180102837  35
 

   صابرين محمد احمد عبدالحليم عزب 1607120180101874  36

عبد الرزاق جمال عبد الرزاق محمد  1607120180100192  37
رورىالدك  

  

   عبد هللا صبرى خيرت محمد ابو النجاه 1607120180102435  38

   عبير محمد عبوده محمد حسين 1607120180102215  39

   عبير محمد على محمود ابوهيره 1607120180100052  40

   على جمعه سالمه يونس يونس 1607120180103525  41

   فاطمه احمد اسماعيل محمود فرحات 1607120180102291  42

   فاطمه طارق محمد متولى ابوالفضل 1607120180100941  43

   فاطمه فرج ابراهيم خليفه 1607120170100542  44

  فاطمه محمود البيلى يونس عبد الرحمن رخا 1607120180101353  45
 

  فرحه عيد عبد السالم السيد عجالن 1607120180102592  46
 

لجليلفوادة على عبد العظيم عبد ا 1607120180100689  47   
 

   لمياء اشرف محمد محمد الشاعر 1607120180102201  48

  محمد اشرف حسن العادلى 1607120180102503  49
 

   محمد السيد فتحى متولى ناجى 1607120180103620  50
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 (  115قسم  الاثــــــار " شعبة الاثار المصريــة   لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد شحاته عبد القادر غازى 1607120180103560  51

   محمد عكاشة عبد الرحمن منصور 1607120180102137  52

   محمد مجدى محمد عبدالنبى القصاص 1607120180101841  53

يسوى بدير عيسوىمحمود احمد ع 1607120180101497  54   
 

   مريم فتح هللا مصطفى بدر 1607120180101456  55

   مصطفى السيد جمال السيد غزالن 1607120180100302  56

   منار السعيد عطيه الفقى 1607120180100691  57

   منار رمضان حلمى حسين سعدالدين 1607120180101224  58

  منى ابراهيم حسن المنجوجى 1607120180101972  59
 

  ميرنا فخرى توفيق ذكى حبشى 1607120180100054  60
 

   ندا احمد عبد العال مصطفى 1607120180103053  61

   نغم ايمن مصطفى جوده مصطفى 1607120180102094  62

   هاجر سالمه سالمه موسى 1607120180102549  63

   هبه محمد على مظال 1607120180100396  64

حمد يوسفهنيه عبد الوهاب م 1607120180100440  65    

   وفاء ايمن على البطاط 1607120180101047  66

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   اميره احمد عبد المقصود محمد داود 1607120170101864  67
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(     لجنة   1985لائحة  ) ) انتظام(                   قسم الاثار )شعبةالاثار المصريه (

                                                )( 

 انصـــــــراف حضـــــــــور االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج تاســــعة طــــــــلاب باقــــــــون للاعادة فرصة

 160712006010161
6 

  حي رمضان عبد العليمسامح فت
 اعمال السنة 
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 (115قسم  الاثــــــار " شعبة الاثار المصريــة   لائحة جديدة ) انتساب (    لجنة رقم )
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   رنيم مختار مصطفى محمد شتا 1607120180102546  68

   عمر محمد سالم عبدالعزيز النجريدى 1607120180103496  69

   محمد محمد بسيونى محمد طه 1607120170102382  70

  مينا وجيه عبدهللا يوسف 1607120180103480  71
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 (116لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )   الاثار اليونانية والرومانيةقسم  الاثــــــار " شعبة 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابراهيم متولى السيد عبد الحميد ابوشنب 1607120180100073  1

