
 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد اسامه عبدالرحمن عبدالحليم الصياد 1607120190100820  1
 

ده محمد محموداحمد السيد عب 1607120180101332  2    

   احمد عبد السالم محمد محمد البسطويسى 1607120180101768  3

   اسراء جميل عزوز متولى 1607120190101460  4

  اسراء حسنى عبد العظيم شحاته حربى 1607120190101097  5
 

  اسراء عاطف اسماعيل على الشرقاوى 1607120190101662  6
 

ر جمعه عبدالقادراسراء عبدالقاد 1607120190100262  7   
 

   اسراء عصام السعيد الطحاوى 1607120190100129  8

   اسراء عوض ابراهيم محمد فيوض 1607120190102316  9

   اسراء فتحى طلبة محمد سعد 1607120190101976  10

  اسماء احمد فتحى على موسى 1607120190102650  11
 

   اسماء السيد محمد السيد 1607120190100053  12

   اسماء حمدى السيد احمد يعقوب 1607120190101322  13

   اسماء شعبان احمد ابراهيم بسيونى 1607120190100492  14

   اسماء عصام محمد طه عيسوى 1607120190100752  15

   اسماء فتحى على على برجاس 1607120190102136  16

  اسماء محمد ابراهيم حسن 1607120190101456  17
 

ء محمد حسن محمد البدوىاسما 1607120190102202  18    

  اسماء محمد عبد الجواد ابوزيد عيسى 1607120190100255  19
 

  اسماء محمد عبد العظيم يوسف 1607120190101483  20
 

   االء ابراهيم عبدالعاطى على 1607120200103411  21

   االء عبد العال محمود عبد الفتاح على الدكرورى 1607120190102295  22

   الزهراء على احمد على عبد الرحمن 1607120190100256  23

   الزهراء عونى حماده شلبى 1607120190102264  24

   السمره محمد محمد احمد مظاليم 1607120190102204  25

   امانى زين العابدين محمود محمود جعوان 1607120190100554  26
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  امانى عيد درغام محمد 1607120190100463  27
 

   امل حمدى جالل محمد محمد 1607120190102137  28

د الفتاحامل شوقى حمد عبدهللا عب 1607120190100601  29    

   اميرة احمد على ابراهيم دقيس 1607120190102416  30

  اميره السيد عبد الجليل ابوحادش 1607120180101123  31
 

  اميره جابرعبده قطب فايد 1607120190102798  32
 

  اميره رزق محمد رزق 1607120190101051  33
 

   اميره فتحى على احمد مطاوع 1607120190100383  34

   اميره محمد طه عبدالغنى محمد عيسى 1607120190100500  35

   اميره محمود محمد الشيخ 1607120190100872  36

  اميره يوسف محمود شليم 1607120190102799  37
 

   اميمه احمد على يوسف احمد 1607120190101186  38

   انوار رزق عبد الغفار محمد رزق 1607120190100743  39

حمد طه محمدانوار على ا 1607120190101357  40    

   اهداء اسعد حلمى عباس عبد العاطى 1607120190102017  41

   ايه عبد الرازق ابوزيد عبد الرازق 1607120190100677  42

  اية محمد احمد محمد شبانة 1607120190100602  43
 

   ايمان رافت الشوادفى عبد هللا جزر 1607120190100471  44

السيد على محمدايمان على السيد  1607120190100681  45   
 

  ايمان على على على شعالن 1607120190102018  46
 

   ايمان محمد احمد مصطفى عبدالعزيز 1607120190103238  47

   ايمان محمد عاشور محمد محمد معوض 1607120190102216  48

   ايناس وهبه محمد القلينى 1607120190101033  49

بد الحميد حالوةايه ابراهيم عبد المنعم ع 1607120190101053  50    

   ايه احمد عبد المنعم احمد ندا 1607120190100629  51

   ايه ايمن حلمى شلتوت 1607120190101102  52
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  ايه جميل السعيد اسماعيل رمضان 1607120190102389  53
 

   ايه حسين ابراهيم على ابراهيم 1607120180102699  54

   ايه حلمى غازى فليفل 1607120190102910  55

   ايه رجب محمود البندارى 1607120190100243  56

د الحميد مصطفى المهيلىايه عب 1607120190101857  57   
 

  ايه عزت ابراهيم ناصف وهمان 1607120190101188  58
 

  ايه محمد السنوسى محمد البجالتى 1607120190100143  59
 

   ايه محمد محمد على فضيل 1607120190101690  60

   ايه محمود رمضان احمد رمضان 1607120180101179  61

د السنهورىايه محمود محمود محمو 1607120190102384  62    

  جنات شريف محمود االشقر 1607120200103412  63
 

   حبيبه محمد السيد محمد عقول 1607120190101498  64

   حسن محمد حسن محمد حسن سويدان 1607120190102716  65

   حسناء السيد عبد الرحمن محمد شاهين 1607120190100436  66

   حسناء خيرى فوزى زغلول 1607120180101398  67

   حلمى ابوزيد محمد عبدالفتاح دخان 1607120180101216  68

  حليمة مرسى السيد محمد دردره 1607120190101694  69
 

   حمدى عواد محمد عبد السالم المغنى 1607120190101474  70

  حنان ابراهيم محمد محمد عمر 1607120190101191  71
 

  حنان رضا عبد الجواد محمد المدبولى 1607120190100366  72
 

   حنان شلبى ابراهيم شلبى 1607120190101192  73

   حنان كامل محمد على عبد القادر 1607120190100631  74

   حنين محمد محمود ابراهيم المرسى سرور 1607120190100559  75

   خالد محمد محمد محمود خيرهللا 1607120190102097  76

   خلود اسامه مصطفى محمد عبدهللا 1607120190102654  77

   خلود صادق عبد الونيس مبروك زيدان 1607120190100762  78
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  دنيا كامل ابراهيم ابراهيم قاسم 1607120190101736  79
 

   دنيا محمد محمد كامل ابراهيم عطيه 1607120190101678  80

   دينا محمد عبد الستار محمد 1607120190101479  81

   رانيا عماد محمد بيسم 1607120190101604  82

  روان حماده محمدى عبد المجيد جمعه 1607120190101927  83
 

ن مصطفى عبدالعزيز محمد زعقوقروا 1607120190103280  84   
 

  روضه محمد عبدالمعطى سيداحمد جبريل 1607120190102947  85
 

   ريهام بسيونى بسيونى موسى بسيونى 1607120190101838  86

   ريهام عبدالرحمن عبدالرسول محمد وفا 1607120190102236  87

   ريهام مجدى احمد ماضى عبد السالم خليل 1607120190100606  88

  زهراء رافت اسماعيل محمد يوسف 1607120190100447  89
 

   زهراء محمد محمود درويش الصردى 1607120190100836  90

   زيزى عطيه على محمد ريحان 1607120190102391  91

   زينب يحى عبد الواحد محمود عيد 1607120190101746  92

   سارة جمال نبية عبدالغنى 1607120190100684  93

   سارة عبد الحميد محمود رفاعى يوسف 1607120190102091  94

  ساره اشرف عبد النعيم احمد زيان 1607120190100564  95
 

   ساره سعد لبيب سعد غباشى 1607120190102380  96

  ساره محمد الحسينى محمد محمد رزق 1607120190100565  97
 

  ساره محمد عبد المطلب البهنساوى 1607120190102489  98
 

   ساره محمد يوسف على الغداوى 1607120190100766  99

   ساره مصطفى على السيد غالى 1607120190100044  100

   ساره يوسف فتحى محمد 1607120190101840  101

   سالى عبدالحكيم مصطفى سالم 1607120190101862  102

   سحر محمد محمد محمد بسيونى 1607120190100699  103

يداحمدسماء طلعت السعيد محمد س 1607120190101913  104    
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  سماح مبروك ابراهيم مبروك على 1607120190102411  105
 

   سماح محمد اسماعيل احمد البربرى 1607120190102241  106

   سمر السعيد عبد العزيز سالمه محمد 1607120190100633  107

   سمر مصطفى ابراهيم مصطفى البنا 1607120190101035  108

  سمه ابراهيم مصطفى مبارك 1607120190100734  109
 

  سميه هانى سالم ابراهيم على 1607120190100062  110
 

  سناء عرجاوى حسين ابوجازيه 1607120190101823  111
 

   سهام اشرف ابراهيم عباس 1607120190100045  112

   سهير مصطفى السيد محمود ابوبكر 1607120190101671  113

   سهيله عماد عوض اسماعيل الشين 1607120190101587  114

  سوميه محمد السيد فرج 1607120190102153  115
 

د على عطيه الشرقاوىشاديه نعمان السي 1607120190101209  116    

   شرين ناجى حسن ابوالمجد شرشير 1607120190100027  117

   شيماء ابوبكر عبدالهادى اسماعيل العسكرى 1607120190101210  118

   شيماء احمد عبدالدايم عبدهللا 1607120190100176  119

   شيماء حسنى رمضان مصطفى حموده البهلوان 1607120190101814  120

  شيماء سامى عزالدين رمضان االمام 1607120190100523  121
 

   شيماء صالح سالم على سالم 1607120190102960  122

  شيماء عبد القادر عبد الحميد عبد القادر 1607120180100582  123
 

  شيماء عبدالصمد احمد عوض 1607120190102593  124
 

   شيماء على حامد محمود العتيقى 1607120190100802  125

   شيماء نشات محمد عبد اللطيف ناصف 1607120190100029  126

   صابرين ابراهيم محمدالسباعى الماريه 1607120190100839  127

   صباح وجدى السيد على صالح الشهاوى 1607120190100259  128

   صفاء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حامد 1607120190102904  129

   عبد الحميد محمد طه حماد 1607120190102524 ذ 130
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عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بسيونى  1607120190100796  131
 الخاللى

 
 

   عبير السيد محمد عبد الفتاح سيد احمد 1607120190101715  132

   عبير جمال عبد الحميد ابراهيم الشافعى 1607120190102361  133

   عبير جمعه فوزى جمعه رزق 1607120190100701  134

  عفاف خالد عبد الجيد محمد عبده غلمش 1607120190101002  135
 

  عال شعبان عبد المنعم شاهين 1607120190101711  136
 

  عال صبرى عبد الهادى السيد 1607120190100702  137
 

   على السيد السيد على يونس 1607120190100646  138

   علياء احمد محمد السعيد ابراهيم الصعيدى 1607120190101213  139

   عمر حسن زايد فوزى زايد صباحى 1607120190102618  140

  غاده محمد عبدهللا احمد مطاوع 1607120190101946  141
 

   فاطمة ربيع عبد الونيس محمود 1607120190100320  142

   فاطمه الزهراء محمود السيد على قاسم 1607120190101519  143

   فاطمه كريم محمد عيد سلومه 1607120190100236  144

   فاطمه ماجد يوسف ابو صالح 1607120190102082  145

   فاطمه محمد عبد هللا محمد مجاهد 1607120170101201  146

فاطمه محمد عبدالعظيم احمد عبدالنبى  1607120190102306  147
 الشريف

 

 

   كريمه رمضان محمد ياسين 1607120190102732  148

  كريمه محمود عبد هللا احمد عصر 1607120190102721  149
 

لبنى وزير عزوز مصطفى يوسف  1607120190102041  150
 الدناصورى

 

 

   ليلى عبد العزيز مصطفى محمد مصطفى 1607120190102147  151

   محمد احمد فرحات على 1607120190103200  152

   محمد ماجد عبدالفتاح محمد حسن 1607120190100786  153

   محمد يوسف سعد محمد البزاوى 1607120190101700  154

   مرام راضى محمد محمد ابو سمره 1607120190102953  155

   مروه عصام محمد عبد الفتاح الخولى 1607120190100817  156
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  مريم محمد عبد الستار محمد 1607120190101480  157
 

بدالقادر عبدالغنى محمدمريم محمود ع 1607120190102603  158    

   ملكه عيد امين حسين مدكور 1607120190101656  159

   منار امام محمد بهنسى العباسى 1607120190101807  160

  منار ياسر فتح هللا محمد عبدربه 1607120190101832  161
 

  منه هللا عبدالغنى عبدالحميد عبدالغنى الزبيرى 1607120190101539  162
 

  مى احمد ابراهيم محمد بسيونى 1607120190102421  163
 

   مى احمد محمد حسب هللا عشوش 1607120190101953  164

   مى عاطف عبدالحميد السيد العلوانى 1607120190101842  165

   مى عبد المهيمن ابو الفتوح عون 1607120190100178  166

  مى محمد سالم ابراهيم محمد 1607120190101935  167
 

اد عبد المجيد عبد الفضيل ابوزيدمى مر 1607120190100545  168    

   مياده هنداوى عبد العال سيد احمد 1607120190102405  169

   نادين وحيد فتوح خير هللا 1607120190102912  170

   ناهد السيد محمد ابراهيم 1607120190101843  171

   ناهد الشرنوبى الشرنوبى بيومى البسيونى 1607120190100818  172

  ندا محمد فرحان عبدالرحمن زغلول 1607120190101560  173
 

   ندى احمد عطيه شرف الدين 1607120190101517  174

  ندى احمد على يوسف الناعم 1607120190102002  175
 

  ندى باسم عبده عبدالحليم البستاوى 1607120190100668  176
 

   ندى خالد محمد فريج الجبالى 1607120190102835  177

ماعيل خالدندى صالح اس 1607120190100574  178    

   ندى محمد رمضان على الشيخ اسماعيل 1607120190100298  179

   نرمين رفيق شوقى ابراهيم جادو 1607120190101605  180

   نرمين سعد محمد احمد ابوسكين 1607120190101541  181

   نرمين شريف ابراهيم محمد عبدالرازق 1607120190102035  182
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  نهى عبد الرازق السيد عبد العزيز البدوى 1607120190100719  183
 

عبد الرازق الشاف نورا ايمن ابراهيم محمد 1607120190102406  184    

   نورا عبده محمد ابوشاهين 1607120190101954  185

   نوران عثمان حلمى عرفه 1607120190100153  186

  نوره ماهر محمود منصور 1607120190103298  187
 

  نورهان حسنى ابراهيم محمد 1607120190101915  188
 

  نورهان سعيد فتوح احمد بلتاجى 1607120190100751  189
 

   نورهان عبد العزيز محسن عبد العزيز مرجان 1607120190102846  190

   نورهان عبدالفتاح عبدالجواد محمد خليل 1607120190100853  191

   نورهان محمد محى الدين ابوالوفا حموده 1607120190101571  192

  نيره خالد الدسوقى عبدالقادر جبر 1607120190102350  193
 

ل محمد العمروسىهاجر محمد اسماعي 1607120190102200  194    

   هبه احمد على السيد على 1607120190102950  195

   هبه المعداوى محمد راضى محمد حامد بدير 1607120190101762  196

   هدى احمد مصطفى عبد المالك 1607120190101028  197

   هناء محروس رجب البطاط 1607120190101679  198

  وسام ياسر عبد الستار سالمة 1607120190102848  199
 

   وفاء عصام سعد محمد ابو زيد 1607120190102558  200

  والء فتحى شعبان عبدالعزيزسليمان 1607120190100599  201
 

  والء فرج عمران محمد عمران 1607120190101562  202
 

   وليد سعيد حسن مصطفى حموده البهلوان 1607120190100177  203

رياسمين عبدالعزيز وهبه عبدالستا 1607120190102038  204    

   ياسمين نادر عبد العليم محمد عطا هللا 1607120190100727  205

   يسرا ابراهيم مصباح الخواجة 1607120190101018  206

   يمنى ايمن عيد سويفى 1607120190102664  207

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   هاجر سعد عبدة يوسف عمر 1607120180100652  208

 ــــــون للاعــــــــادة فرصة ثــانية  من الخــــارجطــــــلاب بـــاق

   نورا السعودى عزت محمد صالح 1607120160100601  209

     

 (9 (               لجنة رقم ) لائحة جديدة ) انتساب   اللغة العربية                  قسم    
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  احمد رامى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم المحروق 1607120190103411  210
 

   احمد عبد الفتاح احمد على جناح 1607120190102983  211

   احمد محمد على محمد سعد 1607120190103394  212

   اسراء ابوالمجد رشاد ابوالمجد فضل هللا 1607120180103385  213

ء السعيد السعداوى محمد عبدالمولىاسرا 1607120190102951  214   
 

  اسماء السيد عبدالعزيز عبدالعاطى 1607120190103060  215
 

  ايمان اسعد شحاته على شحاته 1607120190103072  216
 

   ايمان الشحات محمود عيسى 1607120190101970  217

   ايمان محمد عبدالجواد ابراهيم شلبى 1607120190103541  218

يمان مشالى عبدالجواد سالمه سالمها 1607120190102938  219    

  جيهاد يوسف محمد منصور 1607120190101972  220
 

   دينا خالد على السيد عوض 1607120190102815  221

   سلمى سعد عبد الحميد شلبى خيال 1607120190103391  222

   غاده رجب السيد على رزق 1607120190102529  223

غنيم محمد عبدالفتاح محمد 1607120190103327  224    

   محمود محمد عبد الفتاح محمد حجازى 1607120190102358  225

  منار سامى الشحات السعيد لولو 1607120180102403  226
 

   منى ممدوح عبدالفتاح حسن مرجان 1607120180102715  227

  هاجر جميل الصاوى ابراهيم عجيز 1607120190102561  228
 

 دونـــــا مستجــــــلات عليــــؤهـــــطلاب م
   عادل عبد الرحمن محمد غنيم 1607120210105084  229

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ابراهيم الدسوقى ابراهيم موسى نصير 1607120180103511  230

   حماده عبدالفتاح محمد عبدالعليم عبدالقادر 1607120180103333  231

   رفعت عطيه قايدبك عطيه حسن 1607120170101741  232

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج

   احمد محمد عوض السيد 1607120140102966  233

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثة واخيرة من الخــــارج

   رامى احمد على الشرقاوى 1607120150102040  234

سن محمد عبد السالم ابو الخيررانيا مح 1607120140103057  235    

 10) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم         اللغة الانجليزية           قسم    

) 
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  ابتسام ابراهيم بدير احمد الديب 1607120190100184  1
 

