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 (   1  الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )        اللغت العربيت                قسن    

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أالء ماهر مبروك عبدالحمٌد 2060216126267061  1
 

متولى سلٌتأٌه محمد عبدالعزٌز ال 2060216126267062  2    

   احمد جمال احمد احمد الدٌب 2060216126267171  3

   احمد هاشم جالل عبد الرازق 2060216126267061  4

  اسامه محمد ابراهٌم جالل الشبٌنى 2060216126267277  5
 

  اسراء السعٌد حسن غرٌب 2060216126267162  6
 

  اسراء حاتم السٌد عبد الملك 2060216126267267  7
 

   اسراء عبد الجلٌل عبد الجلٌل عبد الداٌم 2060216126267660  8

   اسراء كرم على غالى 2060216126267772  9

   اسماء الشحات عبدالهادى محمد حجازى 2060216126267600  11

  اسماء سعد محمد طه ابوسعده 2060216126267171  11
 

   االء محمد عوض هللا عبدالعاطً 2060216126267061  12

   االء هشام محمد الغمرى السنكرى 2060216126267611  13

   امل فتحً محمد عباس مرسً 2060216126267267  14

   امٌرة محمد محمد حسن زهران 2060216126267661  15

   امٌره على محمد بٌومى 2060216126267070  16

  امٌره عنتر عباس محمد 2060216126267616  17
 

على الحرونامٌره محمد ابراهٌم  2060216126267221  18    

  اٌمان عبد العال زكرٌا امٌن عبد العال 2060216126267061  19
 

  اٌمن محمد فؤاد احمد عربان 2060216126267707  21
 

   اٌه احمد فرج عمر الشهاوي 2060216126267161  21

   اٌه عبدالرسول محمد ابراهٌم عبدالفتاح 2060216126267007  22

بدالعزٌز ابوزٌداٌه محمد حامد ع 2060216126267666  23    

   بسمه محمد عدلى ابو المعاطى 2060216126267077  24

   جهاد حسنى حسنٌن محمد الحسانٌن 2060216126267611  25
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 (   2 الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  اللغت العربيت                        قسن 
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  حنان رضا محمد حسٌن جاد مطاوع 2060216126267102  26
 

   خلود عبد العال رزق عبد العال جاوٌش 2060216126267076  27

   خلود علً عثمان محمد 2060216126267061  28

ٌاوىدعاء نصر ابوالٌزٌد ابراهٌم المن 2060216126267617  29    

  دنٌا عبد المنعم محمد محمد جعفر 2060216126267770  31
 

  رحمه مجدى ابراهٌم ابراهٌم البلقٌنً 2060216126267706  31
 

  رغد ابراهٌم جاد احمد ابوشعٌر 2060216126267170  32
 

   رقٌه أحمد محمد برعى حمامه 2060216126267177  33

هرنا محمد السعٌد خلٌل غربٌ 2060216126267177  34    

   روان محمد عبد الجواد العباسى 2060216126267760  35

  روهندا محمد عبد هللا مخٌمرابوغازى 2060216126267011  36
 

   زٌنب صفوت ابراهٌم عبد الرازق ابو شعٌشع 2060216126267111  37

   ساره بدران محفوظ عبداللطٌف بدر 2060216126267716  38

سعٌد ابراهٌمساره حمدى على ال 2060216126267071  39    

   سلمى محمد مصطفى محمد بدوي 2060216126267261  41

   سمٌره ابراهٌم المرسى محمد حسن 2060216126267170  41

  سهٌر صابر عبده عوض جمعة 2060216126267070  42
 

   سهٌلة شاكر عوض عبد العزٌز محمد 2060216126267672  43

ؤفسهٌله هٌثم تاج الدٌن عبدالر 2060216126267111  44   
 

  سورٌا السعٌد عبدهللا ابراهٌم الفار 2060216126267707  45
 

   شاكر طلعت جابر موسى 2060216126267166  46

   شرٌن ابو زٌد محمد مهنا 2060216126267116  47

   شهاوى اشرف عبدالواحد فوده 2060216126267707  48

   شهد راضى الدسوقى على السٌد 2060216126267001  49

   شهد محمد محمود عبداللطٌف محمد 2060216126267160  51
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 (   3الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  اللغت العربيت                        قسن 
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هشام إبراهٌم محمد الزغبًشهد  2060216126267706  51   
 

   عائشه شرف بسٌونى احمد حسن 2060216126267101  52

   عالء ابراهٌم محمد علً حوٌله 2060216126267161  53

   عمر عبد هللا نجاح حٌان 2060216126267727  54

  غاده حسام السعٌد مصطفى حموده 2060216126267601  55
 

عبده فتحً صبري فتحً مصطفى 2060216126267776  56   
 

  فوزٌه محمد عبد العظٌم ابراهٌم محمد 2060216126267600  57
 

   ماجدة فتح هللا عبداللطٌف محمد فرج 2060216126267172  58

   محمد عبد الكرٌم عبد هللا عبد العزٌز رزق 2060216126267161  59

   محمد أحمد علً أحمد على الغتورى 2060216126267616  61

احمد محمد علً برلمحمد  2060216126267107  61   
 

   محمد السعٌد احمد محمود الشعراوى 2060216126267720  62

   محمد اٌمن محمد محمد المازنً 2060216126267210  63

محمد شرٌف السٌد عبد المجٌد عوف  2060216126267712  64
 المزٌن

  

   محمد عبدالرازق عبدالرازق حسن ٌوسف 2060216126267717  65

حمد عزت احمد ابراهٌم علًم 2060216126267607  66    

  محمد ماهر كامل عبد الغفار محمد مجاهد 2060216126267010  67
 

   محمد محمود عبدالرحمن محمد محمد 2060216126267170  68

  مرٌم عادل على عبده شمر 2060216126267100  69
 

  مرٌم معوض السٌد عبدالعزٌز صالح 2060216126267771  71
 

ى اسماعٌل كمال عطا الشامًمصطف 2060216126267076  71    

   منال علً محمود محمد مرسى 2060216126267672  72

   منه هللا عبدالحمٌد ابراهٌم محمد كروان 2060216126267716  73

   منى السٌد عوض سالم عمار 2060216126267016  74

   منى محمد بدٌر محمد شاهٌن 2060216126267621  75
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 (   4الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  اللغت العربيت                        سن ق
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  مً عادل محمود محمود رضوان 2060216126267006  76
 

   مٌرفت امٌن متولى امٌن 2060216126267606  77

   مٌرنا رمضان ابوالفتوح احمد عبد الباقً 2060216126267017  78

   نبٌله حامد عبد العزٌز حامد حسن 2060216126267601  79

  ندى عمر شهاوى صبره سعد 2060216126267612  81
 

  ندى منتصر على عبد العزٌز السقا 2060216126267767  81
 

  نور عصام محمد عبد الحافظ حسن 2060216126267061  82
 

   نور محمد محمد سالم مندور ابوزٌد 2060216126267007  83

   نورا وائل بسٌونى حسن على 2060216126267671  84

   نورهان ابوالمجد محمد حسن محمد 2060216126267611  85

  نٌره طارق عبدالفتاح وهٌب 2060216126267667  86
 

   هاجر حسن عبد النبى عبد الرؤف محسن 2060216126267602  87

   هاجر عصام محمد حماد ابراهٌم 2060216126267010  88

   هانم حجاج محمد عبد الحمٌد قطب 2060216126267117  89

   هٌام ابراهٌم عبدالغفار الشٌخ 2060216126267660  91

   هٌام صابر زكرٌا المرسى 2060216126267172  91

  وسام محمد زكرٌا فرٌد غازي 2060216126267170  92
 

اسمٌن حسن محمد خبٌري أبوخوخهٌ 2060216126267116  93    

  ٌاسمٌن عزت فتح هللا الدلجمونى 2060216126267277  94
 

  ٌاسمٌن ممدوح سالمه مصطفى المنوفى 2060216126267060  95
 

   ٌوسف محمد عبد الحمٌد المتولى 2060216126267106  96

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

لسٌد سٌف النصر احمد عبد المجٌدخدٌجه ا 2060216126261610  97    

   ضٌاء طاهر الرفاعى على 2060216166266627  98

   محمد رمضان محمد بٌومى الشٌخه 2060216126261611  99

   هشام محمد السعٌد محمد ابوشعٌشع 2060216166261111  111
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 (  5 (               جلنت رقن )   ) انتسابالئحت جديدة اللغت العربيت                        قسن 
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  أسماء سعد حلمى راشد عبده 2060216126261101  111
 

   آالء عبد الفتاح عنتر عبد الفتاح 2060216126261667  112

مآٌه سعٌد رشاد خلٌل ابراهٌ 2060216126262616  113    

   احمد صبري عبد الجلٌل محمد الغندور 2060216126261707  114

  احمد محمد عبد الستار عبد الحمٌد الحشاش 2060216126261077  115
 

  اروه توفٌق كمال قطب السحماوى 2060216126261010  116
 

  اسراء حاتم سعد أحمد 2060216126261121  117
 

   اسراء علً عبد العزٌز خاطر 2060216126262171  118

   اسراء محمد صالح ابوزامل 2060216126261101  119

   اسراء محمد محمد عبد الوهاب بدران 2060216126261012  111

  اسماء ضٌاء عبدالمنعم مصطفى المتولى 2060216126261111  111
 

   اسماء عزٌز خضر عبدالعزٌز 2060216126261106  112

   اسماء محمد محمد عبدالعزٌز الرفاعى 2060216126261016  113

   اسماء محمود عبدالمجٌد الكاشف 2060216126261261  114

   االء عبد المعبود عابدٌن طاٌل 2060216126261676  115

   االء محمد سعٌد مغازى الرٌس 2060216126261066  116

  االء ممدوح محمد ابراهٌم جاد هللا 2060216126261112  117
 

   الشٌماء جمال مسعود عبدربه 2060216126261102  118

  امانى محمد فوزى السقا 2060216126261277  119
 

  امنٌه سمٌر احمد محمد شوق 2060216126261007  121
 

ابراهٌم محمد ابوسعده انغام 2060216126261172  121    

   اٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم عوض 2060216126261710  122

   اٌمان بالل عبد اللطٌف راضى سٌف 2060216126267621  123

ٌمان رضا محمود منصور محمودا 2060216126261111  124    

   اٌناس فرحات سعد السعٌد عبدهللا الشرقاوى 2060216126261177  125
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 (  6(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتساباللغت العربيت                        قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌه اٌمن محمد ابراهٌم فرحات 2060216126261172  126
 

   اٌه سمٌر محمد عبد ربه 2060216126261270  127

   اٌه ناجً محمد عبده النجار 2060216126261012  128

   اٌه وهاب مصطفً محمد العربً 2060216126261011  129

محمد عبدالنبى عالء  بالل عبد الستار محمد 2060216126261011  131
 الدٌن

 

 

  تسنٌم البٌلى محمد البٌلى ابراهٌم 2060216126261616  131
 

  جهاد السٌد عبد الحمٌد السٌد 2060216126261122  132
 

   حبٌبه احمد عبد الحمٌد السٌد نصر 2060216126261676  133

   حبٌبه عاطف حامد محمد الخٌاط 2060216126261671  134

محمد عبد الرازق الفقى حنان 2060216126261106  135    

  حنٌن سامى ٌوسف محمد عبدالنبى 2060216126261600  136
 

   حٌاه حجازى رجب حجازى 2060216126261167  137

   خلود سالم محمود سالم ٌوسف 2060216126261771  138

   دالٌا محروس ابراهٌم خلٌل 2060216126262602  139

   دالٌا محمد حسن عبدالحمٌد 2060216126261170  141

   دعاء ابراهٌم المهدى عبد العاطى ابراهٌم 2060216126261766  141

  دعاء السٌد كمال الزعزوع 2060216126261600  142
 

   دعاء خالد محمد محمد 2060216126261260  143

  دنٌا ابراهٌم خلٌل الدهراوى 2060216126261217  144
 

  دنٌا بالل بدٌر محمود مغازي 2060216126262160  145
 

   راندا رمضان سالم احمد خوخه 2060216126261021  146

   راوٌة ابراهٌم احمد محمد على 2060216126261711  147

   رنا رضا ابو الفتوح محمد العساسى 2060216126261020  148

   رنا صبح محمد مصطفً عبد العال أبو صقر 2060216126262672  149

   روان شعبان بسطوٌسى بٌلى الخمٌسى 2060216126262661  151
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 (  7(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتساباللغت العربيت                        قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  روان محمد عبد المقصود حلمى السقا 2060216126261106  151
 

   روان محمود حلمى محمد منصور 2060216126261101  152

رٌهام عبد الحكٌم الشناوى عبد الحكٌم  2060216126261071  153
 االشمونى

  

   زٌاد رضا احمد احمد عبده 2060216126261761  154

  ساره حامد حمدان محمد جاد 2060216126261716  155
 

  ساره عبد الحلٌم محمد صبره 2060216126261026  156
 

  ساره محمود محمد عبد الغفار صبره 2060216126261677  157
 

   ساره ممدوح محمد محمد خفاجى 2060216126261261  158

   ساره ٌوسف محمد عمر محمد 2060216126261770  159

   سحر حجازى عبد الكرٌم حجازى شحاته 2060216126261211  161

  سحر حماده عبدالستار على عبد السالم 2060216126262601  161
 

   سدٌم سامى ابراهٌم عبده القصبى 2060216126261611  162

   سعاد احمد مصطفى مصطفى عبٌد 2060216126261116  163

   سمٌرة عبد الحكٌم محمد محمد الدٌهى 2060216126261776  164

   شروق ولٌد احمد بسٌونى حجازى 2060216126261622  165

   شهد ابراهٌم السٌد السٌد الشٌتانى 2060216126267661  166

  شهد مجدى مشحوت ابراهٌم على 2060216126261717  167
 

   شٌماء عبدالغنى عبد الفتاح عبد الغنً داود 2060216126261722  168

  صافٌه محمد عبد المنطلب على الدٌن 2060216126261721  169
 

  عبٌر عجمى ابو السعود محمد كنفاش 2060216126261716  171
 

   فاطمة محمد على حسن على 2060216126261611  171

   لٌلى السٌد محمد على 2060216126261661  172

   محمد اشرف فتح هللا محمد 2060216126261171  173

   محمد رجب فتحى القاضى 2060216126261116  174

   محمد على محمد احمد القصبى 2060216126261700  175
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 (   8جلنت رقن )                 ( الئحت جديدة ) انتساباللغت العربيت                        قسن 
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  محمد متولً متولً السٌد الحنفى 2060216126261607  176
 

   محمود شرٌف كمال حجاج 2060216126261010  177

   مروان محمد عبد القادر ابراهٌم فكرون 2060216126261007  178

   مروه مصطفى عبدالفتاح ٌوسف 2060216126262171  179

  مرٌان طارق محمد رضا الدماطى 2060216126261771  181
 

  مرٌم اٌمن عبدالوهاب سالمه 2060216126267610  181
 

  مرٌم عبد الفتاح محمد محمد سعٌد 2060216126261661  182
 

   معاذ حسنى عبدالجٌد اسماعٌل 2060216126267611  183

   منار طارق فؤاد محمد احمد صالح 2060216126262106  184

   منار محمد احمد عوض محمد 2060216126261127  185

  منار مسعد محمد عبد الغنى احمد 2060216126261661  186
 

   منال سالمه سالمه محمد الجزاٌرلى 2060216126261110  187

   منً بكر بكر بكر ابوزاٌد 2060216126261111  188

شعبان احمد البنا منى طلعت 2060216126261720  189    

   مها عبد الجٌد راغب عبد الجٌد 2060216126261101  191

   مى سامى عوض محمد ابوحمره 2060216126261001  191

  نادر حماده عبد الجواد عبد الفتاح الجوهرى 2060216126261210  192
 

   نادٌه عزت محمد السٌد فراج 2060216126261060  193

حمد ندانادٌه قاسم م 2060216126262117  194   
 

  نادٌه ناصف عبدالونٌس ابراهٌم 2060216126261177  195
 

   نجالء حسنً السٌد متولً عبدالجلٌل 2060216126261116  196

   ندا رفٌق محمد عبد الرحمن فلٌفل 2060216126261717  197

   ندى محمد كامل رشوان 2060216126261766  198

   ندى محمد مغازى عبده علٌبه 2060216126261026  199

   ندى مسعد على محمود الشربٌنى 2060216126261617  211
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 (  9(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتساباللغت العربيت                        قسن 
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  نرمٌن مصطفى احمد احمد عبد هللا 2060216126267612  211
 

   نوال بدر محمد عمر رمضان 2060216126261022  212

   نورا محمد ممدوح حسن شاهٌن 2060216126261761  213

   نورة ابراهٌم عبد العظٌم ابراهٌم 2060216126261100  214

  نورهان ابراهٌم احمد ابراهٌم ابوالنجاه الحفته 2060216126261116  215
 

  نورهان عبد الرحمن محمد البٌاع 2060216126261671  216
 

  نٌره الشناوى عبدالمقصود موسى 2060216126262606  217
 

   هاجر سعد كمال احمد ابورواش 2060216126267670  218

   هاجر سعٌد رمضان ابراهٌم ماضً 2060216126261620  219

   هاجر صالح عبد الفتاح حامد منصور 2060216126261661  211

  هاجر فؤاد محمد عٌد 2060216126262616  211
 

   هدٌر حسٌن رمضان محمود عبدهللا 2060216126261710  212

   هدٌر عبد الحلٌم احمد القنه 2060216126261070  213

   هناء رضا محمود عبد الجواد عبد الرؤف 2060216126261676  214

   هٌام ٌسن احمد احمد سالم 2060216126261110  215

اجً علً حسنوالء ن 2060216126261170  216    

  ٌاسمٌن عبد الفتاح عبد الفتاح ابو هٌكل 2060216126262607  217
 

   ٌاسمٌن عبدهللا حسن محمد حسن 2060216126261671  218

  ٌاسمٌن محمد عبدهللا عبدالرحمن عبدالعال 2060216126261676  219
 

  ٌاسمٌن مصباح خالد ابراهٌم زاٌد 2060216126261617  221
 

 ؤهـــالث عليــــــــاطـــالب هستجـــدوى ه 

محمد سالم ساره جمال عبد العظٌم 2060216126261660  221    

   مدحت محمد قطب على البكاتوشى 2060216126261211  222

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   احمد محمد صبحى حتحوت 2060216166267666  223

فعمر مسعد فتح هللا حامد القصٌ 2060216166267170  224    
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 (  11الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          اللغت االجنليزيتقسن 

هسل

 سل
 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  أمل رضا أحمد هالل 2060216126267060  1
 

مح عبدالمنعم على علًأمل سا 2060216126267002  2    

   آٌه أٌمن أحمد عبدالغنى خضر 2060216126267271  3

   أٌه جمال بدٌر محمد 2060216126267627  4

  آٌه عٌسى السٌد فرج 2060216126267110  5
 

  آٌه محمد العبد محمدعلى بكرى 2060216126267160  6
 

  آٌه نظمى محمد بالل الشربٌنى 2060216126267111  7
 

   ابراهٌم صبري عبدالسالم ابراهٌم أبوطبل 2060216126267716  8

   احالم احمد شلبً السٌد عشره 2060216126267027  9

   احمد ابراهٌم توفٌق السٌد ابراهٌم 2060216126267166  11

  احمد اٌمن محمد احمد عبد الباقً 2060216126267711  11
 

رحٌماحمد حسام محمد ابو شعٌشع عبد ال 2060216126267611  12    

   احمد خالد محمد عٌد 2060216126267000  13

   احمد سمٌر مصطفى مصطفى العطار 2060216126267711  14

   احمد محمود احمد عبدالمجٌد عٌسى 2060216126267771  15

   ادهم محمود احمد عبدالمقصود ابو ٌوسف 2060216126267660  16

اللاروى احمد عبد هللا عبد الواحد ه 2060216126267076  17   
 

   اسراء ابراهٌم محمد البٌلً 2060216126267101  18

  اسراء السٌد زٌدان ابراهٌم محمد 2060216126267601  19
 

  اسراء امبابى السعٌد ابراهٌم احمد 2060216126267666  21
 

   اسراء محسن صبرى اسماعٌل شحاته 2060216126267006  21

داسراء محمد احمد المرشدي محم 2060216126267620  22    

   اسماء صفوت جمعة حسن حسٌن 2060216126267017  23

   اسماء عمر عبد المجٌد عبد الخالق 2060216126267102  24

   اسماء محمود السٌد محمود عبد الموجود 2060216126267767  25
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 (   11(               جلنت رقن )  الئحت جديدة ) انتظام                         جنليزيتاللغت االقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسماء مصطفى رزق مصطفى شرف 2060216126267660  26
 

   االء نصر محمد نصر 2060216126267066  27

   الزهراء عبد البارى على سلٌمان 2060216126267071  28

   الشٌماء حسنى بسٌونى السٌد احمد 2060216126267777  29

  امنٌه مصطفى عبد ربه مصطفى هالل 2060216126267111  31
 

  انجً الشحات محمود ابراهٌم رٌه 2060216126267612  31
 

  انجى عبد الفتاح عبد الحمٌد محمد عثمان 2060216126267101  32
 

   انجى على منصور على محمد 2060216126267101  33

   انجى مندور محمد مندور الشال 2060216126267162  34

   اٌمان احمد حسن على عطا 2060216126267211  35

  اٌمان حاتم عبد الحمٌد عثمان سالم 2060216126267110  36
 

   اٌمان رجب غانم ابراهٌم ابو حسن 2060216126267017  37

   اٌمان رضا عبد الوكٌل بهجات الشك 2060216126267100  38

   اٌمان عصام السٌد عبد النبى عبد الداٌم 2060216126267617  39

   اٌمان فؤاد محمد على الشاذلى 2060216126267711  41

   اٌه خالد محمد حامد احمد 2060216126267671  41

  اٌه طلعت محمد السٌد االختٌار 2060216126267120  42
 

   اٌه عبد هللا سعد جاوٌش 2060216126267712  43

زت المتولً شرف الدٌن ابراهٌماٌه ع 2060216126267012  44   
 

  بسمه رأفت عبد الفتاح محمد زلٌخه 2060216126267771  45
 

   بسمه عادل الحسٌنى ابراهٌم البٌلً 2060216126267626  46

   تسنٌم زهدي حمودة حمودة عبدالسٌد 2060216126267027  47

   تغرٌد جمال علً عبدالرحٌم 2060216126267016  48

   جابر طارق جابر جابر الغبور 2060216126267020  49

   جنة جمال عوض محمد علً الهواري 2060216126267077  51

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                  كليـــت اآلداة                              

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

  م2021/2022 للطام الجامطي                        ول اال  طالب الفرقظكشوف حضور وانصراف 
 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 

 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌب – جبهعت كفر الشيخ–الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 55 /55 /5555 

HEBA 

 

15 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 (  12الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          جنليزيتاللغت االقسن 

 اًصـــــــراف ـــــــورحضــ نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حازم عصام البٌلى ابو زٌد موسى الرفاعً 2060216126267602  51
 

   حبٌبه احمد رمضان سعد غباشى 2060216126267062  52

   حبٌبه محمد السٌد عبد الرازق القزاز 2060216126267067  53

   حسام عادل مطاوع ابراهٌم الزٌات 2060216126267776  54

  حسناء محمد احمد جابر عثمان 2060216126267601  55
 

  حنان جمال عبد الرؤف احمد موسً 2060216126267017  56
 

  حنان محمود محمد عمار 2060216126267620  57
 

   حنٌن محمد اسماعٌل عبدالحمٌد الخولً 2060216126267026  58

   حٌاة محمد عبدالقادر محمد حامد 2060216126267060  59

لطفً مسعد السٌدالسٌدخدٌجه  2060216126267611  61    

  دنٌا عصام عبدالعزٌز رٌاض فوده 2060216126267001  61
 

   دنٌا محمد قاسم عبد الباقى الغزى 2060216126267111  62

   دنٌا محمود فاروق على سلٌمان 2060216126267667  63

   دنٌا نبٌل جوده احمد ونس 2060216126267777  64

محمد عامر دٌنا ابراهٌم على 2060216126267677  65    

   دٌنا ابراهٌم محمد ابراهٌم الفالل 2060216126267177  66

  دٌنا محمد عادل السعٌد السٌد الفرا 2060216126267200  67
 

   رانٌا رأفت المرسً ابراهٌم 2060216126267660  68

  رشا جمال السٌد احمد محمود 2060216126267117  69
 

  رشا هشام عباس محمد 2060216126267617  71
 

   رقٌه عصام محمد عبد الغفار عطوه 2060216126267106  71

   رنا السٌد السعٌد السٌد على 2060216126267101  72

   رنا محمد عبد الجلٌل طه البٌطاوي 2060216126267270  73

   رهف جمعة الشحات عبد الحمٌد على 2060216126267101  74

   رهف ولٌد عبد الخالق صالح حسن 2060216126267116  75
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 (  13الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          جنليزيتاللغت االقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  روان السٌد احمد محمد شحاته 2060216126267170  76
 