   احمد اشرف محمد محمد احمد 1607120180103487  2

   اسامه توفيق توفيق دقينش 1607120180100254  3

  اسراء السيد جمال كامل الساهى 1607120180101095  4
 

   اسراء عادل عبد الحافظ احمد شهاب 1607120180102314  5

   اسراء عبد المغنى عبد النبى على قشقوش 1607120180102003  6

   اسراء على على محمد فايد 1607120180102480  7

   اسالم سمير ابراهيم محفوظ نجم 1607120180102020  8

  اسماء محمد زكى السيد شتا 1607120180101011  9
 

  اسماء ناصر على على محمد زبيده 1607120180102802  10
 

   االء محمد محمد عطيه الدمنهورى 1607120180103517  11

نيه ماهر سعد عبدالقادر محمدام 1607120180102821  12    

   انس طارق عبدالواحد محمد العطار 1607120180101920  13

   ايمان عبدالعزيز عبدالجليل عبدالونيس 1607120180101469  14

   ايمان محمد ابراهيم عبدالعزيز غراب 1607120180101246  15

   ايه جمال عبدالحميد على الحداد 1607120180102969  16

   ايه محمد احمد محمد الطور 1607120180100677  17

   جهاد فوزى ابراهيم ابوالمجد البنا 1607120180102483  18

   حسناء ربيع عبد الجليل محمد عطيه 1607120180101911  19

  حنين احمد فتحى محمد 1607120180100315  20
 

  حنين عبده عيد محمد عطيه 1607120180102328  21
 

ابوالفتوح حسن السماحى خلود حمدى 1607120180101000  22   
 

   خلود رمضان السيد سيف الدين 1607120180102191  23

  داليا شريف رفعت حسين الدقدوقى 1607120180101250  24
 

   دينا السعيد ابراهيم دراز احمد ودن 1607120180102512  25
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  117لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )    رومانيةالاثار اليونانية والقسم  الاثــــــار " شعبة 

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   رحمه صبحى عبد الفتاح عبد هللا عبد الاله 1607120180102193  26

   رنا عبد العاطى على محمود الصعيدى 1607120180100169  27

   روان حواش عزت حواش 1607120180103034  28

  روضه محمد ابومندور مرشدى خليل 1607120180103035  29
 

   ريحاب احمد سعد احمد عبدالسالم 1607120180102295  30

   ساره محمد الكرزونى ابراهيم 1607120180101991  31

   سحر صادق عبد الواحد عبد الصمد 1607120180100428  32

سف ابوالعباسسهيله عطيه يو 1607120180102497  33    

  شيماء امين رجب ابراهيم رجب 1607120180102823  34
 

  شيماء حلمى محمد محمد خزعل 1607120180102199  35
 

   عبدهللا محمد محمد ابراهيم العطافى 1607120180102690  36

   عالء السيد السعيد عبد الستار كيالنى 1607120180101128  37

ودهفادى جوده جيد ج 1607120180100170  38    

   فاطمه محمد احمد ابراهيم اسماعيل 1607120180101446  39

   كريمه هشام احمد عبد الرحمن عبادى 1607120180100665  40

   لنده مالك جرجس عبده 1607120180101944  41

   محمد عثمان عبدالعزيز عثمان عبد الجواد 1607120180101459  42

   محمد على صادق عبد ربه 1607120180102134  43

   محمود عماد محروس عبدالحميد عبد العال 1607120180101824  44

  مريم فوزى شنوده رمان 1607120180102755  45
 

  منار خالد طلبه محمد عبده السباعى 1607120180102109  46
 

  منار سليمان على سليمان شاهين 1607120180101114  47
 

   منه هللا عادل يوسف احمد الشافعى 1607120180100328  48

  منه هللا محسن احمد محمد مصطفى 1607120180100587  49
 

   ميرنا نصر العربى نصر الشيخ 1607120180102960  50
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 (118لائحة جديدة ) انتظام (    لجنة رقم )   الاثار اليونانية والرومانيةقسم  الاثــــــار " شعبة 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ميرنا وحيد شحاته فريشح 1607120180101956  51