   ابتهال محمد حسن على ابوحمرة 1607120190101289  2

   ابراهيم عبدالنبى حسن محمد الشاذلى 1607120190103225  3

   احمد اسماعيل حسن اسماعيل 1607120190101793  4

  احمد البيلى عبدالرحمن عنز 1607120180103227  5
 

  احمد طاهر عبدالحى محمد شبانه 1607120190101262  6
 

  احمد عبدالحميد عبدالواحد ابوزيد 1607120190100213  7
 

   احمد عمادالدين احمد ربيع موسى عرفه 1607120190101896  8

   اسراء ابراهيم عطا هللا ابراهيم السكرى 1607120190101654  9

   اسراء احمد احمد ابو طبيخ 1607120190101096  10

  اسراء احمد عبد الحميد السيد حماده 1607120190102009  11
 

   اسراء جالل عبد العظيم سيد احمد 1607120190101173  12

   اسراء جمال على حسن مسعود 1607120190100125  13

   اسراء رزق ابراهيم مجاهد الفار 1607120200103407  14

   اسراء رضا طلبه الشناوى 1607120190100917  15

اسراء عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن  1607120190100128  16
 البارزى

  

  اسراء عطيه اسماعيل غنيم 1607120190100175  17
 

   اسراء عالم عبد المعطى ابو هانى 1607120190100469  18

  اسراء مجدى عبدالعزيز عفيفى جوده 1607120180103096  19
 

  اسراء محمود مامون محمد متولى 1607120190100888  20
 

   اسراء ناصر فتحى محمد 1607120190100741  21

   اسراء هانى رزق عبد الغنى حسن 1607120190101126  22

   اسراء يوسف صالح عبدالمعبود عبدالبارى 1607120190101478  23

   اسالم محمد عبدالفتاح محمد خليفه 1607120190100332  24

   اسماء حسن محمد حسن بركات 1607120190100054  25

     

     

     

     

     

قم ) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر              اللغة الانجليزية         قسم    

11) 
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  اسماء سعد عبد الحميد عطيه 1607120190101301  26
 

   اسماء طلعت عبدالمومن اسماعيل موسى 1607120190101178  27

اء عادل حلمى فتوح مسعداسم 1607120190100131  28    

   اسماء عبد السالم مندوه متولى 1607120190100553  29

اسماء عبد المقصود رمضان محمد  1607120190101045  30
 رمضان

 

 

  اسماء عبد المنعم المتولى السعيد ابراهيم 1607120190100334  31
 

  اسماء عبده رجب فرج يوسف 1607120190101046  32
 

   اسماء عطيه محمد عطيه 1607120190100335  33

   اسماء على احمد على محمد عبده 1607120190100263  34

   اسماء فتوح عباس فتوح ناجى 1607120190100509  35

  اسماء محسن محمد عبد هللا 1607120190101482  36
 

   اسماء محمد ابو اليزيد احمد 1607120190101462  37

لمنوفىاسماء محمد احمد مصطفى ا 1607120190101323  38    

   اسماء مدحت ابراهيم مصطفى احمد 1607120190103296  39

   اسماء يسرى عبد ربه ابراهيم عبد ربه 1607120190101128  40

   اشجان سيد احمد رجب الشناوى السماحى 1607120190101129  41

  اعتماد محمد عبد العزيز عبد الفتاح 1607120190100470  42
 

محمد على حسن البستاوى افنان عطيه 1607120190101049  43    

  االء احمد عبدالمنعم حسن غنيمه 1607120180103238  44
 

  االء ايمن عبدالمحسن احمد احمد 1607120190100133  45
 

   االء جمال احمد على جالل 1607120190101728  46

   االء جمال صبحى محمد الخضرجى 1607120190101484  47

لشناوى زايداالء حربى محمد ا 1607120190101131  48    

   االء على سعد على داود 1607120190102393  49

   االء محمد كمال عبد القادر يوسف 1607120190101856  50

     

     

     

     

     

م ) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رق    اللغة الانجليزية                 قسم    

12) 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس ى الرقم االكاديم مسلسل

  الشحات محمد حامد المرشدى 1607120170101195  51
 

الشيماء خالد جمال الدين محمد محمد  1607120190100230  52
 الشرق

  

   امال محمد احمد االمام البيلى 1607120190101182  53

الكسبانامانى السيد عبدالحميد الشوادى  1607120190101183  54    

  امانى سمير عبد التواب مبروك 1607120190101081  55
 

  امل ابوالوفا يوسف عبد الفتاح محمد 1607120190100860  56
 

  امنيه على احمد على الصعيدى 1607120190101750  57
 

   امنيه محمد منسى محمد الحاج رجب 1607120190100555  58

   اميرة عيد مصطفى ابراهيم 1607120190101977  59

   اميرة محمد احمد اسماعيل عثمان 1607120190101441  60

  اميره جمعه محمود السيد عبد القادر 1607120190100861  61
 

   اميره سعد محمد محمد شكر 1607120190101566  62

   اميره عبدالحميد كمال السيد االختيار 1607120190103188  63

الوفااميره عالء عبد الفتاح ابو  1607120190101356  64    

   اميره ممدوح عبد العاطى محمد السيد العشرى 1607120190100139  65

   اميره هاشم محمود هاشم محمود عيسى 1607120190100829  66

  امينه انور محمد احمد مسلم 1607120190103251  67
 

   انار ايهاب جميل حلمى ابوزيد 1607120190101187  68

يد عبد هللااية احمد محمد الس 1607120190100337  69   
 

  اية رضا فوزى باز 1607120190101442  70
 

   اية سعد محمد حسن بدر 1607120190101444  71

   ايمان ابراهيم محمد على العزب 1607120190103212  72

   ايمان احمد ابوالسعود احمد على 1607120190101083  73

   ايمان صبحى عبدالمحسن يوسف محمد 1607120190100805  74

   ايمان طارق عوض هللا ابو زيد 1607120190100556  75

     

     

     

     

     

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

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايمان عادل السيد محمد الفوى 1607120190100834  76
 

   ايمان عبد المحسن احمد احمد الكيكى 1607120190100403  77

   ايمان مجدى محمد عبد الوهاب حسين 1607120190100058  78

   ايمان محمد حسن ابراهيم القربى 1607120190100760  79

  ايناس حاتم عبد هللا عبد الرازق جوهر 1607120190101493  80
 

  ايه اسامه سعد المرسى محمد 1607120190100141  81
 

  ايه اشرف محمد عزت عطا 1607120190102174  82
 

   ايه السيد عبد السالم محمد سالم 1607120190100557  83

   ايه سعد عرفات احمد 1607120190101836  84

   ايه عبدهللا سعيد عبدالرحيم عوض 1607120190101103  85

عبدالعليم عطيه نميس ايه عبدالمنعم 1607120190100558  86   
 

   ايه محمد يوسف ابو العينين يوسف 1607120190100094  87

   بسمة رضا السيد احمد محمد عبدالرحمن 1607120190100339  88

   بسمله احمد احمد محمد شهدى 1607120190101495  89

   بسنت اشرف احمد على البحيرى 1607120190101058  90

بدالقادر محمد الشربينىبسنت محمد ع 1607120190100350  91    

  تغريد يونس سعد محمد عطا 1607120190101822  92
 

   تقى محمد احمد احمد على المليجى 1607120190101496  93

  حامد رشاد حامد حسن 1607120180101700  94
 

  حبيبة سامى احمد احمد عيسوى 1607120190100704  95
 

ىحبيبه عبده احمد عبده الرميل 1607120190103499  96    

   حبيبه محمد عباس السيد لولو 1607120190101060  97

   حسناء سمير محمد عبدالفتاح بلتاجى 1607120190103281  98

   حسناء سمير محمد نصار 1607120190101061  99

   حنان احمد محمد عبدهللا 1607120190100290  100

     

     

     

     

     

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

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  حنان شوقى عبدالعظيم ابراهيم 1607120190101446  101
 

   حنين محمد عوض محمد مساعد 1607120190100868  102

مسعد محمد هاشمخلود السعيد  1607120190100682  103    

   خلود تكال محمد محمد عبدالغفار 1607120190100846  104

  خلود جمال ناصف الباز اسماعيل 1607120190100903  105
 

  خلود حماده خيرى عبد الحميد عثمان 1607120190101303  106
 

  خلود كمال ابراهيم محمد القلينى 1607120190101010  107
 

سيد فتح هللا ابوالعنينداليا هانى ال 1607120190103228  108    

   دعاء عماد عبد الرازق عبد الحميد عبد العاطى 1607120190100561  109

   دينا محمود احمد محمد عيد 1607120190100378  110

  رانا رمضان محمد حسن مبارك 1607120190101593  111
 

   راندا احمد عبد الخالق رمضان عبد الجليل 1607120190101200  112

   رانيا حمدين احمد محمد على 1607120190101448  113

   رانيا رفاعى كمال محمد 1607120190101065  114

   رحمة السعيد ابراهيم عبد هللا بهنسى 1607120190101066  115

   رفقه سليمان عبد هللا ساويرس 1607120190101277  116

  رنا عصام محمود يونس قاقا 1607120190103193  117
 

عبد المنعم محمد الشريفرنيم شكرى  1607120190100632  118    

  رهام ربيع رشاد شوشه 1607120190100562  119
 

  روان السيد فتح هللا ابو زيد 1607120190100041  120
 

   روان خالد نصر محمد ابو دنيا 1607120190101000  121

   روان رافت فواد حسن عريش 1607120190101526  122

سالم موينهروان رشدى ابو المكارم عبد ال 1607120190101294  123    

   روان رضا السيد محمد عاشور 1607120190100059  124

   روان عبدالحليم ابو العال محمد عوض 1607120190100443  125

     

     

     

     

     

م ) لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رق    اللغة الانجليزية                 قسم    

15) 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس كاديمى الرقم اال مسلسل

  روان عالء الدين عطيه محمد المعراج 1607120190101069  126
 

   روضه حمدى الصاوى البغدادى 1607120190100444  127

   روضه سعد احمد حسن 1607120190100445  128

   رويدا شعبان شفيق شعبان دسوقى 1607120190100358  129

  رويدا عبد السالم محمد حسن 1607120190100446  130
 

  ريم فاروق فهمى عبدهللا 1607120190101071  131
 

  ريهام شهاب توفيق محمد الدقدوقى 1607120190102402  132
 

   زكية محمود احمد مسعد 1607120190100465  133

   زينب احمد نجيب محمد احمد الجندى 1607120190100448  134

السيد محمد حامد حسن زينب سيف 1607120190101202  135    

  زينب صابر محمد محمد ابو الفتوح 1607120190100449  136
 

   زينب محمد محمد محمد البدرى 1607120190101529  137

   زينب وائل محمد حامد موسى 1607120190100450  138

   زينب ياسر محمد حسن الشربينى 1607120190100342  139

ان حجازىسارة سلطان عرفة سلط 1607120190100685  140    

   سارة محمد ابراهيم محمد البيلى 1607120190100343  141

سارة محمد الحسينى عبد الوهاب  1607120190100060  142
 العليمى

 

 

   ساره حاتم الشحات ابراهيم غازى 1607120190101530  143

ساره عبدالقادر عبدالقادر بسيونى  1607120190103201  144
 الحفناوى

 

 

فطيم السيد اسماعيل ساره 1607120190100223  145   
 

   ساره محمد حسين متولى ابو العزم 1607120190101582  146

   ساره محمد عبد الحميد احمد عماره 1607120190100698  147

   ساره وجدى عبد السميع المعزاوى 1607120190101297  148

   سحر السيد محمد على الغنام 1607120190100061  149

حى محمد ابو شاربسلمى احمد فت 1607120190101074  150    

     

     

     

     

     

قم ) ر لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة     اللغة الانجليزية                   قسم    
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

احمد جعفرسلمى سالم ابوالعزم  1607120190100990  151   
 

   سلوى رضا السيد ابراهيم الباتع 1607120190101907  152

   سماح مصطفى محمود محمد جبريل 1607120190100452  153

   سمر سمير محمد احمد على الدين 1607120190101585  154

  سمر محمد محمد مرزه 1607120190100700  155
 

  سميه محمود رسمى اسماعيل البرهامى 1607120190100186  156
 

  سهام احمد عجمى عبد العليم حماده 1607120190101586  157
 

   سهيلة احمد محمود محمود ابوشقه 1607120190102381  158

   سهيله جمال محمد على الشافعى 1607120190101534  159

   سهيله عراقى فوزى محمد عراقى 1607120190101813  160

  سوميه السيد اسماعيل على اسماعيل 1607120190101208  161
 

   سيف الدين سامح السيد جمعه هيكل 1607120180101780  162

   شروق السيد محمد محمد عبد الوهاب 1607120190100567  163

   شروق جمال يحيى عبد المجيد على 1607120190100344  164

   شكرى سمير شكرى ابو شعيشع 1607120190100945  165

   شمس السيد محمد محمد عبد الوهاب 1607120190100542  166

  شيماء السيد على ابوالعينين 1607120190103502  167
 

   شيماء الوردانى على عبدالحميد 1607120190100219  168

  شيماء سعد محمد على ابوحشاد 1607120190101014  169
 

  شيماء شريف احمد محمد رزق 1607120190100345  170
 

   شيماء شلبى العرابى شلبى 1607120190100568  171

اء عبدالمنعم حميدو شلبىشيم 1607120190101556  172    

   شيماء على شلبى محمد شلبى 1607120190100504  173

   صابرين اسماعيل اسماعيل اسماعيل الفقى 1607120190101078  174

   ضحا عبد الهادى امين محمد السيد عبده 1607120190100473  175
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  ضحى خالد راشد سالم 1607120190101815  176
 

   عائشه عبد الناصر احمد على البحراوى 1607120190100804  177

ابراهيم ابو سعدة عايدة عوض محمد 1607120190100375  178    

   عبدالحميد احمد عبدالحميد ابراهيم سعيد 1607120190103268  179

  عبدالرحمن حسن غازى حسن العوضى 1607120190103235  180
 

  عبدالمنعم رجب عبدالمنعم على حماد 1607120190101607  181
 

  عزه محمد فتحى محمد عبد هللا 1607120190100609  182
 

ه السيد السيد احمد المتولى بدرعزيز 1607120190100569  183    

   عصماء عبدالمجيد محمود طليس 1607120190100174  184

   عالء عبدالسالم رمضان البلتاجى 1607120190101704  185

  علياء على حسن على المالح 1607120190101589  186
 

   عمار ابراهيم سعد موسى طالب 1607120190101243  187

رازق محمد عبدالرازق مندورغادة عبد ال 1607120190101450  188    

   غادة محمد عبد الرازق غازى احمد 1607120190100346  189

   غاده احمد عبد الجواد عطية البسيونى 1607120190100874  190

   فاتن السيد محمد عبد الرحمن الشيخ 1607120190101590  191

  فاتن فايز احمد الجهرى ضاهر 1607120190101536  192
 

   فاديه ماهر ابراهيم امين متولى 1607120190103500  193

  فاطمه ابراهيم حسان ابراهيم التلوانى 1607120190100486  194
 

  فاطمه رجب عبد الجيد السيد جاب هللا 1607120190101591  195
 

   فاطمه رضا عبد الحميد الدسوقى الطبجى 1607120190100570  196

   فاطمه رمضان رزق فتوح حجازى 1607120190101664  197

   فاطمه سمير عرفه على العسلى 1607120190101673  198

   فاطمه عرفات عبد المجيد محمد على 1607120190100488  199

   فاطمه محمد محمد سليمان على عالم 1607120190101216  200
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  فوزيه خالد جمال الدين يوسف 1607120190100047  201
 

   كريمه زكى اسماعيل زكى اسماعيل 1607120190100489  202

   كريمه فيصل سعيد سعيد باشا 1607120190101806  203

نى عاطف عبد العزيز علىلب 1607120190100490  204    

  لمياء رجب حجازى على عطيه 1607120190100628  205
 

  لمياء مدحت فتحى المنفى 1607120190101557  206
 

  ليلى احمد محمد صالح شلبى 1607120190101286  207
 

   ماجى صالح فتحى ابراهيم على 1607120190101594  208

بكرمالك محمد هشام ابراهيم سالم  1607120190100429  209    

   محمد احمد احمد عطا ظافر 1607120190100202  210

  محمد احمد عباس محمد عبد الرحمن 1607120190100812  211
 

   محمد احمد محمد احمد شوالى 1607120190100188  212

   محمد شكرى محمد عبد العزيز ابراهيم 1607120190101475  213

   محمد غريب احمد كرد 1607120190103287  214

   محمود مصطفى عبد هللا حسن عالم 1607120190101719  215

   مروه جمعه مسعود محمد شحاته 1607120190103266  216

  مريم اشرف الدسوقى عبد العزيز بكر 1607120190100005  217
 

   مريم ايمن عبد القادر زهران 1607120190100065  218

  مريم حسنى عبد العليم محمد ابراهيم 1607120190103344  219
 

  مريم رضا غازى عثمان 1607120190100221  220
 

   مريم كارم حسن ابراهيم بدوى 1607120190101023  221

   مريم محمد سعيد النمكى 1607120190101714  222

   مصطفى حسين محمد حسين محمود 1607120190100433  223

   مصطفى كمال محمد مرسى محمود 1607120190101385  224

   معاذ مصطفى على دياب 1607120150101017  225
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  ملكه محمد قطب عبدالقادر سالمه 1607120190103211  226
 

   منار اسماعيل عيد ابراهيم ناجى 1607120190101016  227

   منار سمير على عبدهللا حشيش 1607120190100507  228

   منار محمد محمد عبدالفتاح 1607120190102679  229

  منار محمود الزناتى عطاهللا 1607120190101569  230
 

  منى جمال احمد اسماعيل الطوبجى 1607120190101540  231
 

  منى حماده على محمد خميس 1607120190100239  232
 

   مى عبدالفتاح عبدالعليم السيد احمد 1607120190101218  233

   مى على على محمد على 1607120190101027  234

   مى مصطفى حسين الغمرى ابو الغيط 1607120190100716  235

  ميرنا عالء الدين السيد حبيب اسماعيل 1607120190101219  236
 

ه خالد عبدالرحمن الدسوقى ابوزيدنادي 1607120180101147  237    

   ناهد يوسف عبدالحميد الشيهى 1607120190100850  238

   نجاه مجدى عبد المعطى عبده العافى 1607120190100162  239

   نجاه محمد حسن محمد على 1607120190101735  240

   نجالء السعيد حسن السيد حريز 1607120190101844  241

بينى نعمان محمدندا الشر 1607120190100476  242   
 

   ندا على محمد حسين زقزوق 1607120180101281  243

  ندا محمد على عبد هللا خفاجى 1607120190100149  244
 

  ندى احمد احمد عطيه النجار 1607120190100407  245
 

   ندى السيد على السيد صالح 1607120190100454  246

ىنعمه انور عبد المقصود محمد القصب 1607120190100323  247    

   نهال ابراهيم عبد الفتاح عبد القادر 1607120190100457  248

   نهال كمال محمد االمام على عطا 1607120190100118  249

   نهلة السيد لطفى عبدالحميد على 1607120190100478  250
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  نهله على محمود محمد ابراهيم الشرقاوى 1607120190100505  251
 