   روان اٌمن ابراهٌم ابراهٌم صالح 2060216126267111  77

   روان حمدى على الجمل 2060216126267677  78

   روان محمد عبد القادر محى الدٌن القصٌف 2060216126267011  79

  روان محمود محمود محمد سٌف 2060216126267106  81
 

  روٌدا محمد عبدالستار مشرف الشناوى 2060216126267177  81
 

  رٌحانه ٌوسف عبد العزٌز الشناوى 2060216126261672  82
 

   رٌم سامى عبد الوهاب الشناوى 2060216126267721  83

   رٌمون السٌد عوض حمد احمد 2060216126267027  84

   رٌهام كامل عبد الفتاح عبد اللطٌف البٌلً 2060216126267071  85

  زهور عاطف احمد محمد نصر 2060216126267106  86
 

   زٌاد السٌد جابر السٌد البراوى 2060216126267612  87

   ساره راغب محمد جوده سٌد احمد 2060216126267006  88

   ساره عطٌه جمعه السٌد عامر 2060216126261677  89

   ساره محمد رمضان خلٌل خراشى 2060216126267706  91

   سجود اشرف مسعد محمد حسن 2060216126267717  91

محمد احمد مهناسلمى احمد  2060216126267776  92   
 

   سلمى رجب عبد هللا رجب سرور 2060216126267110  93

  سلمى شرٌف على السٌد على 2060216126267712  94
 

  سلوى هانى محمد عبد العاطى ابراهٌم 2060216126267067  95
 

   سما أحمد معوض رمضان أحمد 2060216126267021  96

بىسمر رمزى بسٌونى محمد العرا 2060216126267176  97    

   سمٌه محمد احمد محمد زقدان 2060216126261676  98

   سهٌله احمد الشرقاوى السٌد موسى 2060216126261670  99

   سهٌله بدٌر عبد السالم بدٌر خالد 2060216126261207  111
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 (  14 جلنت رقن )               الئحت جديدة ) انتظام (                          جنليزيتاللغت االقسن 
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  سهٌله جمال محمد عبده جبر 2060216126267160  111
 

   سهٌله عبد المنعم عبد هللا عبد المنعم صالح 2060216126267111  112

ربه محمود سهٌله عصام الدٌن محمود عبد 2060216126267211  113    

   شروق محمد عبد المقصود عبد المقصود شاهٌن 2060216126267670  114

  شمس ابراهٌم ابراهٌم محمد الحورى 2060216126267176  115
 

  شهد اسماعٌل عبدالمنعم فتوح الجوهرى 2060216126267712  116
 

  شهد البرهامً ابراهٌم عبده 2060216126267777  117
 

ٌد فرٌد سالم سالم السواقشهد الس 2060216126267111  118    

   شهد جمعه اسماعٌل مساعد غزاله 2060216126267627  119

   شهد محمد فتحً محمد عبد الواحد خضر 2060216126267100  111

  شهد مصطفى كمال محمد بٌومى 2060216126267120  111
 

   شهد ٌاسر محمد سرحان 2060216126267072  112

بدالجواد الفرجانىشٌماء اٌمن فتحى ع 2060216126267017  113    

   شٌماء عادل محمد السٌد عرجاوى نصار 2060216126267126  114

   ضحى عبدالعظٌم عبدالحً عبدالفتاح 2060216126267671  115

   ضحى عصام ابراهٌم عبد الخالق عوض هللا 2060216126267002  116

  عاٌده حسن على قشقوش 2060216126267107  117
 

رضا عبد الجواد محمد مجاهد عبد الجواد 2060216126267607  118    

  عبد الرحمن عبد العزٌز فوزى عبد العزٌز القربه 2060216126261277  119
 

  عبد الرحمن محمد سالم احمد الحمادى 2060216126267611  121
 

   عبد السالم اشرف صالح مرشدى العربى 2060216126267701  121

   عبد هللا محمد سالمه محمد الموافً 2060216126267701  122

   عبدالحلٌم السعدنى بدٌر عبدالرازق السعدنى 2060216126267011  123

   عبدالرحمن احمد عبد هللا محمد نجم 2060216126267770  124

   عبدالرحمن اشرف فتحى محمد رمضان 2060216126267071  125
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 ( 15 ) انتظام (               جلنت رقن ) الئحت جديدة                       جنليزيتاللغت االقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عبدالعزٌز عادل عبدالعزٌز أبو طوٌله 2060216126267767  126
 

   عبوده ماضى محمد عبد العظٌم محمد ماضى 2060216126267110  127

دٌاب عنتر محمدعلٌاء خالد  2060216126267116  128    

   عمر زكرٌا محمد نصرالدٌن ندا ٌونس 2060216126267717  129

  فاطمة عاطف السٌد حسن الفقى 2060216126267171  131
 

  فاطمه غالً سالم سالم عبده 2060216126267007  131
 

  فاطمه فوزى عبدالعاطى محمد عٌد 2060216126267067  132
 

د الحاٌسفاطمه محمود احمد محم 2060216126267600  133    

   فاطمه محمود محمد محمد الدٌب 2060216126267011  134

   فاطمه مسعد صالح ابراهٌم خلٌفه 2060216126267176  135

  كرٌم الطحاوي الطحاوي المغازي شحاته 2060216126267117  136
 

   كرٌم خالد جمٌل احمد العجمى سالم 2060216126267116  137

سٌد المقدمكرٌم محمد احمد ال 2060216126267616  138    

   لبنى محمد ٌوسف معروف المرسً 2060216126267606  139

   ماجدة محمد عبدهللا عٌسً السواحلً 2060216126267067  141

   محمد ابراهٌم السٌد احمد على ارز 2060216126267006  141

  محمد ابراهٌم سالم عٌد سالم 2060216126267000  142
 

مد احمدمحمد ابراهٌم محمد حا 2060216126267601  143    

  محمد جمال محمد احمد سلٌمان 2060216126267676  144
 

  محمد جمال نبٌه رمضان 2060216126267010  145
 

   محمد حسام الدٌن محمود على ابو ستٌت 2060216126267007  146

   محمد حمدى عبد الفتاح عبد العاطى 2060216126267706  147

   محمد رضا صالح محمد الشحات 2060216126267070  148

   محمد رضا محمد خلٌل نوٌجى 2060216126267711  149

   محمد سامى السٌد رمضان مطاوع 2060216126267121  151
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 (  16 ظام (               جلنت رقن ) الئحت جديدة ) انت                        اللغت االجنليزيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد عبد الحمٌد الشحات محمد أبو خشبه 2060216126267016  151
 

   محمد عرفه عبدالسالم محمد هاشم 2060216126267606  152

   محمد مصطفى سعد مصطفى مراد 2060216126267671  153

   محمد ٌاسر حسان حسٌن مهران 2060216126267716  154

   محمود محمد محمد احمد عبد الحافظ 2060216126261267  155

  مرٌم خالد جمال عباس كساب 2060216126261676  156
 

  مرٌم اٌمن احمد عثمان الدوانسى 2060216126267677  157
 

  مرٌم عرفه مرسى عرفه العرٌف 2060216126267617  158
 

   مرٌم محمد محمد شعبان محمد عٌسى 2060216126267111  159

صطفى طارق عبدالحمٌد محمد حامدم 2060216126267161  161    

   مصطفى محمد عبد العلٌم محمد ابراهٌم 2060216126267071  161

  منار احمد ابراهٌم حجازى البٌلى 2060216126267002  162
 

   منار رجب عبدالماجد شلبً ابراهٌم 2060216126267610  163

   منار فتحى عبد النبى محمد محمد 2060216126267017  164

منار محمد عبد الشافى عبدالمعطى عبد  2060216126267212  165
 العاطى

  

   منار محمد مصطفى الحو 2060216126267112  166

   منه رابح محمد شرف الدٌن االحول 2060216126267707  167

  منه محمد عبدالغنً طلبه 2060216126267071  168
 

   منى محمد جالل حمزه محمد حمامو 2060216126267111  169

  منً محمد علً العزقه 2060216126267601  171
 

  مها احمد فؤاد الحسانٌن 2060216126267061  171
 

   مى صالح حامد عبدالعاطى الحسٌنى 2060216126267067  172

   مى كمال سعد شرف الدٌن 2060216126267076  173

   مى مصباح عبد ربه غنٌم عطٌه 2060216126267111  174

   نانسى نعٌم نسٌم سعد مرقص 2060216126267166  175
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 (  17 الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          اللغت االجنليزيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ندا ابراهٌم سعد عباس 2060216126267160  176
 

  ندى احمد ابراهٌم عبدالحافظ القط 2060216126267770  177
 

   ندى سعٌد عبدالستار مصطفى عبٌد 2060216126267100  178

   ندى عبدالسالم على محمد ابوالنصر 2060216126267201  179

   نرمٌن احمد عبداللطٌف عبدالرازق 2060216126267010  181

  نرمٌن رضا المتولى الدسوقى 2060216126267661  181
 

  نرمٌن رضا سعد عبدالنبى 2060216126267722  182
 

  نرمٌن نصر ذكى ابراهٌم عثمان 2060216126267106  183
 

   نهله عٌد محمد محمد الدٌهى 2060216126267100  184

   نور الدٌن باسم فتحى مصطفى الهمشرى 2060216126267026  185

   نور هللا خالد محمد غانم فرج 2060216126267676  186

رضا بدٌر احمد عبد العاطً نورا 2060216126267077  187   
 

   نورا زكرٌا عبدهللا زكرٌا حسن 2060216126267172  188

   نورا محسن محمد احمد ٌوسف 2060216126267777  189

   نوران خالد ٌوسف ابراهٌم العبد 2060216126267700  191

   نوران ناصر عبد الوهاب سالم سالم 2060216126267167  191

حمدٌن حالوه نوره احمد 2060216126267710  192    

  نورهان احمد محمد مبروك شهاب 2060216126267111  193
 

   نورهان اشرف عبد الحافظ حامد خلٌفه 2060216126267016  194

  نورهان الرفاعى محمد حامدالبحر 2060216126267167  195
 

  نورهان خٌرى كامل على عمر البستاوى 2060216126267100  196
 

    منسى عطاهللانورهان عطاهللا 2060216126267626  197

   نورهان على فوزى كامل 2060216126267071  198

   نورهان محمد عبد الفتاح على وهدان 2060216126267070  199

   نٌرة احمد احمد عبدالرحمن عبدالفتاح 2060216126267622  211
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 (  18 ) انتظام (               جلنت رقن )   الئحت جديدة                        االجنليزيتاللغت قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هاجر السٌد رمضان عبد الجواد عوٌس 2060216126267666  211
 

  هاجر عبد هللا احمد محمد العمروسى 2060216126267026  212
 

عطٌههبه احمد رشاد  2060216126267216  213    

   هدٌر ولٌد مسعد على الدٌن 2060216126267071  214

   هنا عبد الكرٌم محمد السٌد موٌنه 2060216126267266  215

  وسام اسامه الجوهرى السٌد على 2060216126261661  216
 

  وفاء حمادة صالح عبده محمد 2060216126267022  217
 

ىوفاء عبدالناصر ابراهٌم محمود الجند 2060216126267017  218   
 

   ٌاسمٌن رضا محمد الفرجانى ابراهٌم عبد هللا 2060216126267670  219

   ٌاسمٌن سعد محمد عطا هللا عطا هللا 2060216126267661  211

   ٌاسمٌن سلٌم عطٌه على سلٌم 2060216126267010  211

ٌاسمٌن طارق محمد فاروق احمد حسن  2060216126267001  212
 القرقٌرى

 

 

عطٌه مرسى عطٌه مرسى ٌاسمٌن 2060216126267061  213    

   ٌمنى ابراهٌم محمد ابراهٌم 2060216126267071  214

   ٌوسف احمد سعد محمد الشٌن 2060216126267111  215

   ٌوسف احمد عبد اللطٌف السعٌد احمد طه 2060216126267167  216

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

وله سعدآٌه سعد محمد قمر الد 2060216126267166  217    

   احمد فوزى اسماعٌل اسماعٌل عٌسى 2060216166261720  218

   حسٌن عٌسى حسٌن ٌحى 2060216166266611  219

   شرٌف ٌسرى عبدالحمٌد شرٌف خضٌر 2060216166261726  221

   فاطمه حسٌن احمد حسٌن احمد 2060216166262276  221

   محمد مصطفى عبدالجواد ابراهٌم قطب 2060216166262771  222

   مٌرام ٌاسر صاوى احمد محمد 2060216166262276  223

   نادر اسماعٌل معوض اسماعٌل شرٌف 2060216166266211  224
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 (  19 (               جلنت رقن )   اللغت االجنليزيت                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أسٌا محمود عبدالمجٌد الكاشف 2060216126262600  225
 

   آٌه محمد على شحاته على 2060216126261176  226

   احمد عماد محمد على شكٌبان 2060216126261672  227

   احمد نزٌه عبد المقصود محمد ٌسن 2060216126261276  228

اء محمد شعبان محمد علىاسر 2060216126261227  229   
 

  االء ٌوسف عبد هللا ابراهٌم ٌوسف 2060216126261677  231
 

  امال الحاج عرفه عرفه ابراهٌم النٌل 2060216126261706  231
 

   امنٌه ٌحى السٌد عبدالمجٌد المصري 2060216126261606  232

   اٌمان اسامه ابوبكر محمد على 2060216126261720  233

   بسمه نمر مصطفى خلٌفه دوٌدار 2060216126261007  234

  حبٌبه محمد السعٌد حسن على 2060216126261677  235
 

   حبٌبه مصطفى عبد المنعم حسن سعفان 2060216126261166  236

   حسناء حسن رزق حسن الرفاعى 2060216126261226  237

   حسناء محمود فتحى حسن 2060216126261712  238

د الستار عقبهحال عبد السالم عب 2060216126261210  239    

   حمدى احمد محمد ابراهٌم ابواسماعٌل 2060216126261161  241

  دنٌا سعد السٌد ابراهٌم طه 2060216126267671  241
 

   رحٌل رضا محمد عبد الفتاح عبد الحمٌد 2060216126267666  242

  روان ناصر سلٌمان عبد هللا سلٌمان 2060216126261077  243
 

فً علً عبدالعزٌز الشناويرٌما مصط 2060216126261011  244   
 

   شروق احمد سعٌد احمد هالل 2060216126261602  245

   شروق السٌد محمد السٌد شتٌه 2060216126267661  246

   شمس حمدي عبد الرحٌم عبدالرحمن 2060216126261112  247

   شهد عادل سعد السٌد الزعٌم 2060216126261702  248

حالشهدى محمد أحمد الن 2060216126262660  249    

   فاطمه طارق غازى غازى جلو 2060216126261701  251

   محمد احمد عبد هللا احمد عٌسى 2060216126261711  251

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                  كليـــت اآلداة                              

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

  م2021/2022 للطام الجامطي                        ول اال  طالب الفرقظكشوف حضور وانصراف 
 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 

 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌب – جبهعت كفر الشيخ–الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 55 /55 /5555 

HEBA 

 

55 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 (   21(               جلنت رقن )   اللغت االجنليزيت                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 
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  محمد الشبراوى عبدالرحمن محمد رمضان 2060216126261777  252
 

   محمد عبدالحلٌم ابراهٌم الدفراوى 2060216126261771  253

   محمد محفوظ ابوالفتوح محمد الصعٌدي 2060216126267611  254

   مروه ماهر ابراهٌم عبد الواحد غالى 2060216126261701  255

  مرٌم أسامه حسن ذكى مصطفى الدوانسى 2060216126261767  256
 

  مصطفى محمود عبد ربه محمد شرف 2060216126267100  257
 

  منار اكرم عبد الرحٌم محمد خلف 2060216126261770  258
 

   منً ماهر صابر السٌد البسطوٌسً 2060216126261701  259

   مٌار سعد نصر طلبه عبدالمنعم 2060216126261600  261

   ندى اسماعٌل محمود الغرٌب شحاته 2060216126261672  261

  ندى محمد محمد متولى متولى بدر 2060216126262166  262
 

   ندى محمود على محمد عبد الكرٌم 2060216166267776  263

   نرمٌن رضا عبد الموجود األلفى محمد 2060216126261701  264

سعدنىنوران حسام محمد محمد بسٌونى ال 2060216126261616  265    

   هادى جمال سعد الحجازى 2060216126267101  266

   هند اٌمن محمود ابوالعز مروان 2060216126262161  267

  ٌاسمٌن سعٌد ربٌع محمد ابراهٌم 2060216126261020  268
 

   ٌوسف صفوت نسٌم ٌوسف ٌوسف 2060216126261110  269

 طـــالب هستجـــدوى هؤهـــالث عليــــــــا 

ٌوسف اسماء السٌد عبد الفتاح 2060216126261627  271      

   اٌناس ابراهٌم محمد الشامى 2060216126267167  271

 طـــالب هؤهـــالث عليــــا بـــاقـــوى لالعـــادة 

   امل عزت ابراهٌم حمزه 2060216166267717  272

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

لسٌد خلٌل العدوىاٌمان ابراهٌم ا 2060216166267707  273    

   عمر الصدٌق عبدالحلٌم محمد ابو المجد 2060216166266771  274

   كرٌم جمال بدٌر الدسوقى عمار 2060216166261261  275

   محمد احمد عباس متولى دٌاب 2060216166267716  276

   محمد سامى كمال السٌد ابراهٌم 2060216266267026  277

حسنٌن عباسمحمود عزت محمد  2060216166267717  278    

   مهند مدحت حمدى سعد عبد القادر عماره 2060216166267726  279
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   ( 21(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتظام                       اللغت الفرنسيت قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أمل محمد سالم أحمد موسً 2060216126267011  1
 

   أمٌره شعبان اسماعٌل جالل محمد 2060216126267111  2

   إٌمان عبد النبى رجب عبد العاطى محمد 2060216126267727  3

   أٌه سمٌر صبحى محمد حسٌن 2060216126267167  4

  احسان عبد العزٌز ابراهٌم ابراهٌم 2060216126267070  5
 

حلمى متولى الرٌفى ايمنمد اح 2060216126267716  6   
 

  احمد محمد عبدالوهاب ابوالمكارم عبدالوهاب 2060216126267776  7
 

  احمد نشات ابراهٌم جمعه عبده 2060216126267777  8
 

   اسراء السٌد عبدهللا محمد علً 2060216126267622  9

   اسراء رضا ابراهٌم مبروك ابراهٌم 2060216126267707  11

   اسراء فوزى حسن فوزى عطٌه 2060216126267111  11

  اسراء محمد عبد المحسن حسن نصر الدٌن 2060216126267611  12
 

   اسماء احمد دٌاب محمد المطوبسى 2060216126267217  13

   اسماء السٌد جابر امٌن اسماعٌل 2060216126267011  14

   اسماء شوقى عبدالقوى بٌومى 2060216126267171  15

   اسماء ولٌد حسن المرسً شاهٌن 2060216126267767  16

   االء محمود محمد خمٌس ابو سمرة 2060216126267117  17

  امانى محمد عبدالعاطى محمود السٌد 2060216126267610  18
 

   امنٌه رمضان احمد جمعه احمد 2060216126267117  19

  امٌرة فتحى شعبان ابراهٌم احمد رضوان 2060216126267701  21
 

  امٌره عصام على عٌاد 2060216126267007  21
 

   امٌره هانى شاكر شكشوك 2060216126267607  22

   انسام احمد عابدٌن طاٌل 2060216126267106  23

   اٌمان سامً ٌحًٌ ابراهٌم ٌاسٌن 2060216126267610  24

ٌمان محمد السٌد مرسىا 2060216126261201  25    
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 (  22(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتظام                        اللغت الفرنسيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌمان منعم ابراهٌم احمد الدستى 2060216126267761  26
 

  اٌمان ٌاسٌن محمد حسن سلٌمه 2060216126267770  27
 

  اٌه رجب فهمى عبدالحمٌد ابوطالب 2060216126267217  28
 

   اٌه رضا فتحى قندٌل 2060216126267070  29

   اٌه سالمه ابراهٌم سالمه الزغبً 2060216126267260  31

   اٌه محمد حسٌن عبد الحمٌد 2060216126267161  31

  اٌه ٌاسر حمدى نمر عوض 2060216126267102  32
 

حمد مسعود ربٌعبسمة بدوي م 2060216126267266  33   
 

  بسنت مجدى عبد ربه ابو المجد فضٌل 2060216126267002  34
 

   بسنت محسن محمد عبد اللطٌف محمد عماره 2060216126267020  35

   تسنٌم محمد محمد مرسً خضر 2060216126267016  36

   جهاد خالد محمد عبد العلٌم صالح 2060216126267666  37

نجاتً عبد المولً اسماعٌل جٌهان محمد 2060216126267772  38   
 

   حنٌن أٌمن السٌد محمد السٌد 2060216126267101  39

   حنٌن احمد على على سوٌدان 2060216126267717  41

   حنٌن السٌد كامل عثمان علً 2060216126267771  41

   حنٌن حمدٌن محمد حسٌن 2060216126267002  42

ن الشاذلىخالد ابراهٌم فتح هللا رمضا 2060216126267277  43    

  خدٌجه احمد محمد محمد عبد القادر 2060216126267007  44
 

   خلود نصر كامل منصور 2060216126267726  45

  دالٌا احمد صالح زكً زبادي 2060216126267701  46
 

  دالٌا دٌاب عبدالـله السٌد جابر 2060216126267060  47
 

   دالٌا ماهر فتحى محمود خلٌفه 2060216126267002  48

   دعاء رمضان المحمدى عبداللطٌف 2060216126267616  49

   دنٌا محمد رمضان محمد دروٌش 2060216126267067  51
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 (   23 (               جلنت رقن )   اللغت الفرنسيت                        الئحت جديدة ) انتظامقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  دٌنا ٌاسر عونً فخري 2060216126267600  51
 

  رانٌا ٌوسف ممدوح مصطفى ٌوسف خزعل 2060216126267177  52
 

  رحمه احمد محمد محمد السخاوى 2060216126267011  53
 

   رحمه محمد فتحى هاشم ابوعرب 2060216126267772  54

رضا محمد اسماعٌل عبد الوهابروان  2060216126267260  55    

   روان عبد اللطٌف سالمه ابو الفتوح 2060216126267001  56

  روفٌده علً سعد احمد 2060216126267171  57
 

  روٌدا أحمد فؤاد عبد العظٌم بدر 2060216126267106  58
 

  رٌهام عامر محمد دومه محمد 2060216126267016  59
 

زي حسٌنى جاب هللارٌهام محمد فو 2060216126267261  61    

   رٌهام محمد محمد محمد الشرٌف 2060216126267071  61

   زٌاد أشرف شعبان مصطفى 2060216126267077  62

  سارة على عبدالموجود مصطفى حسن 2060216126267001  63
 

   ساره عصام ٌحى محمود الشناوي 2060216126267160  64

ىساره على حسن محمد الصفطاو 2060216126267117  65    

   سجى محمود عبد الفتاح ابراهٌم سلٌمان الدقش 2060216126267661  66

   سعٌد محمد بكر محمد الجزاٌرلى 2060216126267601  67

   سعٌدة خالد على جاد طه 2060216126267117  68

  سلمى حسٌن ابراهٌم االبٌض 2060216126267716  69
 

   سمٌة ٌاسر قاسم سٌداحمد حجازى 2060216126267677  71

  سمٌه تحسٌن ابراهٌم محمد صالح 2060216126267100  71
 

  سهام محمد فتحى محمد احمد 2060216126267021  72
 

   شادى مسعد ذكى غازي عٌسى 2060216126267760  73

   شاهندا إبراهٌم دروٌش عبد الحلٌم السٌد 2060216126267167  74

   شروق شعبان احمد محمود سعداوى 2060216126267107  75

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                  كليـــت اآلداة                              

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

  م2021/2022 للطام الجامطي                        ول اال  طالب الفرقظكشوف حضور وانصراف 
 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 

 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌب – جبهعت كفر الشيخ–الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 55 /55 /5555 

HEBA 

 

54 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 (  24(               جلنت رقن )   اللغت الفرنسيت                        الئحت جديدة ) انتظامقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شرٌف رضا ابراهٌم عبدالحمٌد مصطفى 2060216126267261  76
 

  شمس فتحى محمد عبدالكرٌم حمودة 2060216126267011  77
 

  شهد عالء فاروق بدوى النجار 2060216126267177  78
 

   صابرٌن حسن عبدالعلٌم محمد 2060216126267001  79

   طه عصام عبدالمطلب عبدالعزٌز الدٌهى 2060216126267761  81

   عبد الرحمن على محمد عقٌده 2060216126267116  81

  عبدهللا سعد فتحً عبد السالم 2060216126267771  82
 

  عبدالمحسن عٌد عبدالمحسن ابراهٌم السواق 2060216126267701  83
 

  عبٌر عبد العزٌز الغمرى الشرقاوى 2060216126267766  84
 

   علٌاء نصر محمد عباس ابراهٌم عبده 2060216126267110  85

   فاطمه ابراهٌم محمد السٌد على 2060216126267061  86

   فاطمه احمد عبدالمنعم احمد السٌد 2060216126267072  87

  فاطمه محمود مختار احمد حسن 2060216126267062  88
 

   فرح اباصٌرى ابراهٌم محمد ابوعطٌه 2060216126267711  89

   فرح السعٌد حسن بالل 2060216126267772  91

   كرٌم محمد عبد الكرٌم سلٌمان عبٌش 2060216126267062  91

   محمد شرٌف رشاد ابراهٌم ابوالمعاطى 2060216126267607  92

   محمد عبداهللا عبدالعزٌز أبوالعطا حجازي 2060216126267707  93

  محمد فتحى احمد عبدالباقى 2060216126267710  94
 

   محمد كمال حسن حسنٌن محمد الحسانٌن 2060216126261666  95

  محمد ماهر محمد محسن البرماوي 2060216126267110  96
 

  محمد محمود محمد ابراهٌم الحجه 2060216126267700  97
 

   محمد محى الدٌن فتحى شعبان القواس 2060216126267671  98

   مرٌم صبحى زكى عبد النبى الغبور 2060216126267611  99

   منار السٌد صبحى شمس الدٌن السٌد 2060216126267000  111
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 (  25(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتظام                        اللغت الفرنسيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  منه هللا السٌد عبد الحلٌم عبد العال 2060216126267006  111
 