   ندا عالء الدين اسماعيل خليفة 1607120180102252  52

   نداء عالء الدين مصطفى محمد ليمونه 1607120180102477  53

  ندى السيد بدير محمود شنح 1607120180102548  54
 

   نورهان على عرفه على يونس 1607120180100331  55

   هاجر عبدالفتاح محمد عبد الفتاح فرحات 1607120180102860  56

   هند عبدالمنصف احمد ابراهيم غلوش 1607120180102181  57

   وفاء شحاته محمد احمد الشبعان 1607120180102957  58

  يارا محمود عاطف جامع 1607120180102163  59
 

سف نصير عبد الواحد نصيريارا يو 1607120180100931  60   
 

   ياسمين ياسر حسين ابراهيم حسين عبد ربه 1607120180102463  61

   يوستينا صبرى موريس ماهر خليل 1607120180102820  62

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ضحى اسماعيل عبد العزيز اسماعيل 1607120160101265  63

كريا محمد حسن نشوانعزيزه ز 1607120160100428  64    

   دينا مصطفى عبدالحميد محمد 1607120150102166  65
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(      1985لائحة  ) قسم الاثار )شعبةالاثار اليونانية والرومانية  (   ) انتظام(        

                                          لجنة )(       

 انصـــــــراف حضـــــــــور االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من الخارج  باقــــــــون للاعادة  فرصة الحادية عشـــــــرطــــــــلاب 

 1607120050101941 
 مفصول تجنيديا القاضىعبد الفتاح ابراهيم رشيد سعيد 

فى العصرين اليونانى آثار مصر 

 والرومانى  + اعمال السنة 
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 (118لائحة جديدة ) انتساب (    لجنة رقم )   ثار اليونانية والرومانيةالاقسم  الاثــــــار " شعبة 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد سيف النصر صالح محمد الخبيرى 1607120170102038  66

   ساميه محمد موسى برل 1607120180102156  67

محمد عبد الحميد محمد شرفشرف  1607120180103048  68    

  عبدالرحمن على محمد على السيد 1607120180103495  69
 

   فوزى عبد الحميد احمد عبد الحميد الصفتى 1607120160101611  70

   معتز احمد عبدالرازق عدالن المظالى 1607120170102366  71

   ناديه عز الدين محمد السيد درغام 1607120180102104  72

 بـــاقــــــون للاعــــــــادة طــــــلاب

   عالء محمد الحسينى غنيم خضر 1607120160101510  73
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) انتظام (               لجنة رقم ) لائحة جديدة             قسم  المكتبات والمعلومات

119  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابراهيم عبد هللا ابراهيم احمد حسين 1607120170100950  1

   احمد كامل عبدالسالم عبدالقادر محمد 1607120180103506  2

كر على عبدالموجوداحمد مرتضى ب 1607120170102717  3    

  احمد وائل يوسف شمس الدين 1607120180102537  4
 

   اسراء ابراهيم احمد حمايل 1607120180100226  5

   اسراء السعيد السيد عبد العزيز 1607120180101981  6

   اسراء السيد احمد محمد القاضى 1607120180102054  7

ىاسراء وليد عبد هللا شهاو 1607120180100043  8    

  اسالم رضا ابراهيم محمد بسيونى 1607120190103481  9
 

  اسماء السيد محمد على محمد 1607120180101535  10
 

   اسماء جوده محمد رجب شرابى 1607120180101055  11

   اسماء عبد المقصود جاب هللا سالمه 1607120180101010  12

   اسماء محمد ابراهيم ابراهيم العبسى 1607120180101097  13

   اسماء محمد عبد الرحيم محمد حنون 1607120180102972  14

   االء شعبان عبد العزيز ابراهيم سرور 1607120180100754  15

   االء صابر يوسف احمد شمس الدين 1607120180100110  16

   االء صالح الدين ابراهيم سيد احمد 1607120180101228  17

عيسى االء عادل بيومى بيومى 1607120180101037  18    

   االء عبدالسالم على احمد مصطفى عاشور 1607120180103465  19

  امل ابراهيم عبدالنبى احمد 1607120180103050  20
 

  امل السيد عبد القادر محمد 1607120180102298  21
 

  امل سمير عبدالشافى جمعه 1607120180102464  22
 

   امنيه محمد نبيه ابراهيم جربيع 1607120180100838  23

  اميره الذكى الجابرى خطاب 1607120170102325  24
 

   اميره بسام الشوادفى شحاته الجمال 1607120180102835  25
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لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )             المكتبات والمعلوماتقسم  