   نورا رشيد غزال على سعد 1607120190101570  252

   نورا عزات نوار عزات غازى 1607120190100718  253

   نوران رمزى طه على رزق 1607120190101666  254

  نورهان احمد ابراهيم عبد الحافظ القط 1607120190102213  255
 

  نورهان السيد محمد الصاوى القلفاط 1607120190100034  256
 

  نورهان عادل جاب هللا محجوب 1607120190100875  257
 

   نورهان عادل يوسف محمد شحاته 1607120190100154  258

   نورهان عبد المطلب كمال الدين صالح 1607120190100636  259

   نورهان عزت عبد المطلب اسماعيل ابو زيد 1607120190100720  260

  نورهان محمد احمد عطيه رخا العيسوى 1607120190103177  261
 

   نيرة الشربينى نعمان محمد 1607120190100479  262

نهاجر ابراهيم محمد محمد حسين سويدا 1607120190100721  263    

   هاجر السيد عبد اللطيف عبد العزيزخليل 1607120190100671  264

   هاجر مخلص اسماعيل حماد 1607120190103057  265

   هايدى حازم مصطفى احمد 1607120190100351  266

  هبة صابر فتحى ابو الفتوح متولى 1607120190100886  267
 

دودههبه المتولى عبدهللا على ابو الوفا بغ 1607120190101761  268    

ىهبه المعتصم باهلل عبد الحليم عبد هللا هويد 1607120190100722  269   
 

  هبه عبد الحميد محمد الحديدى 1607120190100807  270
 

هبه عبد الصمد ابراهيم زكريا عبد الصمد  1607120190100376  271
 محمد

  

   هبه عبدالهادى صالح شادى 1607120180100150  272

ر محمد عبد القادر عبد الجوادهبه ماه 1607120190100306  273    

   هبه محمد سعد مهدى مصباح 1607120190100876  274

   هدى السيد عبدالحليم ابراهيم عبدالرحيم 1607120190100387  275
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  هدى مجدى عبدالرحمن ابراهيم عجاج 1607120190101764  276
 

   هدى مصطفى عبدالفتاح فايد 1607120190103306  277

   هدير عطا السعيد محمد عبدهللا شعبان 1607120190100516  278

ى منصور اسماعيل القطهناء عل 1607120190100389  279    

  هند احمد محمود محمد عميره 1607120190100724  280
 

  هند عبد الحميد عبد العزيز عوض حميده 1607120190100300  281
 

  ورده محمد محمود يوسف 1607120190100301  282
 

   وسام محمد عبد الجواد محمد المرسى 1607120190100460  283

لعاطى سيد احمد بدوىوفاء رضا عبد ا 1607120190100066  284    

   والء صبرى محمد عبد العزيز 1607120190100690  285

  والء عالء الدين طه احمد على المليجى 1607120190101768  286
 

   والء محمود محمود االسطى 1607120190100160  287

   يارا حماده محمد الطنوبى 1607120190100302  288

كىيارا رافت رفعت على زا 1607120190101563  289    

   يارا وائل مصطفى محمد سويلم 1607120190101828  290

   ياسمين اسماعيل عبد الوهاب منصور 1607120190100067  291

  ياسمين ايمن السيد محمد حطيبه 1607120190100726  292
 

   ياسمين عابد السبع العشرى الغنام 1607120190102550  293

هياسمين عبدالعظيم عبدالعزيز ط 1607120190100102  294   
 

  يمنى ابراهيم عبد الونيس ابراهيم السيد 1607120190101655  295
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   حبيبه محمود شكرى محمد على السماك 1607120180101664  296

   حنين محمد المتولى قاسم صيام 1607120180100884  297

   رباب حسن ابوالمكارم خليفه 1607120180100906  298

   ريم خالد محمد احمد عبده 1607120180102214  299

   زياد ممدوح محمد مصطفى عبدالحميد 1607120180103654  300

   محمد احمد جالل سيد محمد 1607120180100225  301

   محمد عاطف عبدهللا محمد 1607120170100580  302
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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  اسراء محمد اسماعيل مصطفى النحاس 1607120190102317  303
 

   اسراء محمد يوسف عبدالواحد عصر 1607120190102890  304

   اسراء يحيى ابراهيم خمار 1607120190102667  305

   اميره مرسى السعيد مرسى حميد 1607120180103066  306

  جيهاد عبد الحى عبد الودود اسماعيل حرب 1607120190102608  307
 

  دنيا محمد لطفى مصطفى المغنى 1607120190102708  308
 

  شروق مصباح منير عبد العزيز 1607120190102673  309
 

   شيماء صابر سعد ابراهيم حميده 1607120190102970  310

   عبد الرحمن محمد عطيه زهران 1607120180103232  311

   محمد انور محمد محمد ابراهيم الديهى 1607120190102628  312

  محمد مهدى السيد على منصور 1607120190102715  313
 

   ندى ايمن سعيد طه يوسف 1607120190102645  314

   نورهان ممدوح عبادى فهيم عبادى 1607120190102646  315

 ــــلات عليــــــا مستجـــــدون من "الفرقة  الاولــى"طلاب مـــــؤه

   احمد محمد عبدالمقصود ضرغام 1607120190103377  316

   عمرو عبدالحى عبدالهادى سالم 1607120190103438  317

  محمد ابراهيم احمد محمد البهلوان 1607120190103370  318
 

   مصطفى محمود كمال سيد احمد حجاج 1607120190103378  319

 طلاب مـــــؤهــــلات عليــــــا مستجـــــدون من "الفرقة  الثالثة "

   اسراء محمد حسين القزق 1607120210105092  320

   ايه عبد النبى درغام قطب خفاجى 1607120210105094  321

   ندى محمد رمزى سعد محمد محمد 1607120210105091  322

   مريم اشرف عارف عارف حجازى 1607120210105158  323

   شاهنده محمد عطوه السيد عطوه 160712021010159  324

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   ضياء الدين محمود محمد على الطباخ 1607120170101785  325

   مصطفى رضا عبدالعال محمد مصرى 1607120160102712  326

   هبه سمير احمد عبد الغنى البنا 1607120170102412  327

 لاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارجطــــــ

   اسراء احمد محمود محمد وهاب 1607120180103598  328

   ايه محمود عبد الجليل عبد هللا 1607120160101725  329

   عبد الرحمن على مصطفى محمود ابو بكر 1607120160102996  330

 فرصة ثــانيـــة  من الخــــارج طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   مريم مصطفى فرج حسن على 1607120150102793  331
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  ابتسام اسعد محمد حسن على شادى 1607120190100362  1
 

   ابتسام وحيد مصطفى عمر شيحه 1607120190100242  2

   احمد عالء الدين احمد صالح 1607120190101649  3

   اسراء ابراهيم عبدالعظيم محمد نصار 1607120190101968  4

  اسراء جمعة عبد الصمد ابوالعنين حجازى 1607120190100697  5
 

  اسراء رشاد عبدالعاطى بسيونى صقره 1607120190101123  6
 

  اسراء سالمة عوض محمد محمد 1607120190100052  7
 

   اسراء عبد الرحيم على بكير 1607120190101042  8

   اسراء على عشماوى السيد عبد الفتاح 1607120190102666  9

   اسراء فرج منصور محمد حسن 1607120190100912  10

سراء محمد حسن على ابراهيم الجزارا 1607120190100130  11   
 

   اسراء محمد محمد ابوزيد عبدالعاطى 1607120190101734  12

   اسماء خالد عبد هللا على الشامى 1607120190100600  13

   اسماء خالد عبدالرحمن متولى عبدالرحمن 1607120190101176  14

   اسماء عبد التواب عبد الفضيل عبد الرحمن 1607120190102632  15

   اسماء محمد عبد المقصود عبده يوسف 1607120190100883  16

  اسماء محمد فوزى عثمان السيد 1607120190101432  17
 

   اسماء مصطفى عبد الفتاح عيسى ابراهيم 1607120190101688  18

  اسماء نصر مصطفى السيد عياد 1607120190101048  19
 

  اسيل عادل محمد محمد الخولى 1607120190101308  20
 

   اشجان الزناتى محمد على الطباخ 1607120190100742  21

   اشجان ممدوح فواد محمد عبد القادر 1607120190100132  22

   االء هالل درغام حسان 1607120190101808  23

   الشيماء محمد منصور الشورى النهرى 1607120190100529  24

منعمامانى ابراهيم ابراهيم عباس عبد ال 1607120190100103  25    
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  امانى ايمن ممدوح محمد عبد الحميد 1607120190100224  26
 

   امنية على ابراهيم ابرهيم الدمياطى 1607120190102360  27

   امنيه عبد المجيد فرج سعيد 1607120190101689  28

   امنيه عمرو جالل احمد عبيد 1607120190101551  29

  امنيه محمد محمد حجاج 1607120190100626  30
 

  اميره فتحى محمد عطيه 1607120190101302  31
 

ه يوسف عبد الرازق يوسف الجلمهامير 1607120190101326  32   
 

   ايات السيد عبد الحى ابراهيم الفرارجى 1607120190100890  33

   اية سعد سعد محمد الشراكى 1607120190101443  34

   ايمان ابو الخير السيد على حسن 1607120190102565  35

  ايمان ايمن عبد الحميد محمد حسن 1607120190100744  36
 

   ايمان بسيونى محمود نصر القط 1607120190100522  37

   ايمان حسن عبد الحى محمد ايوب 1607120190101691  38

   ايمان شعبان محمد شعبان 1607120190100514  39

   ايمان عاطف حسن ابراهيم يوسف 1607120190101137  40

   ايمان فرج قطب اسماعيل بيومى 1607120190101506  41

دهللا السيدايمان محمد عب 1607120190101414  42   
 

   ايناس احمد ابو الفتوح عامر ابراهيم 1607120190101085  43

  ايه العشرى احمد محمد الشربينى 1607120190100338  44
 

  ايه حسن عبد الشافى عبد الحميد 1607120190100142  45
 

   ايه زكريا محمد على ابو العال 1607120190101055  46

فى عبدهللاايه صالح الشواد 1607120190100312  47    

   ايه طاهر ابواالسعاد محمد البرعى 1607120180100158  48

   ايه عبدالجواد احمد عبد الجواد حسن الراعى 1607120190100385  49

   ايه عبدالحميد محمد الجارحى ابو السعود 1607120190101087  50
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  ايه محمد عبدالوارث على ابوعبدهللا 1607120190101104  51
 

   ايه محمد يوسف جويلى 1607120190101819  52

عوض احمدايه مصطفى كامل م 1607120190101905  53    

   ايه ممدوح عبد الغنى الشربينى 1607120190100434  54

  بسمة عبدالحميد السيد عبدالمقصود 1607120190103084  55
 

  بسنت فتحى عبدالرحمن للو 1607120190102418  56
 

  بسنت معتصم السيد االنصارى 1607120190102901  57
 

يمجهاد السيد فريد عبداللطيف ابراه 1607120190101992  58    

   جهاد محمد ابواليزيد سيد احمد 1607120190100867  59

   جيهاد محمد شحاته محمد قنديل 1607120190101008  60

  حمدى رضا سعد شاهين 1607120190102874  61
 

   حنان طارق حلمى عبد الستار ابو الخير 1607120190101145  62

   حنان على محمد عطوه الجنجاوى 1607120190100244  63

   حنين احمد حسين السيد 1607120190102257  64

   حنين على حسن على عبدالنبى 1607120190101837  65

   خديجه اسماعيل عثمان اسماعيل غزاله 1607120190100560  66

  خلود اشرف حلمى عبدالنبى حسن 1607120190100845  67
 

   خلود رمضان مصطفى احمد 1607120190101164  68

دل عبدالكريم احمد عامردعاء عا 1607120190101285  69   
 

  دنيا امين رزق مغازى بسيونى 1607120190100847  70
 

   دنيا رشيد السعيد على صالح 1607120190100695  71

   دنيا كامل ابراهيم كامل العرابى 1607120190100535  72

   دنيا مراد عثمان محمد شاهين 1607120190100666  73

يز فتح هللا محمددنيا وليد عبدالعز 1607120190101578  74    

   دينا احمد ابراهيم محمد محمد 1607120190102505  75
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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  دينا جمال سامى عبدالحميد زهران 1607120190102162  76
 

   دينا ياسر عطية عبد السميع احمد 1607120190102282  77

   رانيا احمد السيد على برين 1607120180101025  78

   رانيا اسماعيل ابوالوفا محمود 1607120190102025  79

  رانيا رضا عبد هللا غازى 1607120190100291  80
 

  راويه احمد عبد هللا محمد سالمه 1607120190100083  81
 

  رباب عماد زياده ابراهيم شبل على 1607120190100893  82
 

   رضوى محمد محمد عبد المعطى عطوة 1607120190101420  83

   رفيده خالد احمد احمد ماجور 1607120190102581  84

   روان ابراهيم السعيد الشامى 1607120190100441  85

  روان رفعت عبد المنعم مصطفى عكاشه 1607120190100765  86
 

   روان عاطف اسماعيل محمد الغريب 1607120190101068  87

   روان فكرى بدوى محمد الجوهرى 1607120190100315  88

   روان وائل محمد احمد العايدى 1607120190101795  89

   ريم محمد امبارك مهنا 1607120190100538  90

يهام محمد سيد احمد محمد موسى عبد ر 1607120190101001  91
 الخالق

  

  زهراء عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف 1607120190100472  92
 

   زهراء محمود محمد يوسف السورى 1607120190101839  93

  زيزى محمد زكريا محمود مصطفى 1607120190100696  94
 

  زينب رضا متولى محمد ابوحسن 1607120190100404  95
 

   زينب طه احمد رمضان الصياد 1607120190100398  96

   سارة صالح الدين فتحى ابو شعيشع 1607120190100316  97

ساره عبد الفتاح عبد المجيد محمد سيد  1607120190101110  98
 احمد

  

   ساره على محمد على مهيا 1607120190101697  99

   ساره فالح على السيد على فالح 1607120190103517  100
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سالمه كارم محمود احمد محمد 1607120190101841  101
 

ى حسنى على درغامسعد عل 1607120190100622  102    

   سلمى خالد فاروق عبدالغفور 1607120190100595  103

   سلمى هانى ابراهيم طه يوسف 1607120190101206  104

  سلوى فهمى محمد عبدالغنى الفار 1607120190100705  105
 

  سما وليد نبيه محمد ابراهيم 1607120190103197  106
 

هسماء خيرى محمد على ابوخشب 1607120190102163  107   
 

   سماح سعد ابوالمعاطى شحاته 1607120190101207  108

   سماح ناصر فتحى ابو شعيشع 1607120190100318  109

   سناء حماده محمد فتحى شريف جالل 1607120190101929  110

  سها محمد عبد اللطيف عوف 1607120180101729  111
 

   سهام محمد محمود احمد خاطر 1607120190100837  112

   سهيله الشناوى رمضان عبدالعاطى خضر 1607120190100524  113

   سهيله ذكريا الشافعى محمدعبدهللا الحداد 1607120190100246  114

   سهيله فيصل عبدالحليم عبدالعزيز حمد عيسى 1607120190100502  115

   شروق خالد ابراهيم محمدين 1607120190100234  116

  شروق محمد على على ابودشيش 1607120190100235  117
 

   شرين عادل فرحات على ناصف 1607120190100026  118

  شمس متولى عبد الحكيم عبد العزيز عبدالاله 1607120190100247  119
 

  شمس هشام جمعه ابراهيم 1607120190100905  120
 

   شهيره زكريا شوقى محمد 1607120190100063  121

   شوقى محمود محمد محمود محمد 1607120190101162  122

   شيماء صبرى فرج فليفل 1607120190101555  123

   شيماء عصام السيد عبدربه 1607120190100028  124

   شيماء كامل محمد احمد حسن 1607120190100008  125

     

     

     

     

     

 ( 28لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )    اللغة الفرنسية               قسم    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس اديمى الرقم االك مسلسل

  شيماء مصطفى محمد مصطفى ابوحالبيه 1607120190101021  126
 

   ضحى عبد العزيز على عبدالعزيز سليم 1607120190100527  127

   طارق طلحه جبر جبر الكويزى 1607120190100947  128

ايدعبدهللا سمير محمد محمد ابوف 1607120190100146  129    

  عبير عبد اللطيف السيد على الزاهى 1607120190100906  130
 

  عطيات جمال احمد عبد المحسن 1607120190102611  131
 

  عال حمدى محمد عبدالمقصود ابوالفتوح 1607120190101212  132
 

   علياء جمال قطب السيد محمد البراجيلى 1607120170100339  133

براهيم فليسعلياء سعد فريد ا 1607120190101022  134    

   فاطمه ابراهيم محمد فراج محمد 1607120190102305  135

  فاطمه الدمرداش متولى محمد ابوحسن 1607120190100406  136
 

   فاطمه حسن ابوالفتوح الشناوى 1607120190101100  137

   فاطمه عادل عرفات محمد عرفات 1607120190102508  138

د نملهفاطمه منصور محمد السي 1607120190100248  139    

   فتحى محمد عبد الغنى علم الدين 1607120190100279  140

   فريده احمد ماهر الحديدى اسماعيل 1607120190100183  141

  فهمى على فهمى محمد الخطيب 1607120190102997  142
 

   قمر عبد المجيد زغلول قطب 1607120190100064  143

  مجدى محمد ابراهيم داود ابراهيم 1607120190101358  144
 

  محمد اسامه عبدالحميد ابراهيم 1607120190100274  145
 

   محمد رافت محمد السيد حسن 1607120190101702  146

   محمد عادل عبد المجيد عبد المجيد بردان 1607120190100280  147

   محمد عبدهللا يوسف حسن 1607120190100206  148

   محمد على محمد حافظ عقيده 1607120190101775  149

   محمد نصر صابر محمد مهيا 1607120190101680  150

     