  منى حسن عبد اللطٌف عبد اللطٌف 2060216126267610  112
 

  منى رضا محبوب ذكى محمود مصطفى 2060216126267621  113
 

   منى عٌد فاروق ٌس عبدالجلٌل 2060216126267770  114

   مى احمد مرتضى عبدالحمٌد سٌد احمد كشك 2060216126267211  115

   مى عبد الجلٌل سٌد عبد الجلٌل 2060216126267161  116

  نبٌله بركات السٌد الزٌات 2060216126261207  117
 

  ندا عبد المحسن رشاد ابراهٌم مصطفى 2060216126267666  118
 

  ندا محمد عبد الحمٌد عبدالمجٌد نصر القلشانً 2060216126267700  119
 

   ندى احمد مختار محمد عامر 2060216126267166  111

   ندى مسعد ابراهٌم محمد عبد السالم 2060216126267211  111

احمد شوشهنها محمد فوزى السٌد  2060216126267177  112    

  نهلة لطفى السٌد فتح هللا حسن صالح 2060216126267070  113
 

   نهله السٌد محمد لوٌزو 2060216126267070  114

   نورهان السعٌد اسماعٌل ضافر 2060216126267012  115

   نورهان خٌرى عبده محمد غٌضه 2060216126267276  116

لجوادنورهان سعد احمد عبد المولى عبدا 2060216126267677  117    

   نورهان عبد الجواد عبد الجواد محمد أبو دنٌا 2060216126267270  118

  نورهان مصطفى عبده الشٌتانى 2060216126267111  119
 

   نٌره ناصر اسماعٌل زٌن الدٌن 2060216126267161  121

  هاجر خالد نٌازي عبدالعظٌم شرٌف 2060216126267171  121
 

عزٌز محمد جمعههاجر ناصر عبد ال 2060216126267166  122   
 

   هبه عبدالقادر ابوالسعود عبدالقادر خضر 2060216126267762  123

   هبه فكرى عبدالمحسن محمد احمد نٌل 2060216126267601  124

   هبه ٌاسر محمود مرجان 2060216126267771  125
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 (   26(               جلنت رقن )   ) انتظام اللغت الفرنسيت                        الئحت جديدةقسن 
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  هدى محمد نصر عطٌه عطٌه الجوهرى 2060216126267111  126
 

  هدٌر هانى شعبان عبدالمجٌد حلوه 2060216126267712  127
 

ٌلهدٌر هانى فتوح قند 2060216126267707  128   
 

   هند عبد الحكٌم سٌد احمد الدناصورى 2060216126267211  129

   وعد سامى عبد العزٌز عباس الشحات 2060216126267167  131

   والء بالل عبد الفتاح السعودى 2060216126267126  131

  والء جوده عبد الوهاب سٌد احمد وهٌب 2060216126267606  132
 

هللا ناجى بلٌح والء محمد ناجى عبد 2060216126267720  133   
 

  ٌارا زٌن مرعى حسن 2060216126267672  134
 

  ٌاسمٌن بسٌونً عٌد عبدالسالم الصٌاد 2060216126267006  135
 

   ٌاسمٌن رجب مصطفى احمد راجح 2060216126267170  136

   ٌاسمٌن عبدالجٌد عبد الحمٌد احمد عطٌه 2060216126267111  137

محمد ابو زٌد البسٌونًٌاسمٌن محمد مختار  2060216126267206  138    

  ٌاسمٌن ٌاسر احمد محمد شبانه 2060216126267170  139
 

   ٌحً عبد الحلٌم محمد حسن عبد الحلٌم عٌسى 2060216126267106  141

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

  اروى احمد محمد على الشٌخ 2060216166262077  141
 

مد محمد لٌمونةاسماء هانى مح 2060216166262177  142    

   اٌمن عبدالرحمن محمد شحاته 2060216166266171  143

   رنٌم فهمى عبد العزٌز ابو شعٌشع عبدالعزٌز 2060216166262676  144

   عمر فخرى عبدالمنعم السٌد ادرٌس 2060216166261700  145

   محمد عطٌه عبد الحلٌم ابونار 2060216166266111  146

احمد مصطفى ابراهٌم مصطفى ٌوسف 2060216166267112  147    

   نشوى هنداوى محمد الهنداوى 2060216126261200  148
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 (   27(               جلنت رقن )   اللغت الفرنسيت                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف ـورحضــــــــ نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

السٌد شرشر أسماء السٌد مصطفى 2060216126267600  149    
 

   آالء أحمد فهمى خلٌل عبد العزٌز 2060216126261017  151

   آٌه الحسٌنى محمد الحسٌنى سالم 2060216126267672  151

   احمد على على محمد السرساوى 2060216126261277  152

م خلٌل السندٌونىاسراء احمد ابراهٌ 2060216126261611  153   
 

  اسراء محمد ابراهٌم عبد الواحد متولى 2060216126262600  154
 

  اسراء مصطفً شحاته ابراهٌم خمٌس 2060216126261126  155
 

   اسراء مصطفى محمد فهمى محمود الزعفرانى 2060216126261262  156

   اسماء ابراهٌم ٌوسف محمد شوش 2060216126261022  157

سماء سعودى المعداوى حمٌدة ابراهٌما 2060216126262101  158    

  اسماء ماهر السٌد بٌومى محمد حسانٌن 2060216126261666  159
 

   اسماء نورالدٌن محمد احمد 2060216126261176  161

   اسٌل محمد كمال حسن عماره 2060216126261060  161

   امانى محمد محمد احمد السٌد 2060216126261121  162

لسٌد عبدالسالم على المعداوىامل ا 2060216126261761  163    

   امل محمد ابراهٌم محمد خلٌل 2060216126262176  164

  امٌره مجدى محمد حلمى عباس 2060216126261120  165
 

   انجى عبد الغنى مسعود محمد خلف 2060216126261117  166

  اٌمان محسن اسماعٌل محجوب رشوان 2060216126262116  167
 

د اسماعٌل مصطفى ٌوسفاٌمان محم 2060216126261202  168   
 

   اٌمان ٌاسر مختار عبداللطٌف بدر 2060216126261271  169

   اٌه محمد شحاتة محمد شحاتة 2060216126261111  171

   جهاد السعٌد برهامى السٌد زقزوق 2060216126261611  171

   حورٌة امٌن فتحى فتح هللا عصر 2060216126261007  172

ى عبدالقادر محمودخالد اشرف بدر 2060216126261662  173    
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 (   28(               جلنت رقن )   اللغت الفرنسيت                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ح السٌد على العبدخلود رضا عبد الفتا 2060216126262617  174   
 

   خلود محمد السعٌد محمود 2060216126261177  175

   دالٌا عوض ابراهٌم السبكى 2060216126261760  176

   دعاء محمد مسعد محمد الحصرى 2060216126262676  177

  دنٌا اشرف فؤاد مٌهوب عبدالونٌس 2060216126262612  178
 

لدنٌا محمد مصطفى مصطفى الرسو 2060216126261106  179   
 

  دٌنا عبد الباسط نبٌه فرحات غالى 2060216126261611  181
 

   دٌنا عبدالمحسن زكرٌا الشٌخ 2060216126261112  181

   ذكرى عبدالحى عباس السٌد 2060216126267610  182

   رحمه عبد السالم قطب عبد السالم نعناعه 2060216126261071  183

  رحمه محمد عكاشه احمد عٌد 2060216126267620  184
 

   رشا حسٌن محمد السٌد الحداد 2060216126262177  185

   رقٌه على محمد محمد 2060216126267662  186

   روان السعٌد عبد الجلٌل احمد حجازى 2060216126261672  187

   روان على السٌد محمد الدسوقى 2060216126267621  188

   روان محمد حامد السعودى 2060216126261206  189

ان محمد عبدالغنى فوده العطافًرو 2060216126267266  191   
 

   روان هانى محمد السٌد بهى الدٌن 2060216126261060  191

  رودٌنا رضا هدٌات على رضوان 2060216126261627  192
 

  رٌم جمٌل طه عبد الحمٌد احمد عطٌه 2060216126261001  193
 

   سحر حمد هللا محمد صادق ابوزٌد 2060216126261777  194

   سمٌره حسٌن ابراهٌم محمود ابوالمجد 2060216126267611  195

   شادٌه عصام احمد احمد الفحام 2060216126261700  196

   شهد خالد سلٌمان سالم الشهاوى 2060216126267611  197

   شٌماء حماد ابو المجد محمد 2060216126261177  198
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 (  29 (               جلنت رقن )   ئحت جديدة ) انتسابال            اللغت الفرنسيت            قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شٌماء سالم محمد عطاهللا 2060216126261000  199
 

   ضٌاء عبد الغنى محمد سلطان 2060216126261017  211

سٌد السٌدعبدالحمٌد محمد عبدال 2060216126261121  211    

   عبٌر أسامة عبد الباسط رمضان 2060216126261260  212

  عبٌر السٌد محمد السٌد النجار 2060216126262611  213
 

  علٌاء خالد ابوالٌزٌد محمد كروان 2060216126261612  214
 

  علٌاء محمد أمٌن محمد الكفراوي 2060216126267606  215
 

ٌشغادة محمد محمود حسن غب 2060216126261601  216    

   فاتن محمود كمال اسماعٌل محمد 2060216126261661  217

   فداء عبدالغنى مرسى حسن صالح 2060216126261160  218

  فٌفى كمال احمد عبدالمقصود 2060216126261711  219
 

   لمٌاء عبدالنعٌم على على عامر 2060216126261776  211

   مرٌم اشرف ابراهٌم السٌد اسماعٌل 2060216126261012  211

   مرٌم عبد العزٌز محمد مسعد السٌد شوشه 2060216126261717  212

   مرٌم عبدالغنى السعٌد حسٌن سالم 2060216126261271  213

   منار احمد مصطفى محمود البرماوى 2060216126261206  214

  منه هللا جاد كمال جاد ابوحالوه 2060216126261011  215
 

   منه هللا عالء غازى صالح 2060216126267611  216

  منه هللا ناصر سلٌمان عطوان محمود 2060216126261162  217
 

متولً عبودالمتولً السٌد ال منه 2060216126267677  218   
 

   منى ابراهٌم السٌد محمد السٌد المسٌرى 2060216126267621  219

   منى عالء زكرٌا موسى عسس 2060216126261671  221

جًمها ابراهٌم محمد ابراهٌم نا 2060216126261771  221    

   مى عاطف محمد ابوجندٌة 2060216126261201  222

   مى عبدالنبى عاطف عبدالرحمن ابوعوض 2060216126261016  223
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 (   31(               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتساب            اللغت الفرنسيت            قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــالسا الرقن االكبديوي  هسلسل

  مى محمد على السٌد الشاعر 2060216126261016  224
 

  مً محمود زٌن العابدٌن محمود غالى 2060216126267670  225
 

   مٌاده البحراوى عبد الرازق امٌن 2060216126262100  226

   ناهد على السباعى على رضوان 2060216126261021  227

   ندى رجب عوض حسن الزٌات 2060216126261001  228

  نسمه ندا السٌد عبد القادر 2060216126262112  229
 

  نورا هانى عبدالفتاح على عبدالرحمن 2060216126261712  231
 

  نورهان احمد كامل حامد عبدالجواد 2060216126261661  231
 

   نورهان اسعد السٌد محمود مجاهد 2060216126261121  232

   نورهان سامى السعٌد رجب العسقول 2060216126267616  233

   نورهان عادل محمود عفٌفى 2060216126261011  234

  نورهان عبدهللا على عبدهللا الشورى 2060216126261160  235
 

   نورهان محمد السٌد جابر رزق 2060216126267611  236

   نورهان محمد مبارك على خالد 2060216126261627  237

ن محمود محمد المٌحىنورها 2060216126261271  238    

   هاجر توفٌق مصطفى محمد الحصرى 2060216126261171  239

   هالة نبٌل ابوالعز خٌرهللا 2060216126261066  241

  هاله زٌن العابدٌن نجاح عبدالحى فرج 2060216126262666  241
 

   وسام مجدي مصطفى عثمان طوسون 2060216126261010  242

حمد عبد العال السٌدٌاسمٌن جمال م 2060216126261662  243   
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   احمد ناجى الحبشى بسٌونى القاضى 2060216166261666  244

   منى جمال عبدالعظٌم محمد سالم 2060216166262061  245

   هاجر حمدى محمد فؤاد عبد الشافى 2060216166261222  246
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 (   31الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          االعالمقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  آالء عبدالتواب أحمد السٌد 2060216126267001  1
 

زىآالء مدحت ابو الفتوح محمد غا 2060216126267011  2    

   أمنٌه أحمد سعٌد الوكٌل 2060216126261202  3

   أمٌره محمد الجوهرى عطاهللا 2060216126267101  4

  احمد عادل احمد حسن عمٌره 2060216126267061  5
 

  احمد عصام بدٌر مصطفً طه العافً 2060216126267121  6
 

  احمد محمد فتحً على سالم 2060216126267161  7
 

   احمد وسام ابراهٌم حامد زناته 2060216126267001  8

   اسراء محمد جالل الجالد 2060216126267010  9

   اسراء محمود ابراهٌم احمد الملٌحى 2060216126267026  11

  اسراء نبٌل فتوح الرفاعى حموده 2060216126267761  11
 

   اسماء احمد معروف محمد صفٌة 2060216126267200  12

السٌد زكرٌا محمد الغندوراسماء  2060216126267107  13    

   اسماء عبدالعزٌز عبدالجلٌل اسماعٌل 2060216126267617  14

   االء ماهر خٌري نصر الدٌن 2060216126267667  15

   االء محمد ٌوسف ابراهٌم المرساوي 2060216126267072  16

  الحسٌن سالم مصطفى سالم اللبٌشى 2060216126267616  17
 

خالد عبد العزٌز على عالمامل  2060216126267720  18    

  امنٌة احمد شعبان بدٌر غانم 2060216126267071  19
 

  امٌرة محمود ابراهٌم الظن 2060216126267101  21
 

   اٌمان احمد على محمد خداش 2060216126267621  21

   اٌمان طارق عبد المحسن على 2060216126267106  22

ابو الفتوح القصاص اٌه ابراهٌم ابو المكارم 2060216126267172  23    

   اٌه حماده صالح مجاور عبدالرحمن 2060216126267012  24

   اٌه صالح الدٌن محمد فؤاد صالح 2060216126267627  25

   اٌه محمود عبدالمحسن محمد موسً 2060216126267606  26

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                  كليـــت اآلداة                              

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

  م2021/2022 للطام الجامطي                        ول اال  طالب الفرقظكشوف حضور وانصراف 
 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 

 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌب – جبهعت كفر الشيخ–الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 55 /55 /5555 

HEBA 

 

35 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 (   32(               جلنت رقن )  الئحت جديدة ) انتظام االعالم                        قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  بسمال جابر عبد الغنً محمد العشماوى 2060216126267010  27
 

   بسملة أحمد محمد سالمة البتانونى 2060216126267701  28

   بسمله حامد محمود الساٌس 2060216126267110  29

   بسنت ربٌع سعد ابراهٌم خلٌل 2060216126267011  31

  بالل باسم محمد السٌد السمنودي 2060216126267661  31
 

  جنه محمد عبد السالم ابو حمر 2060216126267177  32
 

  حبٌبه ماجد السٌد علً عرفات 2060216126267610  33
 

   خالد جابر حسنى ٌوسف الصفطاوى 2060216126267206  34

   خلود رمضان احمد هنداوى فضٌله 2060216126267206  35

   رانٌا محمد على احمد 2060216126267071  36

  رحمة عبدالمحسن محمود محمد عاشور 2060216126267767  37
 

   رفعت السٌد السٌد على محمد العزبى 2060216126267001  38

   رواء على ابراهٌم حموده حجازى 2060216126267601  39

   روان عزوز عزوز عبد القادر السعدنى 2060216126267111  41

   روان مصطفى سالم محمد سالم المالح 2060216126267610  41

   رٌهام على ٌسرى مروان محمد 2060216126267011  42

  زٌاد عالء احمد اسماعٌل حبٌب 2060216126267610  43
 

   زٌاد محمد عبد هللا عٌسى 2060216126267617  44

اد ناصر جابر محمد ابو الهوىزٌ 2060216126267271  45   
 

  ساره عابدٌن عبد اللطٌف عبد العال 2060216126267707  46
 

   ساره مؤمن حامد محمود البطاوى 2060216126267160  47

   سلمً عاصم عبدالمنعم الخطٌب 2060216126267627  48

   سلمى محمود اسماعٌل محمود شحاته البرقى 2060216126267716  49

   سما السٌد اسماعٌل محمد السٌد 2060216126267767  51

   سماح السٌد محمد السٌد رواش 2060216126267067  51

   سناء احمد محمد احمد عبد الرازق 2060216126267667  52
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 (   33الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  االعالم                        قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شهد طارق عبدالرازق احمد الكرفوس 2060216126267606  53
 

   شهد عصام احمد السٌد مجاهد 2060216126267667  54

   شهد محمد سعد موسً البٌطانً 2060216126267001  55

الكرٌم شحاتةشٌماء اسامة ابراهٌم عبد  2060216126267176  56    

  عادل محمد هاشم بٌومى بدر شرٌف 2060216126267662  57
 

  عبدالرحمن السٌد عبد الراضى السٌد على 2060216126267002  58
 

  عبدالرحمن صبحً سعد عبدالمالك 2060216126267117  59
 

   عمرو امجد عصام الدٌن برهامى خضر 2060216126267177  61

السٌد محمد الدقشعمرو اٌمن  2060216126267761  61    

   عنتر غنام حامد سعد رمضان 2060216126267611  62

  فاتن محمد عبدالهادى ابراهٌم خلٌل 2060216126267601  63
 

   فارس محمد عبدالعزٌز المرغنً الدرٌنً 2060216126267611  64

   فاطمة السٌد ابراهٌم زٌن 2060216126267166  65

ٌحًٌفاطمة عٌسى حسٌن  2060216126267260  66    

   فرح اٌمن ابراهٌم عبد المنعم عبوده 2060216126267110  67

   فرح صالح نصر محمد نصر 2060216126267077  68

  فرحه ماجد صالح الدٌن السعٌد السنهورى 2060216126267161  69
 

   كرٌمه محمد محمد سهٌل عالم 2060216126267762  71

زٌز الجوهرىماجده احمد ابوالفتوح عبدالع 2060216126267112  71   
 

  محمد صبرى حماد اسماعٌل حماد 2060216126267160  72
 

   محمد على محمد فاٌد 2060216126267110  73

   محمود عالء السعٌد علً العبادي 2060216126267116  74

   مروه عادل فتحى مصطفى الجنادى 2060216126267102  75

   مرٌم خالد محمد محمد عبدالسالم 2060216126267617  76

   مرٌم علً علً مصطفً دردرة 2060216126267000  77

   مرٌم محمد عبد العزٌز محمد ابو عمر 2060216126267012  78
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 (  34 الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  االعالم                        قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  مصطفى هانى مصطفى هالل عبود 2060216126267171  79
 

   ملك السٌد مصطفى السٌد مصطفى 2060216126267766  81

   منار ابراهٌم رمضان محمد دروٌش 2060216126267676  81

   منار العربى محمد رزق 2060216126267017  82

فٌفى ٌدكمنار فؤاد السٌد ع 2060216126267016  83   
 

  منار كامل عبد هللا كامل متولى 2060216126267020  84
 

  منة هللا صالح الدٌن عبد العظٌم سلٌمان الطوخى 2060216126261671  85
 

   منى السٌد السعٌد عطٌة النٌلى 2060216126267061  86

   منى محمد محمد ابراهٌم محمد 2060216126267611  87

موافى احمد الموافىمً محمود ال 2060216126267062  88    

  مٌاده عالء محمد عبد هللا محمد الشٌخ مٌرنا 2060216126267120  89
 

سامى عبد الحمٌد خضرمٌرنا    2060216126261611  91    

   ندا جمال صالح الدٌن عبد القادرعلى لٌله 2060216126267660  91

   ندا عبدالحمٌد محمد محمد عٌسى 2060216126267110  92

   ندى ابراهٌم محمود ابراهٌم الحداد 2060216126267122  93

   ندى خالد محمدحسن سلٌمان 2060216126267710  94

  ندي علً سالم ابوسالم خداش 2060216126267011  95
 

   ندى محمد مختار محمد على الشٌخ 2060216126267661  96

  نسٌبه عبد الفتاح محمد عبد الغنى دخٌل 2060216126267777  97
 

  نغم ابراهٌم رمزى محمد حسانٌن 2060216126267711  98
 

   نوران عبد الفتاح السٌد غمرى سالم 2060216126267012  99

   نوره محمد شهدى محمد الخضرجى 2060216126267766  111

   نورهان السٌد سلٌمان محمد سلٌمان 2060216126267117  111

   نورهان سمٌر كمال هاشم 2060216126267077  112

رهان محمد السٌد مصطفىنو 2060216126267111  113    

   نورهان محمد ربٌع السٌد شتٌوي 2060216126267666  114
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 (  35الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  االعالم                        قسن 

 افاًصـــــــر حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نٌره على عبداللطٌف علً محفوظ 2060216126267166  115
 

   نٌره متولى شعبان احمد الشرقاوى 2060216126267177  116

   هاجر حسب النبى محمد محمد حسٌن 2060216126267111  117

   هاجر صبحى ابراهٌم شعبان النمر 2060216126267716  118

هللاهانم السعٌد الشحات السعٌد عبد  2060216126267017  119   
 

  هبة وائل عبد الوكٌل أحمد 2060216126267666  111
 

  هدى جمال عبد العلٌم مصطفى غنٌم 2060216126267070  111
 

   هدى سمٌر محمد احمد قاسم 2060216126267170  112

   هنا محمود زكً عباس الفطاطري 2060216126267070  113

   هند احمد عبد العزٌز محمود العراقى 2060216126267061  114

  هند الدسوقى عبد المنعم مصطفً عاصً 2060216126267112  115
 

   هند محمود عبد النبى طه عماره 2060216126267171  116

   وفاء رمضان انور عبدالحمٌد قندٌل 2060216126267006  117

   ٌوسف محمد ٌوسف نعٌم 2060216126267607  118

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

  احمد محمد احمد محمد مصطفى 2060216166266000  119
 

   احمد محمد صالح ابراهٌم 2060216166266660  121

   االء اسامه فاروق البخ 2060216166266176  121

   انجى هالل عبد هللا الكومى 2060216126261601  122

   اٌه محمد عبدالعزٌز عباس مصطفى 2060216166267100  123

ابو شعٌشع عبد هللا شهاب شكرى عبد القادر 2060216166262702  124    

   على على حسن محمد محروس 2060216126261261  125

   مصطفى سعد محمد ٌوسف قطب 2060216166266617  126

   نانسى ٌاسر احمد حسان ضبٌش 2060216166267771  127

   نورة السٌد عبد الرحمن عطٌة اللواتى 2060216166261771  128
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 (   36 (               جلنت رقن )   الئحت جديدة ) انتساب                        االعالمقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أسماء حسنى عبد المنعم ابراهٌم محمد 2060216126261621  129
 

   أسماء قدرى عبدالعزٌز محمد حسن 2060216126261121  131

   آالء العدلً محمد محمد البدراوى 2060216126261771  131

   آٌة ٌسرى احمد غرٌب على 2060216126262611  132

  آٌه حامد محمد حامد السٌد حجاج 2060216126261611  133
 

  آٌه ناصر محمد عبد الوهاب محمد الدرى 2060216126261201  134
 

  احمد غازى موسى غازى موسى 2060216126261610  135
 

   اسامه أنٌس حسن على حسن 2060216126267111  136

   اسامه السٌد محمد ابراهٌم الصباغ 2060216126261170  137

   اسراء البسطوٌسً أحمد حسٌن 2060216126261110  138

  اسراء حاتم محمد الرمسٌسى 2060216126261271  139
 

   اسراء عبدالمحسن عبدالهادى عبدالمقصود 2060216126261721  141

   اسماء السٌد علً عثمان 2060216126261616  141

   اسماء رجب عبدالنبى سٌد احمد شرف الدٌن 2060216126261171  142

   اسماء شاكر محمد محمد أبو موافى 2060216126261216  143

   اسماء عماد ابراهٌم عبدالرسول محمد 2060216126261770  144

  اسماء محمد ربٌع عبد الفتاح بندق 2060216126262610  145
 

   اسماء محمد فتحً ٌوسف 2060216126261107  146

  اسماعٌل محمد اسماعٌل على زناته 2060216126261100  147
 

  االء محمد عبد القادر احمد الشٌوي 2060216126261001  148
 

   الزهراء على ٌوسف ابراهٌم ٌوسف 2060216126262601  149

   امانى رجب محمد هدهد 2060216126261221  151

عثمان محمد جمعه عامر امل 2060216126261166  151    

   امٌرة عبدالحمٌد حسٌب السٌد ضٌف 2060216126261122  152

   اٌمان مصطفى صابر مصطفى حماد 2060216126261600  153
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  ( 37  (               جلنت رقن ) االعالم                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس ن االكبديوي الرق هسلسل