120  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   اميره سماح عبدالعال اسماعيل 1607120190103483  26

   ايمان رفعت محمد خليل 1607120180100678  27

   ايمان سمير قطب عباس الشاعر 1607120180102473  28

  ايمان شلبى بسيونى شلبى عثمان 1607120180103509  29
 

رحمن ناجى درازايمان عبد ال 1607120180101024  30    

   ايمان عبدالباقى عبدالباقى ابوشعيشع 1607120180102873  31

   ايمان محمد حلمى عبدالعليم غازى 1607120180102321  32

   ايمان محمد صادق محمد سماحه 1607120180101933  33

  ايه ابراهيم عبده محمد سالمه 1607120180101425  34
 

بد المعطى محروس ابوخشبهايه ابوالعباس ع 1607120180102794  35   
 

   ايه السعودى طه عبدالرحمن 1607120180102993  36

   ايه بدر ابراهيم مصطفى بحبح 1607120180102244  37

   ايه عبد الغفار محمد الدرينى 1607120170101237  38

   ايه عبد المنعم مصطفى ابو سليمان 1607120180102007  39

س عبد الوكيل المصرىحبيبه توفيق يون 1607120180102211  40    

   حبيبه محمد ابراهيم ابو اليزيد خفاجى 1607120180101663  41

   حسن ابراهيم محمد حسين ابوحسين 1607120180103451  42

   حسناء محمود الحنفى محمود 1607120190103477  43

   حمدى ابراهيم ابراهيم الخبى 1607120180101773  44

على ابوحشاد حنان سعد محمد 1607120180102484  45   
 

  خلود السيد جمال كيالنى 1607120180100100  46
 

  خلود عزت محمد على ابوعليوه 1607120180101543  47
 

   دعاء عبد المنعم محمد حسن ابوعلى 1607120180100832  48

  دنيا احمد السيد احمد عبد الخالق 1607120180100418  49
 

ف السحلىدنيا سمير محمد عبد اللطي 1607120180102212  50    
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لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )             المكتبات والمعلوماتقسم  

121  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   رحمة مجدى عبدالسالم السيد عوض 1607120180102987  51

   رشاد اسماعيل رشاد موسى 1607120180103457  52

   روان عادل سعد محمد ابراهيم 1607120180103456  53

  ساره الشافعى على ابراهيم 1607120180102174  54
 

   ساره خالد فواد شلبى 1607120180102366  55

   ساره محمد محمد محمد الشاذلى 1607120180102590  56

محمد عبد المنعم الزعويلىساره ياسر  1607120180101017  57    

   سمر محمد عبد الوهاب على النعيرى 1607120180102487  58

  سناء صبحى طه محمد منصور 1607120180101698  59
 

  سهام حلمى عطيه احمد ليمونة 1607120180102476  60
 

   شريف اشرف بسيونى بدوى هاشم 1607120180100349  61

السيد عبد الفتاح شرين السيد مصطفى 1607120170101878  62    

   شيماء ايمن محمود محمد 1607120180101789  63

   شيماء حسن فواد يوسف مطاوع 1607120180101018  64

   شيماء عبد المجيد عبد هللا محمود الزمرانى 1607120180102441  65

   شيماء محمد عبدالفضيل محمد عبدهللا 1607120180101345  66

اصر الصديق محمدضحى عبدالن 1607120190103482  67    

   عزه ابراهيم بسيونى الغرباوى 1607120180101455  68

   عال عبدالحليم سالم الشحات الديسطى 1607120180101137  69

  علياء مصطفى ابراهيم خطاب 1607120180100296  70
 

  عمر محمد البيلى غانم 1607120180100490  71
 

ينفاتن هشام محمد محمد فخر الد 1607120170101937  72  2020/2021ايقاف قيد  
 

  عهد عبد االله محفوظ ابراهيم 1607120170101366  73
 

   فلاير حمدى اسماعيل احمد زويل 1607120180102796  74

  قمر محمد السيد محمد عبدالحليم 1607120180101139  75
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يدة ) انتظام (               لجنة رقم ) لائحة جد             المكتبات والمعلوماتقسم  