     

     

     

     

 ( 29لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )     اللغة الفرنسية             قسم    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

عبد الصمد الننى محمود رشاد 1607120190101514  151   
 

   محمود فتحى غازى عبد هللا عياد 1607120190100270  152

   مديحه احمد فواد محمد عبد القادر 1607120190100453  153

   مروه المتولى على محمود على 1607120190102510  154

  مروه صالح غازى بسطويسى هالل 1607120190100756  155
 

حمد اسماعيلمريم احمد السيد م 1607120190101228  156   
 

  مريم اشرف عبدهللا السيد عبدالستار نوار 1607120190103559  157
 

   مريم عبد الغفار عبد المنعم عبد السالم 1607120190100051  158

   مريم ناصر حسنى خليل المغربى 1607120190100715  159

   منار احمد رزق عوض قطب 1607120190100740  160

يم ابراهيم بشتمنار انور سل 1607120190101818  161   
 

   منار جمال السعيد ابراهيم ابراهيم عوض 1607120190101465  162

   منار محمد عبدالسميع محمد القبالوى 1607120190101665  163

   منار ناصر سليمان محمد الخزامى 1607120190100238  164

   منارعبدالعزيزعبدالعزيز محمد شتا 1607120190101026  165

هللا صالح ابراهيم احمد ابراهيم منة 1607120190101908  166    

  منه هللا هانى عبدالسالم محمود عيد 1607120190102583  167
 

   منى رمضان اسماعيل محمد منصور 1607120180102246  168

  منى عبد هللا السيد احمد خليفه 1607120190100253  169
 

  مودة محمد على عبد الغنى البنا 1607120190102722  170
 

   مى ابراهيم يوسف احمد يوسف 1607120190101599  171

   مى طلعت صابر عبد النعيم 1607120190100114  172

   مى كامل محمد الوفدى عبد المجيد حماده 1607120190102230  173

   نادية رمضان زين العابدين محمد خميس 1607120190100032  174

   نادين اشرف مبروك عبدالغنى النجار 1607120190102394  175

     

     

     

     

     

 ( 30لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )     اللغة الفرنسية               قسم    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نجاه ياسر محمد محمد جاب هللا 1607120190101809  176
 

محمد على محمد الجندى نجوى 1607120190101169  177    

   ندا رامى محمد ناجى حسن عبدالهادى 1607120190101220  178

   ندا عصام السيد عبدهللا شعبان 1607120190101221  179

  نداعبدالرحمن احمد عبدالرحمن زيد 1607120190101559  180
 

  ندى البيلى السيد سليمان السيد 1607120190101223  181
 

شير عباس على المنجودىندى ب 1607120190101481  182   
 

   ندى عبد هللا عبد العاطى محمد البربرى 1607120190100635  183

   ندى محمد ابراهيم محمد حلوه 1607120190101725  184

   ندى نصر عبده محمود ابوالروس 1607120190101426  185

  ندى هشام عبد القادر فضل عبد القادر 1607120190100669  186
 

مه السيد محمد عبد الروف الصعيدىنس 1607120190102451  187    

   نشوى محمود عوض محمود سرايه 1607120190100456  188

   نهلة محمد عبدالسالم ابراهيم 1607120190101451  189

   نهله سالمه سعيد الصعيدى 1607120190101299  190

   نورا اسامه يوسف محمد القصبى 1607120190100119  191

وزيد على السيد الشيخنوران على اب 1607120190103172  192   
 

   نوران وائل محمد احمد محمد داود 1607120190100995  193

  نوره عاطف توفيق محمد عليبه 1607120190100402  194
 

  نورهان ربيع عبد الستار بسطويسى هالل 1607120190100299  195
 

   نورهان سعيد عبد الفتاح محمد نعناعة 1607120190101316  196

ورهان عبدالحليم محمد عبده الرميلىن 1607120190100709  197    

   نورهان محمد حمدى على حسن 1607120190102816  198

   نورهان محمد عبد العزيز البيلى سالمه 1607120190100254  199

   نورهان محمد مصطفى يحى فايد 1607120190100838  200

     

     

     

     

     

 ( 31لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )        اللغة الفرنسية            قسم    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نورهان محمود محمد عمران 1607120190102684  201
 

   نيره ابراهيم ابراهيم احمد هويدى 1607120190100907  202

هيم عبده شرابىنيره صابر ابرا 1607120190100035  203    

   هاجر خالد محمد السعيد الحسينى 1607120190100156  204

  هاجر عبدالسالم عوض سعد 1607120190100049  205
 

  هايدى السعيد عبدالجواد على الشال 1607120190101825  206
 

  هدير السيد على مصطفى القربه 1607120190101826  207
 

دههمت متحت صالح مغازى عب 1607120190100409  208    

   هناء السعيد الطنطاوى عبده البادى 1607120190100241  209

   ورده السيد حسين عبد الواحد على 1607120190102274  210

  وفاء سمير السيد عارف ابراهيم 1607120190100461  211
 

   والء ربيع جمعه عبدالمنعم ابراهيم 1607120190100498  212

ع الهوارىيارا ابراهيم جابر مطاو 1607120190101040  213    

   ياسمين على شرف الدين الكومى 1607120190101912  214

   ياسمين محمد عبد العزيز عبد الرحيم عبد المجيد 1607120190101677  215

   ياسمين محمد عوض هللا عبد العزيز 1607120190101850  216

  ياسمين ياسر يسرى محمد محمد 1607120190100462  217
 

شعبان محمد رمضان يوسف انور 1607120180100496  218    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   نهى خالد زين اسماعيل 1607120180100300  219

   هاجر السعيد محمد موسى سلم 1607120180101386  220

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج

د عبدالقادر خضرشروق عبدالقادر محم 1607120160100730  221    

     

     

     

     

     

     

 )(               لجنة رقم  لائحة جديدة ) انتساب       اللغة الفرنسية              قسم    
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

حسن يونس احمد الحسينى محمد 1607120190102574  222   
 

   اسراء عزيز جاد السباعى عبد الكريم 1607120180102777  223

   اسراء محمد رمضان احمد كابس 1607120190102085  224

   اسماء صالح محمود محمد عيسى 1607120190102725  225

  اسماء محمد حسن محمد 1607120190101969  226
 

  اسماء محمد سالم سالم الشناوى 1607120190102639  227
 

  االء جوهر السعيد ابراهيم عبدالال 1607120190102961  228
 

   امنيه عبدالموجود ذكريا الشربينى يوسف 1607120190103064  229

   امنيه محمد محمد السماحى 1607120190102129  230

   انوار حامد عبد الحميد الحنفى ماضى 1607120190102246  231

  ايه ابراهيم صالح الدين باجى 1607120190101923  232
 

   بسمه احمد على محمد شكر 1607120190103441  233

   بسنت احمد الشحات محمد سليمان 1607120190102633  234

   سامى محمد محمد مصطفى ليمونه 1607120190102786  235

   شذى مجدى مصطفى عطية ريحان 1607120190103011  236

   شروق صبحى محمد محمود البدوى 1607120190102841  237

  عبير حسنى محمد محمد الجندى 1607120190102413  238
 

   قمر سامح عبد الفتاح على حموده 1607120190102342  239

  محمد على عبدالحليم عبدالنبى حامد 1607120180102367  240
 

  مريم صالح ابراهيم صالح عامر 1607120190102093  241
 

   منار محمد محمد السيد 1607120190103068  242

مد مصطفى عصران السقامنار مح 1607120180102250  243    

   نرمين رضا صالح عبد الشافى السيد 1607120190102023  244

   هناء عماد منير محمد على 1607120190103521  245
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس لرقم االكاديمى ا مسلسل

 طلاب مـــــؤهــــلات عليــــــا مستجـــــدون من "الفرقة  الاولــى" 

  االء ماهر عبداللطيف غالب 1607120190103494  246
 

 طلاب مـــــؤهــــلات عليــــــا مستجـــــدون من "الفرقة  الثالثة " 

   كريم احمد حافظ حافظ الحصيص 1607120210105086  247

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثانية  من الخــــارج 

   مريم صالح محمد حالوه 1607120150101884  248

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثالثة  من الخــــارج 

حمد عبدالخالقرانيا عبدالحميد م 1607120140102651  249   
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم احمد ابراهيم الشناوى 1607120190101760  1
 

   اسراء ابراهيم توفيق محمد زايد 1607120190101407  2

   اسراء ابراهيم رمضان جمعة طباله 1607120190101019  3

   اسراء حلمى زيدان عبد القادر الغبيسى 1607120190101461  4

  اسراء سعد محمد ابراهيم المزين 1607120190103240  5
 

  اسراء عادل صالح صقر 1607120190102207  6
 

  اسراء محمد على نوفل 1607120190101125  7
 

   اسالم عزت محمد عبد الحميد الشافعى 1607120190102453  8

   اسماء ابراهيم سعيد ابراهيم البرهامى 1607120190103436  9

   اسماء احمد عبد السالم غنيم 1607120190102152  10

  اسماء خالد عبدالستار عبد الحميد محمد 1607120190101044  11
 

   اسماء سالمه سعد بدير 1607120190100552  12

   اسماء صبرى محمود على حسن عطيه 1607120190101712  13

   اسماء عبد الباسط عبد الحميد محمد السيد 1607120190102454  14

   اسماء عبدالحميد محمود محمد عمر 1607120190101101  15

   اسماء قدرى عبدالمنعم فايد 1607120190102455  16

  االء خالد جمعه على نايل 1607120190101132  17
 

   االء زكريا سعد محمد الحاج 1607120190100997  18

  االء سامى السيد دسوقى عامر 1607120190101411  19
 

الدين رجب ابراهيم سالمهاالء صالح  1607120190103557  20   
 

   االء هشام قطب عبد الحميد 1607120190101324  21

   الهام غازى عباس غازى جمعة 1607120190100055  22

   امال علوان عباس قويدح 1607120190100739  23

   امل على سعد محمد محمد الحاج 1607120190100998  24

د ياسينامنيه ابراهيم ابوالغيط محم 1607120190100391  25    

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (          لجنة رقم الاعلام شعبة )علاقات عامة(         قسم     
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  امنيه مسعد محمود محمود المحالوى 1607120190102244  26
 

   اميره السيد محمد حجازى 1607120190100217  27

   اميره فواد محى الدين عبدالعال حسن 1607120190102154  28

   اميره محى انور عبد الجواد البرعى 1607120190100138  29

  ايمان شعبان مصطفى احمد بيلى 1607120190102651  30
 

  ايمان عاطف محمد غريب 1607120190101922  31
 

  ايه السعيد السعيد ابراهيم العراقى 1607120190103455  32
 

   ايه السعيد السيد ابو زيد الرفاعى 1607120190102067  33

   ايه صبرى فواد السيد حويله 1607120190102801  34

   ايه صبرى محمد السيد 1607120190103414  35

  ايه محمد سعد على العافى 1607120190101056  36
 

مامون ابو شعيشعايه محمد  1607120190101731  37    

   ايه مدحت صابر عبد الفتاح اللقانى 1607120190101057  38

   بدور ناصر حسن عوض على 1607120190102432  39

   براء رضا حسن السيد شعيب 1607120190102011  40

   حبيبه محمد محمود الشرنوبى مرادن 1607120190101009  41

شىحنين طارق محمد رزق الجيو 1607120190101416  42   
 

  خالد احمد احمد فتح هللا ابوالعنين 1607120190103174  43
 

   خديجه حمدى عبدالعليم مصطفى 1607120190103277  44

  خلود خالد محمد رمضان 1607120190100745  45
 

  خلود عادل ابراهيم محمد ابوسيف 1607120190103198  46
 

   خلود عماد محمد عبد الحميد المصرى 1607120190101576  47

   دنيا السيد حسن عبدالفتاح مغنم 1607120190102319  48

   دنيا عمرو عثمان ابوعرب 1607120190101064  49

   دنيا محمد عبدالحليم محمد الديب 1607120180101756  50
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Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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  دينا سعد السعيد سعد الفرماوى 1607120190101859  51
 

  رجاء عبد الحكيم ابراهيم احمد عبيد 1607120190102825  52
 

   رحمه خالد ابراهيم عباس 1607120190102513  53

اهر عبد الرسول السباعى حسينرحمه م 1607120190101109  54    

   رقيه السيد احمد عبد السالم شحاته 1607120190102968  55

  رنا احمد محمد محمد البشناجى 1607120190100830  56
 

  رنا هانى محمد محمد يوسف كشك 1607120190102013  57
 

  سارة محمد عوض محمود عبدالسالم 1607120190100233  58
 

درغام يسرى يوسف الزرزور ساره 1607120190101860  59    

   ساره طليبه محمد ابراهيم المعداوى 1607120190101805  60

   ساره محسن جمال الدين مصطفى النجار 1607120190101531  61

  ساره محمد عبد هللا خليفه 1607120190102963  62
 

   سعاد محمد جمعه احمد شنب 1607120190100616  63

عبدالصمد المنياوىسلوى صبحى  1607120190100327  64    

   سمر فايز فواد حامد الزينى 1607120190101532  65

   سندس عبد هللا محمد السيد الشك 1607120190100566  66

   سهير جمال مصطفى عيسى دحدوح 1607120190101863  67

  سهيله اسامة على السيد ابوالفضل 1607120190101013  68
 

خليفه سهيله محمد عبد هللا 1607120190100755  69    

  شروق رزق محمد رزق متولى 1607120190101588  70
 

  شهد محمد محب اسماعيل شاهين 1607120190102830  71
 

   شيماء حسام الدين عبدالروف داود 1607120190101554  72

   شيماء حمدين الدمرداش عطا هللا 1607120190101142  73

   ضحى محمد احمد عبد المجبد الشامى 1607120190102842  74

   ضى مجدى كمال عبدالمنعم مطاوع 1607120190101501  75

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (          لجنة رقم ) الاعلام شعبة )علاقات عامة(         قسم     
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 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
24/05/2022 

HEBA 

 

37 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عبدهللا ابراهيم عطيه محمد الفقى 1607120190103290  76
 

  عبير على محمد محمد على محمد 1607120190101911  77
 

   على احمد على على المنياوى 1607120190102172  78

   عمرو عدنان احمد سعد 1607120190103175  79

   فارس محمد شحات كريم 1607120190101245  80

ى سالمفاطمة محمد شعبان عل 1607120190101845  81   
 

  فاطمه متولى عبد الرحمن متولى 1607120190100474  82
 

  ليلى ناصر فواد المتولى الهزار 1607120190101797  83
 

   محمد الشوادفى رجب سيداحمد 1607120190102089  84

   محمد هشام فتوح حافظ 1607120180101643  85

   مريم محمد سعد سيد احمد ابوغالى 1607120190102042  86

  مريم محمد طه عبدالمجيد 1607120190103456  87
 

   منار احمد عبد الحميد عبد الرحمن بلتاج 1607120190102957  88

   منه هللا عاطف محمود عفيفى البربرى 1607120190100166  89

   منى ابراهيم رجب محمد عرفات 1607120190100910  90

الغفار ريحان منى محسن محمد عبد 1607120190102148  91     

   مى عبدالناصر محمد كساب عبدهللا 1607120190103318  92

  ميار اشرف عبدالمعز عبدالجليل 1607120190103572  93
 

   ميار جالل زكريا محمد متولى 1607120190102570  94

  ندا صبحى على محمود عبدالرحمن بقره 1607120190100033  95
 

  نداء جبر محمد عبد الونيس القط 1607120190101706  96
 

   ندى محمد السيد احمد عوض 1607120190100455  97

   ندى محمد كمال عبد الرحمن العدوى 1607120190100750  98

   ندى مرسى عبد العزيز الخطيب 1607120190101657  99

   نوران مصطفى السعيد مصطفى ماضى 1607120190102106  100

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (          لجنة رقم ) (         الاعلام شعبة )علاقات عامةقسم   
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 فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية 
24/05/2022 

HEBA 

 

38 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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  نورهان الشحات ابوالغيط السقا 1607120190102776  101
 

  نورهان محمد عباس محمد المكاوى 1607120190102734  102
 

مد على عبدالتواب رجبنورهان مح 1607120190103405  103    

   نورهان محمد فتوح السيد احمد 1607120180101601  104

   نورين عبد المحسن عبد الحميد يوسف البحيرى 1607120190100155  105

  هاجر خميس عبدالحميد عبدالصمد 1607120190100480  106
 

  هاجر محمد السيد مصباح عبد العاطى 1607120190102959  107
 

  هبه محمد محمود عمر النجار 1607120190101866  108
 

   ياسمين احمد السعيد محمد عبد العزيز 1607120190100729  109

   ياسمين طلعت محمد رمضان خطاب 1607120190100673  110

   ياسمين عمرو محمود السيد عبد الجليل 1607120190102551  111

  يمنى محمد الموافى عبد الفتاح 1607120190101353  112
 

     

     

     

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(          لجنة رقم )  الاعلام شعبة )علاقات عامة(         لائحة جديدة ) انتسابقسم 

37 ) 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
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  وحيد محمد عبدالوهاب محمود عامر 1607120180103275  113
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   فيروز غنيم البيلى غنيم 1607120180103447  114
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم السيد ابراهيم عيسوى احمد 1607120190100819  1
 

   احمد جمال احمد احمد حسين 1607120190101261  2

   احمد محمد اسماعيل محمد مراد شلبى 1607120190103263  3

   اسراء حسن شعبان حسن بدر 1607120190103218  4

  اسراء سامح مصطفى ناجى بليح 1607120190100370  5
 

  اسراء محمد يوسف محمد الصاوى 1607120190102125  6
 

سماء اشرف حامد محمد الصايغا 1607120190101020  7   
 

  اسماء السيد ممدوح محمد سيداحمد 1607120190103332  8
 

   االء طلعت عبدالعظيم هالل 1607120190103216  9

   االء عاطف تامر عبدهللا دسوقى 1607120190102075  10

   الهام حامد هاشم محمد عبدالرحمن 1607120190100676  11

محمود المغربى امل ماجد 1607120190101440  12   
 

   امل ياسر خليفه سعد محمود 1607120190100042  13

   اميره ابراهيم معوض ابراهيم محمود 1607120190100043  14

   ايمان عماد محمد مصطفى المشد 1607120190102909  15

   ايمان ممدوح صالح يوسف صقر 1607120190100384  16

ضايمان ياسر احمد سالم معو 1607120190101858  17    

جابر سروربسمه محمد  1607120190100865  18   
 

   حسنى مصطفى اسماعيل اسماعيل 1607120190101091  19

  حنين طارق احمد الجد 1607120190100095  20
 

  حنين ماجد محمد عبدالجواد 1607120190100604  21
 

   حنين محمد حامد عبدالسالم قطب 1607120180102329  22

ده حسن يوسف الحداددعاء عب 1607120190102188  23    

   دنيا كمال احمد محمد كحيلو 1607120190100185  24

   دينا السيد محمد على حسن 1607120190100340  25
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Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــالسا الرقم االكاديمى  مسلسل