  اٌه وجٌه سلٌمان فتح هللا العزب 2060216126261027  154
 

   حبٌبه وحٌد عبد الوهاب محمود عامر 2060216126261707  155

   خلود زٌن العابدٌن حسن حماد 2060216126261776  156

سالم عبد الحلٌمدالٌا عبد الرحٌم عبد ال 2060216126261221  157    

  دنٌا عبد العزٌز ابراهٌم سالم الحمادى 2060216126261717  158
 

  دنٌا عبدالمنعم ابراهٌم الدسوقى عبدالجلٌل 2060216126267627  159
 

  دٌنا كمال صبرى احمد مصطفى على 2060216126261011  161
 

   رحمه احمد طلعت عبدالحمٌد شهاب 2060216126261017  161

   رحمه حمدان موسى فرج 2060216126261120  162

   رحمه خالد السٌد عبدالرازق السٌد 2060216126261166  163

  رنا رشدى كمال ابراهٌم عبد المغنى 2060216126261716  164
 

   روان محمد حسن على الجندى 2060216126261661  165

   روان محمود عبدالحمٌد محمد مسعد 2060216126262601  166

دالسالم صادق عبدالعال لولحروضه عب 2060216126261760  167    

   رٌم احمد السٌد احمد سلٌم 2060216126267662  168

   رٌهام ابراهٌم احمد بلح 2060216126267111  169

  رٌهام اسماعٌل محمد الشوادفً الهٌاتمً 2060216126261067  171
 

   رٌهام رمضان جابر عبد الفتاح الحداد 2060216126261101  171

رضا احمد كامل جوده ابراهٌم زٌدان زٌنب 2060216126261776  172   
 

  ساره احمد ابراهٌم عبدالمنعم 2060216126261601  173
 

   ساره طه حسٌن السٌد السجٌنً 2060216126261670  174

   سامٌه السعٌد محمد ابوغازى 2060216126261100  175

   سلمى حسام عبد الوهاب محمد 2060216126261777  176

الشافعى سعد محمود ٌوسفسماح حسٌن  2060216126261017  177    

   سماح محمد ابراهٌم محمد حسن جمعه 2060216126261710  178
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 ( 38 (               جلنت رقن )االعالم                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 ــــــرافاًصـ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  سمٌه رجب حنفً محمد بدر 2060216126261767  179
 

   سهٌله عبد اللطٌف على عبد اللطٌف علٌبه 2060216126261012  181

   شادى سامى ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة 2060216126262600  181

   شوشو رجب حلمى عبدالستار راضى 2060216126261171  182

سعٌد رمضانصفاء عبدالراضً عٌد ال 2060216126261171  183   
 

  عبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمد 2060216126267616  184
 

  عفاف ماهر نسٌم محمد ابو شادى 2060216126261710  185
 

   علً ابراهٌم علً مصطفى خلٌل 2060216126261607  186

   علً عبد الهادي على الفار 2060216126261116  187

   على ماهر عمر فرحات 2060216126261766  188

  عمار اٌمن غرٌب غرٌب الدرٌنى 2060216126261712  189
 

   محمد ابراهٌم عبد الحمٌد الجندى 2060216126261661  191

عبد المنعم حسب النبى خٌرى دروٌش محمد 2060216126261611  191    
   محمد عزت احمد عبدالمعطً ابو صالح 2060216126261176  192

   مرٌم احمد السعٌد محمد الصٌاد 2060216126261660  193

   مرٌم ماجد فاروق سعد رزق هللا 2060216126261671  194

  مرٌم متولً على عبد ربه طلحه 2060216126261606  195
 

   مصطفى فرج طلبه دسوقً سالم 2060216126261111  196

  مصطفى محمد حلمى عبد الرحمن 2060216126261217  197
 

  منار صابر عبد العظٌم عبد السالم ندا 2060216126267601  198
 

   منة هللا جمال محمد عبدالعزٌز السمان 2060216126261611  199

   منه السعٌد السٌد السعٌد نصٌر 2060216126261710  211

   منه هللا عبدالسالم جمعه ابراهٌم محمد العسكري 2060216126261612  211

   مى عبداللطٌف عبدالعلٌم عمر فتح هللا 2060216126261017  212

وسى محمد موسىنانسً كمال م 2060216126261001  213    
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 ( 39(               جلنت رقن )   االعالم                        الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

احوننجالء رضا عبدالحلٌم عبدالعزٌز ط 2060216126267671  214   
 

   نجالء محمد سعد ابو خدٌجه 2060216126261260  215

   ندا جمٌل بدٌر صقر 2060216126261176  216

   ندى رضا حسٌن محمد سالم 2060216126261706  217

  ندى شرٌف محمد عاشور ٌوسف 2060216126261176  218
 

  ندى علً العرابً محمد السٌد 2060216126261661  219
 

ه عبد الخالق ابراهٌم جامعندى نبٌ 2060216126267611  211   
 

   نرمٌن ابراهٌم ابراهٌم المرسى احمد منصور 2060216126261610  211

   نورهان ابراهٌم ذكرٌا ابراهٌم ابوشعٌشع 2060216126262111  212

   هاجر السٌد محمد ندا اسماعٌل 2060216126261112  213

  هدى أحمد طه الجارحى 2060216126261267  214
 

   هدٌر عادل محمد حلمى عبدالفتاح 2060216126261621  215

   ٌارا محمد عباس مصطفى عباس عبد الحمٌد 2060216126261177  216

   ٌسرا هشام عبد العزٌز ابراهٌم سعد 2060216126261211  217

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   امل شعبان غرٌب احمد ابوالعزم 2060216166267101  218

   رشا محمد سامى سعد الدٌن 2060216166262206  219

   حسام محمد خلٌل محمد سلمان 2060216166267116  221

   عمر عادل حسٌن سالمه ابراهٌم 2060216166266707  221

   محمد احمد بسٌونى على شعبان 2060216166267111  222

   محمد عصام عباس محمد الصنفاوى 2060216166262020  223

ربانمرٌم محمد على ع 2060216166261017  224    

   ندا محمد اسماعٌل ابراهٌم الشوره 2060216166266626  225
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 (  41 جلنت رقن )              الئحت جديدة ) انتظام (                                   التاريخ قسن 
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  أمنٌه احمد السٌد ابراهٌم أبو السبع 2060216126267111  1
 

   آٌه إسماعٌل عبدالعزٌز السٌد عرفه 2060216126267117  2

   احمد السٌد احمد ابو ٌحى اسماعٌل 2060216126267177  3

   احمد اٌمن عبدالستار احمد الموافى 2060216126267007  4

د رضا على محمد الزرزوراحم 2060216126267611  5   
 

  احمد رضا فتحً احمد 2060216126267700  6
 

  احمد طارق محمد ابراهٌم العشري 2060216126267110  7
 

   احمد عبدالفتاح محمد محمد القبالوى 2060216126267067  8

   احمد عٌسى السٌد عامر 2060216126267117  9

داحمد محمود محمد محمد خال 2060216126267077  11    

  اسامة اشرف عبدالعزٌز دومة جاب اللة 2060216126267600  11
 

   اسراء محمود عبد الحمٌد ٌونس جاب هللا 2060216126267761  12

   اسماء عبداللطٌف الشربٌنً نعمان الشربٌنى 2060216126267160  13

   السٌد ٌاسر حماد بدٌر محمد شاهٌن 2060216126267612  14

اشرف عوض ابو هوله امانى 2060216126267701  15    

   امٌرة حسام الدٌن احمد هاشم 2060216126267660  16

  اٌمان جمال منشاوى عبدالحمٌد جبرٌل 2060216126267076  17
 

   اٌمان حسن محمد ابوعاصً 2060216126267070  18

  اٌمان محمد محمد البحٌرى 2060216126267716  19
 

عدنًاٌمان ناصر احمد غازى الس 2060216126267017  21   
 

   بسمه عزت محمد معوض سلٌمان 2060216126267110  21

   بهاء السٌد ابراهٌم السٌد الطوخً 2060216126267711  22

   دنٌا صبحى شحاته الدسوقى حسٌن 2060216126267767  23

   دٌنا عبدهللا امٌن ابراهٌم محمد 2060216126267266  24

ٌفرحمه رضا عبد اللطٌف السٌد شر 2060216126267661  25    
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 (   41جلنت رقن )              الئحت جديدة ) انتظام (      التاريخ                              قسن 
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فضلرحمه عرفه شعبان عبدالفتاح ابوال 2060216126267071  26   
 

   رنا رضا مناع عبد هللا 2060216126267112  27

   رواء ابوالسعود كمال ابو السعود الفار 2060216126267212  28

   روان عوض مناع مبروك ابراهٌم 2060216126267102  29

  رٌم رأفت مصطفى عمر احمد 2060216126267611  31
 

  رٌناد أحمد محمد أحمد عوٌس 2060216126267777  31
 

  سالم هانى سالم محمد عوض 2060216126267010  32
 

   سالى السٌد محمد أحمد سلٌمان 2060216126267726  33

   سمٌره شفٌق السٌد عقل السٌد 2060216126267617  34

   سناء عبدالفتاح منصور سٌد احمد منصور 2060216126267010  35

  عبد الرحمن السٌد عبد الحكم احمد عبد هللا 2060216126261271  36
 

   عبد الرحمن الشحات فتحى محمود عبد القادر القن 2060216126267671  37

   على اشرف على عبدالغفار 2060216126267160  38

   على محمود الخضر على موسى 2060216126267127  39

    عماد حمدى عبد الرحٌم  الشطورى 2060216126261611  41

   عماد عصام احمد حسن علً 2060216126267066  41

  عمرو طارق السٌد حجاب رداد 2060216126267112  42
 

   عواطف عبد هللا متولى عبدالعزٌز عسل 2060216126267601  43

  غاده عبد النبى مرزوق ابوقورة 2060216126267711  44
 

  فاٌزه حماده على حماده عرفه 2060216126267700  45
 

   فرحه ابراهٌم ابراهٌم محمد ابو سعده 2060216126261661  46

   محمد ابراهٌم رأفت ابورٌشه 2060216126267211  47

   محمد احمد السٌد محمد سٌد احمد 2060216126267661  48

   محمد احمد محمد احمد ابوٌوسف 2060216126267107  49

   محمد السٌد عبدهللا عنتر ابوعٌده 2060216126267701  51
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 (  42 جلنت رقن )              الئحت جديدة ) انتظام (                التاريخ                    قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد رضا ذكرٌا ذكى السٌد 2060216126267662  51
 

   محمد صبحى جمال عبدالباسط البانوبى 2060216126267117  52

   محمد عاطف عبدالفتاح خالد 2060216126267601  53

   محمد عبد المنعم احمد عبد الفتاح شمس الدٌن 2060216126267716  54

  محمود ابرهٌم محمود هاشم 2060216126267162  55
 

  محمود محمد مبروك السٌد عطٌه 2060216126267712  56
 

  مرٌم السٌد محمد عبد المنعم أبو ٌونس 2060216126267710  57
 

   مصطفً عوض احمد مصطفى الطوٌل 2060216126267610  58

   نجالء البتانونً السٌد احمد البتانونً 2060216126267176  59

   نجالء فتحى عبد النبى محمد دوٌدار 2060216126267110  61

  ندا محمد سعد محمد شلبً 2060216126267617  61
 

   نرمٌن عاطف السٌد الجمال 2060216126267771  62

   نورا ابراهٌم سعد احمد سلٌم 2060216126267701  63

   نورا صالح فتحى محمد ٌوسف 2060216126267020  64

   نورهان ابراهٌم فؤاد السٌد نصٌر 2060216126267160  65

   نورهان السٌد ٌوسف السٌد 2060216126267017  66

  نورهان محمود جمال محمود فضل 2060216126267670  67
 

منعم ٌونس رمضانهاجر محمد عبدال 2060216126267021  68    

  هناء صبرى دمر على إسماعٌل 2060216126267011  69
 

  والء سعٌد رجب سعٌد الشباسى 2060216126267706  71
 

   ٌاسمٌن عبد الحمٌد على عبد الحمٌد منصور 2060216126267101  71

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

امداحمد محمد الدمرداش ح 2060216166262621  72    
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 (  43 جلنت رقن )              (       الئحت جديدة ) انتسابالتاريخ                              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

مهدى عٌدأحمد على معوض على  2060216126267661  73   
 

  إسراء عطٌة سعد حمودة حسن 2060216126261111  74
 

   إٌمان فرٌج عبد الحمٌد داود 2060216126262617  75

   احمد محمد سعد محمود علم الدٌن 2060216126261120  76

   احمد محمد عبد المولً شعوط 2060216126261671  77

  احمد محمد فتحى على شحاته 2060216126261110  78
 

  ازادة هشام لطفى عبد الرازق هاشم 2060216126261616  79
 

  اسراء فتحً عبدالقادر عبدالقادر الجرم 2060216126261612  81
 

   اسماء رمضان عبدالغفار ابراهٌم جناح 2060216126261706  81

   اسماء عادل احمد بركات 2060216126261770  82

   اسماء محمد محمد أحمد قندٌل 2060216126261712  83

  السٌد صدقى سعٌد عربان 2060216126261127  84
 

   امنٌه طارق عباس نبٌه على ابو العال 2060216126261216  85

   امٌنه عصام محمد عبدالحمٌد ابراهٌم 2060216126262161  86

   اٌمان اٌمن احمد ابوالفتوح 2060216126261167  87

   اٌمان حمدى عبدالسمٌع عبدالسالم نعمت هللا 2060216126262121  88

   اٌمان علً أحمد داود 2060216126261210  89

  اٌه احمد عبد القادر السٌد مرسى 2060216126261226  91
 

   حسن مصطفى ابراهٌم محمد الشرقاوى 2060216126261060  91

  حماس حسن احمد ابو ابراهٌم 2060216126261107  92
 

  حنٌن سعد احمد معروف مسعود 2060216126261721  93
 

   دعاء بسٌونً صالح مغازي عبده 2060216126261070  94

   دعاء مصطفى عزب عبد المجٌد 2060216126262117  95

   رانا ابراهٌم عبدالعزٌز الشربٌنً ابراهٌم 2060216126261111  96

   رومٌساء سمٌر محمد الدخاخنى 2060216126261117  97

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                  كليـــت اآلداة                              

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

  م2021/2022 للطام الجامطي                        ول اال  طالب الفرقظكشوف حضور وانصراف 
 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 

 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌب – جبهعت كفر الشيخ–الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 55 /55 /5555 

HEBA 

 

44 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعت كـفر الشــــيخ  University

جاهـعت كـفر الشــــيخ 

 (  44 جلنت رقن )            (       الئحت جديدة ) انتساب       التاريخ                       قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ساره محمود جابر سالمه محمد الغبور 2060216126261710  98
 

  ساره مصطفى سلٌمان محمد ابوالروس 2060216126261211  99
 

   سحر اٌمن بدوى غازى 2060216126261111  111

   سهٌلة احمد مصباح محمود بركة 2060216126261116  111

   سوسن موسى موسى أحمد زاٌد 2060216126261020  112

  سوٌدا محمد عوض عبدالرحمن عبدالرحمن 2060216126261661  113
 

  شروق شكرى مسعود عبد اللطٌف عٌسى 2060216126267676  114
 

مه محمد سالمه ٌوسفشمس سال 2060216126261101  115   
 

   شهد احمد عبدالمنعم احمد ندا 2060216126261716  116

   شٌماء محمد عبد الرازق ابوزٌد حسٌن 2060216126262166  117

   صفاء محمود محمد على سٌد احمد 2060216126267660  118

  عبد الرحمن ٌاقوت محمود أحمد القاضى 2060216126261721  119
 

فتاح عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد عبد ال 2060216126261172  111
 عبدالفتاح

  

   عبدهللا وائل عبد هللا عبد الرحٌم على 2060216126261700  111

   عمرو خالد محمد ٌوسف ابوعتمان 2060216126261771  112

   عهد عصام محمد ابراهٌم المغربً 2060216126261011  113

   غاده محمد حمدى نجم سلطان 2060216126261117  114

  فاطمه الزهراء أمٌن محمد على لوٌزو 2060216126261121  115
 

   كرٌم رضا شحاته عٌسى 2060216126261071  116

  محمد ابو النجاه عبد الستار حسٌن سلٌمه 2060216126261201  117
 

  محمد شعبان ٌوسف السادات 2060216126267617  118
 

   محمد موسى طه فاٌد 2060216126261021  119

هانى احمد اسماعٌل شاهٌنمحمد  2060216126261702  121    

   محمود محمد محمد البدرى سلٌمان 2060216126261776  121

   مصطفى ابراهٌم فتوح ابوبكر 2060216126267161  122
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 (   45جلنت رقن )              (      الئحت جديدة ) انتسابالتاريخ                              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  لسلهس

  منه هللا عمرو شكرى محمد منٌسى 2060216126261026  123
 

  منى السٌد السٌد المرسً فرج 2060216126261707  124
 

   ندى بسٌونً محمد بسٌونً غٌط 2060216126261177  125

لخطٌبنعمه محمد عبد العزٌز ا 2060216126261206  126    

   نهال كمال حلمً محمد ابوالخٌر 2060216126261272  127

  نورهان عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 2060216126261111  128
 

  هاجر حسن السٌد حسن زٌد 2060216126261601  129
 

  هانى حسٌنى عزٌز السٌد عٌسى 2060216126261002  131
 

   هاٌدى حسن حسن حسن الصعٌدى 2060216126261161  131

   هبه احمد كمال بسٌونى محمد 2060216126261717  132

   هناء صبرى عنتر السٌد على القرقٌرى 2060216126262160  133

  ٌاسمٌن أحمد فتحى العجمى 2060216126261270  134
 

   ٌاسمٌن شفٌق احمد محمد الحمادى 2060216126267617  135

   ٌاسمٌن علً ابوبكر علً السٌد النوٌهى 2060216126261111  136

   ٌمنى جمال نور الدٌن احمد سلٌم 2060216126261071  137

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   سومه حسٌن حسٌن محمد شاهٌن 2060216166262172  138

   محمد مصطفى البدر محمود مدكور خلٌفه 2060216126261616  139

   محمود احمد محمد احمد عطٌان 2060216166267206  141

   نبٌه طلعت نبٌه الوصٌف السٌد 2060216166262102  141
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 (  46جلنت رقن )    الئحت جديدة ) انتظام (     اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أمل ماهر محمد محمد سالم 2060216126267117  1
 

   أمٌره سامً عبد السالم محمد ناصف 2060216126267717  2

   آٌة خالد محمد ٌوسف الوكٌل 2060216126267016  3

   ابراهٌم احمد ابراهٌم محمد غازى شرمنت 2060216126267727  4

  ابراهٌم السٌد متولً عبد هللا خضر 2060216126267760  5
 

  ابراهٌم عادل محمد محمد المنصورى 2060216126267776  6
 

  ابراهٌم عبد العزٌز محمد محمد مرسى 2060216126267201  7
 

   ابراهٌم عبد الفتاح محمد المتولى الجوهرى 2060216126267601  8

   ابراهٌم محمد ابراهٌم ماٌز ابراهٌم 2060216126267116  9

دالغفار جابراحالم عٌد حلمً عب 2060216126267117  11    

  احمد حافظ عطٌة الطوٌلة 2060216126267777  11
 

   احمد حسن احمد حسن 2060216126267127  12

   احمد حسن احمد عبده محمد 2060216126267071  13

   احمد عادل عبد المنعم عبد الغنى عطٌه 2060216126267772  14

   احمد عبدالسالم على سعد خلٌل 2060216126267627  15

   احمد فتحى عباس على عباس 2060216126267101  16

  احمد محروس عبدالغفار احمد ابوالعنٌن 2060216126267711  17
 

   ادهم اشرف السعٌد محمد الجعب 2060216126267160  18

  اروى جمال ابراهٌم محمد البنا 2060216126267700  19
 

  اسراء احمد عبدهللا ابراهٌم تاج الدٌن 2060216126267171  21
 

   اسراء خالد عبدالفتاح عبد السالم صالح 2060216126267071  21

   اسراء سالم السٌد ابراهٌم الحلٌسى 2060216126267116  22

   اسراء محمد عبدالعزٌز محمد الدكروري 2060216126267007  23

   اسماء أمٌن عبدالرازق محمد البرعى 2060216126267010  24

ابراهٌم خضر اسماء عز الدٌن فؤاد 2060216126267600  25    
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 (   47 جلنت رقن )  اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت     الئحت جديدة ) انتظام (   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسماء عالء جمعه عبدالمعطً ابراهٌم 2060216126267027  26
 

   اشرف ابراهٌم سعٌد أبوزٌد 2060216126267607  27

   االء حسنى على عطٌه حسٌن 2060216126267617  28

   االء محمد على البٌلى الدٌب 2060216126267766  29

  االء محمد قطب احمد 2060216126267607  31
 

  السٌد محمد السٌد أبوطبل 2060216126267111  31
 

حسن السٌد عبد العال امانى فاٌز 2060216126267762  32   
 

   امل رضا عبد العلٌم عبد الغفار 2060216126267102  33

   امنٌه جمال عبد اللطٌف عبد اللطٌف العطار 2060216126267670  34

   امٌره كرم عبدالعظٌم البحٌري 2060216126267176  35

  انجى عثمان محمد الحانوتى 2060216126267770  36
 

اد فاٌز جاد جوٌدهاٌات فؤ 2060216126267771  37    

   اٌة ابوالٌزٌد عبدالمنعم هانى 2060216126267710  38

   اٌمان ابراهٌم عبدالحمٌد ابوزٌد جاد 2060216126267076  39

   اٌه ابراهٌم عبد الحى محمد مبارك 2060216126267600  41

   اٌه احمد محمد ابراهٌم احمد 2060216126267101  41

وض احمد عبدالرازقاٌه رضا مع 2060216126267171  42   
 

   اٌه صابر احمد محمد الحلٌسى 2060216126267711  43

  اٌه عادل علً محمد ابو المجد 2060216126267066  44
 

  اٌه محمود احمد السٌد ابو قمر 2060216126267766  45
 

   اٌهاب محمد حسٌنى البسٌونى 2060216126267211  46

ٌد االعصرباسل السٌد محمد عبدالحم 2060216126267017  47    

   جمال السٌد جمال السٌد محمد ابو شادى 2060216126267672  48

   جمٌل السٌد فوزى مصطفى سلٌمان ابوقوره 2060216126267606  49

   حازم ابراهٌم صبحى عبد المنعم سلطان 2060216126267711  51
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 (  48 جلنت رقن )    الئحت جديدة ) انتظام (    اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت    قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حسام حسن عوض حسن 2060216126261662  51
 

  حسناء السٌد محمد ابوعرب 2060216126267210  52
 

   حنٌن بدٌر شلبى أبو الغٌط عوض هللا 2060216126267077  53

   حنٌن رضا جمعه شحاته 2060216126267711  54

   خالد حسن ابراهٌم عبد الغنى ابو شنب 2060216126267111  55

  خالد هاشم على عبدالحمٌد الشناوى 2060216126267610  56
 

  دالٌا عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد الطاٌفة 2060216126267700  57
 

  دالل اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2060216126267166  58
 

   دنٌا حلمى محمد حسٌن ضافر 2060216126267216  59

   دٌنا محمد حسن محمد شرشٌر 2060216126267610  61

   رحمه احمد محمد النبوي محمد 2060216126267011  61

  رمزى سعدالدٌن رمزى عبدالمجٌد حسن 2060216126267161  62
 

   رنا عوض وحٌد عبدالرؤف حسن 2060216126267007  63

   رنا نشأت السٌد حسٌن الزهٌرى 2060216126267016  64

   رٌماء السٌد ٌوسف ابوالغٌط 2060216126267222  65

   رٌهام ٌاسر عبدالعال محمدعبداللطٌف 2060216126267100  66

   سارة خالد ابراهٌم محمد رمضان 2060216126267116  67

  سارة منصور شفٌق منصور 2060216126267626  68
 

سر عبد الرحمن حجازى سلٌمساره ٌا 2060216126267217  69    

  سامً حسن عبدالشفٌق عبد الجلٌل 2060216126267706  71
 

  سعٌده محمد السٌد على محمد 2060216126267617  71
 

   سلمى هانئ السعٌد كامل السٌد 2060216126267116  72

   سمارة محمد المنشاوى عبد المجٌد 2060216126267072  73

بوشعٌشع اسماعٌل محمدسمٌر احمد ا 2060216126267761  74    

   سهام محمد سالم عبدالرحمن العرٌان 2060216126267072  75
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 (  49جلنت رقن )    اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت     الئحت جديدة ) انتظام (   قسن 

 ــــــرافاًصـ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  سهر عبد التواب عبد المولى عبد العاطً 2060216126267011  76
 

  سهٌلة شعبان عبدة محمد عبده 2060216126267017  77
 

   شادى شعبان محمود الرشٌدى 2060216126267767  78

   شادى عبدالحمٌد بدر عبدالحمٌد 2060216126267711  79

حسانٌن شروق عنتر عبد العزٌز محمد 2060216126267167  81    

  شروق محمد عبد الحمٌد الحسٌنى عبد الحمٌد 2060216126267161  81
 

سمٌر عزالرجال خلٌفة شرٌن    2060216126267717  82   
 

  شرٌهان أدهم محمد رضوان 2060216126267771  83
 

   شفٌق اسامة عبدالحمٌد حامد محمد 2060216126267667  84

بدهشهد سامى الشحات على ع 2060216126267661  85    

   شوقً جابر رشدي سالم 2060216126267111  86

  شٌرٌن ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم على 2060216126267171  87
 

   شٌماء سمٌر محمد علً عبدهللا المغازي 2060216126267111  88

   صبرى هانى دروٌش حامد ابو رزق 2060216126267212  89

ضىضٌاء السٌد محمد محمد محمد القا 2060216126267116  91    

   طارق ٌاسر عبد الرازق المكى 2060216126267710  91

   طاهر احمد عبده على احمد 2060216126267110  92

  طاهر محمد محمد دشٌشة 2060216126267171  93
 

   عادل وجدى عادل عجاٌبى 2060216126267120  94

  عبد الرحمن ابراهٌم محمود حمد ابراهٌم 2060216126261276  95
 

  عبد الفتاح السعٌد عبد الفتاح محمد 2060216126261266  96
 

  عبد اللـه ابراهٌم عبد اللـه رمضان شمس الدٌن 2060216126267620  97
 

   عبد هللا رمضان عبد هللا محمد عبد الغفار 2060216126267016  98

   عبدالرحمن احمد دروٌش احمد عبدهللا 2060216126267176  99

محمد سلٌمان حمدانعبدالرحمن سالمة  2060216126267060  111    
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 ( 51جلنت رقن )    اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت     الئحت جديدة ) انتظام (   قسن 
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  عبدهللا أنس عبدالوارث مصطفى 2060216126267611  111
 