122  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   كريم ايهاب محمد الدسوقى ابو على 1607120170100705  76

   لبنى جالل رشاد احمد العراقى 1607120180101167  77

لحيطاوى محمد سالمهلمياء عالء الدين ا 1607120180102492  78    

   ليندا جمال عبدالعزيز عباس السيد 1607120180102801  79

  ماجده جمعه عبد الجواد محمد حرفوش 1607120180102824  80
 

   مارينا جمال عزيز حنا برسوم 1607120180102542  81

   محمد السباعى محمد السباعى 1607120180103422  82

ناجىمحمد حسن محمد  1607120180101090  83    

   محمد حسينى محمد الجندى 1607120180101927  84

  محمود عاطف اسماعيل محمد الغريب 1607120180101644  85
 

  محمود عبدالناصر عبد العظيم عبد المنعم 1607120170101399  86
 

   محمود محمد فتحى محمد عبد الواحد خضر 1607120170102711  87

د حجازىمروه رجب السيد محم 1607120180100064  88    

   مريم عصام الدين مصطفى موسى دسوقى 1607120180101434  89

   منار عمرو عبد الهادى ابراهيم مخلوف 1607120180102825  90

   منار محمد فوزى محمود شرف 1607120180102292  91

   منه هللا ياسر على محمد عبدالسالم 1607120180102813  92

العزيز كديرهمنى احمد محمد عبد 1607120180101906  93    

   منى مسعد شعبان السيد ابو اماره 1607120180102916  94

   مها عبد الفصيح ابراهيم السيد عبد الملك 1607120180102814  95

  مى خالد عبد القادر محمد غالى 1607120180101145  96
 

  مى محمود عبد الحميد محمود سويلم 1607120170101678  97
 

ى السعيد بدير سليمانمى مصطف 1607120180102218  98   
 

   نداء سعد سليم احمد سليم 1607120180102261  99

  ندى احمد محمد عبدالسالم شعبان 1607120180103460  100
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لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )               المكتبات والمعلوماتقسم  

123  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ندى شريف محمد عبدالمقصود الشامى 1607120180100035  101

   ندى عصام سعد ابراهيم القطمة 1607120180102253  102

   ندى محمد عبده عاشور المالح 1607120180102478  103

سيد البليهىنرمين السعيد الدسوقى ال 1607120170100423  104    

  نرمين جابر احمد سليمان 1607120180100486  105
 

   نورا حسين معوض محمود 1607120180102012  106

   نوران عصام ابراهيم عبد القادر سلمان 1607120180102815  107

   نورسين جمال احمد بسيونى مرجان 1607120180100343  108

دهللانورهان فتحى احمد عبدالهادى عب 1607120180102254  109    

  نورهان محمد محسن على طايل 1607120180102255  110
 

  هاجر احمد حماد محمد محمد عمر 1607120180100332  111
 

   هاجر محمد احمد ابراهيم نعناعة 1607120180101217  112

   هاجر محمد يوسف عبد هللا يحى 1607120180102816  113

   هدى عباس على عبده حسن 1607120180100833  114

   همت مسعد احمد محمد دومه 1607120180102493  115

   هناء عالء محمد حسين جادهللا 1607120170101614  116

   وفاء ابراهيم طه سيدروحة 1607120180100694  117

   والء محمود فهمى الحمادى البيومى 1607120180101388  118

   يارا عادل صالح السيد الحصرى 1607120180100942  119

ين السيد فرج عبد الرحمنياسم 1607120180100297  120    

  ياسمين خيرى سالم حسن على 1607120180102432  121
 

  ياسمين سامى دياب عبدهللا دياب 1607120180100345  122
 

  ياسمين محسن السيد على الشاعر 1607120180101903  123
 

   يمنى عبد الناصر عبد هللا محمد موسى 1607120180102928  124

د حسام سعدالدين السيد محمد يوسف محم 1607120180103461  125
 حنفى
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لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )             المكتبات والمعلوماتقسم  