  رودينا ابراهيم ابراهيم احمد الراعى 1607120190100848  26
 

   ريهام البكرى السيد محمد خطاب 1607120190100341  27

   ريهام رمضان يوسف ابراهيم بخيت 1607120190101150  28

   ساره السيد غازى ابراهيم الشرقاوى 1607120190102403  29

   سلمى عبدالنبى حسين عبدالنبى زاهر 1607120190101075  30

   سماح سيف السيد عطيه 1607120190100607  31

  سهيله احمد ابو النجاه شليم 1607120190101305  32
 

  شيماء ثروت ابراهيم احمد 1607120190100776  33
 

  غاده طارق محمد على حجازى 1607120190101535  34
 

تن وليد محمد عبدالحليم على المزينفا 1607120190103217  35   
 

   كيريستينا حبيب سعد عوض سعد 1607120190101280  36

   المير كرم محمد بسيونى البنا 1607120190100030  37

   محمد ايمن عبدالسالم عبدالجيد محمد 1607120190100933  38

  محمد حسين عبدالرحمن عبدالرحمن عطيه 1607120190103184  39
 

   محمود مصطفى فوزى مصطفى حسن 1607120190103542  40

   مريم محسن فهمى سرور 1607120190101549  41

   منار مصطفى بدير مصطفى دحدوح 1607120180100008  42

   منة هللا سعيد زيدان محمد الدسوقى 1607120190102740  43

   مى على صبرى ابو قوره 1607120190101306  44

ابراهيم عبد السالم صقر ميار عبد السالم 1607120190100833  45   
 

   نادر داود فتحى عبدالغنى 1607120190100825  46

  ناهد عبد الرحمن توفيق ابراهيم على الدين 1607120190101601  47
 

  ندا حسنى محمد السيد القماح 1607120190102745  48
 

   ندى الشحات عبدالكريم رزق محمد 1607120190102068  49

مد سالمه الغفلولندى مح 1607120190101864  50    
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نفين محمد عبد الحى محمد غازى 1607120190101226  51
 

  نهى شعبان شعبان محمد شحاتة 1607120190102004  52
 

  نورهان ايمن محفوظ بدر الحنفى 1607120190102858  53
 

  نورهان محمود السيد محمود عبد الدايم 1607120190100288  54
 

   هاجر محمد فتوح كامل 1607120190101865  55

   هايدى محمود ذكى محمود النحاس 1607120190102107  56

   هدى صالح خالد ابوطاىش 1607120190102596  57

  هدير ابراهيم ابراهيم البطاط 1607120190100528  58
 

  هدير احمد عبده احمد خفاجى 1607120190101452  59
 

  هناء عادل احمد عبد السالم شحاته 1607120190101938  60
 

   هند احمد عبد العزيز سليمان احمد 1607120190101766  61

   وردة ياسين احمد ابوغاليه 1607120190101919  62

   وسام ابراهيم عثمان ابراهيم محمد 1607120190102314  63

   وفاء محمود محمد ابراهيم عبده 1607120190101767  64

  يارا ابراهيم محمد ابراهيم البسيونى 1607120190102007  65
 

   يارا فكرى يوسف السيد عالم 1607120190101847  66

مين عبد الفتاح محمد مصطفى شلبىياس 1607120190102849  67    

   ياسمين عبدهللا توفيق عبدالرحمن غنيم 1607120190102227  68

   ياسمين على عبدالهادى محمد مومن 1607120190101119  69

   ياسمين ماهر عطيه محمد احمد 1607120190100674  70

   ياسمين محمد سعد عطية عياد 1607120190102353  71

 ــــــون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاق 

  خلود مجدى محسن محمد عكاشه 1607120160100320  72
 

   زياد عادل عبد الغنى محمود موسى 1607120160103041  73

   سالى طارق جمال مشالى 1607120160100735  74

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـانيـة  من الخــــارج 

   امير على احمد الدسترى عبد هللا 1607120150101008  75
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد السيد محمد على بدوى 1607120180103635  76
 

   احمد عبدالوارث عبده عبدالوارث حلوسه 1607120190103352  77

   اسراء محمد انور المنشاوى 1607120190102517  78

   اميره ياسر مسعود عبد العزيز يوسف 1607120180102057  79

  حسام مصطفى مصطفى محمد القيم 1607120190102788  80
 

  رحمه صالح الدين رجب ابراهيم سالمه 1607120190103010  81
 

  محمد السعيد محمد راشد 1607120190103452  82
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   احمد عالء محمد احمد يوسف 1607120160102397  83

   عبد هللا يوسف عبد النبى احمد حامد 1607120170102545  84

   ندى محمود محمد حسين ابوالعوضى 1607120160103086  85

 ــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارجطــــــلاب بـ 

  رنيم رضا على الدمياطى 1607120170101941  86
 

  محمود فايز النا بلسى 1607120140103348  87
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـانية من الخــــارج 

   هاجر لطفى كمال احمد حسن 1607120150102121  88
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

مد محمد السيد عبدالصمد احمد نجااح 1607120190102124  1   
 

   اسامه رضا عبدالفتاح طلحه سيف 1607120190100732  2

   اسراء ايمن عيد ابوراضى 1607120190100736  3

   اسالم فايز عبدالمجيد محمد نعيم 1607120190103530  4

  اسالم محمد فتحى القطان 1607120190100126  5
 

يد شعباناالء عصام الس 1607120190102962  6   
 

  امال خالد اسماعيل بيومى محمد 1607120190103015  7
 

   اميمه عبد الحميد مسعد عبد الحميد عبد الواحد 1607120190102072  8

   ايمان محمد عبداللطيف ابوشعيشع 1607120190100289  9

   ايه كمال عبدالمنعم على الزيات 1607120190101523  10

عبد القادر فضل عبد القادربسمه محب  1607120190100864  11   
 

   تسنيم عبدالحميد عبدالحميد جمعه رزق 1607120190103461  12

   جينا عماد محمد حسن محمد زبيده 1607120190102131  13

   رباب محمود عبد المنعم محمود خليل 1607120190101745  14

   رنا الششتاوى الهاللى الششتاوى 1607120190101547  15

   رهف محمد محمد عبدالمنعم القط 1607120190103180  16

  ريم عصام محمود يوسف محمد صادق 1607120190100840  17
 

   ريم محمد عبد العزيز احمد جاب هللا 1607120190102467  18

  زياد اشرف رمضان جمال محمد 1607120190103395  19
 

  ساره احمد على احمد محمد يوسف 1607120190102692  20
 

   ساره محمد ابوالفتوح حتاتا 1607120190103168  21

   سالى الشربينى محمد الشربينى 1607120190102669  22

   شوقى صفوت شوقى عبدالسالم السبيعى 1607120180103606  23

   شيماء خالد محمود محمد غنيم 1607120190103565  24

   شيماء محمد محمد عبدالرحمن يوسف الجندى 1607120190100813  25

     

     

     

     

     

 ( 43(          لجنة رقم )  الاعلام شعبة ) صحافة (         لائحة جديدة ) انتظامقسم     
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  عائشه احمد احمد الشرقاوى 1607120190102843  26
 

لرحمن مصطفى فايدعبد الرحمن صبحى عبد ا 1607120190103041  27    

   عبدهللا عصام فتحى احمد عتابى 1607120190101874  28

   على محمد مصطفى مصطفى الغرباوى 1607120190100284  29

  عمر عبد هللا عبد الرسول ابراهيم سعيد 1607120180101432  30
 

  عمرو وائل صالح الدين محمد ابو عيد 1607120190102710  31
 

ة عبدهللا الغريب عبدهللافاطم 1607120190100347  32   
 

   فاطمه وليد عبدالنبى عثمان السقا 1607120190101738  33

   فتحى هشام فتحى يوسف على يونس 1607120160103047  34

   فيروز مسعد فريد سليم محمد 1607120190100012  35

  محمد احمد مصطفى على ابوسالم 1607120180100089  36
 

محمد عباس حمدمحمد السيد  1607120190101255  37    

   محمد حسين محمود ابراهيم احمد 1607120180100879  38

   محمد محمود ابراهيم المهدى عبدالباقى 1607120190103495  39

   محمود كامل محمد خميس 1607120170102501  40

   محمود محمد محمد عبدالجليل شرابى 1607120180100176  41

طفى ابو عطيهمحمود محمد مصطفى مص 1607120190101898  42   
 

   محمود مصطفى محمد عبد السالم عبد الكريم 1607120170102502  43

  معاذ محمد زين العابدين محمد محمد 1607120190103189  44
 

  منار عبدالمقصود صبحى عطيه الحسنى 1607120190103270  45
 

   منه هللا احمد حموده محمد البربرى 1607120190101999  46

   ميرفت امين نميرامين حسن رجب 1607120190102597  47

   ناديه محمد كامل ابو جنديه 1607120190102746  48

   نهله ممدوح سالم عبد الحميد شرابى 1607120190100670  49

   هدى حسن محمود نجم 1607120190100331  50

   هشام محمود صالح عباس االشوح 1607120180103267  51

     

     

     

     

 (  44(          لجنة رقم )  ام شعبة ) صحافة (         لائحة جديدة ) انتظامالاعلقسم    
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 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة
  اسماء عبدالسالم هاللى ابوهاللى 1607120170101465  52

 

  حسام محمد كمال عباس المرادنى 1607120160102887  53
 

   رضا حمدى يسرى محمود بيومى 1607120180101285  54

   سماء محمد ابراهيم احمد مرعى 1607120140100921  55

   عمرو عرفات عبد الحميد عبدالعزيز سالم 1607120180100224  56

  محمود ابوالمعاطى محمد حسن محمد سليمان 1607120180103252  57
 

   منه هللا على السعيد البزاوى 1607120180100329  58

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   سعد توفيق عبد السالم الغريب 1607120150100131  59

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانيـة  من الخــــارج 

سرى زكريا العمرىمحمد ي 1607120140100677  60    

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ( 44(          لجنة رقم )  الاعلام شعبة ) صحافة (         لائحة جديدة ) انتسابقسم    

 انصـــــــراف ـــــورحضــــ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد السيد محمد عبد المنعم المير 1607120170102516  61
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   احمد السيد محمد عبدالرازق سليم 1607120180103561  62

   احمد حمدى احمد السيد راضى 1607120180102552  63

   احمد رضا محمود السيد احمد 1607120190103446  64

السيد على احمد ابراهيماحمد عبدالحميد  1607120190103554  65   
 

  احمد محمد عبدالستار ابوالفتوح القطرى 1607120190103448  66
 

  احمد محمد متولى متولى زايد 1607120190103403  67
 

   اسامه محسن محمد شحاته سرحان 1607120190103548  68

   ايمن ياسر عبد العظيم دخيل 1607120170102520  69

يم الطنطاوى فرجرامى ابراه 1607120170102527  70    

  ريهام رشاد عبدالنبى الغندور 1607120180102102  71
 

     

     

     

     

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  45رقم )  (          لجنة الاعلام شعبة ) صحافة (         لائحة جديدة ) انتسابقسم    

) 
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  سلمى ابراهيم عارف عارف حجازى 1607120190102177  72
 

 عبد الرحمن محمد عبدالعزيز عبدالمولى  1607120190103407  73
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 حميده

  عبدالغنى عادل محمد المر 1607120170102541  74
 

  عبده السعيد محمود محمد قنبر 1607120190102994  75
 

  عالء عادل عبدالنعيم محمود الديسطى 1607120180103318  76
 

  على سعد عبدهللا حفناوى فراج 1607120170102547  77
 

  عمر عيد قطب على ابو ليله 1607120160101799  78
 

  محمد اسامه ابراهيم احمد حميده 1607120160102365  79
 

مد جمال عبد المالك عركزمح 1607120180102139  80   
 

  محمد على احمد على قرون 1607120180102151  81
 

  محمد فهمى عبداللطيف يونس 1607120180103311  82
 

  محمود فتحى محمود عبد الوهاب الخطيب 1607120190102703  83
 

  محمود محمد السعيد محمد السعيد 1607120170102556  84
 

عبد القادر نجاة ايمن غازى 1607120190102272  85   
 

  هيام عبد العال عرفه محمد ابراهيم 1607120190102313  86
 

   وجيه اشرف فتحى الجداوى 1607120190102233  87

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

  طارق احمد محمد حسن حسين 1607120150102094  88
 

الدينعبد العزيز حسين عبد العزيز جمعه شمس  1607120160101996  89    

   محمد سعد بسيونى عبد السالم البحيرى 1607120160102370  90

   محمد سعيد محمد مرعى 1607120180103446  91

  محمد عبده محمد محمد 1607120160103092  92
 

   ندى احمد عرب محمد احمد ربيع 1607120170102567  93

 ـــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخـ 

   امنيه ابراهيم احمد احمد عمار 1607120160103065  94

    
 

     

    
 

     

 (  46لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                        التاريخقسم   
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  احالم خليل شعبان خليل ابراهيم 1607120190101751  1
 

   احالم فواد محمد على الشاذلى 1607120190100369  2

   احمد الهنداوى محمود مصباح 1607120170102715  3

   احمد خليل سلطان عبدالحميد العربى 1607120190103196  4
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  احمد سامى محمد محى الدين 1607120190103368  5
 

صابر على احمد منصور احمد 1607120190103289  6   
 

  احمد عادل ابراهيم شعبان الوكيل 1607120190100658  7
 

  احمد عبدالعاطى محمد ابوهاشم 1607120190103279  8
 

   احمد فريد عبدالحميد عبدالجليل غازى 1607120190103165  9

   احمد متولى احمد محمد عبد الرازق 1607120180101649  10

ابراهيم عوض جمعه السنباطى ادهم 1607120190100582  11    

  اسامه صبرى عبدالسالم محمد المنسى 1607120190102811  12
 

   اسراء اشرف حسنى بسيونى النجار 1607120190101834  13

   اسراء حسين محمد عبد المجيد تراب 1607120190101985  14

   اسراء عبدالحميد احمد سليمان الشرقاوى 1607120190103012  15

   اسراء عصام انيس عوض حسن 1607120190103049  16

   اسراء وجيه فتحى مصطفى الغنام 1607120190101943  17

  اسالم اسماعيل عبد المقصود مرسى الشناوى 1607120190101321  18
 

   اسالم محمد فتح هللا لبيب الخابيه 1607120190103310  19

  اسماء احمد محمد المنزالوى 1607120190101565  20
 

  اسماء حسن محمد محمد زكى 1607120190100951  21
 

   اسماء محمد حجازى طوبار 1607120190101457  22

   اسماء محمد عبد الجيد حسن 1607120190101851  23

   اسماء محمود عبدالستار محمد 1607120190102586  24

   اسماء نبيه عبدالعزيز ابو العنين 1607120190100093  25

     

     

     

     

     

     

 ( 47لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                    التاريخقسم    
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  اشرف عفيفى عفيفى عبد الرازق زعبل 1607120190100417  26
 

مناصيراالء اسامه سيف النصر  1607120180102897  27   
 

   االء طلعت عبد المنعم عبد البديع حرب 1607120190102016  28

   االء ماهر فرحات عبد الجواد 1607120190102860  29

   الدسوقى ابراهيم حسن الدسوقى النعيرى 1607120190102123  30
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امانى عبد المومن عبد السالم محمد  1607120190102366  31
 الشهاوى

 

 

فريد شوقى بسيونى هاللامل  1607120190100707  32   
 

  امل محمد عبد الجليل عبد القادر البحر 1607120190101007  33
 

   اميرة حسن محمد ابو سكين 1607120190102861  34

   اميره خليفه فريد خليفه سرور 1607120190101325  35

   اميره مسعود ابراهيم السيد عبده 1607120190102388  36

اهيم السعيد ابراهيم شعبانانغام ابر 1607120190101413  37   
 

   ايمان اسماعيل يوسف اسماعيل الطوبجى 1607120190102266  38

   ايمان خالد عبدالحميد السيد عبدالعال 1607120190102937  39

   ايمان عبد الرحمن السيد محمد مروان 1607120190100371  40

   ايمان على دومه عبد الرازق 1607120190100140  41

   ايمان متحت احمد محمد حسين 1607120190102976  42

  ايمان محمد محمد النصارى 1607120190101034  43
 

   ايه عيد عبدالمجيد عطا 1607120190100711  44

  ايه محمد عبد الهادى ابراهيم 1607120190100781  45
 

  ايه محمد عبدهللا السيد محمود 1607120190102653  46
 

باخايه واصف على الط 1607120190100761  47    

   ايهاب فهمى ناجى مرعى 1607120190103419  48

   باسم كامل محمد على محمد 1607120190103505  49

   بسمه عبدالحميد مصطفى حسن غباشى 1607120190101524  50

     

     

     

     

     

     

 ( 48جنة رقم ) لائحة جديدة ) انتظام (               ل                      التاريخقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  بسمه محمد مصطفى عمارة 1607120190102191  51
 

  بسمه مصطفى محمد مصطفى السيد شاهين 1607120190100435  52
 

   بسنت هشام رمضان السعيد ندا 1607120190100737  53

دحت توفيق ابواليزيد ابوالخيرجمال م 1607120180103526  54    

   جيهان خالد على عطيه 1607120190100892  55
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  حامد محمود حامد حامد الهنداوى 1607120190103415  56
 