  عبده على عبده حسن عطا 2060216126267177  112
 

  عصام حسن ابراهٌم حسن حالوه 2060216126267101  113
 

   عالء عبد العال داهش عبد العال عبد الجواد 2060216126267167  114

   على جمال على العنبى 2060216126267771  115

على عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد محمد السٌد  2060216126267617  116
 غالى

  

  عمر ابراهٌم محمود حمد ابراهٌم 2060216126261270  117
 

  عمر عبد الاله محمد عبد الاله القلشانى 2060216126267110  118
 

  عمر مصباح  خلٌفة فضل الفاضلى 2060216126267707  119
 

   عمرو دٌاب عبدالفتاح على وهدان 2060216126267121  111

د الدسوقًعمرو هانً زكرٌا محم 2060216126267011  111    

   فاطمة الشحات على ابراهٌم ابوغزاله 2060216126267122  112

  فاطمه عصام محمد السٌد ابو طبٌخ 2060216126267721  113
 

   فكرة هانى شاكر محمد السٌد 2060216126267072  114

   كمال محمد كمال الدٌن محمد على 2060216126267710  115

ه قلدسمارٌنا ناصر مرزق عطٌ 2060216126267160  116    

   ماهٌتاب هانى مراد محمد السٌد عبدالموجود 2060216126267676  117

   محمد ابراهٌم محمد السٌد عبده 2060216126267120  118

  محمد اٌمن محمد محمد شهاب 2060216126267126  119
 

   محمد اٌمن مصطفً محمد منصور 2060216126267001  121

  محمد عبد الرحمن السٌدعلً محمد جعدر 2060216126267611  121
 

  محمد عبد العال داهش عبدالعال عبد الجواد 2060216126267671  122
 

   محمد فؤاد محمد عبدالمقصود عون 2060216126267727  123

   محمد فتحى محمود شحاته العطار 2060216126267706  124

   محمد فوزى شوقى محمد 2060216126267011  125
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 (  51جلنت رقن )    اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت     الئحت جديدة ) انتظام (   قسن 
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  محمد محمود ابراهٌم فضل 2060216126267716  126
 

محمد حمودهمحمد مٌمً عبدالمنعم  2060216126267271  127   
 

  محمد هانى عبد هللا عبد الجواد الوردانى 2060216126267702  128
 

   محمد هشام عبدالرؤف بوادي 2060216126267160  129

   محمد ولٌد عبد الجلٌل ابو صالح 2060216126267117  131

غازى محمود حسن عبد المولى 2060216126267166  131     

قرٌطم محمود حسن محمود حسن 2060216126267706  132   
 

  محمود سامح ٌوسف محمد طلحه 2060216126267077  133
 

  محمود عابدٌن على محمد حسن 2060216126267067  134
 

   محمود عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز الجندى 2060216126267010  135

   محمود عصام محمود عٌسى المكاوى 2060216126267161  136

ٌوسفمحمود محمد لطفى السعٌد  2060216126267707  137    

  مرٌم عبد اللطٌف محمد الشاذلً 2060216126267060  138
 

   مزاٌا غانم عبد المطلب عبد الغنى 2060216126267161  139

   مصطفى حسٌن مصطفى شبل عماره 2060216126267700  141

   مصطفى سعد عبد الشافى عبد العاطى 2060216126267726  141

   مصطفى قدرى فتحى ٌوسف حسن 2060216126267772  142

   منه هللا عبد المعطى محمد عبد المعطى مسعود 2060216126267716  143

  مى عبده محمد عبدالجلٌل خزٌمى 2060216126267121  144
 

   مى محمد ابراهٌم بسٌونى النشرتى 2060216126267161  145

  مى هشام عبدالرحٌم البطل 2060216126267706  146
 

  مً ولٌد خمٌس معوض العطار 2060216126267027  147
 

   نادر ابوالعٌنٌن المغاورى ابوالعٌنٌن السٌد 2060216126267602  148

   ندى بالل احمد محمد نصر 2060216126267727  149

   نرمٌن عبدالغفار عٌد عبدالغفار 2060216126267670  151
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 (  52 جلنت رقن )    اجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافيت     الئحت جديدة ) انتظام ( قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نشوى محمد النعمانى محمد الجندى 2060216126267661  151
 

  نورهان ابراهٌم عبد الرحمن محمد ابو عقاده 2060216126267272  152
 

  نورهان احمد ابراهٌم عطا 2060216126267211  153
 

   نٌفٌن بسٌونى المحمدى محمد خلٌل العبد 2060216126267216  154

   هاجر رضا عبد العلٌم عٌسى عٌسى 2060216126267060  155

   هاجر عصام محمد شبل اسماعٌل جمال الدٌن 2060216126267176  156

  هارون عبدالقادر هارون اسماعٌل عبدالمطلب 2060216126267722  157
 

ٌم السٌد بركةهدى محمد إبراه 2060216126267101  158   
 

  هشام عارف عبد الفتاح على المغازى 2060216126261206  159
 

   هناء حمدى السٌد احمد ابراهٌم 2060216126267721  161

   والء محمد عبد العزٌز الشٌخ محمد الرفاعى 2060216126267171  161

   ٌاسمٌن خالد محمد احمد جاب هللا 2060216126267111  162

ابراهٌم الحسٌنى محمد محمد النوٌهى ٌوسف 2060216126267716  163   
 

   ٌوسف حٌطاوى عبد الرحمن السٌد مبارك 2060216126267167  164

   ٌوسف مسعود محمد عبدالسالم 2060216126267666  165

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

  احمد خالد جمال محمود محمد البرعى 2060216166266607  166
 

  احمد رافت محمد محمد مرعى 2060216166266601  167
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 (  53 جلنت رقن )  (    غرافيت     الئحت جديدة ) انتساباجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلقسن 

 فاًصـــــــرا حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أمل ٌاسر محمد محمد السلماوى 2060216126261101  168
 

   أمٌره محمد حسٌن محمد جادالحق 2060216126261076  169

   احالم سعد محمد عبد الحمٌد 2060216126261771  171

   احمد اشرف الشافعً البنا 2060216126261167  171

  احمد رضا عزالرجال جمعه سلٌمان 2060216126261000  172
 

  اسامه محمد عبدالحكٌم عبدالعزٌز 2060216126261161  173
 

  اسراء سعد عباس على الصباغ 2060216126261161  174
 

   اسالم مختار محمد ابراهٌم خلٌل 2060216126261110  175

   اسماء عبد المنعم عبد الباعث عبد الرحٌم شلبى 2060216126262606  176

   اسماء محمد احمد ابراهٌم حماده 2060216126261007  177

  السٌد حسن السٌد حسن عاشور 2060216126261107  178
 

   امل اشرف محمد عوض العبد 2060216126262661  179

   امل حمدي عبٌد عبدالباعث 2060216126262111  181

   امل سعد احمد محمد نور الدٌن 2060216126261117  181

   امنٌه حسٌن حسن السٌد الرٌس 2060216126261162  182

حمد بسٌونى عبدالبارىاٌه ا 2060216126261102  183    

  بسمه خلٌل محمد خلٌل حسٌن 2060216126261721  184
 

   جمال عبد الناصر عبد المطلب محمد عٌسى 2060216126261007  185

  حبٌبه السٌد علً الجوهري الملٌجً 2060216126267660  186
 

  حسن صبرى فوزى ابراهٌم 2060216126261170  187
 

المعطى شعبانحنان محمد عبد  2060216126267666  188    

   خالد ماهر محمود رجب احمد الجوٌلى 2060216126261071  189

   دالٌا مصطفى على عبدالعزٌز الشناوى 2060216126261060  191

   دنٌا حماده فوزى عبدالفتاح بسٌونى 2060216126261160  191

   دنٌا محمد لطفى عوض الهوارى 2060216126261610  192

السٌد ابراهٌم الشرباصًرانٌا اٌمن  2060216126261771  193    
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 (  54 جلنت رقن )  (    يت     الئحت جديدة ) انتساباجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلغرافقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  روان احمد محمد عنتر الحمراوى 2060216126261617  194
 

   رٌم عصام محمد محمود احمد شرٌف 2060216126262161  195

   زٌاد عادل حنفى برهامى علٌبه 2060216126261777  196

   زٌنب عٌسى محمود عٌسى علً 2060216126261072  197

  ساره محمد هنداوى رزق منٌسى 2060216126267601  198
 

  ساندى ٌاسر حسن حسٌن سالمه 2060216126261171  199
 

  سلمً ابراهٌم سعٌد الششتاوي جمعه 2060216126261666  211
 

   سمٌه ماهر سعد فرج 2060216126261267  211

   سهام احمد محمد بسٌونى شاهٌن 2060216126261277  212

   شمس اكرامى ابراهٌم احمد 2060216126261117  213

  شٌماء محمد السٌد سٌداحمد 2060216126261606  214
 

اهٌم مفتاحصابرٌن عالء حسن ابر 2060216126261106  215    

   عائشة صبرى حامد محمود عبدالجواد 2060216126261161  216

   عبد الحمٌد حمزه عبد الحمٌد األبشٌهى 2060216126261606  217

   عبد الرحمن حسن اسماعٌل حسن مرسى 2060216126261661  218

   عبد الرحمن ٌاسر بسٌونى محمد شتات 2060216126261602  219

من جمعه عبده ٌوسف سلٌمانعبدالرح 2060216126262667  211   
 

   عبدالرحمن ماجد عبدالمنعم حموده سلٌمان 2060216126261712  211

  عبدهللا محمد شحاتة محمد مجاهد 2060216126261777  212
 

  عبدالمجٌد شعبان عبدالمجٌد عبدالسالم عٌد 2060216126261266  213
 

   عبٌر عٌد محمد ابراهٌم عطٌه 2060216126261100  214

   عفاف العشرى أحمد محمد الشربٌنى 2060216126261662  215

   على محمد على عبد الرازق العواضى 2060216126267106  216

   علً محمد علً محمد ٌوسف 2060216126261611  217

   عمـار ٌسرى عبدالرحمن عبدهللا 2060216126262116  218

   عهد محمود عبد المنعم السٌد الطحاوى 2060216126261176  219
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 (  55 جلنت رقن )    (    غرافيت     الئحت جديدة ) انتساباجلغرافيا ونظن املعلوهاث اجلقسن 
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  غرام محمد محمود فتوح النوسانً 2060216126261671  221
 

اح امٌن احمد سٌد احمدفاطمه عبدالفت 2060216126261767  221    

   فرح رشاد السٌد السٌد 2060216126261100  222

   فوزٌه حسن محمد على بدر جوهر 2060216126261011  223

  كرٌم بلتاجً علً بلتاجً جادو 2060216126261666  224
 

  كرٌمان عبد الحلٌم على عبد الحمٌد خلٌل 2060216126261676  225
 

ابراهٌم السٌدكنزى عماد على  2060216126261601  226   
 

   مؤمن حسن عبدالفتاح البرٌمى 2060216126262671  227

   مؤمن صالح عبدالجلٌل محمد ابوالعطا 2060216126261070  228

   محمد انور عبد الموجود محمد فراج 2060216126261126  229

  محمد خٌرى جالل حامد بدوى 2060216126261272  231
 

شناوى السماحىمحمد رضا ابراهٌم ال 2060216126261006  231    

   محمد عٌد احمد عبدالحى سلٌم 2060216126261066  232

   محمود رشاد محمد السٌد 2060216126261170  233

   مسعد احمد ابراهٌم ابراهٌم عبدهللا 2060216126261107  234

   منار عبد هللا بدٌر شحاته عبدربه 2060216126261626  235

دهوننهله حسن عبدالعظٌم الم 2060216126261210  236   
 

   نهى جابر رٌاض حسب شبٌر 2060216126261666  237

الكردى هشام شكرى عبد اللطٌف 2060216126261220  238     
 

  هوٌدا صالح الدٌن عبد الوهاب محمد بركات 2060216126267600  239
 

   ٌاسر طارق عبد الحمٌد السٌد الزواوى 2060216126261206  241

مضان ابو جمالٌاسمٌن محمد محروس ر 2060216126261067  241    

   ٌاسمٌن عبد الهادى حمزه عبد الهادى بسٌونى المالح 2060216126261070  242

   ٌاسمٌن على عبده على النعٌرى 2060216126262607  243

   ٌوسف السٌد مصطفى محمود ابو طاحون 2060216126261006  244

   ٌوسف حربى عبد هللا عبد العزٌز السباعى 2060216126261170  245
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 (  56  جلنت رقن )      الئحت جديدة ) انتظام (                                   الفلسفت      قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد ٌسري مسعد محمود طلحه شمس 2060216126267716  1
 

راء احمد احمد ابو سعدهاس 2060216126267011  2    

   الهام سعد محمدعلى المنٌاوى 2060216126267676  3

   امٌرة محمد محمود محمود شاهٌن 2060216126267777  4

  اٌمان محمود عبد المولى الغضٌان 2060216126267701  5
 

  اٌه عبد الحكٌم ابراهٌم ابراهٌم عاشور 2060216126267160  6
 

محمود عبد الحى ابراهٌم الرجبى دعاء 2060216126267721  7   
 

   رنا عبد النبً محمد عبد هللا البسٌونً 2060216126267727  8

   زٌاد احمد ٌوسف ابراهٌم النمر 2060216126267712  9

    رضا السعٌد الشناوىسلمى    2060216126267167  11

  شٌماء أشرف أتهم أحمد فوده 2060216126267117  11
 

زه سامً ابوالفتوح ابراهٌم حبٌبع 2060216126267066  12    

   فارس اٌهاب احمد ابراهٌم 2060216126267110  13

   فاروق عماد فاروق السٌد 2060216126267107  14

   مرٌم السٌد صبحى السٌد السٌد 2060216126267766  15

   مرٌم محمود محمد الحلفاوى 2060216126267702  16

ٌطرنانسى حسن ابراهٌم زع 2060216126267701  17   
 

   نورهان ٌاسر ابراهٌم مرسى متولى 2060216126267610  18

  ٌاسمٌن ابراهٌم حسن محمد الدالل 2060216126267770  19
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 (  57جلنت رقن )        (            الفلسفت                              الئحت جديدة ) انتسابقسن 
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  أمٌره زٌان عبداللطٌف سعد 2060216126262617  21
 

   احمد راشد عطا بدر 2060216126261100  21

   احمد زكى عبدالسالم محمد تلٌمه 2060216126261177  22

مد عبد الحلٌم حجازىاحمد محمد اح 2060216126261716  23    

  اسراء أٌمن جمال عبدهللا القاضً 2060216126261621  24
 

  اسراء لطفى لطفى ابراهٌم بدوى 2060216126261100  25
 

  اسراء محمد شعبان محمد ابراهٌم 2060216126261606  26
 

   اسراء محمود محمد احمد 2060216126261617  27

الرحمن مصطفىاسالم عبدالفتاح عبد 2060216126261112  28    

   اسماء احمد عبد الحمٌد الرجباوي 2060216126261106  29

  اسماء صبحى حسن عبد الهادى حسٌن 2060216126261716  31
 

   اسماء محمد طه محمد الجدٌلً 2060216126261016  31

   اسماء محمد فؤاد سالم 2060216126261711  32

   اسماء هانى فتحى محمد غباشى 2060216126261262  33

   اشرف ولٌد زغلول حسن بكر 2060216126261702  34

   االء السٌد برعى على عبد هللا 2060216126261626  35

  االء محمد محمد محمد شراره 2060216126261200  36
 

   امال رضا عبد العاطى بدٌر عبد الجواد شهاب 2060216126261621  37

  امٌره راتب فرج بسٌونى حمٌده 2060216126267617  38
 

  امٌره عبد المجٌد عبد العاطً عبده المزٌن 2060216126261701  39
 

   امٌره محمد ابراهٌم عبد الرحمن هاشم 2060216126261610  41

   امٌنه ابراهٌم علً ابراهٌم 2060216126261761  41

   اٌمان احمد احمد محمود عبدهللا 2060216126261016  42

محمود غالىاٌمان غالً زٌن العابدٌن  2060216126262100  43    

   اٌه جمعه عبده ٌسن محمد 2060216126267660  44
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 (  58جلنت رقن )        (            الفلسفت                              الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌه خالد احمد احمد عمٌره 2060216126261160  45
 

   بسمه ٌاسر أحمد عبد الجلٌل احمد 2060216126262111  46

   جالل سعد حمد محمد حمد العٌسوى 2060216126267676  47

   جهاد خالد احمد ابراهٌم محمد مسعود 2060216126267616  48

  حنان قطب ابراهٌم قطب قرٌطنة 2060216126267667  49
 

  حنٌن فرج مصطفً متولً شرف الدٌن 2060216126261610  51
 

  خلود خٌري عبدالمعبود عبدالعلٌم عٌد 2060216126261170  51
 

   خلود عصام صبرى محبوب عبدالقادر 2060216126261067  52

   دالٌا عبد النبً عبد الاله عبد هللا خلٌل 2060216126261720  53

مرزة دعاء مسعد صبٌح مسعد 2060216126261620  54    

  دنٌا احمد محمد الصاوى 2060216126261001  55
 

   دٌنا اشرف محمود خمٌس ابو ابراهٌم 2060216126261160  56

   دٌنا السٌد علً احمد العٌسوى 2060216126261117  57

   رانٌا رضا شحاته ابراهٌم حسن 2060216126261771  58

   رحاب رأفت محمد شكر 2060216126261167  59

   رحمه رضا عثمان على مصطفً الجندى 2060216126267601  61

  رحمه هشام قدرى محمد عبد الوهاب 2060216126261006  61
 

   روان محمد الصٌاد مجاهد حسن خالد 2060216126261072  62

  روٌدا المتولً السعٌد المتولً خلٌفه 2060216126261760  63
 

  ساره اشرف عبد الحمٌد محمد ربٌعى 2060216126261016  64
 

   سامٌه خالد عبد الستار الزٌات 2060216126261667  65

   سعاد سعٌد محمد سعٌد احمد 2060216126261707  66

   سلمً محمد السٌد النجار 2060216126261167  67

   سهٌلة سمٌر محمود مرسً 2060216126261616  68

   شهد ولٌد فاروق عنتر 2060216126262116  69
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 (   59 جلنت رقن )        (            الفلسفت                              الئحت جديدة ) انتساب قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شٌماء فتحى عبدالسالم بٌومً محمد 2060216126261671  71
 

حمد صبري عبد الحمٌد احمدصبري عبد الحمٌد م 2060216126261171  71    

   صالح صالح محمد ٌوسف جبرٌل 2060216126261211  72

   ضحى احمد المرسى احمد بدٌر 2060216126267620  73

  عاطف تاج عاطف ٌوسف ناصر 2060216126261601  74
 

  عبد الرحمن على محفوظ حسن مصطفى 2060216126261116  75
 

افظ مرسى البلتاجىعبدهللا محمد عبدالح 2060216126267210  76   
 

   عبدالرحمن السٌد احمد عبد المقصود دٌاب 2060216126261162  77

   فاطمه السٌد حجازى سٌد احمد اسماعٌل 2060216126261617  78

   كرٌم عاصم متولى فتح هللا خلٌفه 2060216126261662  79

  لٌلى محمد فتح هللا على عبدالحلٌم 2060216126261217  81
 

   مبروكه عبدالمنعم عبدالرحمن عبداللطٌف بقره 2060216126261121  81

   محمد وحٌد ابو العطا على 2060216126267216  82

   محمد رشاد محمود سلٌمان مصباح 2060216126262176  83

   محمد رمضان محمد عبدهللا الحضري 2060216126267670  84

   محمد عبد الرحمن ٌونس السٌد ابراهٌم 2060216126261177  85

  محمد وائل محمد المرسً احمد 2060216126267676  86
 

   محمود جمال محمود عطٌه بقلول 2060216126261166  87

  محمود رمضان محمد على احمد 2060216126261066  88
 

  مدٌحه سعد ابراهٌم موافى 2060216126261161  89
 

   مروه سٌف النصر السٌد سٌف 2060216126262162  91

رٌا ابوالمعاطى ٌحى عبدالعزٌزمرٌم زك 2060216126261707  91    

   منار احمد محمد احمد ٌوسف 2060216126261660  92

   منار اسامه على احمد محمد ضبٌش 2060216126261000  93

   منار سالم محى الدٌن محمد محرم 2060216126262110  94
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 (  61جلنت رقن )        (            جديدة ) انتساب الفلسفت                              الئحتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  منةهللا عبده محمد عبده الشرٌف 2060216126262612  95
 

   منه هللا اشرف محمد علً الكحكً 2060216126261726  96

د علً احمد محمدمنى اٌهاب احم 2060216126267627  97    

   مى محمد السعٌد ابراهٌم عبدالغنى 2060216126261101  98

  مٌاده ابراهٌم محمد ابراهٌم سالم 2060216126262601  99
 

  مٌرنا عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد رخا 2060216126262110  111
 

  نادٌه البدوى حامد عبدالعزٌز الهنداوى 2060216126261710  111
 

   نادٌه قندٌل على عبدالخالق 2060216126261701  112

   نادٌه محمود فهٌم عبدالنبى غراب 2060216126261116  113

   ناهد ابراهٌم على المعداوى عبده 2060216126261222  114

  ندى بسٌونى عبد الرازق كٌوان 2060216126261201  115
 

   نورهان رمضان سالم فتوح 2060216126261670  116

بر محمود محمود براغٌثنورهان صا 2060216126261760  117    

   هاجر جالل عبدالكرٌم عبدالجواد 2060216126262100  118

   هاجر حمدي شحاته ابوالنجا دحدوح 2060216126261677  119

   هاجر صالح عبد الرءوف احمد الكافوري 2060216126261016  111

  هدى مقبول مسعد على الدٌن 2060216126261667  111
 

ه السعٌد طلحه الزٌاتهٌام عطٌ 2060216126261077  112    

  ولٌد عدلى بسٌونى على عوض هللا 2060216126261012  113
 

  ٌاسمٌن عصام احمد عوض العقده 2060216126261700  114
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   اٌمان صبرى محمد محمد مطر 2060216166261667  115

   عبٌر محمد محمد حسٌن وهٌب 2060216126267171  116
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 (   61الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                          االجتواع   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

الجواد ابوحسٌنأحمد ابراهٌم عبد هللا عبد  2060216126267716  1   
 

   إٌناس محمد بسٌونً العالم 2060216126267127  2

   احمد سامح عبدالسمٌع عبدالسالم المحالوي 2060216126267661  3

   اسراء على عبدالهادى محمد شلٌل 2060216126267117  4

  اسراء محمد ابراهٌم مصطفى ناجى 2060216126267116  5
 

براهٌم السٌد احمداسماء محمد ا 2060216126267110  6   
 

  اسماء ندا ابراهٌم عبدالعزٌز موسى 2060216126267012  7
 

   االء اسامة عبدهللا عبداللطٌف الزهٌري 2060216126267060  8

   االء رشاد عبد المعطى غازى 2060216126267761  9

   االء على ابراهٌم عوض هللا عبد السالم 2060216126267027  11

  الشٌماء اٌهاب على محمد هاشم 2060216126267671  11
 

   امٌره عادل ابو النجاه سعد ابو المكارم 2060216126267217  12

   امٌره محمود محمد محمد داود 2060216126267777  13

   اٌه ابراهٌم السٌد نمشه 2060216126267720  14

   اٌه حسن محمد جالل 2060216126267167  15

ٌى عبد المنعمبسمه محمد محمد ٌح 2060216126267717  16    

  تسنٌم محمد نبٌه عبد الرازق الوكٌل 2060216126267106  17
 

   جهاد محمود صابر عبدالرازق البٌلى 2060216126267626  18

  حسناء فوزى عبد النبى عبد العزٌز 2060216126267760  19
 

  حنان زكرٌا مبروك زكرٌا ابو هنطش 2060216126267611  21
 

عد ابراهٌم ابراهٌم الدودهحنان س 2060216126267717  21    

   رانٌا ماهر عبدالهادى ابراهٌم محمد 2060216126267711  22

   رحاب السٌد عبدهللا عبدالجواد 2060216126267122  23

   رحاب رضا احمد ابو ٌوسف 2060216126267710  24

   رحمة حسام محمد السٌد بسطوٌسً 2060216126267606  25
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 (   62الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  االجتواع                           قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رٌم عبدالعاطى عبدالعاطى راشد الجندى 2060216126267110  26
 