124  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ـون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاقـــــ

   الشيماء رضا محمد عبدالغفار 1607120170102579  126

   احمد عبد المنعم عبد الجواد عبد العال علوان 1607120160100030  127

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــــى  من الخــــارج

اسماء جمال مصطفى عبدالطيف محمد  1607120160100775  128
بدالسالمع  

 

 

   فاطمه اسامه محمد السيد دغيدى 1607120140101379  129

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثـــــانـــية  من الخــــارج

   نورهان محمد دويدار على دويدار 1607120110100812  130

 ــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة خـــامســــة  من الخ

   احمد محى السيد محمد سليمان 1607120130101359  131
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(               لجنة رقم  لائحة جديدة ) انتساب              المكتبات والمعلوماتقسم  

124  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد مصطفى مصطفى احمد الديب 1607120170102594  132

   اسراء ابراهيم السيد محمد عبد النبى 1607120180102645  133

   اسراء وليد محمد على النشيلى 1607120170101518  134

ار عبدالمقصوداسالم محسن عبدالغف 1607120180103501  135   
 

   الزهراء محمد عبد المحسن عبد الخالق 1607120170101533  136

   امل حسن يسن حسن محمد 1607120180103484  137

   اميره مصطفى عبدالوهاب السيد عبيد 1607120180102159  138

   ايمان جمال عبد المنعم المعزاوى 1607120180102540  139

قى فرجايه محمد محمد عرا 1607120170102522  140   
 

  بشرى فهمى كمال عباس المرادنى 1607120180102190  141
 

   ذينب محمد محمد السعيد عالم 1607120180103425  142

   راماج حسين محمود فهيم الجندى 1607120180102070  143

   رحمه رضا عطيه سيد احمد 1607120180103630  144
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قسم  المكتبات والمعلومات              لائحة جديدة ) انتساب (               لجنة رقم 

(125) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

صرىرنا اسامه عبدالنبى محمد الم 1607120180102091  145    

   ساره ابراهيم ابراهيم عاشور 1607120170102314  146

   ساره حسنى جالل محمود الكفورى 1607120180102514  147

  سلمى ياسر ابراهيم مرسى متولى 1607120180103424  148
 

   شهيره رضا عبدالكريم عبدالستار 1607120180103038  149

   شيماء محمد محمد البيلى 1607120180102092  150

   عبدالعزيز محمود محمود البيطار 1607120180103331  151

   عبده رمضان عبد المطلب عبد السالم عامر 1607120170102617  152

  عبير احمد فاروق علم الدين 1607120180102245  153
 

  عفاف على على على شنقار 1607120180102961  154
 

   فرحه رمضان على السناط 1607120180102591  155

   محمد طارق عبدالحميد عبدالحميد سالمه 1607120180103472  156

   محمد مصطفى على مصطفى حموده 1607120180103428  157

محمد مصطفى عوض هللا عبد العاطى  1607120170102630  158
 الشوكى

  

   محمود عبدهللا محمد بسيونى عبدالكريم 1607120170102784  159

   مصطفى احمد محمد احمد عزوز 1607120180103455  160

   منار محمد سيد احمد على 1607120180102496  161

   منى طارق مصطفى احمد عبدالكريم 1607120180102788  162

   مها محمد بربرى احمد التلوانى 1607120180103475  163

  نورا صبرى بسيونى عطية 1607120180103060  164
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(               لجنة رقم )  لائحة جديدة ) انتساب              علوماتالمكتبات والمقسم  