  حسين زين العابدين محمود سليمان 1607120190103167  57
 

  حمدى كرم محمد نزيه عبدالمهيمن خطاب 1607120190100949  58
 

ضا عبدهللا احمد جاللحنين ر 1607120190100506  59    

   خلود احمد حسن احمد حافظ 1607120190102339  60

   خلود السيد كامل السيد عميره 1607120190102249  61

  خلود ربيع وفا على السيد 1607120190102192  62
 

   خلود مسعد محمد حجازى غانم 1607120190102737  63

لزغبىخلود ياسر البيومى البندارى ا 1607120190101196  64    

   داليا محمد رضوان مراد محمد 1607120190100231  65

   دنيا محمد صالح احمد الحداد 1607120190102824  66

   دينا محمد عبده محمد ابوبكر 1607120190101713  67

  رنا رضا محمد عبدهللا احمد 1607120190101201  68
 

   ريحاب عبد النبى بركات ممدوح الزعويلى 1607120190101527  69

  ريهام عصام عبد المنعم محمود مغربى 1607120190101528  70
 

  زياد رضا عثمان ابوالنجا شامه 1607120180101806  71
 

   زينب ابراهيم ابراهيم على الفيشاوى 1607120190101796  72

   زينب ابراهيم حافظ ابراهيم بدوى 1607120190103574  73

د عليوهسارة جمعة شحاته عبدالحمي 1607120190102610  74    

   ساره صبحى احمد محمد ابو الخير 1607120190101203  75

     

     

     

     

     

     

 ( 49لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                        التاريخقسم    

 فانصـــــــرا حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سميرة محمد رمضان مبروك رمضان 1607120190101077  76
 

  سيف عماد السيد حسن محمد عبدالسالم 1607120180100460  77
 

   شيرين نصر مصطفى القاضى 1607120190100634  78

   شيماء ضياء عبدالتواب مبروك 1607120190102831  79

   صابرين عزت مصطفى الشامى 1607120190103309  80

  صفاء احمد ابراهيم الدسوقى 1607120190102674  81
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  صفاء الشوادفى عبدالبديع محمود الجوهرى 1607120190101987  82
 

  صالح محمود راغب المهدى 1607120180102976  83
 

   عبد هللا معوض عبد هللا سيد احمد 1607120180101539  84

   عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيزمحمد المغنى 1607120190102993  85

   عبده يوسف عبدالمطلب يوسف فرحات 1607120190103311  86

  عزه عبدالنبى محمد يوسف عرفات 1607120190101211  87
 

   عالء محمد عوض محمد الزهيرى 1607120190102492  88

   عماد على على الحمراوى 1607120190101948  89

   عمار وائل احمد محمد 1607120180101923  90

يد ابراهيم اغاعمرو الس 1607120190102626  91    

   غاده رجب ابراهيم احمد قطب 1607120190100148  92

  غاده رجب عبدهللا احمد يوسف 1607120190100808  93
 

   غاده ياسر محمد المصلحى السيد 1607120190100220  94

  فاتن طه محمد درويش ابوبكر 1607120190101672  95
 

مد طلحهفاطمة عبدالمنعم عبداللطيف حا 1607120190102509  96   
 

   فاطمه ابراهيم عيد سالم 1607120190100348  97

   فاطمه محمد احمد ابو الخير 1607120190100216  98

   فهيم جمعه السعيد مصطفى الطباخ 1607120190103042  99

   محمد احمد محمد محمد زيدان 1607120190101336  100

     

     

     

     

     

     

 ( 50لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                       التاريخقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد السيد بدوى ابواليزيد الرماح 1607120180100723  101
 

  محمد جودت كامل اى الدين 1607120190100779  102
 

   محمد سعد جمال السيد يوسف 1607120190101614  103

   محمد عبد الغفار عالم عبد الغفار البر 1607120180101833  104

   محمد عبد المنعم صبحى عبده البردينى 1607120190100107  105

  محمد فوزى يونس محمود مسعود 1607120170101032  106
 

  محمود عبد السميع عبدهللا بدر على حسن 1607120180102628  107
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  محمود محمد عبدالعزيز ابراهيم الدرينى 1607120190103081  108
 

   مديحه رضا محمد محمد على 1607120190100475  109

   مديحه محمود احمد محمود عبد العال 1607120190102781  110

   مرفت يسرى قاسم مصطفى الغرباوى 1607120190100167  111

  مروة محمد السعيد فرحات 1607120190102774  112
 

   مروة محمد فرج هللا على ابو صالح 1607120190102733  113

   مريم خالد محمد سليم 1607120190100920  114

   مريم خالد محمود ابراهيم الغمراوى 1607120190102691  115

   مريم عادل فريد ابوزيد عبد العاطى 1607120190101230  116

   مريم محمود عبدالجواد ابوطايش 1607120190100714  117

  مصطفى كامل عيد غازى الحايس 1607120190100793  118
 

   منار احمد عبد الفتاح عبد العزيز 1607120190102662  119

  منار خالد السيد عبد الرحمن غريب 1607120190100859  120
 

  منار رافت عبدالرازق عبدالحميد ابوزامل 1607120190101025  121
 

   منار رجب محمد صالح 1607120190102122  122

   منار رضا السيد محمد الكيالنى الشاعر 1607120190100399  123

   منار عالء عوض عبد المقصود احمد 1607120180102811  124

   منار محمد عزت الجيزاوى 1607120190102887  125
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  منار مصباح محمد على منصور 1607120190102074  126
 

  منه هللا عاطف عطيه حبشى بسيونى 1607120190101597  127
 

   منى عزمى سيد احمد عبدالباقى 1607120190102911  128

    عبدالمقصودمها سامى عبدهللا 1607120190102894  129

   مى رضا عبدالعزيز عبدالعال محمد 1607120190103252  130

  مى زين الدين سعد محمد درغام 1607120190100544  131
 

  ميرنا عزت سعيد عليوه 1607120190101558  132
 

  ميرنا وائل عبدالمعبود محمد حسب هللا 1607120190103450  133
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د الفارنجالء فهمى الشاملى سع 1607120190101307  134    

   نجوى حسام عبد السميع مصطفى ابو الديار 1607120190101168  135

   ندا بسيونى محمود بسيونى سعدالدين 1607120190102889  136

  ندى ابراهيم عبد الواحد ابراهيم محمد 1607120190102470  137
 

   ندى ابراهيم عبداللطيف شمس الدين 1607120190101114  138

اسماعيل عبدالفتاح يونس الدسوقىندى  1607120190101222  139    

   ندى رجب ابراهيم محمد النجار 1607120190102375  140

   ندى عادل سعد عبد السيد الشافعى 1607120190102149  141

   ندى محمود عبد الحميد اسماعيل الطبجى 1607120190100575  142

  نهله ياسرعبدالعزيز بسيونى 1607120190102682  143
 

   نورا جمال الدين اسماعيل عبد المجيد 1607120190102557  144

  نوران احمد طلبه احمد عثمان 1607120190102063  145
 

  نوره احمد عبدالحفيظ شرف الدين 1607120190101552  146
 

   نوره خالد السعيد صالح ابو شعيشع 1607120190101846  147

   نورهان ابراهيم محمد ابراهيم حسن 1607120190100954  148

   نورهان السعيد محمد عبدهللا غيضه 1607120190101575  149

   نيره مجدى محمد موسى الموجى 1607120190102037  150

     

     

     

     

     

     

 ( 52لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                           التاريخقسم    
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  هاجر السيد جمعه السيد الغضبان 1607120190102194  151
 

  هاجر السيد فتحى عبد الحميد عريف 1607120190102838  152
 

   هاله لطفى محمد جمعه 1607120190102595  153

   هاميس محمد عبد الفتاح الحلو 1607120190101798  154

عبدالخالق سليمان البهجى هبه عبدهللا 1607120190102090  155    

  هدى عبدالنبى السيد محمد الجريدى 1607120190100157  156
 

  هدير سعد احمد ابراهيم حامد 1607120190101765  157
 

  هدير عبد الفتاح ابو الفتوح مصطفى 1607120190100598  158
 

   هناء محمد محمد خميس 1607120190102134  159
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مصطفى قاسم هند محمد رمضان 1607120190101903  160    

   هند محمد فتح هللا على عبد الحليم 1607120190101869  161

  وسام عبدالرازق فواد محمد على 1607120190102064  162
 

   والء شلبى محمد شلبى 1607120190102150  163

   يارا عبد العزيز البيلى عوض عبدالعزيز 1607120190101769  164

وهاب الزاهى علىياسمين ابراهيم عبدال 1607120190101770  165    

   ياسمين السيد محمود عبد الحليم ابوقوطه 1607120190100260  166

   ياسمين سعد رمضان يحى فايد 1607120190103176  167

  ياسمين طاهر عبدالمعطى عبدالمعطى مصطفى 1607120190100390  168
 

   ياسمين محمد عبد الحميد محمد شرف 1607120190102814  169

منى عبد الصمد متولى محمد ريحاني 1607120190102965  170   
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   احمد اسامه محمد السيد دغيدى 1607120180103478  171

   باسم محمد عبد الغفار احمد قطب 1607120160100240  172

   مريم اسماعيل السيد السيد براوى 1607120180100629  173

 للاعــــــــادة فرصة ثــانيـــة  من الخــــارج طــــــلاب بـــاقــــــون 

   شيماء العربى عبد المنعم محمد 1607120150100731  174

     

     

     

     

 ( 53 (               لجنة رقم ) لائحة جديدة ) انتساب                           التاريخقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم عماد حماد اسماعيل حسن 1607120180102583  175
 

   احمد محمد السبع السعيد يونس 1607120190102120  176

   احمد محمود احمد احمد حسين 1607120190103322  177

   احمد محمود عبده محمد عمر 1607120190102623  178

بدالسيد محمد جمعهالسيد مصطفى ع 1607120190103462  179   
 

  اميره جاد هللا موسى جاد هللا 1607120180102359  180
 

  بسمه خميس محمود احمد شحاته 1607120190103514  181
 

   حنان عبدالعاطى حلمى احمد شاهين 1607120190103420  182

   رانيا هانى عبدالمنعم السيد 1607120190102655  183

حجاج ريهام كمال على احمد 1607120190102864  184    

  سامى فرج بسيونى ابراهيم سالمه 1607120180101928  185
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   سعد محمد سعد محمد الكبريتى 1607120190102688  186

   شادى عبدالفتاح عاطف المهدى 1607120190102697  187

   شروق ايمن عزالدين سلمان 1607120190102474  188

   طه خالد السيد طه مصطفى عكر 1607120190103552  189

   عبد الحى السيد عبدالحى سالم 1607120190103046  190

  عبد الرحمن خالد بسيونى سعد ابراهيم العكش 1607120180102559  191
 

   عبد العزيز محمد عبدالعزيز عبدربه هويدى 1607120190103503  192

  عمر خالد بدير السيد عطية 1607120180102561  193
 

  عمر محمود السيد احمد عبدهللا 1607120190103496  194
 

   عهود حسن ذكى حسن 1607120190101973  195

كريم اشرف محمد عبدالعظيم عبدالروف  1607120190103321  196
 القصاص

  

   محمد احمد عبدالفتاح عبدالرحمن 1607120190103523  197

   محمد اشرف عبد اللطيف محمود جالل 1607120180101975  198

   محمد السعيد عبدالسالم شهاوى 1607120190103319  199

     

     

     

     

     

 ( 54(               لجنة رقم ) لائحة جديدة ) انتساب                      التاريخقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد السيد سعد محمد زيدان 1607120180102608  200
 

حمد جميل ناجى شافعى محمدم 1607120190103047  201    

   محمد سباح عبدالمقصود احمد السيد عبدالعال 1607120190103402  202

   محمد سعد فرج سعد عبدالقادر 1607120190103425  203

  محمد عادل عبد المجيد عبدهللا مطر 1607120160102245  204
 

  محمد عطوه محمد عطوه 1607120190103433  205
 

احمد محمد خميس مرسى محمود 1607120170102790  206   
 

   محمود عادل ابراهيم احمد محمد زايد 1607120190102501  207

   مسعد محمد مسعد عبدالمعطى محمد عبده 1607120190102437  208

   نداء مدحت عبدالمجيد عطوه محمد 1607120180102716  209

  نوال طارق محمد السيد على اغا 1607120190102933  210
 

رهان شعبان محمد على ابراهيمنو 1607120180103003  211    
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   والء وائل فواد حامد جاد سعده 1607120190102648  212

   يوسف السيد عبد الغنى السيد حسن 1607120190103397  213

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   ايه عبد الرحمن طه محمد عبدالرحمن 1607120180102663  214

مد خيرى السيد متولىكوثر مح 1607120170102785  215   
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   شيماء شوقى فتحى عبدالمنعم على 1607120170102781  216

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثالثة واخيرة  من الخــــارج 

ابو حرب محمد محمد عبد العزيز 1607120130101739  217    

     

     

     

     

     

     

     

     

لجنة رقم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتظام ( 

(55 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم الزاهى ابراهيم الزاهى السيد على طه 1607120190101386  1
 

   ابراهيم جمال ابراهيم عبدربه الصياد 1607120190102299  2

   ابراهيم جمعة محمد ابراهيم عبد القادر 1607120190100579  3

   ابراهيم محمد ابراهيم محمد رمضان 1607120180101648  4

محمد سالمه الدسوقىاحمد السعيد  1607120190101241  5   
 

  احمد المغازى عبدالستار محمد المغازى 1607120190100580  6
 

  احمد رمضان يونس على مشالى 1607120190101387  7
 

   احمد سامى عبدالهادى محمد شحاته 1607120190101284  8

   احمد سعد فاروق عبد الحميد عكاشة 1607120180101195  9

دل فتحى محمد ابو جاموساحمد عا 1607120190101616  10    

  احمد عصام محمد محمود بركات 1607120180101513  11
 

   احمد على احمد محمد متولى 1607120190101365  12

   احمد مجدى السيد السعيد محمد 1607120170101382  13

   احمد محمد عبدالعزيزالسيد محمد خميس 1607120190100790  14
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الروف الشربينى السيد احمد هانى عبد 1607120190101366  15    

   اسراء الدسوقى محمود محمد المتولى الزرزور 1607120190100922  16

  اسراء السيد سليمان السيد 1607120190100261  17
 

   اسماء السعيد محمد السعيد على شهاوى 1607120190101455  18

  السعيد محمد اسماعيل محمود شحاته 1607120190101622  19
 

  السيد جمال السيد على مصطفى محمد غان 1607120190100962  20
 

   امال ماهر على سعد اللمعى 1607120190102865  21

   اميرة عبد ربه عبد ربه عبد النبى يوسف كمون 1607120190101684  22

   اميمه السيد عبد الهادى السيد 1607120190100222  23

   ايمان ثروت صابر على ابراهيم دنيا 1607120190102279  24

   ايمان عوض عبدهللا راشد بدوى 1607120190100225  25

     

     

     

     

     

 

لجنة رقم ) قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتظام ( 

56 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايمن على عبدالجواد البهنساوى 1607120180103407  26
 

   ايه عصام رمزى عطيه 1607120190100533  27

   تغريد احمد شعبان المنشاوى 1607120190100692  28

   ثناء حسن امام موسى 1607120190101141  29

  حسن محمد السيد السيد حسن زغيب 1607120190101360  30
 

  خالد رضا عبد العزيز محمد الدسوقى 1607120190101368  31
 

  خالد عبدالعظيم عبدالحميد احمد المكاوى 1607120180101284  32
 

   دعاء احمد شرف السيد شرف 1607120190101290  33

   دعاء سعد فهمى طباشى 1607120190102235  34

   راندا اسعد فرج عبد ربه احمد السماحى 1607120190100036  35

  رحاب عادل محمد ابراهيم كرد 1607120190101820  36
 

   رحمه شعبان عبد الواحد عبد الغفار 1607120190102059  37

   رمزى احمد رمزى عبدالعال عيسى 1607120180101510  38

   زياد محمد نصر محمد الفضالى 1607120190103250  39
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   ساره محمود عبدالحميد عطيه المغربى 1607120190100451  40

   سحر احمد عبد العزيز فخر الدين 1607120190101298  41

   سحر فتحى عبد المنعم حسن ابو الهوى 1607120190102251  42

  شفيق نبيل شفيق محمد القلشانى 1607120190100075  43
 

   شيماء محمود محمد السعيد 1607120190101802  44

  ضاحى ياسر بسيونى محروس البنا 1607120190103297  45
 

  عبد هللا طارق عبدهللا جمعه الفخرانى 1607120190103527  46
 

   عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم 1607120190101144  47

   عزالدين عطيه عبد العزيز ابراهيم 1607120180100132  48

   عزه فتحى عبد الغفار ابو شعيشع على 1607120190100897  49

   عالء صالح محمد محمد البيسى 1607120190102109  50

     

     

     

     

     

     

لجنة رقم ) قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتظام ( 

57  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

ى على ابراهيم علىعلى البسيون 1607120190101389  51   
 

  فتحى عزت رجب صابر ابووالى 1607120190101632  52
 

   فرح محمد ياسر فاروق محمد غازى 1607120190103181  53

   كريم محمد حماد محمد حماد 1607120190101756  54

   ماجد محمد عبد الباقى برهام صالح 1607120190100577  55

ابراهيم شعيشعمحمد ابراهيم المرسى  1607120190101375  56   
 

  محمد ابراهيم مطاوع الشراكى 1607120190100212  57
 

  محمد احمد عبدالقادر عمر 1607120190100104  58
 

  محمد السيد ابوشعيشع السيد 1607120190101393  59
 

   محمد رافت محمد عبدالمعطى خضر 1607120180103613  60

   محمد سامح عادل عبد الرازق متولى 1607120190101379  61

   محمد شعبان فرحات محمد عطيه 1607120190100656  62

  محمد عبد الشكور محرز شومان 1607120170101054  63
 

   محمد عبد المنعم حلمى اسماعيل ابوحويج 1607120190101156  64
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   محمد عبدالسميع رجب القزاز 1607120190100644  65

   محمد عثمان محمد عثمان محمد 1607120190100483  66

   محمد غازى غازى عبدالفتاح طه 1607120190101328  67

   محمد فوزى مصطفى ابوالخير السكرى 1607120190101257  68

  محمد مصطفى خليل خليل ابوجبل 1607120180100987  69
 

   محمد مصطفى محسب محمد اللمعى 1607120190103226  70

  محمد ممدوح نبيه على حسن كامل الجندى 1607120190101381  71
 

  محمد يوسف محمد على الكومى 1607120190101780  72
 

   محمود احمد يوسف على العيارى 1607120190101759  73

   محمود يوسف محمد على الكومى 1607120190101781  74

   مروان محمد عبدالمنعم عيد المنسى 1607120190101960  75

     

     