دالقادر عبدالعزٌزمحمدسانتى معتز عب 2060216126267116  27    

   سلمى رمضان عرجاوى ابو غالى 2060216126267270  28

   شهد أٌمن محمد محمد الجعٌفى 2060216126267171  29

  عالء السٌد محمد احمد كمون 2060216126267061  31
 

  عمار مصطفى محمد ابراهٌم 2060216126267667  31
 

بد الواحدعمرو بهجت محمد محمد على ع 2060216126267221  32   
 

   غرام جابر جابر محمد القلٌنى 2060216126267761  33

   فاطمه الشوادفً جابر أبو عزب 2060216126267712  34

   محمد نصر شعبان شمس 2060216126267606  35

  مرٌم رمضان محمد ٌوسف ابراهٌم 2060216126267176  36
 

   مها تقً الدرٌنً حسن ٌونس 2060216126267611  37

   مى عبد الرؤف عاطف صحصاح 2060216126267026  38

   مٌاده صالح عبد الحلٌم عبد العزٌز دوٌدار 2060216126267061  39

   مٌرهان مجدى محمد عمران إبراهٌم 2060216126267712  41

   ندا شكرى المتولى الحارتى 2060216126267706  41

  ندى عادل عبد الفتاح فرٌد 2060216126267060  42
 

   ندى محمد بسٌونى جمال الدٌن ٌوسف 2060216126267711  43

  نهله سعد الدسوقً الششتاوي شماته 2060216126267102  44
 

  نهى حسن نجاح محمد محمد جناد 2060216126267016  45
 

   نورا مناع الششتاوى نصٌر 2060216126267701  46

   نٌره حسن عبدالمنعم حسن دٌاب 2060216126267067  47

السٌد على احمد الدقش هاجر 2060216126267001  48    

   هاجر طارق السعٌد السٌد عبد الخالق 2060216126267711  49

   هاجر عاطف ابراهٌم محمود حسانٌن 2060216126267017  51
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 (  63الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  االجتواع                           قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هاجر عماد عبد التواب محمد محمد الصٌاد 2060216126267007  51
 

   هاله عماد عبد ربه عبد العلٌم 2060216126267710  52

   هانم القطب محمود ابراهٌم القطب 2060216126267172  53

دل علً ابراهٌم شحاتههند عا 2060216126267706  54    

  وردة محمد محمود مصطفى 2060216126267612  55
 

  ورده حسن السٌد حسن موسً 2060216126267176  56
 

  ٌاسمٌن اسماعٌل اسماعٌل عبد السالم النشار 2060216126267761  57
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

عبدالرازق ابراهٌم عبدالرحمن محمود محمد 2060216166261706  58    
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 (  63(               جلنت رقن )   االجتواع                           الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس كبديوي الرقن اال هسلسل

  آ ٌه مصطفى على محمد ودن 2060216126262162  59
 

   أسماء محمد سٌد أحمد عبدالحمٌد خٌشة 2060216126261120  61

   أالء هشام مروان محمد 2060216126267670  61

   أمٌره مختار مصطفى ابوسكٌن 2060216126261076  62

  أنغام محمد حسٌن محمد الدسوقً 2060216126261761  63
 

  آٌات حجازى ابراهٌم عبد الرازق جودة 2060216126261667  64
 

  آٌة أشرف صبحً السٌد جمعه 2060216126261111  65
 

   آٌة رأفت فرٌج محمد منصور 2060216126261077  66

   آٌه إبراهٌم إبراهٌم محمد عتلم 2060216126261716  67

   آٌه احمد عبد الفتاح احمد محمد 2060216126267667  68

  آٌه اسامه عبد الفتاح ٌوسف صالح 2060216126261610  69
 

   ابتسام ولٌد عبد الجواد مصطفً خضر 2060216126262111  71

   احمد صبحى السعٌد حامد ابوشنب 2060216126261106  71

   احمد عمرو السٌد محمد الطنوبً 2060216126261610  72
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 (   64(               جلنت رقن )  االجتواع                           الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد فتحى عبدالهادى شحاته عٌسى 2060216126261060  73
 

   احمد محمد السٌد عبد المقصود زقزوق 2060216126261760  74

   احمد محمد عبد الرحمن رمضان عبد الواحد 2060216126261611  75

   احمد محمد سالم ابوضالم 2060216126261262  76

  احمد نادر محمد ابوالعماٌم 2060216126261107  77
 

  احمد نبٌه علً خضر خلٌل 2060216126261110  78
 

  اسراء حسن على ابراهٌم على 2060216126261671  79
 

   اسراء محمد على محمد البربرى 2060216126261620  81

   اسماء عبدالنبى محمد عبد الكرٌم 2060216126261612  81

   اسماء فرج فتح هللا عبدالعاطى محمد 2060216126267617  82

  اسماء محمد محمد عاطف دردره 2060216126262111  83
 

   االء ابراهٌم البٌلى عبدالحمٌد 2060216126261711  84

   االء وائل محمود موسى 2060216126261171  85

   امٌرة عبد العلٌم عطا عبد الوهاب العفٌفى 2060216126261610  86

   امٌره احمد حسن عبد الجلٌل عبد الفتاح 2060216126261100  87

   امٌره حماده محمود محمد العشرى 2060216126267671  88

  امٌره شعبان ابراهٌم فرٌج ابراهٌم 2060216126261017  89
 

   اٌرٌنى اٌمن شوقى وهٌب منصور 2060216126261200  91

   اٌمان خالد علً عطا السٌد 2060216126261677  91

  اٌمان سعد ٌوسف ٌوسف نصار 2060216126261066  92
 

فرٌد محمد احمد الهلىاٌمان  2060216126261017  93   
 

   اٌه اشرف محمد محمد ابوحلٌمه 2060216126261271  94

   اٌه السٌد عبد المنعم محمد عبد المنعم 2060216126261212  95

   اٌه مجدى على ابراهٌم القبالوى 2060216126267616  96

   اٌه محمد عبدالهادى عبد الهادي عبدالجلٌل 2060216126261162  97

   بسمه عادل إبراهٌم حسٌن السعدنً 2060216126261111  98
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 (  65(               جلنت رقن )  االجتواع                           الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

نعم عبدالمقصود عامربسمه عبدالم 2060216126261666  99   
 

   بسنت محمد العربى محمد احمد البنا 2060216126267616  111

   بوسى طاهر مبروك السٌد صالح 2060216126261717  111

   حبٌبة محمد ابراهٌم محمد عالم 2060216126261617  112

  حنٌن اشرف احمد اسماعٌل أحمد سٌد احمد 2060216126261167  113
 

غانم ابو العنٌن غانم ابو العنٌنخالد  2060216126261261  114   
 

  خلود سامً علً كامل 2060216126261616  115
 

  خلود محمد عبد المنصف قابٌل 2060216126261116  116
 

   دعاء ٌوسف متولى محمد الزقازٌقً 2060216126261016  117

   رانٌا محمد عبداللطٌف عطٌه حجازى 2060216126261711  118

م فوزى ابراهٌم ابوشعٌشعرشا ابراهٌ 2060216126267611  119    

  روان السٌد عبدالحى على الصٌاد 2060216126267601  111
 

   روان حسٌن محمود ابراهٌم البسٌونى 2060216126267617  111

   روان محمد فاروق حسن عفٌفى 2060216126261601  112

   سارة عبداللطٌف رٌاض رٌشة 2060216126267602  113

مد بدوى النجارساره اٌهاب اح 2060216126261007  114    

   ساره مدحت فتحى مشعل 2060216126262112  115

  ساره ناصر سعٌد بسٌونى 2060216126261077  116
 

   سعد سعد محمد نصر 2060216126261660  117

  سلمان ٌاسر قاسم سٌد احمد حجازى 2060216126261117  118
 

  سلمى عماد حمدى محمد ٌوسف الحكٌم 2060216126261167  119
 

   سما وائل عطٌه السٌد عٌسى 2060216126262661  121

   سماء عبد الغنى عبد الغنى فرحات حجازى 2060216126262107  121

   سماح عمر على عبٌه 2060216126261616  122

   سمر على عطٌه على الهضٌم 2060216126261276  123

   شهد اشرف حسن محمد فخر الدٌن 2060216126261160  124
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 (  66(               جلنت رقن )  جتواع                           الئحت جديدة ) انتساباالقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شهد السٌد ربٌع على راجح 2060216126261101  125
 

  شهد بسٌونً احمد محمد منصور 2060216126261612  126
 

   شهد حسن حمٌده حسن 2060216126262107  127

   شهد عالء كمال محمد مصطفً 2060216126261101  128

   شهد ولٌد احمد محمود الشالوى 2060216126261027  129

  شٌماء اشرف محمد عبدالواحد محمود 2060216126267667  131
 

  شٌماء خالد عبد الحفٌظ ابراهٌم محمد 2060216126261017  131
 

  شٌماء نصحى محمد محمد اسماعٌل 2060216126261161  132
 

   صفاء ربٌع السٌد احمد محمد شلبً 2060216126261660  133

   عائشه اسماعٌل عثمان اسماعٌل محمد غزاله 2060216126261122  134

   عبدالرحمن ابراهٌم حسن احمد عرفه 2060216126261670  135

  عزه عبد الفتاح عبد هللا عبد الغفار 2060216126261611  136
 

   علٌاء اشرف جابر عبد الداٌم 2060216126261117  137

   علٌاء حسن حسن احمد الفوال 2060216126261101  138

   علٌاء عبدالفتاح مصطفً الفقً 2060216126261161  139

   غاده حماده محمد عبدالغنى 2060216126261112  141

   فاتن فتحى محمد على 2060216126261111  141

محمود محمد دحانهفاطمة اشرف  2060216126267677  142   
 

   فاطمه خٌرى محمد راغب 2060216126261261  143

  فاطمه زكرٌا أحمد محمد حامد 2060216126261111  144
 

  فاطمه محمد محمود قطب عزام 2060216126261762  145
 

   فاٌزة محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم 2060216126261171  146

   كرٌم على رمضان محمد 2060216126261666  147

   محمد احمد رفعت محمد ابوعٌطه 2060216126261001  148

   محمد اشرف محمد ابراهٌم على 2060216126261002  149

   محمد صابر محمد ملٌجى عوض 2060216126261061  151
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 ( 67(               جلنت رقن )   االجتواع                           الئحت جديدة ) انتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  سلسله

  محمد عبد الحمٌد ابراهٌم عبد هللا زعفان 2060216126261616  151
 

  محمود بشٌر صالح على حمد 2060216126267676  152
 

   مرنا محمد عنتر محمد الفخرانً 2060216126261700  153

الرحمن محمد فودهمروه محمد عبد 2060216126262111  154    

   مرٌم احمد محمد عبد الغنً محمد العدوي 2060216126261066  155

  مرٌم خٌري عبد هللا عبدالوهاب شرف الدٌن 2060216126261117  156
 

  مرٌم عصام على رمضان الهوارى 2060216126261660  157
 

  مرٌم فرٌد سعد فرٌد محمد 2060216126267610  158
 

جدى عبد الجواد احمدالدسوقىمرٌم م 2060216126261107  159    

   مرٌم محمد رضا عبدالحى على موافى 2060216126261727  161

   مصطفى مغاورى محمد محمود القطرى 2060216126261010  161

  ملك احمد مرسى غازى مرسى 2060216126261171  162
 

   ملكه توكل عبدهللا مصطفى 2060216126267617  163

اسماعٌل اسماعٌل عبده منة هللا جابر 2060216126261111  164    

   منة هللا محمد على محمد عبده 2060216126262112  165

   منةهللا خالد سعد محمد الجمل 2060216126261116  166

   منه ابراهٌم احمد احمد شحاته 2060216126261021  167

  منه صالح ربٌع محمد عبدالجواد 2060216126261676  168
 

دالعزٌز القصبى الزٌرمنه عبدالناصر عب 2060216126261161  169    

  منى عبد النبى عبد العزٌز السٌد 2060216126261711  171
 

  مٌاده البٌلى ٌوسف ٌوسف عبدالعزٌز 2060216126262160  171
 

نادٌه عبد الرحمن عبد الحفٌظ مصطفى  2060216126262127  172
 الجندى

  

   نانً محمد فوزي الغرٌب السٌد شعٌشع 2060216126261717  173

   ندا السٌد محمد السٌد محمد 2060216126261626  174

   ندا محمود عبدالوهاب عبدربه 2060216126261107  175

   ندى إبراهٌم محمد محمد السماحى 2060216126261661  176
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 (   68(               جلنت رقن )  االجتواع                           الئحت جديدة ) انتسابقسن 
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  ندى اسالم شوقى كامل الشربٌنى 2060216126261671  177
 

  ندى مهدى محمد محمد سلٌم 2060216126261172  178
 

   نرمٌن جمٌل عبد الداٌم المرادنى 2060216126267601  179

   نرمٌن سالم راشد سالم 2060216126261101  181

   نرمٌن سالمه السٌد سالمه 2060216126261176  181

  نور محمد عبدالواحد سعٌد عبدالكرٌم 2060216126261671  182
 

  نوره طلعت عبدالعزٌز الشورى 2060216126261071  183
 

  نورهان عالء محمد عطٌة عباس 2060216126261160  184
 

   نورهان عمادالدٌن عبدالبارى عبدالعزٌز 2060216126261710  185

   هاجر جمال سعٌد حسن السٌد 2060216126261067  186

هاجر عالء الدٌن عبد العاطً عوضٌن عبد  2060216126267671  187
 الرحمن

  

  هاجر محمد احمد توفٌق الحداد 2060216126261212  188
 

   هاله سامح رجب ابوالٌزٌد ابراهٌم الدٌب 2060216126261001  189

عثمان العسكرى هاٌدى رجب محمد رجب 2060216126261116  191    

   هدٌر شكرى إبراهٌم مصطفى احمد 2060216126261670  191

   هدٌر عبده عبدالعزٌز خاطر غله 2060216126261671  192

   هدٌر محمود احمد محمد طلحه 2060216126261167  193

  هناء هنداوى عبدالعزٌز بدٌر حمد 2060216126261617  194
 

لًوالء ابراهٌم محمد متو 2060216126261107  195    

  ٌارا سلٌمان محمود محمد على 2060216126261611  196
 

  ٌاسمٌن ثروت محى الدٌن ٌوسف سالم 2060216126262116  197
 

   ٌاسمٌن محمد عبدالعزٌز محمد كشك 2060216126261611  198

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   احمد مصطفى احمد احمد عكاشه 2060216216267610  199

   اسراء محمد توكل محمد عبد المعطى 2060216166261107  211
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 (  69الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  علن النفس                         قسن 
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راء خمٌس عبد الفتاح محمود عثمانإس 2060216126267770  1   
 

   أسماء ولٌد على محمود 2060216126267021  2

   آالء مصطفى محمد فتح هللا ابو دشٌش 2060216126267771  3

   آٌه رضا ابو السعود ابراهٌم زاهر 2060216126267076  4

  آٌه عبد الجواد ابراهٌم عبدالجواد المغربً 2060216126267760  5
 

  احمد حمدي ابراهٌم محمد جمعه 2060216126267710  6
 

  احمد عالء الدٌن مختار زكى ٌوسف 2060216126261221  7
 

   احمد عالء عبد السمٌع عبد العظٌم مصطفى 2060216126261617  8

   احمد محمد عبده عاشور المالح 2060216126267771  9

   اسراء السٌد احمد عبدالعزٌز محمد سعٌد 2060216126267170  11

  اسراء عبدالفتاح محمد عطٌه بسطوٌسى 2060216126267067  11
 

   اسراء متولً مطاوع متولً عبدالجلٌل 2060216126267016  12

   اسراء محمد عاطف االمشٌطً 2060216126267226  13

   اسماء عٌد محمد عبدالسالم الصٌاد 2060216126267111  14

   الحسن عوض محمد بركات عوض 2060216126267127  15

   امانى اسامه احمد الشرنوبى الجزار 2060216126267767  16

  امٌره محمد سعد المرسى محمد 2060216126267600  17
 

   اٌمان حسٌن احمد حسٌن قندٌل 2060216126267107  18

  اٌمان عادل محمد ابراهٌم زاٌد 2060216126267761  19
 

  اٌمان عبد المنعم ابراهٌم عبد الداٌم 2060216126267011  21
 

   اٌمان كامل السعٌد عبدالنبى 2060216126267766  21

   اٌمان محمد على الدعدر 2060216126267711  22

   اٌمان ٌسرى محمد محمد 2060216126261201  23

   اٌه احمد حامد احمد 2060216126267006  24

   اٌه فتح هللا على النجار 2060216126267110  25

لق احمد نجمتغرٌد اشرف عبدالخا 2060216126267760  26    
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  جنه عبدالباسط عبدالفتاح القصاص 2060216126267100  27
 

   جهاد رفٌق عبد العزٌز محمد ٌونس 2060216126267760  28

   جهاد محمد محمد مصطفى موماى 2060216126267267  29

   جٌهان ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم احمد 2060216126267726  31

  حبٌبة عمرو محمد عبد العزٌز المزٌن 2060216126267761  31
 

شرٌف حبٌبه ابراهٌم محمد السطوحً 2060216126267616  32   
 

  حبٌبه فوزى محمد مرسى مرسى 2060216126267107  33
 

   حبٌبه مصطفى ابراهٌم ابراهٌم طاحون 2060216126267102  34

   حنٌن مسعد عبد السالم سٌد أحمد المٌهى 2060216126267717  35

   خلود محمد محمد محمد قاسم 2060216126267701  36

د خالددعاء خالد محمد جمال احم 2060216126267161  37   
 

   دنٌا سامى محمد محمد زٌتون 2060216126267721  38

   دنٌا محمد احمد احمد موسى 2060216126267166  39

   دنٌا محمد ممدوح محمد ابوالعنٌن 2060216126267027  41

   دٌنا السٌد عٌسى علً شومان 2060216126267166  41

   رانٌا ماجد على حسن احمد محسن 2060216126267707  42

   رانٌا مصطفى ابراهٌم عبد هللا العبسى 2060216126267776  43

  رحاب عمرو سعد على مبروك 2060216126267771  44
 

   روان عمرو عبد العال على الشٌخ 2060216126267716  45

حسٌن الطنطاوى روضة علً محمود 2060216126267771  46     
 

  رٌحان فرٌد محمد احمد متولى 2060216126267116  47
 

   رٌهام احمد عطٌه عطٌه احمد الشناوى 2060216126267107  48

   رٌهام عادل احمد محمود عبد الواحد 2060216126267616  49

   زٌاد ابراهٌم صبحى عطٌةالسٌد الفالح 2060216126267116  51

   زٌاد اٌمن الهاللً ابوهبه 2060216126267110  51

   زٌاد محمد فتوح محمد محمود بدوى 2060216126267676  52
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 (  71 الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )علن النفس                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  زٌنب عزت عبد العظٌم نعمت هللا 2060216126267761  53
 

  ساره محمد راغب ابراهٌم المالكى 2060216126267721  54
 

   سلمى حماده محمود عطٌه ٌونس 2060216126267071  55

   سلمى مصطفى مصطفى ابو العال شعٌب 2060216126267011  56

   سماء محمد فكرى محمد 2060216126267611  57

  سماح عالء محمد عبد الحلٌم القرنشاوى 2060216126267217  58
 

صطفى عبدالرؤف ابراهٌم دروٌشسمر م 2060216126267776  59   
 

  سهٌله عصام على السٌد ابو مٌه 2060216126267716  61
 

   شهد راضى فتحى جمعه الحصرى 2060216126267161  61

   شهد مصطفى عبدالحمٌد الطنطاوي ماضى 2060216126267101  62

   شٌماء عطاهللا عبدالفتاح عطا هللا حموده 2060216126267726  63

  صابرٌن صبحى محمد حسٌب 2060216126267111  64
 

عطٌه على قاسمعبد الرحمن ابراهٌم  2060216126261617  65    

   عبد الرحمن اسامه رستم محمود النفٌلى 2060216126261670  66

   عبد الرحمن محمد سعٌد محمد سالم 2060216126261210  67

   عبد الرحمن الجمٌل احمد ابو زٌد ابوسكٌن 2060216126267761  68

   عبد هللا خالد عبد هللا محمد النشار 2060216126267702  69

  عبد هللا نبٌل محمد محمد عبده 2060216126267006  71
 

   عبدالرحمن محمد احمد كمال عبدالنبً الحصري 2060216126267111  71

  عفاف عبدالواحد سعد القط 2060216126267100  72
 

توح علًعلً ابو الفتوح السٌد ابو الف 2060216126267066  73   
 

   علً محمد علً عبدالخالق الشرقاوي 2060216126267612  74

   علٌاء محمد مصطفى ابراهٌم الشامى 2060216126267101  75

   عمر محمد محمد احمد عبد الوهاب 2060216126261671  76

   عوض ذكى عبد الونٌس الشحات مناصٌر 2060216126267611  77

مد سعد النجارفاطمه ابراهٌم مح 2060216126267100  78    
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 (  72الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  علن النفس                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فاطمه اشرف عبد العاطى محمد الشابى 2060216126267772  79
 

  فاطمه اشرف محمد عبد الفتاح القن 2060216126267671  81
 

   فلاير مخلص عبدالرحٌم محمداللقانى 2060216126267117  81

   لٌنه عصام عبدالموجود حافظ 2060216126267617  82

   ماري عماد اسحق إٌلٌا منسً 2060216126267072  83

  محمد ابراهٌم محمد السٌد صبح 2060216126267711  84
 

  محمد عادل محمد عبد الرازق الخولى 2060216126261617  85
 

  محمد عبدالعزٌز على سعفان 2060216126267170  86
 

   محمد كمال عبد الحاكم ابراهٌم عبد الكرٌم 2060216126267101  87

   محمود جابر عبدالعزٌز احمد البنا 2060216126267762  88

د دٌابمحمود دٌاب محمودعبد المقصو 2060216126267110  89    

  مروه على محمد ابراهٌم البنا 2060216126267261  91
 

   مرٌم ابراهٌم صالح ابراهٌم وهبه 2060216126267106  91

   مرٌم احمد احمد القبانى 2060216126261671  92

   مرٌم اشرف مفرح توفٌق راشد 2060216126267701  93

ارمرٌم عبد الكرٌم عبد القادر محمد النج 2060216126267161  94    

   مرٌم عٌد بسٌونى ابوشاهٌن 2060216126267717  95

  مرٌم محمد محمد حسن عبد الباقى السبٌعى 2060216126267621  96
 

   مصطفى رجب احمد المرسى الخولى 2060216126267771  97

  ممدوح محمد ممدوح مصطفى حسن 2060216126267770  98
 

  منال محمد ابوزٌد سلمان 2060216126267770  99
 

   منة هللا ابراهٌم محمد ابراهٌم عامر 2060216126267600  111

   منة هللا عطٌه طلبه الكومى 2060216126267710  111

   منه حسن محمد حسن الناغى 2060216126267711  112

   مها علً محمد توفٌق ابوعمو 2060216126267116  113

   مى وجدى فٌصل عبد القادر برٌشه 2060216126261617  114
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 ( 73 الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )  علن النفس                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  مى عادل محمد محمد شبور 2060216126267221  115
 

الحمٌد رزق مٌار محمد حمٌده عبد 2060216126267061  116   
 

   ناهد محمد رشاد عٌسى 2060216126267107  117

   نجالء محمد فتحى محمد 2060216126267061  118

   ندا السعٌد ابو العنٌن السماحً 2060216126267000  119

  ندا عالء الدٌن محمد محمد أبو النور 2060216126261670  111
 

  ندى ابراهٌم احمد السٌد الفقً 2060216126267012  111
 

  ندى احمد مصطفى محمد عماره 2060216126267771  112
 

   ندى السٌد عبد اللطٌف اسماعٌل زعلوك 2060216126267216  113

   ندى حسنى محمد الفالل 2060216126267121  114

   ندى محمد عبد السالم بسٌونى 2060216126267016  115

  ندى مصطفى رمضان محمد مبروك 2060216126267021  116
 

   نرمٌن سمٌر حافظ عبد الغنى قاصد 2060216126267210  117

   نهال سعد محمد عبد الرازق النشرتى 2060216126267066  118

   نوران عماد احمد احمد عوالى 2060216126267276  119

   نورة اشرف على محمد سلٌمان الجعب 2060216126267617  121

   نورهان عبد الحمٌد عوض محمد عبد الاله 2060216126267717  121

  نورهان محمد ابراهٌم محمد 2060216126267626  122
 

   هاجر نبٌل محمد السٌد عبدالعال 2060216126267061  123

  هاله مجاهد سلٌمان محمد سحالى 2060216126267260  124
 

  هدى طارق حسن بسٌونى 2060216126267710  125
 

   وداد صبحى سلٌمان عبدالنبى 2060216126267011  126

عبدالحمٌد حامد مصطفىوصال حمدي  2060216126267767  127    

   وفاء محمد محمود محمد أبو كرٌمة 2060216126267171  128

   وفاء مصطفى حسن محمود عاشور 2060216126267777  129

   والء بٌومى عبدالسمٌع بٌومى 2060216126267001  131

   ٌاسمٌن طارق عبدالمنعم لطفً الحفناوي 2060216126267017  131

 لالعــــــــادةطــــــالب بـــاقــــــوى  

   احمد ربٌع فتحى على مرسى عطوان 2060216166262676  132
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 (  74 ) (               جلنت رقن  الئحت جديدة ) انتسابعلن النفس                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أمامه محمد ابراهٌم شلبى 2060216126261000  133
 