126  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   نوره عبود السيد ابراهيم راضى 1607120170101639  165

   نورهان عبدالسالم السيد محمد على 1607120180103040  166

   هاله المرسى الصديق الغريب 1607120180102877  167

   هايدى محمد منير حسين شلبى 1607120170102215  168

   هاله سعيد محمد محمد عبد الباقى 1607120140102514  169

   هبه احمد مرسى سالم 1607120150101497  170

   والء عبد المجيد احمد الباجورى 1607120180102471  171

صطفى محمد محمد شعبانياسمين م 1607120170102627  172    

 طــــــلاب مؤهلات عليــا مستجــــــدون

   منى محى الدين محمد فاضلى 1607120180103427  173

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ساره محمد فهمى المنفى 1607120140102447  174

   سمر محمد الظريف الغندور 1607120160103011  175

   سميه السعيد محمد عمر فيود 1607120140102949  176

   مصطفى قطب احمد عبد المجيد ابوالعز 1607120160103194  177

   نجالء جمال عبداللطيف العطار 1607120170101679  178

   هاله محمود بدير محمد الساعى 1607120170102623  179

   هناء انس عبدالجواد على ابوالفروح 1607120150101553  180

   ياسر محمد فكرى البيلى الشناوى حطب 1607120140102942  181

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولـــــى  من الخــــارج

   سحر السيد عبد الصمد محمد 1607120160102069  182

   محمد شهدى احمد بدران غنيم 1607120140102938  183

 ـــة  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثــالث

   ملكة عبد الخالق عبد السالم عبدالخالق علوان 1607120140102520  184
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 (127لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )  " شعبة اسلامى" ية قسم  اللغات الشرق

 رافانصـــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ازهار ياسر احمد محمد الرشيدى 1607120180100826  1

   اسماء سعد رزق عبد العال 1607120180102623  2

   االء كمال زيدان صباح 1607120180101233  3

  اميره فهيم احمد الشرنوبى 1607120180103203  4
 

   ايمان محمد مهدى عبد الرازق 1607120180100679  5

ه رضا منسوب حسن البنااي 1607120180101686  6    

   ايه صبحى عبد العزيز محمد 1607120180101655  7

   ايه محمد عباس على ريحان 1607120180100294  8

  حبيبه ماهر احمد على 1607120180102853  9
 

  حنان احمد مصباح ابراهيم الشحات 1607120170102145  10
 

   دينا جالل فواد محمد ابو قادوم 1607120170101827  11

   رحمه اسامه عبد الرحمن محمد ابوالعال 1607120180103198  12

   ساره عبدالفتاح عبدالباسط هنداوى ابوعيانه 1607120180102466  13

   ساره مصطفى الششتاوى الششتاوى غريبه 1607120180102082  14

   سلمى هانى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 1607120180101678  15

بدالعزيز عادل عبدالعزيز خليفةع 1607120180102539  16    

   عمرو فتحى ابوالفتوح احمد وهيب 1607120180102925  17

   محمد صالح احمد احمد عيسى 1607120180100985  18

   محمد مسعود منجد غريب قاسم 1607120180102018  19

  محمد مصطفى درويش مصطفى المدخوم 1607120170101979  20
 

محمود ابو شعيشع الشهاوىمريم رضا  1607120180102547  21   
 

  مصطفى رمضان محمود على ريحان 1607120180100087  22
 

   منار ناجى محمد منصور سيد احمد عمر 1607120180101115  23

  مى فوزى محمد حريزى 1607120180101973  24
 

   ندى نزيه رجب محمد فرج هللا 1607120180100185  25

     

     

     

     

     

 

 (128للغات الشرقية " شعبة اسلامى"   لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )قسم  ا
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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

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   نورا حسن عبدالعزيز حسن المعزاوى 1607120180100674  26