     

     

     

     

لجنة رقم ) مات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتظام ( قسم الجغرافيا ونظم المعلو

58)                           

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  مصطفى رضا مصطفى السيد 1607120170100709  76
 

فى محمد محمود محمد الحيطىمصط 1607120190103469  77   
 

  مصطفى محمود عبد الجليل عبد القادر البحر 1607120170102713  78
 

   ممدوح مجدى ابراهيم المتولى بالطه 1607120180100219  79

   منار شحاته احمد شحاته الجديلى 1607120190102193  80

   منى عزت البيلى عبد هللا عمر 1607120190100249  81

  ندا امين حافظ السيد بدوى 1607120190100468  82
 

  ندا رشدى حسن محمد ابراهيم 1607120190100354  83
 

  نورهان بهجت عبد الحميد محمد الخولى 1607120190100120  84
 

   نيره عصام ابراهيم ابراهيم سليمان 1607120190101171  85

   هاجر محمد ابراهيم راغب زيتون 1607120190103236  86

   هاجر محمد محمود ابوسمره 1607120190101437  87

   هاجر محمد يوسف جاب هللا شرابى 1607120190101686  88

  هبه فتحى السيد على محمود السيد احمد 1607120190101288  89
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

 

61 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   هدير محمد يوسف السيد 1607120190100915  90

   هشام احمد ابوالمعاطى منصور 1607120190103569  91

عد جمعه السيدوفاء على س 1607120190100228  92    

   يارا السيد فتحى محمد محمد 1607120190100123  93

     

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

لجنة رقم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتظام ( 

(59  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   احمد عبد المنعم حسن حسن الدكش 1607120170102353  94

   احمد محمد مسعد رمضان البسيونى 1607120180100967  95

د ابراهيم ابوخليلاحمد مهدى محمو 1607120180103639  96    

  اسالم عصام عبدالموجود نمرعيسى 1607120170100012  97
 

  ايهاب احمد عبد العليم محمد هيبه 1607120160101049  98
 

  بالل سعيد فاروق عبد الحميد على عكاشة 1607120170100961  99
 

   ساميه السعيد عبدالعزيز سليمان بدر 1607120180101369  100

رعبد القادر اشرف عبد القادر عبد الحميد ابو النض 1607120180101807  101    

   على خالد طه محمد احمد 1607120150100711  102

  عمر بحر الدين عمر عبد العزيز سليمان 1607120140103306  103
 

   ماهر طارق سعد عبد القادر 1607120160100509  104

   محمد جبارة شامخ محمد عطا هللا 1607120180100249  105

   محمد رفعت عبد الفضيل عبد الجليل 1607120180100474  106
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   محمد مصطفى الشافعى عبدالرحمن 1607120170101403  107

   محمد يسرى بدير عقيبى حمودة 1607120170100970  108

  محمود ناجى عوض محمد عوض 1607120170100154  109
 

   محمود نسيم اسماعيل غازى نصر 1607120160100268  110

حمود وائل محمود محمد احمد سعدم 1607120160101401  111   
 

  مصطفى ابو النجا عبد الهادى ابو النجا 1607120170100591  112
 

   نورهان حسن زكى موسى عبدون 1607120180103062  113

   هاجر صالح صالح احمد الحداد 1607120180100333  114

   وسام جمعه عوض المتولى على 1607120180100220  115

 ـون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارجطــــــلاب بـــاقـــــ 

   احمد خالد حلمى عبدالوهاب 1607120160100515  116

   عهود محمود عبد المعتمد الترامسى 1607120160101314  117

   محمود سالمه محمود محمد غريب 1607120160100122  118

   نجالء حسين سمير زيدان محمود 1607120170102268  119

     

     

لجنة رقم (  الجغرافية(  لائحة جديدة ) انتسابم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات قس

 (60 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم احمد عبدالمحسن محمد محمد عياد 1607120190103037  120
 

   احمد محمد محمد المسيرى 1607120180102059  121

   ايمن حماده يونس محمود 1607120180102639  122

   ايمن محمد حامد خليفة 1607120180102556  123

  ايه رابح فتوح محمود الشناوى 1607120190102058  124
 

  خلود سامح عطيه احمد عبد الرحمن ماضى 1607120190102924  125
 

محمد منصور اسماعيلدنيا محمد  1607120190102635  126   
 

   رانا حسين احمد حسين 1607120170102726  127

   رضوى احمد محمد احمد رضوان 1607120180102988  128

   سماء محمد احمد محمد الصروه 1607120190101990  129

  سهيله عبدالمحسن عبدهللا السيد عبدهللا 1607120190102424  130
 

نجارصالح فتحى حسن محمد ال 1607120180102729  131    

   عاطف عبدالفتاح على احمد بغدوده 1607120180103544  132

   عمر السعيد محمد عمر فيود 1607120190103416  133

   عمر السيد على متولى عبده 1607120190103020  134
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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63 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   عمرو احمد عزالرجال الشناوى محمد 1607120180103416  135

محمد فهمى فوقيه خالد 1607120180102425  136    
 

   محمد اسماعيل محمد احمد الوحيشى 1607120190101956  137

  محمد تامر محمد عبدالكريم 1607120190102877  138
 

  محمد حامد على حسن بدوى 1607120190103409  139
 

   محمد حسن ابراهيم مرسى 1607120170101978  140

   محمد طلعت فكرى عطيه العشماوى 1607120190102436  141

السيد احمد ابو العزمحمود محمد  1607120190102231  142    

   محمود مروان هليل عنتر هليل 1607120190101966  143

   مصطفى حماده السيد عبد الفتاح 1607120190103390  144

     

     

     

     

     

     

لجنة رقم (  سابالجغرافية(  لائحة جديدة ) انتقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )الجغرافيا ونظم المعلومات 

 ( 61 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  منشاوى ابراهيم منشاوى عبد العزيز 1607120190103036  145
 

   نجالء عبدالحميد فوزى متولى عطاهللا 1607120190102888  146

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

  احمد امجد محمد الالوندى 1607120170102108  147
 

  احمد سالم ابراهيم بدوى 1607120180102577  148
 

   احمد مصطفى رمزى عبد الجواد سليمه 1607120170102724  149

   السيد ابراهيم السيد ابراهيم داود 1607120160102318  150

   سميه عاطف ممدوح ماهر عبدالقوى 1607120180102789  151

  عبد الرحمن السيد عبد الحليم السيد عطيه 1607120150102668  152
 

   عبد هللا عبد العزيز محمد عبدالعزيز 1607120160103186  153

   عمرو ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم 1607120180103408  154

   فيلوباتير جورج جادهللا بسالى جبران 1607120180103314  155

   محمد السيد سعد السيد عشرى 1607120160103201  156

   محمد رزق حسين رزق 1607120150101825  157

  محمد سعيد عبد العزيز عبد السميع البصيلى 1607120170101780  158
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   محمد هشام محمد ابراهيم عمر 1607120160103173  159

  محمود ممدوح على مخيمر 1607120180103548  160
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   محمد ابراهيم عبد الفتاح خليفة 1607120150101625  161

   محمد فتحى السيد معوض حجاج 1607120160103213  162

   محمد نعيم محمد فرج 1607120160101518  163

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 62( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت خرائطالمساحة وال قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )     

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد ابراهيم طلب راجح 1607120190103229  1
 

   احمد اسماعيل عبد الرحمن رزق 1607120190101404  2

   احمد السيد حسن على العطار 1607120190100934  3

   احمد حامد عبدالعزيز احمد 1607120190100272  4

  احمد حلمى حسين ابراهيم الماوى 1607120190100073  5
 

  احمد حماده قطب عبد الغنى 1607120190101344  6
 

  احمد ربيع رمضان موسى اسماعيل 1607120190101362  7
 

   احمد رمزى عبدالحى السيد حسين 1607120190103182  8

   احمد رمضان فايزعيد شلبى 1607120190100655  9

   احمد سالم عبد المقصود الخواجه 1607120190101092  10

   احمد صالح محمود مصطفى امين 1607120190101615  11

  احمد طارق محمد احمد حجازى 1607120190101870  12
 

   احمد عادل عبد الحميد بدوى سعفان 1607120190100088  13

عبدالبارى السيد عبدالبارى ماضىاحمد  1607120190101980  14    

   احمد على احمد حميده ابراهيم 1607120190100269  15

   احمد على عبدالعظيم على عبد هللا 1607120190100268  16
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   احمد محمد ابراهيم الدسوقى ابوقوره 1607120190100640  17

   احمد محمد احمد جمعة عبدالرسول 1607120190101876  18

  احمد محمد احمد حسن 1607120190100789  19
 

   احمد محمد خالد حسن الشاذلى 1607120190101877  20

  احمد محمد عبد المنعم زكى سعد 1607120190100935  21
 

  احمد محمد عبدالفتاح حسن اسماعيل 1607120190101406  22
 

   احمد محمد فواد زيدان عطيه 1607120190101619  23

عبده العزبى احمد محمود حسن 1607120190100410  24    

   احمد مغازى سيد احمد محمد 1607120190101345  25

     

     

     

     

     

     

 63( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )     

) 

 انصـــــــراف ـــــورحضــــ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد وليد حسانين احمد الدمياطى 1607120190101436  26
 

  اروى محمد عبدالمنعم منجود قنديل 1607120190103291  27
 

  اسامه فضلون محمد على غالى 1607120190101359  28
 

   اسراء عامر محمد يوسف بسيونى 1607120190100099  29

د عتماناسراء محمد محم 1607120190101989  30    

   اسالم ابراهيم السباعى محمد محمد الخادم 1607120190102601  31

  اسماء السيد محمد السيد غازى 1607120190100333  32
 

  اسماء محمد عبد الحارس غيضه 1607120190101572  33
 

  اسماء مصطفى حامد محمد البسطويسى 1607120190100324  34
 

د الرحمن مرعىاشرف عبده محمد عب 1607120190102096  35    

   االء السيد عبد الرحيم محمدغراب 1607120190101683  36

   الحسين نصر محمد السيد على دخيل 1607120190102602  37

  السعيد حموده السعيد يوسف 1607120190103033  38
 

   السيد احمد محمد محمود القاضى 1607120190103249  39

احمدالسيد عالء احمد محمد  1607120190103045  40    

امانى رامى عبدالعزيز محمد عبدالرحمن  1607120190100923  41
 رخا
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   امل محمد بيومى غالى 1607120190101458  42

   امنية درغام عبد البديع محمود الجوهرى 1607120190101658  43

  اميره احمد محمود كامل محمد 1607120190100627  44
 

صر هللا مجاوىاميره عبد الناصر على ن 1607120190100531  45    

  ايمان خالد محمد ابراهيم عبد الرحمن سالمه 1607120190100532  46
 

  ايمان سعيد محمد راضى مرعى 1607120190101564  47
 

   ايمان فاروق عبدالحافظ مصطفى 1607120190100311  48

   ايمن محمد على عبدالسالم الطوخى 1607120190101871  49

مد محمد على شرابىايه احمد مح 1607120190102719  50    

     

     

     

     

     

     

 64( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )   

) 

 التوقيــــــع الدرجــــة  مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

صالح سعد عوض حمودهايه  1607120190100926  51   
 

  ايه كمال توفيق حسن عمر 1607120190100365  52
 

  جمال عزت متولى جبر متولى 1607120190101982  53
 

   جمال يحيى قاسم السعداوى 1607120190100078  54

   جهاد سعد المتولى اسماعيل محمد 1607120190100891  55

   جيهان السيد عبد الجليل حسن 1607120190100927  56

  جيهان محمد عبد السالم ابو صالح 1607120190101248  57
 

  حازم مهدى محمد زهره 1607120190100296  58
 

  حبيبه جميل عبد الحميد محمد ابو العال 1607120190102161  59
 

   حبيبه رضا السيد ابراهيم خليل 1607120190101107  60

   حذيفه حسينى يوسف عبدالغفار خليفه 1607120160103098  61

   حسام ابراهيم احمد جمعه عبدالرسول 1607120190101879  62

  حسام عثمان عبدالحميد سليم النشار 1607120190101754  63
 

   حسين حسن عبده ابراهيم عتمان 1607120190101984  64

   حماده غالى محمد مصطفى حموده 1607120190100200  65

   حمدى وليد حمدى جالل جبر 1607120190100394  66
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   خالد احمد السعيد عبدالخالق القاضى 1607120190101778  67

   خلود محمد على احمد ابوعمه 1607120190101417  68

  خلود مصطفى حلمى حسن حمود 1607120190101108  69
 

   دنيا محمد محمد ابوالفتوح شعبان 1607120190100928  70

  دينا عبدالكريم الشناوى غالى 1607120190102893  71
 

  دينا عبدهللا عبدالحميد عبدهللا احمد 1607120190100481  72
 

   دينا عماد محمد جمعه ابراهيم 1607120190100693  73

   رانيا محمد عبد الرحيم عبدالرحيم مسيوغه 1607120190100397  74

   رحاب السيد عبد الباسط محمد عطيه 1607120190100537  75

     

     

     

     

     

     

 ( 65( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )قسم الجغرافيا 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  رشاد رشاد مصطفى ابو زايد 1607120190102686  76
 

  رضا اسامه عبدهللا دوير 1607120190101237  77
 

  رنا يوسف عبد هللا احمد غنيم 1607120190101421  78
 

   ريم جمال على ابراهيم 1607120190102060  79

   ريهام اشرف محمود محمد هاشم 1607120190100678  80

   زياد محمود احمد احمد الموصل 1607120190101625  81

  زينب احمد ابراهيم احمد الدميرى 1607120190101853  82
 

نب حسن عبد الرحيم محمد غرابزي 1607120190102720  83   
 

  زينب رافت محمد عطيه فرج 1607120190102506  84
 

   سالى المغازى على المغازى ابراهيم 1607120190100895  85

   ساميه مسعد عبد المعطى عبد السالم 1607120190100466  86

  سعد محمد سعد على سعد جاويش 1607120190103274  87
 

بيل على عبدالحميد الشناوىسلمى ن 1607120190100679  88    

   سناء بسيونى عثمان على وهيب 1607120190102735  89

   سهيله صبرى احمد على الشريف 1607120190103276  90

   سهيله عبد الحميد خالد خالد ابو زيد 1607120190101313  91

   سهيله محمد سليمان عبدالستار العساسى 1607120190101239  92
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  سهيله نبيل محمد محمد رضوان 1607120190103220  93
 

   سيف االسالم عصام عبد النبى عبدالسالم خطيب 1607120190103570  94

  شاهنده امجد نبيل محمد الخيشى 1607120190100952  95
 

  شروق احمد صالح احمد عبد الجواد النقيب 1607120190100482  96
 

   شروق شاهين السيد السيد محمد فايد 1607120190100069  97

   شريف محمد عبد المعطى ابو الروس 1607120190101881  98

   شهاب اشرف عبد الباسط احمد خاطر 1607120190101901  99

   شيماء حلمى كامل محمد الداودى 1607120190103163  100

     

     

     

     

     

     

 ( 66( لجنة رقم )  ظاملائحة جديدة ) انت(   المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  شيماء هانى خميس عبدالرحمن 1607120190100596  101
 

  صالح الدين خالد محروس هاشم امين 1607120190101613  102
 

   طارق عصام محمد شحاته 1607120190100076  103

   عبد الجابر صبحى السعيدعبد الجابر البلقينى 1607120190100639  104

   عبد الرحمن ايمن محمد محمد عبدهللا سراج 1607120190101236  105

  عبد الرحمن محمد رزق البريمى 1607120190101783  106
 

  عبد الرحمن محمد نجيب سند ابراهيم سالمه 1607120180103530  107
 

محمد عبدالعزيز حواس عبد العزيز 1607120190103571  108   
 

   عبد المجيد عبد المجيد محمد جويده 1607120190101779  109

   عبدالرحمن احمد عبدالرحمن القاضى 1607120190103199  110

   عبدالرحمن محمد محمود البشبيشى 1607120190100659  111

  عبدالسالم سعد عبدالسالم فرج 1607120190103243  112
 

فى حمدى محمود محمود ابوعقادةعبدالشا 1607120190100193  113    

   عبدالفتاح السيد عبدالفتاح ابراهيم زرد 1607120190101629  114

   عبدهللا جمال عطيه عبدالمنعم عطيه 1607120190100077  115

   عبدهللا محمود حسن محمد السنهورى 1607120190101470  116

   عبدالناصر فوزى حسن حمد محمود 1607120190103202  117

  عبير رضا محمد عبدالغنى بن 1607120190100708  118
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   عبير مجدى فتحى ابراهيم ابو حلوه 1607120190101111  119

  عفاف عبد العزيز عبد الغفار عبد العزيز 1607120190100878  120
 

  عالء شعبان رزق محمد كريكر 1607120190103079  121
 

   على ابراهيم على الغريب سعد 1607120190101371  122

   عمار عماد خليل عبدالرحمن صالح 1607120190103305  123

   عمر عبد العزيز السيد محمد بالطة 1607120190101918  124

عمر عبدالصمد محمد عبدالمنصف مصطفى  1607120190102110  125
 جبر ابوكيلة

  

     

     

     

     

     

     

 ( 67( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت ائطالمساحة والخر  قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عمرو دياب عبد المنعم دياب 1607120190100194  126
 

  عمرو محمد عبدالحى الحسينى البحيرى 1607120190101273  127
 

رجبعمرو محمد على احمد  1607120190100295  128    

   فاتن محمد حسن السيد عوض 1607120190103501  129

   فاطمة جالل عبد الغنى على اسماعيل 1607120190100467  130

  فاطمه حامد احمد السيد على 1607120190100880  131
 

  فاطمه فرج مصرى يونس هالل 1607120190100367  132
 

  فردوس عبدهللا على عبدهللا سعدون 1607120190100100  133
 

   فريده محمد سعد عبد الحميد 1607120190100329  134

   فوزى عادل احمد حجازى 1607120190100195  135

   كريم خيرى متولى خضر 1607120180100205  136

  كريم عبد الهادى ابراهيم ابراهيم عبد المجيد راضى 1607120190101872  137
 

   محمد احمد السيد محمد البنا 1607120180100738  138

   محمد السعيد السيد محمد شوشه 1607120180103538  139

   محمد السعيد على رجب الهابط 1607120190101888  140

   محمد السيد عبدالكريم غنيم 1607120190103254  141

  محمد السيد عزت السيد 1607120190101339  142
 

   محمد انور عبد العظيم المدهون 1607120190100196  143

بديرمحمد توكل محمد  1607120190100588  144   
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  محمد حافظ عبده عبده حافظ 1607120190100966  145
 