   أمٌره أحمد إبراهٌم البوهى 2060216126261011  134

   آٌه اشرف ابراهٌم مومٌه 2060216126261070  135

   أٌه جالل فتحى محمد عوٌدات 2060216126261000  136

  ابراهٌم جمال عبد اللطٌف محمد البص 2060216126261620  137
 

ٌد عبد الحمٌد الجوٌنىاحمد حسام عبد الحم 2060216126261272  138   
 

  اسراء رضا متولى عوض اسماعٌل 2060216126261621  139
 

   اسراء محمد كامل ابو جندٌه 2060216126261061  141

   اسراء محمد محمود محمد محمود 2060216126261722  141

   اسماء جمال عبدالمنعم عبدالغفار مكاوي 2060216126262102  142

السٌد على الزٌات اسماء خالد 2060216126261770  143   
 

   اسماء طلحه قرشى احمد خضٌرى 2060216126261060  144

   اسماء عبد الخالق صابر بدٌر عبدهللا 2060216126267611  145

   اسماء عبدالجلٌل محمد عبدالهادي 2060216126261170  146

   اسماء متولً رزق محمد هالل 2060216126261677  147

اهٌم علً ٌوسف الشاذلىاسماء محمد ابر 2060216126261160  148    

  اسماء مراد عبدالتواب ابراهٌم الكفوري 2060216126261710  149
 

   األء عبد المرضى زكى محمد خلٌفة 2060216126261200  151

  االء عبدالجلٌل محمد عبدالهادي 2060216126261161  151
 

  االء فرج محمد محمد السعداوى 2060216126261126  152
 

ٌد زٌنهم السٌد سلٌمان عبد العزٌزالس 2060216126261217  153    

   امال طارق حنفى عبد الرحمن سلٌمان القاضى 2060216126261761  154

   امل عبد الاله عبد هللا عبد هللا البنا 2060216126262106  155

   امنٌه خالد ٌوسف عبد الغنى فرج 2060216126261101  156

   امٌرة صبرى احمد عبده غنٌم 2060216126261112  157
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 (  75 (               جلنت رقن ) الئحت جديدة ) انتسابعلن النفس                         قسن 
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  انجى عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌز الخولى 2060216126261021  158
 

   اٌمان الشناوى عبدالعاطى محمد الشرقاوى 2060216126262610  159

   بسنت مدحت حنفى علٌبه 2060216126261011  161

   تهانى طارق فوزى عبد الحمٌد عبد المجٌد 2060216126261707  161

  جهاد على قطب على عبد السالم 2060216126261716  162
 

  حبٌبه عادل بركات محمد رزق 2060216126261062  163
 

  حبٌبه فهمى ٌوسف حجازى موسى 2060216126262170  164
 

   حسناء رمضان محمد عبد السالم الصٌاد 2060216126261066  165

   حمزه أٌمن عبده محمد خلٌل 2060216126261622  166

   حنٌن أٌمن عبدالسمٌع أحمد النجرٌدى 2060216126261162  167

  خلود السعٌد عبد الحمٌد دره 2060216126261016  168
 

   خلود رجب سعٌد مصطفً نوار 2060216126261077  169

   دالٌا رضا عبده محمد ابوموسى 2060216126261111  171

   رضوي عبده عبد العال السٌد علً كساب 2060216126261111  171

   رنا تامر السٌد عبداللطٌف 2060216126261611  172

   رنا حسٌن فتحى كامل كشك 2060216126267661  173

ان اشرف محمد سالم الصفطىرو 2060216126261011  174   
 

   روان الشحات محمد عبده شرف 2060216126261216  175

  روان عالء راغب احمد عمار 2060216126261216  176
 

  روجٌنا محمد بدر محمد عبد الغنى 2060216126261076  177
 

   رٌحاب محمد سمٌر عبد هللا دٌاب 2060216126261276  178

إبراهٌم عمارةسارة أحمد بدر  2060216126261006  179    

   سارة عبد الحمٌد عبد الحمٌد ٌونس جاب هللا 2060216126261166  181

   ساره السٌد محمد محمد عبد الحلٌم 2060216126261167  181

   سامح محمد ابو المجد محمود جمل 2060216126261660  182
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 ( 76(               جلنت رقن )   جديدة ) انتساب الئحتعلن النفس                         قسن 
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  سامٌة صبرى سعد ٌوسف 2060216126261106  183
 

   سامٌه محروس السٌد ابراهٌم الدسوقى 2060216126261671  184

رازقسجده مصطفى رشدى عبد ال 2060216126261167  185    

   سلمى رضا شهاب الدٌن عبد النبى جاد 2060216126261061  186

  سلمى محمد خمٌس جامع كشك 2060216126261717  187
 

  سندس حمدى احمد محمد الشباسى 2060216126261010  188
 

  سهام سامى على مرعى 2060216126261677  189
 

   شروق احمد السعٌد عبد القادر عزب 2060216126261277  191

   شهد اشرف محمد محمد الشامخ 2060216126261616  191

   شهد خالد عبده بدٌر الطنساوي 2060216126262101  192

  شهد خالد محمد محمد معروف 2060216126261720  193
 

   شهد رجائً محمد مصباح شاهٌن 2060216126261010  194

   شهد رمزى مصطفى شلٌل 2060216126261727  195

محمد فهمى شهد شرٌف محمد 2060216126261616  196    

   شهد هانى محمد عبده آدم 2060216126261111  197

   عاصم نجٌب نصر محمد شاهٌن 2060216126261000  198

  عاٌده شرٌف محمد شفٌق الدٌب 2060216126261117  199
 

   عبد الرحمن عمر عبدالهادى السٌد علً خمٌس 2060216126261010  211

  عبٌر عماد محمود بكر 2060216126261211  211
 

  عزه احمد احمد الهنى 2060216126261621  212
 

   عال مصطفى احمد الفٌومى 2060216126261210  213

   علٌاء عبد الفتاح على احمد عامر 2060216126261267  214

   عمر محمود محمد احمد زغدان 2060216126261777  215

   غاده احمد عبد الحً احمد ابراهٌم 2060216126261061  216

ه معتز محمد حسن ابو الحسنغاد 2060216126261006  217    
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 ( 77 (               جلنت رقن ) الئحت جديدة ) انتسابعلن النفس                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ابراهٌم العمروسى فاتن مصطفى السعٌد 2060216126261610  218   
 

   فاطمه مصطفى السعٌد ابراهٌم العمروسى 2060216126261626  219

   كمال رجب كمال ٌونس 2060216126261677  211

   لؤا محمد عزت ابو الٌزٌد الشامً 2060216126262171  211

  محمد اسماعٌل منصور اسماعٌل سلٌمان 2060216126261600  212
 

ى شبكهمحمد حماده ذك 2060216126267222  213   
 

  محمد ربٌع راتب ابراهٌم صالح 2060216126261627  214
 

   محمد سعد محمد سلٌم 2060216126261667  215

   محمد عبد الجلٌل عبده عبد الجلٌل 2060216126261626  216

   محمود عبدربه هنداوى هالل 2060216126261677  217

  مروه سامى كمال عبد هللا احمد كرٌكر 2060216126267170  218
 

   مرٌم اسماعٌل محمود محمد النجار 2060216126261071  219

   مرٌم محمد السٌد السٌد القصار 2060216126261102  221

   مرٌم مختار عبد القادر ابراهٌم النجار 2060216126261067  221

   معاذ اشرف مختار ابراهٌم الوحش 2060216126261202  222

رهمنار محمد مصطفى عبدالقادر حنو 2060216126261711  223    

  منال عوض عبد السالم نجم 2060216126261070  224
 

   منه هللا رضا على محمد الكٌالنى 2060216126261062  225

  منه هللا محمود عبد العزٌز نوح علوان 2060216126261171  226
 

  منى محمد السٌد المعلفى 2060216126261016  227
 

   مً بسام عبدالمنعم محمد محمد 2060216126261127  228

   مٌنا مرقس ٌوسف نظٌم كٌرلس   2060216126261201  229

   ندا سامً السٌد محمود بتت 2060216126261726  231

   ندا هاشم عبد الفتاح محمد 2060216126261607  231

   نورهان السٌد عبد العزٌز حسن غبٌش 2060216126262172  232
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 (  78 (               جلنت رقن ) الئحت جديدة ) انتساب    علن النفس                     قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نورهان خالد جالل زكً متولً 2060216126261710  233
 

   نورهان رمضان نصر الغرٌب 2060216126261076  234

د فتحً عبد الحمٌد أبو هاللنورهان عبد الحمٌ 2060216126261660  235    

   هاجر عثمان اسماعٌل عثمان شاكر 2060216126261602  236

  هدى سلطان على امٌن سلطان 2060216126261011  237
 

  هدٌر السٌد حلمً السٌد المعداوي 2060216126262616  238
 

  هدٌر فكرى شحاته حسن شولح 2060216126261762  239
 

مد اسماعٌل ابوشنبهدٌر معروف مح 2060216126261116  241    

   هال شكرى عبد السالم عبد القادر الصعٌدى 2060216126261166  241

   هوٌدا عبد العزٌز ٌوسف رجب 2060216126261076  242

  وسام ابوالفتوح السٌد محمد ٌوسف ابو الفتوح 2060216126261772  243
 

   والء السٌد صبري أبو الٌزٌد شمٌس 2060216126261111  244

   ٌاره عبد الفتاح محمد الرمسٌسً 2060216126267667  245

   ٌاسمٌن خمٌس عبده طلحة 2060216126261676  246

 طـــالب هستجـــدوى هؤهـــالث عليــــــــا 

   اسماء عبد الفتاح الشوادفى محمد خالد 2060216126267107  247

   محمد عادل احمد محمد بصله 2060216126261201  248

عٌد فتوح محمد عادل 2060216126261621  249    

   هاله محمد نجٌب محمد شاهٌن 2060216126267101  251

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   سمٌه محمد مخلوف عبد هللا خفاجى 2060216166267710  251

   شروق جابر عبد الشافى عزوز عطٌه 2060216126261212  252
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 (  79 جلنت رقن )                 الئحت جديدة ) انتظام (                            اثار     االقسن 
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  أسماء محمود السٌد اغا 2060216126267726  1
 

   ابراهٌم على عبد هللا فاٌد 2060216126267106  2

   احمد ابراهٌم محمد حامد خطاب البستاوى 2060216126267710  3

   احمد البٌلً غنام فكرى علً الهاللى 2060216126267617  4

  احمد صالح محمد غازى مرسى 2060216126267621  5
 

  احمد عبد العاطى محمد عرفه الشاذلى 2060216126267100  6
 

  احمد على محمود مازن 2060216126267127  7
 

   احمد عمار فتحً محمد ناصف 2060216126267172  8

   احمد فرحات محمد الشناوي 2060216126267611  9

   احمد وفا عبده بٌلً خلٌفه 2060216126267001  11

  اسراء الباز احمد ابو المعاطى السٌد الباز 2060216126267760  11
 

   اسراء خالد عبدالوهاب عبد الواحد نعٌم 2060216126267710  12

   اسراء عوض حسن عبد الهادى على 2060216126267011  13

   اسماء ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد عمار 2060216126267670  14

   اسماء ماهر محمود عبدالفتاح العشرى 2060216126267777  15

   االء ابراهٌم فوزى ابراهٌم 2060216126267676  16

  السٌد سعد السٌد احمد المصرى 2060216126267121  17
 

   اٌات محمد عبدالجلٌل عبد المطلب مرعى 2060216126267622  18

  اٌمان شهدى عبد الرحمن عبد اللطٌف عبد الرحمن 2060216126267166  19
 

  اٌه عبد الباسط على رمضان 2060216126267607  21
 

   اٌه عزت محمد عبد الرؤف شتا 2060216126267776  21

دالمجٌد سٌفاٌه محمد عبدالمجٌد عب 2060216126267717  22    

   بسنت محمد صبحى اباظه 2060216126267771  23

   بالل اٌمن اسماعٌل عبدالقادر 2060216126267661  24

   تقى مجدى ابو الٌزٌد الهابط 2060216126267717  25

   جالل مدحت جالل صابر 2060216126267007  26
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 (  81 جلنت رقن )               الئحت جديدة ) انتظام (      االاثار                           قسن 
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  حبٌبه ولٌد عبد العظٌم عبد السالم عمارة 2060216126267110  27
 

  حسام عٌد رمضان حسن عمار 2060216126267767  28
 

اده شمس احمد شمسحم 2060216126267661  29    

   دٌاب عبد السمٌع  حنٌن بالل ٌوسف 2060216126267101  31

   رحاب حماده حماده محمد رمضان 2060216126267760  31

  رحاب محمد ذكرٌا ابراهٌم رجب 2060216126267761  32
 

  رحمه سالمه عبود على سلٌمان 2060216126267000  33
 

م عبد هللا علىرحمه صالح عبد الحلٌ 2060216126267070  34   
 

   رحمه مصطفى محمد رجب مصطفى 2060216126267611  35

   رشا على رشاد على الصعٌدى 2060216126267766  36

   روان راضى خلٌل المعٌطى 2060216126267170  37

  روان عبده أحمد عبده فرج 2060216126267611  38
 

   روضة زكرٌا احمد عطٌة 2060216126267616  39

   رٌم حمدى عبد الرازق القصبى عطا هللا 2060216126267111  41

   رٌهام محمد عبدالحكٌم ابوعماره الشربٌنً 2060216126267610  41

   زكرٌا محمد زكرٌا محمد الجندي 2060216126267007  42

   زٌنب حسن صبحى عبدالرحمن الحفنى 2060216126267661  43

  سارة جمال طه الزٌات 2060216126267066  44
 

   ساره فكرى محروس حسٌنى عبد الواحد 2060216126267106  45

  سحر ضٌاء احمد حسن الرمادى 2060216126267116  46
 

  سلمى عماد الدٌن محمود الصعٌدى 2060216126267762  47
 

   سهر محمد على محمد طلبه 2060216126267177  48

   سهٌله صبرى عبد الجلٌل محمد الغندور 2060216126261606  49

   شكرى محمد شكرى محمد 2060216126267010  51

   شهد حلمى احمد محمد ابراهٌم 2060216126267111  51

   شهد نبهان ابراهٌم شمس الدٌن النشرتى 2060216126267777  52
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  شهد ٌاسر صابرعبدالحمٌد شرٌف 2060216126267702  53
 

  ضحى محمد اسماعٌل السٌد الوردانى 2060216126267167  54
 

   عبد الرحمن رشاد محمد على البطاط 2060216126267711  55

دالهادى عبدالرازق على غازىعبدالرازق عب 2060216126267000  56    

   عبدهللا عماد السٌد ابراهٌم عبدالرحمن 2060216126267721  57

  عزٌزة ابراهٌم احمد عبدالمقصود سابق 2060216126267011  58
 

  على الرفاعى محمد السٌد ٌوسف عمر 2060216126267100  59
 

  على محمد محمد على 2060216126267010  61
 

ٌاء عماد محمد اسماعٌل عبد الجٌدعل 2060216126267716  61    

   عمرو على السٌد الخولى 2060216126267667  62

   غاده محمد راشد عٌد راشد 2060216126267721  63

  لنا ولٌد انٌس معروف المرسى 2060216126267000  64
 

   لندا فتحى احمد احمد بهنساوى 2060216126267701  65

عبدهللا السودانىلٌلى ابراهٌم حامد  2060216126267012  66    

   مبروكة نصر عبدالعظٌم عبد العظٌم كرد 2060216126267662  67

   محمد رضا غرٌب شعبان 2060216126267010  68

   محمد رمضان محمد عبد العزٌز حموده 2060216126261616  69

  محمد عصام بسٌونى الجندى 2060216126267770  71
 

د الخروٌلًمحمد محمود حموده محمو 2060216126267602  71    

  محمد ٌحٌى محمد عبدالمجٌد ابوالمجد 2060216126267671  72
 

  محمود محمد احمد هاشم السٌد 2060216126267170  73
 

   مروة مصطفى محمد على نجم 2060216126267771  74

   مرٌم السعٌد ابراهٌم االبٌارى 2060216126267766  75

ابونصرهمرٌم السٌد محمد فوزي محمد  2060216126267160  76    

   مصطفى أشرف على محمد سلٌمان 2060216126267606  77

   منى حماده عبد النبى عبده حلوسه 2060216126267201  78
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 (   82 جلنت رقن )                 الئحت جديدة ) انتظام (   االاثار                              قسن 
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  ندا اشرف محمود محمد عاشور 2060216126267010  79
 

  ندا عبد العاطى السٌد محمد عبد العاطى 2060216126267667  81
 

   نداء جمال محمد ابراهٌم الشرقاوى 2060216126267010  81

   ندى حامد شعبان أحمد البنا 2060216126267770  82

   نسمة علً حسن علً عٌد 2060216126267116  83

  نهاد طارق رشاد عبد هللا عٌسى 2060216126267610  84
 

  نور الهدى محمد حلمى سٌف الدٌن 2060216126267162  85
 

  نورة محمد محً سالم الغول 2060216126267701  86
 

   نورهان اسماعٌل سالم اسماعٌل 2060216126267711  87

ورهان محمد عبد الحمٌد أحمد محمدن 2060216126267706  88    

   نورهان محمد على حسانٌن محمد العرجاوى 2060216126267701  89

  هاجر حسن حسن عباس 2060216126267616  91
 

   هاجر حلمى محمد السٌد ابراهٌم ابو سعده 2060216126267617  91

   هاجر عبد الحمٌد على احمد مرعى 2060216126267077  92

   هاجر محمد احمد محمد سٌداحمد 2060216126267021  93

   هدٌر عصام رجب عبدالفتاح 2060216126267101  94

   ٌاسمٌن سعٌد محسب عبدالغفار ابوزٌد 2060216126267076  95

  ٌاسمٌن محمد محمودعبدالفتاح القمارى 2060216126267170  96
 

   ٌمنى بهجت عبد العظٌم قطب سالمه 2060216126267776  97

 ـــاقــــــوى لالعــــــــادةطــــــالب ب 

   حنان محمد عبد الفتاح محمد عبد العظٌم 2060216166262762  98

   ساره رافت سعد احمد على 2060216166266017  99

   سانتى محمد شهدى قطب السحماوى 2060216166266110  111

   محمد السٌد محمد المرسى ٌونس 2060216166261011  111

شام عباس محمد الحمالوىٌوسف ه 2060216166261116  112    
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هٌم ابوزٌد السٌد فودهأبوزٌد ابرا 2060216126261211  113   
 

   أالء طه أحمد السٌد الجمال 2060216126262170  114

   آالء عادل قمرى القمرى 2060216126261127  115

   آالء عبد الواحد عبد العزٌز متولً 2060216126261616  116

  أمنٌه عدوى عطٌة العدوى عالم 2060216126261616  117
 

بد الهادى الصباغأمٌره سمٌر ابو بكر ع 2060216126262677  118   
 

  إٌمان ماهر ابراهٌم توفٌق العطار 2060216126261670  119
 

   ابتسام احمد عبد الحلٌم عبد العال 2060216126261770  111

   ابراهٌم امام محمد امام 2060216126261116  111

   ابراهٌم عصام فتحى مزٌد محمد 2060216126261102  112

ٌم كاملابراهٌم هشام ابراه 2060216126267262  113   
 

   احمد محمد السٌد محمد عبد المطلب 2060216126267602  114

   احمد محمد عطٌه محمد شحاته 2060216126267107  115

   اروى ابراهٌم ابراهٌم محمد عالم 2060216126262166  116

اسراء احمد عبدهللا عبدالحمٌد على السٌد  2060216126261111  117
 ظاظا

  

لعزٌز عبدالحلٌم احمداسراء عبدا 2060216126261117  118    

   اسراء عبدالواحد ٌحى على قندٌل 2060216126261061  119

  اسراء محمد فراج احمد النوسانى 2060216126261061  121
 

اسراء محمود محمد سراج الدٌن  2060216126261107  121
 محمودعرفة

  

  اسماء هللا محمد احمد على شعبان 2060216126261761  122
 

سماء شعبان فتحً السعٌد الشامًا 2060216126261101  123   
 

   اسماء عبد الغنى خفاجة احمد رزق 2060216126261706  124

   اسماء عبده محمد عبده احمد ابوالعٌنٌن 2060216126261076  125

   اسماء ٌسرى عوضٌن الصاوى 2060216126267677  126

   اشواق محمد جمال محمد محمد 2060216126262111  127
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  االء عصام محمد المغازي 2060216126261110  128
 

زوٌل االء محمد محمد 2060216126261667  129   
 

   امنٌه رمضان عبد هللا رمضان ٌوسف 2060216126262670  131

   امٌره محمد عبد الحمٌد سلٌم 2060216126261017  131

   اهداء صابر جمعه عبد الواحد هوٌدى 2060216126261761  132

  اٌمان خالد حسن عبدالحلٌم جاد 2060216126261067  133
 

طاوعاٌمن صبحى محمد ابراهٌم م 2060216126261216  134   
 

  اٌه طه ابراهٌم طه زاٌد 2060216126262666  135
 

   اٌه عبد الفتاح سعد عبد النبى 2060216126267672  136

   بثٌنه محمد عبدالستار محمد عبدالمولى 2060216126261266  137

   تسنٌم خالد عبد العزٌز السٌد عبده 2060216126261126  138

   تغرٌد فتحى محمد حجاج 2060216126261166  139

  تقى محمود مصطفى السٌد محمد غنام 2060216126261777  141
 

   حبٌبة سمٌر سٌد أحمد السٌد عامر 2060216126261610  141

   حبٌبه عبد السالم محمد عبد السالم غزال 2060216126262611  142

   حبٌبه ممدوح على ابراهٌم الطراوى 2060216126261112  143

راوىحسن محمد ٌوسف حسن الشع 2060216126261607  144    

   حمزه عصام محمود محمد موسى   2060216126261612  145

  حنٌن خالد عبد الحمٌد عبد الباقى 2060216126261016  146
 

   خدٌجة أٌمن رجب اسماعٌل العدوي 2060216126262167  147

  خلود عطٌة صابر عطٌة 2060216126261177  148
 

  خلود كامل عبد الحفٌظ عبد الرحٌم 2060216126262126  149
 

   دعاء محمد فتحى نصر ابوسالم 2060216126261716  151

   دٌنا مكرم حمزه ٌوسف سٌد أحمد 2060216126261110  151

   رانا سرور محمد محمد ابو زٌد 2060216126261610  152
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  رحاب خضر محمد عوٌنات 2060216126261106  153
 

  رحمة سعد محمد عبد الرحمن الصعٌدى 2060216126261201  154
 

  رحمه السٌد محمد متولى محمد 2060216126261772  155
 

حسن خٌري حسن راشد رنا 2060216126262170  156    

   رنا محمود خلٌفة محمود ابوزٌد 2060216126261761  157

   روان ثروت رمضان محمد صدٌق 2060216126261770  158

  روضه ابراهٌم حسن حسٌن الكرنز 2060216126261171  159
 

  زهراء حسن عباس حسن الدٌب 2060216126261107  161
 

عوض عبدالعزٌز زٌنب ابراهٌم عبد العزٌز 2060216126261110  161   
 

   سارة ابراهٌم محمد السٌد عزٌزة 2060216126261776  162

   ساره السعٌد حمزة عبدالفتاح سلٌم 2060216126261672  163

   ساره فرج شعبان عبدالفتاح 2060216126261771  164

  سالً إبراهٌم رمضان بلتاجً الشامً 2060216126262117  165
 

خالق رزق الكرشسامٌه رضا عبد ال 2060216126261162  166    

   سامٌه سمٌر على ٌوسف خمٌس 2060216126261617  167

   سحر عمار فوزى احمد عمار 2060216126261126  168

   سعٌده السٌد عبد السالم الطمبارى 2060216126261677  169

ابوغرٌب سماح حمدى سعد ابراهٌم  2060216126261170  171    

بدوىسندس ابراهٌم حسن ٌوسف ال 2060216126261011  171   
 

   سها ماهر السٌد عطٌه سٌد احمد 2060216126261607  172

  سهر صالح كامل محمد فرحات 2060216126261116  173
 

  سهٌله أحمد صبحى محمد عطٌة 2060216126262610  174
 

   شروق خالد عبد الفتاح بدر الشافعى 2060216126262101  175

   شروق محمد زكرٌا محمد حسنٌن 2060216126261601  176

   شهد احمد سٌد عبد الحمٌد ٌوسف 2060216126261060  177
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  شهد صبري ابراهٌم علً الدربً 2060216126261770  178
 

  شهد ضٌاء الدٌن احمد محمد االودن 2060216126261601  179
 

  شهد عاطف احمد عبدهللا الدمٌري 2060216126267607  181
 

   شهد عبدالرحٌم محمد على عبدالرازق نجم 2060216126261072  181

   شهد قمرى قمرى محمد 2060216126261766  182

   شهد وجٌه محمد محمد ابونار 2060216126261077  183

  شٌرٌن ابراهٌم السٌد ابراهٌم 2060216126261701  184
 

  شٌماء ابراهٌم ممدوح حسن عٌطه 2060216126261612  185
 

  شٌماء السٌد محمد محمد شاهٌن 2060216126261667  186
 

   شٌماء طلعت محمد على عقٌبى 2060216126261622  187

حروس السٌد ابراهٌمصال وحٌد م 2060216126261607  188    

   صبا اٌمن السٌد المهدى الدمراوى 2060216126267160  189

  صفاء فتوح مصطفى محمد الشامً 2060216126262611  191
 

   عاصم عالء محمد فؤاد 2060216126267661  191

   عبد الرحمن احمد عبد النبى محمد عوٌدات 2060216126261176  192

صالح الدٌن ابراهٌم عبد العاطى على  2060216126261002  193
 الدقرنى

  

   عبد الغنى مجدى عبد الغنى ابو السعود دعله 2060216126261117  194

عبدالرحمن شكري محمد عبد القادر  2060216126261161  195
 القصاص

  

  عبٌر ابراهٌم محمد دسوقى الشنوانى 2060216126261062  196
 

   عبٌر محمد السٌد مرشدى 2060216126261711  197

  عبٌر محمد حسٌن حامد 2060216126267626  198
 

  عزه عبد الناصر عبد الفتاح على عوض 2060216126261707  199
 

   عزٌزه محمد شفٌق علً الحضرى 2060216126261777  211

   عالء الدٌن تاج عزت السٌد الفضالً 2060216126261211  211

   علٌاء الشحات سالم سالم محمد 2060216126261676  212
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  علٌاء محمد أحمد زٌتون 2060216126261172  213
 