   نيره محمد محمود محمد على 1607120180102902  27

   نيره يحيى زكريا يحيى مبارك 1607120180101023  28

  هبه ابراهيم محمد محمد عبد ربه جاويش 1607120180102826  29
 

   هبه هللا مجدى محمد عبد الهادى الجيزاوى 1607120180100308  30

   هدى محمد عبدالحميد محمد درويش 1607120180102338  31

   ياسمين فرحات عبدالرازق فرحات 1607120180101892  32

 ــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادةطــ

  حسن احمد احمد عطا ظافر 1607120170100126  33
 

  دعاء صبرى حامد متولى البحيرى 1607120160102734  34
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

    
 

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

 

 (128(     لجنة رقم ) ة اسلامى"   لائحة جديدة ) انتسابسم  اللغات الشرقية " شعبق



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

 يئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم الب
24/05/2022 

HEBA 
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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

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد على محمد على داود 1607120180103197  35

   ايه على على جاويش 1607120180101942  36

سعد السيد على بنهرويدا  1607120180102458  37    

  ريم سعد انور سعد الشابورى 1607120170102141  38
 

   عمر ابراهيم حسنين حسن حسنين 1607120170102449  39

   والء السعيد احمد الدهراوى 1607120180102303  40

   يوسف ابراهيم محمد علي 1607120180102281  41

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ريهام ابراهيم زكى حوطل 1607120150101523  42

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

    
 

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

 

 (129قسم  اللغات الشرقية " شعبة عبــــرى"   لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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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

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس م االكاديمى الرق مسلسل

   ابتسام حسام رمزى عبدالمعطى ابو المجد 1607120180100271  1

   اسراء محمد بسيونى رامون 1607120180101755  2

   الدسوقى حسان الدسوقى عبدالجليل اسماعيل 1607120180100138  3

حمود ابوشعيشع محمداميره ابوزيد م 1607120180101652  4   
 

   امينه احمد سالم عثمان 1607120180100002  5

   ايمان ابراهيم محمد خليل بركات 1607120180102518  6

   ايمان احمد عبد السالم الكباش 1607120180102805  7

   ايه رجب محمد عباس كسبه 1607120180102822  8

  خلود محمد السيد القمرى 1607120180100129  9
 

  دميانه اشرف مسعد صليب 1607120180102172  10
 

   رنا عبد الحميد السيد مصطفى حسن 1607120180100660  11

   سلمى سمير السيد عفيفى 1607120150100606  12

   سماء عصام قاسم احمد على المحروق 1607120180102952  13

   عبدهللا مصطفى االمام حجازى 1607120180102947  14

مر على ابراهيم على حمادع 1607120170101799  15    

   مالك عبد الجليل السيد عياد 1607120180101639  16

   محمد السعودى ابوالفتوح وهيب 1607120180101357  17

   مروه عماد الدين عبدالقادر حسن صالح 1607120180100887  18

   مريم محمود احمد محمد عيد 1607120180100183  19

ه محمد محمود الطنطاوىمنه هللا نبي 1607120180100532  20   
 

  نهاد فتحى محمد فرج مصطفى 1607120180103201  21
 

  نوال حسان رجب صالح عشوش 1607120180102269  22
 

   هاله محمد ابو الفتوح ابو العطا 1607120180100797  23

  هدير بالل محمد بالل الحمراوى 1607120180102121  24
 

 ادة فرصة اولـــــى  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــ

   رضا سيد محمد التهامى 1607120130101614  25

     

     

     

     

 

(     لجنة رقم  ــرى"   "   لائحة جديدة ) انتسابقسم  اللغات الشرقية " شعبة عبــ

(129) 
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 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2021/2022 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالفكشوف حضور وانصراف 

 وى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المست –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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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

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   فاطمه هالل عبد اللطيف فتح هللا عبد اللطيف 1607120180102113  26

   ياسمين محمد عبد العزيز يوسف الدمياطى 1607120180102681  27

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  روان رضا السعيد سيد احمد المغربى 1607120170101798  28
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