بدرى محمد الدٌهىفادى محمد ال 2060216126262120  214   
 

  فاطمة محمود محمد خلٌفة السباعً 2060216126261100  215
 

   فاطمه سعد محمد مصطفى الشامً 2060216126261766  216

   كرٌم احمد النوبى العمارى عبد هللا 2060216126261670  217

   لطٌفه عبدهللا حسن حسن الشامى 2060216126261107  218

محمود عبدالفتاح غنٌم رٌشهلٌلى الشحات  2060216126262177  219   
 

  محمد احمد السٌد احمد ابو زٌد 2060216126261771  211
 

  محمد اشرف عبد العزٌز منصور ٌوسف 2060216126261217  211
 

   محمد سالم سلٌمان وٌده سالمه 2060216126261707  212

   محمد عبد البدٌع محمد احمد قاعود 2060216126261601  213

عبد العلٌم ابراهٌم سلٌمان محمد محمد 2060216126267116  214    

  محمد فتحى محمد البدراوى ابراهٌم عامر 2060216126262110  215
 

   محمد مأمون محمد محمود علم الدٌن 2060216126261161  216

   محمد مصباح السٌد حامد 2060216126261701  217

   محمود حاتم حسنى محمد على الدقش 2060216126261116  218

   محمود محمد بدوى محمد عبٌد 2060216126261106  219

   مرفت احمد عبد العزٌز عبد الحمٌد خلٌل 2060216126262121  221

  مرٌم احمد عبد هللا عبداللطٌف الخولى 2060216126261627  221
 

   مرٌم خالد عبدالغنً عبدالسالم 2060216126261261  222

  مرٌم راضى احمد السٌد علً سٌد احمد 2060216126261711  223
 

  منار خالد محمد على حسن رضوان 2060216126267606  224
 

   منار عبدالحمٌد محمد رمضان 2060216126262667  225

   منار مصطفى محمد جبر 2060216126261111  226

   منة هللا عابد السٌد السٌد عبد العال 2060216126261117  227
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 (   88 جلنت رقن )                 (    الئحت جديدة ) انتساب     االاثار                         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  منه هللا رضا محمد حلمى محمود ابوغنٌمه 2060216126261117  228
 

  منه محمود احمد عبدالحلٌم احمد 2060216126261761  229
 

  مها محمد وجٌه عبد الحق حامد 2060216126262101  231
 

   مهند محمد حسن حسٌن حجازى 2060216126261110  231

   مى على على عبدالوهاب 2060216126261611  232

   مٌار حافظ جبر ٌوسف 2060216126261211  233

  مٌار محمود محمد محمود سالم 2060216126261207  234
 

غٌاتىمٌرام أحمد صباح محمد ال 2060216126262606  235   
 

  مٌرنا سعد مصطفى محمد محمد محسن 2060216126262102  236
 

   نادٌه الرفاعً زٌدان عبدالعظٌم محمد 2060216126261766  237

   نادٌه محمد عوض عطٌه عبد ربه 2060216126267600  238

   نانسى ابراهٌم عبدالمغنى احمد 2060216126262117  239

عــبد الحــى مـــازننـدى اشـــرف الســـٌد  2060216126261161  241   
 

   ندى اٌهاب حلمى ابراهٌم مبارك 2060216126261066  241

   ندى خالد حسنى ابراهٌم الطراوى 2060216126261011  242

   ندى خالد مصطفى كمال ابراهٌم جبرٌل 2060216126262616  243

   ندى عادل محمد احمد قندٌل 2060216126261117  244

سن محمود ٌوسفندى عبد المح 2060216126261102  245    

  ندى على توفٌق عٌد الصردى 2060216126261161  246
 

   ندى محروس فتحى ابراهٌم جمعه 2060216126261010  247

  نورا خالد عبد المقتدر ابراهٌم حسن 2060216126261071  248
 

  نوران ابراهٌم عبدالحلٌم محمد محجوب 2060216126261717  249
 

بسٌونى القاضىنوران محمد على  2060216126261607  251    

   نورهان محمد ابراهٌم خلٌل عزام 2060216126261767  251

   نورهان محمد رزق رزق شهاب 2060216126262101  252
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 (  89جلنت رقن )                 (   الئحت جديدة ) انتساباالاثار                              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس كبديوي الرقن اال هسلسل

  نورهان نادر سعٌد محمد العزبه 2060216126261106  253
 

  هاجر على ابراهٌم علً الشافعى 2060216126261207  254
 

  هاله محمد عبد الموجود حافظ سالم 2060216126261711  255
 

   هانى رمضان محمد احمد 2060216126261277  256

   هبه رمضان سعٌد احمد رزق 2060216126261271  257

   هدى السٌد عبد الحى عطٌة غنٌم 2060216126262110  258

  هدٌر ابراهٌم شحاته سٌد ناجً 2060216126261716  259
 

  ورده محمد حسن مرسى بدر 2060216126261200  261
 

  والء محمد السعٌد على قندٌل 2060216126261261  261
 

طفى حسن مصطفى الملٌجىوالء مص 2060216126261266  262    

   ٌارا مسعود رجب على سعد 2060216126261110  263

   ٌاسمٌن محمد ابراهٌم محمد ابو الحسن 2060216126261067  264

  ٌاسمٌن ٌاسٌن فرٌد عبد الرحمن مصباح 2060216126261017  265
 

   ٌوسف اٌهاب على محمد 2060216126261171  266

م حسٌنٌوسف حامد ابراهٌ 2060216126261717  267    

   ٌوسف سمٌر ٌوسف محمد ٌوسف 2060216126261010  268

     

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   محمد رحٌم هنداوى سعد 2060216166267262  269

   محمد عصام عٌسوى محمد حامد 2060216166266010  271

   هاجر لواء الدٌن محمد عبد العزٌز البدراوى 2060216166266070  271

   ٌاسر محمد عبدالستار حسن حافظ 2060216166266727  272

   ٌوسف محمد عبدالعزٌز شوشان 2060216166267206  273
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 (  91 ئحت جديدة ) انتظام (           جلنت رقن ) ال        املكتباث واملعلوهاث           قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد جمال ابراهٌم الدسوقى عبد الخالق مصطفى 2060216126267121  1
 

   احمد سمٌر عبد السالم حجازى 2060216126267660  2

   اٌمان محمد عبدالغنى عبدالوهاب 2060216126267262  3

   اٌمن مجدى ٌوسف السٌد حبلص 2060216126267261  4

   سحر صالح الدٌن الشوادفى عبد هللا عبد هللا 2060216126267101  5

  صالح احمد صالح ابراهٌم سعد 2060216126261670  6
 

  عبد هللا حافظ كامل عاصى 2060216126261611  7
 

  كرٌم اٌمن السٌد محمد 2060216126267116  8
 

   محمد طارق حسٌن متولى ابو العزم 2060216126261616  9

   محمد عبد النبى ابراهٌم على قاسم 2060216126267676  11

   محمود احمد احمد محمد طرطٌر 2060216126267000  11

  محمود شرٌف عبد النبً محمود الصفتً 2060216126267111  12
 

   مرٌم ضٌاء الدٌن على على محمد البرعى 2060216126267601  13

لعشرىمنه حسن السٌد على عبدالهادى ا 2060216126267121  14    

   مرام نبٌل فتح هللا الداٌروطً 2060216126267271  15

   نانسى محمد مصطفى عبد الفتاح الحداد 2060216126267662  16

   ندى شرٌف المغربى سنبل 2060216126267702  17

   نور محمد الحسٌنى موسى رخا 2060216126267067  18

  ٌحى رجب معبد أبراهٌم حجازى 2060216126267611  19
 

   ٌمنى عبدالحلٌم رمضان السٌد محمد 2060216126267601  21

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

   احمد اسماعٌل السٌد عامر عبد السالم 2060216166266667  21

   مروة مصطفى على عبدالمنعم شلفه 2060216166262710  22
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 (    91جلنت رقن )        (      الئحت جديدة ) انتساب                  واملعلوهاثاملكتباث قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   احمد عاطف احمد حسن الزٌات 2060216126261207  23

  أروى محمود محمد حسن البنا 2060216126262111  24
 

   أٌه على عبد الجواد غازى احمد 2060216126262110  25

   اسالم محمد عٌد ابراهٌم عبد السالم المصري 2060216126261216  26

   اسالم ٌاسر محمد ابراهٌم رفاعى 2060216126261206  27

  اسماء احمد مأمون الجوهرى احمد 2060216126261161  28
 

  اسماء رضا بسٌونى على جمٌل 2060216126262671  29
 

  اسماء محمود محمد محمد خلٌل 2060216126262106  31
 

   االء احمد بدر محمد بدر 2060216126261270  31

   امنٌه محمد محمود مصطفى غباش 2060216126261706  32

   امٌره الحسٌنً منصور محمد البنا 2060216126261067  33

  امٌره عبدالغنً احمد محمد كاشف 2060216126261207  34
 

   اٌمان زكرٌا محمد عبد الباقً منصور 2060216126261701  35

   اٌمان غازى عبده غازى شرف 2060216126261206  36

   اٌناس مسعد محمد محمد ابورٌده 2060216126261100  37

   اٌه السٌد مبروك محمد العادلى 2060216126261702  38

   اٌه عثمان طه عثمان فرحات 2060216126261170  39

د عبد الرحٌم احمد الفقىاٌه محمو 2060216126261711  41   
 

   بسمه محمد بسٌونى السٌد جاد الشعراوى 2060216126261217  41

  بالل محمد السٌد خلٌفه ابراهٌم سعد 2060216126261076  42
 

  ثراء احمد عبد الحفٌظ عبد الخالق نصار 2060216126261766  43
 

   جٌهان رفعت عبد اللطٌف احمد السٌد بدر 2060216126261711  44

   حبٌبه عبد الناصر محمد عبد الواحد زٌدان 2060216126261701  45

   حسام الدٌن احمد سمٌر احمد هنداوى 2060216126261176  46

   حنان السٌد محمد جابر ابوالحسن 2060216126262106  47
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 (    92جلنت رقن )          (     الئحت جديدة ) انتساب             املكتباث واملعلوهاثقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حنٌن محمود على عبدالهادى الزواوي 2060216126261070  48
 

  حنٌن وائل محمد محمد على البقرى 2060216126261110  49
 

   حورٌة صالح فوزى سالم الحسٌنً 2060216126261172  51

   دالٌا محمد فوزي عبدالعلٌم عاشور 2060216126262607  51

   دنٌا ابراهٌم احمد على غازى 2060216126261120  52

  دنٌا السٌد محمود قطب هارون 2060216126261001  53
 

  رحمه عادل محمد ابراهٌم محمد 2060216126262167  54
 

  رنا مصطفى مرسى محمد خلف 2060216126261276  55
 

   رٌهام رضا رفعت عبد الرحٌم ٌوسف 2060216126261626  56

   رٌهام فضل محمود حسن قنٌبر 2060216126261167  57

   زٌاد محمد احمد شوشان 2060216126261600  58

  سعٌده محمد رمضان محمد حسنٌن 2060216126262161  59
 

   سلمى السٌد محمود فتح هللا الرشٌدى 2060216126261001  61

د احمد حلمً حالوهسمر محم 2060216126261772  61    

   سمٌر جالل بركات ابوالمجد 2060216126261111  62

   سهٌله سند أحمد محمد محمد الجرف 2060216126261071  63

   سٌفانه كمال عبد القادر عبدالرحٌم شاهٌن 2060216126261077  64

  شرٌف منٌر مصطفى ابو العز 2060216126267117  65
 

د جابر حٌدرشرٌن جابر محم 2060216126262611  66    

  شهد محمد اسماعٌل ابراهٌم صبح 2060216126267626  67
 

  شٌرٌن عمر عوض راجح 2060216126261101  68
 

   شٌماء اشرف الغرٌب الغرٌب الجمال 2060216126262107  69

   صالح الدٌن محمد عبد الفتاح محمد محمد 2060216126261617  71

لىطه عبدربه عبد العاطى ع 2060216126267276  71    

   عبد هللا محمود مصطفى مصطفى مكى 2060216126261210  72
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 (   93(               جلنت رقن )  الئحت جديدة ) انتساب              املكتباث واملعلوهاثقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  عمر اشرف محمد موسى محمد 2060216126261171  73
 

فاطمه جمال عبد الجواد اسماعٌل  2060216126261071  74
 سلٌمه

 
 

كرٌمه ابراهٌم عبد الحى محمد  2060216126261776  75
 مبارك

  

   لمٌاء على محمد محمد قندٌل 2060216126261200  76

   لمٌس محمد احمد الدٌباوى 2060216126261677  77

  محمد احمد ابراهٌم محمد عامر 2060216126267112  78
 

  محمد ابراهٌم كامل محمد عطوان 2060216126261267  79
 

  محمد حسن محمد حسن رفاعى   81
 

  محمد خالد هاشم ابو العنٌن هاشم 2060216126267127  81
 

  محمد خالد عبدالعلٌم محمد جادهللا 2060216126261107  82
 

براهٌم عامرمحمد عادل احمد ا 2060216126261120  83    

   محمود محمد محمد على ٌوسف 2060216126261716  84

   مدٌحه اسماعٌل عبدالصمد محمد 2060216126261126  85

  مروان اشرف شحات السٌد النجار 2060216126261007  86
 

   مرٌم هانً محمود عطٌه متولى 2060216126261160  87

   مصطفى احمد محمد على ابوبكر 2060216126261620  88

   معاذ عصام جوده محمد احمد 2060216126261711  89

   منار رافت عطٌة عبد المقصود 2060216126261160  91

   منار مجدى معوض السٌد الجوٌلى 2060216126261602  91

   منه هللا عادل عباس محروس عجٌز 2060216126262671  92

  مها رضا السٌد عارف ابراهٌم 2060216126261160  93
 

مٌار حسن ابراهٌم على محمد  2060216126261221  94
 عاصى

  

  مٌرنا عبد الغنى مصطفى عٌاد 2060216126261110  95
 

  نانسً لطفً ابراهٌم عامر 2060216126261767  96
 

   نها حسام مصطفى محمد جمل 2060216126261017  97
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 (   94 (               جلنت رقن )   ) انتسابالئحت جديدة             املكتباث واملعلوهاث  قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نهال كمال محروس الكاشف 2060216126261760  98
 

  نهى عالء احمد صالح رجب 2060216126261767  99
 

  نورهان مصطفى صبحى عبد السالم 2060216126261711  111
 

  هاجر اشرف محمد محمود البدوي 2060216126262117  111
 

  هاجر مسعد السعٌد محمد على سعد هللا 2060216126261166  112
 

   هاٌدى فتحى محمد بدٌر بدوى الشٌن 2060216126261160  113

   هبة مختار محمد جمعة عاشور 2060216126262176  114

   هداٌا حسنى جالل محمود الكفورى 2060216126261676  115

  هدٌر عبدالعظٌم علً عبدالعظٌم 2060216126262117  116
 

  ٌارا عبدالعزٌز محمود عبدهللا محمد 2060216126261161  117
 

  ٌاسمٌن باسم شعبان رجب المكاوي 2060216126267607  118
 

   ٌاسمٌن محمد عبدهللا محمد بسٌونى 2060216126261706  119

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

  ساره فوزى احمد الشربٌنى 2060216166262120  111
 

   عبد الرحمن عادل ابوضٌف سٌد جمعه 2060216166267716  111

  عبد الرحمن على محمود على الملٌجى 2060216166267710  112
 

  محمود رضا سعد جبر محمد 2060216166262067  113
 

   ٌاسر ابراهٌم البٌومى البندارى الزغبى 2060216166266717  114

   ٌوسف محمد قاسم كمال محمد 2060216166267702  115
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 (  95 ) انتظام (           جلنت رقن )      الئحت جديدة                      اللغاث الشرقيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  أحمد أحمد حسن ابراهٌم الشاعر 2060216126267112  1
 

   أمانى أبوزٌد فرحات شرٌف 2060216126267111  2

   احمد ابراهٌم ابراهٌم عبد السالم فرج 2060216126267276  3

   اروى حسام محمد رزق مغازى عبدالعزٌز 2060216126267010  4

   الشركسى اروى خالد عثمان 2060216126267761  5
 

  اسراء حمٌده رزق مهنا 2060216126267671  6
 

  اسراء محمد فرج عامر على 2060216126267776  7
 

   اسماء ابو زٌد عبد الفتاح مرسى 2060216126267766  8

   اسماء جمال طه شحاته 2060216126267020  9

   اسماء خٌرى جهاوى ابراهٌم كرسون 2060216126267121  11

  االء انور لطفى احمد زاٌد 2060216126267126  11
 

   الشٌماء ٌحى حسٌن خلف هللا 2060216126267711  12

   ام كلثوم السٌد عبدالعزٌز حسن عسكر 2060216126267022  13

   امنٌه شعبان عبدالداٌم على الجزار 2060216126267171  14

   امٌنه عالء الدٌن عبد الفتاح السٌد ابو النجا 2060216126267100  15

   اٌمان حاتم محمد الصاوي الصاوى 2060216126267117  16

  اٌمان محمود على ابراهٌم ابو حشاد 2060216126267110  17
 

   بسمة السٌد فرج عبدالرحمن 2060216126267710  18

  بسنت هشام احمد عبد الحلٌم شلبى 2060216126267167  19
 

  دٌفٌد عفت عدلى بخٌت بباوي 2060216126267111  21
 

   دٌنا فاٌز احمد محمد محمد خفاجى 2060216126267761  21

   رؤى عبدالحمٌد محمدعبدالحمٌد الدمٌاطى 2060216126267762  22

   رانٌا حسام رمضان محمد الجداوى 2060216126267612  23

   رحاب محمود محمد امٌن ادرٌس 2060216126267776  24

   رحمه فرحات رمضان بسٌونى خزعل 2060216126267722  25
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 (  96) انتظام (           جلنت رقن )       الئحت جديدة       اللغاث الشرقيت             قسن 
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  روان رضا فتح هللا مصطفً 2060216126267000  26
 

ن عاطف احمد محمد جادروا 2060216126261676  27   
 

  روان محمود بسٌونى النجار 2060216126267061  28
 

روضه رضا عبد السمٌع ابراهٌم  2060216126267017  29
 العشري

  

   رٌم مدحت جمعه ذكً محمد 2060216126267171  31

   رٌهام انور محمد الدكرورى 2060216126267011  31

حمد الجنديزكرٌا ٌحًٌ عبدالهادي م 2060216126267717  32   
 

  زٌنه رجب رجب السٌد حموده 2060216126267166  33
 

  سارة السٌد مصطفى عقل 2060216126267177  34
 

   ساره علً محمود ابراهٌم رمضان 2060216126267672  35

   سالم خالد سالم علً سالم 2060216126267702  36

   سامح عماد عطٌه غالً 2060216126267161  37

  سلمى ٌاسر محمد علً شلبى 2060216126267107  38
 

   سما عماد حمدى احمد حمدى 2060216126267171  39

   سماء محمد عبد المنعم محمد علٌبه 2060216126267160  41

   سهٌله جمال محمد زاهر 2060216126267117  41

   سهٌله محمد على شحاته 2060216126267621  42

   شمس احمد على محمد المغازي 2060216126267067  43

  شهد محمد عبد السالم محمد األحول 2060216126267766  44
 

   شٌماء وهدان عوض درغام المكاوى 2060216126267006  45

  عبد هللا مصطفى كامل على عفٌفى 2060216126267100  46
 

  عالء حسن احمد بسٌونى عبٌد 2060216126267020  47
 

   علٌاء علً السعٌد ابراهٌم سٌد احمد 2060216126267611  48

   علٌاء هشام على راشد علً 2060216126267707  49

   فاطمه خالد شفٌق تركى 2060216126267761  51
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 (   97  الئحت جديدة ) انتظام (               جلنت رقن )                         غاث الشرقيتاللقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فتحٌة محمد السٌد محمد مرسى 2060216126267761  51
 

  فرحه عبد الخالق عمر عبد العزٌز السٌد 2060216126267107  52
 

   لٌلى محمد محمد مصطفى الششتاوى 2060216126267717  53

   محب محمد محمد عنب 2060216126267711  54

عبد السالم حماده الجناٌنى محمد حماده 2060216126267726  55    

  محمد زكرٌا بسٌونً زكرٌا الحبال 2060216126267111  56
 

  محمد شعبان رجب رمضان البسٌونى 2060216126267262  57
 

  محمد نافع عطٌه عامر 2060216126261660  58
 

   مرام محمد سٌد احمد محمد حسٌن 2060216126267101  59

محمود جواد اللقانًمروان ابراهٌم  2060216126267126  61    

   مرٌم رؤف سعد محمد عماره 2060216126267676  61

  مرٌم رزق محمد محمد حسن فرحات 2060216126267612  62
 

   مرٌم محمد عبدالباسط محمد حماده 2060216126267201  63

   مصطفى راضى عبد العال على محمد 2060216126267110  64

بركات مصلح احمد حسن حسن  2060216126267001  65    

   ممدوح عبدالنبً عثمان محمود الجندي 2060216126267127  66

   منار على محمد عبد الواحد الشرقاوى 2060216126267711  67

   منار محمد فهمى محمد قشالن 2060216126267660  68

  منه هللا نصر محمد عبد العال 2060216126267162  69
 

   مٌادة ربٌع خالد الحنفى 2060216126267112  71

  ندا السٌد الشناوى احمدخلٌل 2060216126267010  71
 

  ندا محمد المنسوب ٌوسف هواش 2060216126267600  72
 

   ندى سعٌد حسنى السٌد 2060216126267612  73

   نمارق حسن عبدالرحمن حسن 2060216126267120  74

   نورا حسن علً عبدهللا غراب 2060216126267000  75
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 (   98  جلنت رقن )      ئحت جديدة ) انتظام (        ال                       اللغاث الشرقيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نورهان صبحى هالل خلٌفه ابو النور 2060216126267066  76
 

الرسول عبدالنبى سالم دٌهنورهان عبد 2060216126267166  77   
 

  نٌره السٌد محمد محمد عثمان عٌاد 2060216126267171  78
 

   هاجر حسن عبد الحمٌد حسن الشرقاوى 2060216126267227  79

   هاله ابراهٌم عبد الحمٌد البنا 2060216126267621  81

   هدٌر احمد حسن شحاته شلبى 2060216126267177  81

ض عبد العاطى عبد العزٌزهند عو 2060216126267011  82   
 

  وسام عارف عبدهللا عبدالكرٌم 2060216126267162  83
 

  ٌاسر اشرف عرفه محمد الفقى 2060216126267077  84
 

   ٌاسمٌن حمدى محسن محمد ابو مصطفى 2060216126267201  85

   ٌوسف سعٌد مهنى نسٌم واصف 2060216126267202  86

 ـــــادةطــــــالب بـــاقــــــوى لالعـــ 

   رحمه ٌسرى ابو الٌزٌد ٌوسف البربرى 2060216166262602  87

   هاٌدى سمٌر احمد حسن شتا 2060216166262066  88
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 (   98  جلنت رقن )        (       ) انتساب     الئحت جديدة اللغاث الشرقيت                   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

نعمه هللا سٌد احمد قطباحمد عالء  2060216126261217  89    
 

   اسماء سعد عبد القادر ٌوسف حسن 2060216126262166  91

د محمد غباشىاٌمان رفعت محم 2060216126261121  91    

   اٌمان ناصف ناصف حسٌنى فاٌد 2060216126261011  92

  حنان ابراهٌم رمضان شاهٌن سالمه 2060216126267661  93
 

  دعاء احمد وهٌدي احمد عٌاد 2060216126261620  94
 

  سماح عادل حسن سالم الشٌال 2060216126261011  95
 

دشمس ولٌد محمد عبد السالم الج 2060216126261110  96    

   شهد شوقى السٌد عبد القادر حسٌن 2060216126267607  97

   شهد محمد سعٌد احمد 2060216126261726  98

  شهد محمد محمد محمود عثمان 2060216126261220  99
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 (  99  جلنت رقن )         (      ) انتساب     الئحت جديدة   اللغاث الشرقيت              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شٌماء نشأت محمد شباط 2060216126261006  111
 

   ضحى عرٌف عٌد عرٌف عبدالعال 2060216126261600  111

   عالء على ذكرٌا سلٌمان السٌد بدر شرٌف 2060216126261271  112

   علً السٌد احمد محمد فرج 2060216126261617  113

  علٌاء موسى على السٌد أبو موسى 2060216126261217  114
 

  فاطمه السٌد عطٌه السٌد شمخ 2060216126262171  115
 

  محمد ابراهٌم رمضان ابراهٌم صالح 2060216126262607  116
 

   محمود حلمً كامل محمد على 2060216126262177  117

   مرٌم الدسوقً عبدالنبً ٌوسف الدٌب 2060216126262660  118

   منه بدوي محمد علً حسن شعٌشع 2060216126261110  119

  مى فوزى إبراهٌم الهنداوى 2060216126267610  111
 

   نانسى السٌد جمعه ابراهٌم محمد عفٌفى 2060216126261601  111

   ندا حمدان ابراهٌم ابراهٌم بسٌونى 2060216126261672  112

   ندى السٌد على ٌوسف قطب 2060216126261201  113

   نورا صفوت ابراهٌم حسن العوضى 2060216126262160  114

   نورهان على محمد على 2060216126261227  115

  نورهان محمد على الشراكً ابوشعٌشع 2060216126261766  116
 

   هاجر محمد عبد الغفار فحٌل 2060216126261100  117

  هبة مراد السٌد عبد الفتاح زاٌد 2060216126262662  118
 

  هاله حماده عبده الفخرانى 2060216126261211  119
 

  ٌاسمٌن سامح السٌد بسٌونى 2060216126262161  121
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالعــــــــادة 

لخضٌرىانغام محمد حافظ على ا 2060216166261677  121    

     

     

     

     

     

 