   محمد خالد عبدالحى مصطفى علوان 1607120190100642  146

   محمد ذكى الصاوى عبدالفتاح 1607120190100275  147

   محمد رمضان مروان السيد الزير 1607120180100196  148

   محمد سعد محمود محمد عودات 1607120190101340  149

   محمد سمير محمد عبد القادر الشرقاوى 1607120190100413  150

     

     

     

     

     

     

 ( 68( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )

 رافانصـــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد شريف عبد القادر حسن 1607120190101668  151
 

  محمد صابر عبد الغنى جويلى 1607120190100189  152
 

   محمد صبحى ابراهيم احمد محمود 1607120190103248  153

   محمد صفوت عبدالحميد متولى 1607120190100782  154

   محمد صالح احمد محمد بدوى 1607120190101637  155

  محمد عبد اللطيف محمد محمد العشرى 1607120190101787  156
 

  محمد عبد المطلب عبد البارى احمد على 1607120190100431  157
 

  محمد عبدالحليم عبدالحليم عبدالحميد االغا 1607120190100643  158
 

   محمد عطيه محمد احمد على الفاضلى 1607120190101327  159

   محمد غريب عبد الشفوق غريب 1607120190100938  160

   محمد فتحى فاروق عبدالحميد محمود 1607120190101329  161

  محمد فتوح شاكر شرف 1607120190103076  162
 

   محمد محمد سعيد المسلوع 1607120190101093  163

   محمد محمد عبد هللا ابراهيم الفار 1607120190100190  164

   محمد محمد محمد على حسين 1607120190103048  165

   محمد محمود احمد محمود ابراهيم 1607120190100939  166

   محمد هشام عبد العظيم محمد عبد العظيم 1607120190101642  167

  محمود ابراهيم رمضان شاهين سالمه 1607120190103522  168
 

   محمود السيد ضاعن محمد جمعه 1607120170101033  169

   محمود عبدالعزيز محمود عوض خالف 1607120190103195  170
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  محمود فكرى مازن محمد متولى 1607120190103255  171
 

  محمود محمد سعدالدين حسن على 1607120190101331  172
 

   محمود محمد محمد عبده 1607120190101247  173

   محمود هشام محمد ابراهيم قنيبر 1607120190101333  174

   مرنا اسامه عبدالعظيم عبده يونس 1607120190102221  175

     

     

     

     

     

     

 (69( لجنة رقم )  ظام(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  مروه سمير احمد محمد منصور 1607120190100597  176
 

حمد السيد محمد على سليممريم ا 1607120190100543  177   
 

  مريهان احمد ابراهيم عدلى قرمان 1607120190100368  178
 

   مصطفى كامل محمد عبدالسالم 1607120180103550  179

   مصطفى محمد محمد محمد بسيونى 1607120190101891  180

   مطاوع فتحى جمعه سليم 1607120190103555  181

عبدهللا محمد ملك ابو العال ابراهيم 1607120190102307  182   
 

  منةهللا رجب جابر عوض محمد 1607120190102309  183
 

  منى السيد محمود محمد محمود 1607120190102271  184
 

   منى جاد سعد عبدالعال محمد 1607120190102447  185

   منى عادل محمد محمد متولى 1607120190102605  186

   منى محمد ممدوح عبدالبارى الشامى 1607120190101113  187

   مها صبرى رجب عبد المنعم عيسى 1607120190101466  188

  مها هشام غريب الخطيب 1607120190101232  189
 

   مى جمال السيد السباعى غنيم 1607120190100101  190

   نادر ابو اليزيد احمد السعيد خضر 1607120190101892  191

   نانسى رافت محمد السيد عبد هللا 1607120190101287  192

   ندى سمير بسيونى ابراهيم محمد 1607120190100694  193

   ندى عبد الكريم احمد خطاب 1607120190101574  194

  نوار السيد نوار محمد العنتبلى 1607120190101469  195
 

   نورا سعد جمعه حسينى بركات 1607120190102584  196
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  نورهان السيد سلطان نظير سلطان 1607120190100898  197
 

رهان حامد صبحى عبدالهادى محمدنو 1607120190100023  198   
 

نورهان عبد الجواد محمد عبد الجواد محمد  1607120190101685  199
 شمس

  

   نيره احمد عبدالغفار الشهالى 1607120190101467  200

     

     

     

     

     

     

 ( 70( لجنة رقم )  ظاميدة ) انت(  لائحة جد المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هاجر محمد فتح هللا عجالن 1607120190100491  201
 

  هاشم عاطف عبده محمد 1607120190100957  202
 

   هاشم عصام هاشم الروينى 1607120190100416  203

ادل على حسن القضابىهبه ع 1607120190102006  204    

   هدى هانى محمود احمد زيان بليله 1607120190100548  205

  هدير رضا عبدالسالم محمد بيومى 1607120190100382  206
 

  هشام محمد عبدالجواد محمد شريف 1607120190101398  207
 

  همام هليل عبد الحق الدناصورى 1607120190100199  208
 

وزى بدير العدوىهمسه محمد ف 1607120180100335  209    

   هند ابراهيم محمد محمد الجندى 1607120180103474  210

   يارا محمد يوسف محمد النادى 1607120190102315  211

   ياسر محسن عبدالحليم عبده الغول 1607120190101782  212

  ياسمين رضا محمد عبد التواب ابو زيد 1607120190100550  213
 

د العزيز ابراهيم خميسياسمين سعد عب 1607120190101041  214    

   يحى زكريا عبد هللا احمد ابو سعد 1607120190101893  215

   يسر عوض عبدالحليم اسماعيل موسى 1607120190100899  216

   يوسف مصطفى مغازى عزام 1607120190101343  217

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

موسىاحمد محروس احمد محروس  1607120180101335  218    

  عمرو محمد فريز عبد الباقى 1607120180102657  219
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـالثـة  من الخــــارج
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   رمضان محمد عيد عبدالخالق محمود 1607120150101430  220

   على محمد ابراهيم محمود 1607120150102744  221

     

     

     

     

     

     

     

( لجنة رقم )  ساب(  لائحة جديدة ) انت المساحة والخرائط قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية شعبة )     

71  ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد ابراهيم فوزى ابراهيم السروجى 1607120180103541  222
 

   احمد حسن احمد حسن احمد 1607120170102850  223

   امير السيد ابراهيم محمد خليل 1607120190103431  224

   ايمان محمود عيد رمضان احمد 1607120190102331  225

  خلود خالد محمد عبدالواحد حسين محمد 1607120190103372  226
 

  دنيا فكرى عبدالحى محمد غزال 1607120190102332  227
 

يله عماد مصطفى محمد مصطفى كليبسه 1607120190102425  228   
 

   عبد الوهاب عماد عبدهللا عثمان يونس 1607120180102041  229

   فاطمه الزهراء سامى المهدى محمد متولى 1607120180102083  230

   كمال احمد كمال احمد المرادنى 1607120190102918  231

بلمحمود عبدالحميد عبدالسالم عبدالحميد ابوط 1607120170102343  232   
 

   محمود محمد طارق محمد السعيد الزمرانى 1607120180103642  233

   نرمين ابراهيم محمود ابراهيم الحداد 1607120190103528  234

   نيره رفيق يوسف النجار 1607120190102049  235

   ياسر عبدالمنعم محمد على ابوشعيشع 1607120180103281  236

ميسيوسف عمر عبد الفتاح خ 1607120190103030  237    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصةثالثة  من الخــــارج 

   احمد انور فتحى على عيد 1607120150102832  238
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

     

     

     

     

     

     

     

     

 72 )لجنة رقم                لائحة جديدة ) انتظام (                         الفلسفة قسم      

) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احالم سعد مصطفى عبدالعظيم القصاص 1607120190102794  1
 

   احالم عبدالفتاح عبدالقادر حامد 1607120190101988  2

   احمد السيد السعودى محمد 1607120190103044  3

   احمد رحيم عبد الحميد عبد الفتاح 1607120180102143  4

  احمد محمد احمد محمود احمد زماره 1607120180103556  5
 

  احمد محمد محمد الششتاوى 1607120190100292  6
 

  اسراء خالد محمد الشناوى 1607120190102092  7
 

   اسراء خلف فهمى السيد 1607120190102500  8

اء محمد عبد الرازق غلمشاسر 1607120190102852  9    

   اسماء احمد محمد القلينى 1607120190102859  10

  اسماء السيد شعبان محمد سليمان 1607120190102318  11
 

   اشرقت ياسر احمد اسماعيل 1607120190102676  12

   الشيماء محمد مرسى كيالنى ابراهيم 1607120190102850  13

محمود احمد المنسىامنيه عاطف محمد  1607120190101184  14    

   امنيه محمد احمد ابوسعده 1607120190100136  15

   اميره مفرح محمد عبدالمحسن الديهى 1607120190102265  16

  ايمان اشرف عبدالمنعم عبد القادر الصيفى 1607120190102851  17
 

   ايمان خالد رمضان على الشريف 1607120190102369  18

فى بسيونى ابو زيد السقاايمان مصط 1607120190100993  19   
 

  ايه المعداوى السعيد عبد الر حيم دحروج 1607120190102247  20
 

   ايه خميس سعد احمد ابو المجد 1607120190100900  21

   ايه محمد رشاد محمد حسب هللا 1607120190102417  22

   بسنت محمد محمد جاد الماوى 1607120190102138  23
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

براهيم محمود النجارحبيبه ا 1607120190101669  24    

   حسين احمد الششتاوى المنسى 1607120190101730  25

     

     

     

     

     

 ( 73لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                        الفلسفةقسم    

 رافانصـــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  خلود احمد المحمدى مصطفى 1607120190100266  26
 

   دنيا عبد الرحمن السيد ابراهيم 1607120190100438  27

   دينا مصطفى زين العابدين عالم 1607120190101515  28

   رنا صابر ادهم عطا هللا السعدنى 1607120190103090  29

كيالزينب محمود عبد السالم عبد العزيز ال 1607120190101011  30   
 

  سارة ابراهيم حياه الدين محمد حسن عبدالكريم 1607120190102468  31
 

  سارة محمد متولى متولى حسن 1607120190101516  32
 

   ساره احمد محمود ابراهيم عبده 1607120190101663  33

   سعيده محمد محمد حسن بركات 1607120190102812  34

دالجوادسلمى حسام عبدالفتاح عب 1607120190102321  35    

  سماح حلمى بدير ابراهيم 1607120190102290  36
 

   شيماء عادل قدرى المكاوى 1607120190102903  37

   صالح طارق عبدالمجيد ابراهيم الخولى 1607120190101272  38

   عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابراهيم المعدلى 1607120190101250  39

خطابعبير احمد محمد البدر 1607120190100688  40    

  عزه جمعه عبدالخالق محمود 1607120190103051  41
 

   علياء السيد عبدالحميد عبدالحميد خير الدين 1607120190102242  42

  عمر احمد سيد احمد سعد موسى 1607120190102975  43
 

  عمر احمد عوض نصر 1607120180101094  44
 

   عهود ابراهيم عبدالرازق طلب خليفه 1607120180100812  45

   فاطمه رمضان بدير محمد موسى 1607120190102834  46

   فايزه هانى كمال محمد نصر الدين 1607120190102040  47

   محمد ابراهيم حبشى ابراهيم قلقاس 1607120190100181  48

   محمد اسامه محمد غنيم 1607120180100980  49

   محمد جمعه سالم عبد الحميد الفرجانى 1607120190100169  50
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Kafrelsheikh University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 ( 74لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                          الفلسفةقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد صالح مسعود محمد خلف 1607120190100091  51
 

د طارق عبد المجيد عوض مصطفىمحم 1607120180101816  52    

   مديحه احمد محمد محمد شحاته مرزوق 1607120190100873  53

   مريم احمد يوسف محمد عيسى 1607120190102521  54

  مصطفى على الششتاوى حامد ابو جبه 1607120190102499  55
 

  منار احمد محمود الغفلول 1607120190102693  56
 

حمدى محمد المالح منار اشرف 1607120190102185  57   
 

   منار صابر محمد احمد الصاوى 1607120190102568  58

   منة هللا شمس الدين عبد الحميد ابراهيم شمس الدين 1607120190101998  59

   منى طارق محمود اسماعيل 1607120190102990  60

  منى محمود محمد محمد غنيم 1607120190102374  61
 

مد رجب شرابىمى عادل مح 1607120190102723  62    

   مى عبد النبى عبد الرحيم هالل 1607120190102839  63

   مى فارس منصور يوسف عشماوى 1607120190102070  64

   ميرنا ناصر محمد ابوالمعاطى جعوان 1607120190102540  65

   نادر السيد احمد على شوشه 1607120190102232  66

حنانى اشرف حمدى محمد المال 1607120190101005  67   
 

   نجوى حلمى عبد اللطيف اللبيشى 1607120190102657  68

  ندى احمد على ربيع بركات 1607120180102857  69
 

  نيرة رضا محمد محمد النكالوى 1607120190102395  70
 

   هاجر كارم محمود اسماعيل حسين 1607120190102071  71

   هند محمود زكريا محمود عبدالوهاب 1607120190100158  72

   هويدا محمد حنفى محمد ابراهيم 1607120190100725  73

   والء محمد عطيه عبد العزيز عيسى 1607120190102813  74

   ياسمين هشام عبدهللا عبدالسالم دوير 1607120190102898  75

   ياسمين وائل حسنى الكنانى 1607120190101438  76

 من الخــــارج ـــة ـــــون للاعــــــــادة فرصةثانيطــــــلاب بـــاقـ 
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 ( 75(               لجنة رقم )  لائحة جديدة ) انتساب                         الفلسفةقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم سعد هللا بدوى غانم 1607120160102752  78
 

   احمد محمد حمدين محمد رجب 1607120190102790  79

   اسراء قدرى عبد العاطى عبد العزيز محمد 1607120190102775  80

   اسراء محمد عطيه على على 1607120180102413  81

  اسماء السعيد مرسى محمد الساهى 1607120190102396  82
 

لسيد السيد على قابيلاالء ا 1607120180102066  83   
 

  االء سعد معوض عبدالجليل 1607120180102898  84
 

   االء محمد عبد العزيز عبد الرازق فرحات 1607120180102918  85

   السعيد محمد السعيد طلحه البزاوى 1607120190103435  86

   الهام احمد يوسف السعيد الفضالى 1607120170102548  87

لسيد السيد عبدالجيد سعدايه ا 1607120190103566  88   
 

   ايه عبد الجواد شبل عبد المقصود 1607120190102431  89

   رشا وليد فتح هللا احمد عباده 1607120190102902  90

   ساره خالد ابراهيم على محمد قاسم 1607120180102652  91

   سماح احمد اسماعيل جمعه اسماعيل 1607120180102073  92

صبرى حسن احمد جمعه سناء 1607120180102125  93    

  سهير محمد عبد الجيد هنداوى 1607120190102507  94
 

   شاكر عصام شاكر على عبدالحميد شرابى 1607120190103337  95

  شيماء محمد محمود محمد عبدهللا 1607120180102108  96
 

  عزه حماده جمال ابراهيم عبد الفتاح 1607120190101930  97
 

حسام عبد الستار ايوب حسانين فاطمه 1607120180102377  98    

   كريم محمد حسين محمد العزب 1607120170101702  99

   متولى خالد متولى محمد ابو خشبه 1607120180102959  100

   محمد احمد على على حموده 1607120190103434  101

   محمد عبدالمنعم جابر ابراهيم عبدالمجيد 1607120190102170  102
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 ( 76(               لجنة رقم )  لائحة جديدة ) انتساب                       الفلسفةقسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد عالء الدين السيد حبيب اسماعيل 1607120190103439  103
 

دالعظيم عليبهمحمد ميمى عب 1607120190103316  104    

   محمد ياسر محمد على شعالن 1607120190103392  105

   منار المغازى محمد المغازى البالط 1607120180102874  106

  منار حماده احمد محمد شتات 1607120190102844  107
 

  منى جالل ابراهيم الشناوى الحداد 1607120190102310  108
 

محمد نادين احمد على الكومى 1607120190103475  109   
 

   نجوى كمال محب احمد البيومى 1607120170101527  110

   نرمين حمدى فهمى عبد الفتاح الديباوى 1607120190103006  111

   نورهان حمدى بسيونى عبدالقادر عمارة 1607120190102478  112

  يوسف محمد يوسف جابر 1607120190103078  113
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   عبدالحميد احمد محمود الطحان 1607120170102308  114

  يسرى السيد السيد يوسف العفيفى 1607120150101997  115
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثـــانية  من الخــــارج

  بسمه عاطف اسماعيل داود 1607120160102745  116
 

بد الحميد دشيشنادر عبد الحميد سليمان ع 1607120140103031  117    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثة من الخــــارج

   ايمان عبدالاله مصطفى رمضان 1607120140102639  118
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  ابتسام رافت ابراهيم محمد شمس الدين 1607120190102135  1
 

   احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم حجازى 1607120180102340  2

لسيد محمد عساكراحمد ابراهيم عبدالحليم ا 1607120180103305  3    

   احمد سمير رمضان عبد الحميد بدر 1607120190100940  4

  احمد عبدالحميد اسماعيل السماحى 1607120180103300  5
 

  احمد عصام احمد عوض عبده 1607120180102553  6
 

  احمد محمد عاطف عبدالسالم الكفافى 1607120180103436  7
 

يل مدبولىاريج ايهاب اسماع 1607120190101121  8    

   اسراء السيد ذكى السيد على بدوى 1607120190103025  9

   اسراء مسعد عبد العزيز حسين العربى 1607120190102330  10

  اسراء مصطفى احمد عبدالواحد المسيرى 1607120190103387  11
 

   اسالم احمد حامد عطا هللا 1607120190103190  12

محمد البرلسىاسالم احمد فكيه  1607120190103529  13    

   اسماء اشرف حسن محمود بسيونى 1607120190101043  14

   اسماء حماده احمد احمد العسيلى 1607120190102262  15

   اسماء عبدالشافى ابو الفتوح غانم 1607120180103622  16

  اسماء يسرى محمد السيد ناصف 1607120190101733  17
 

ريباسيل خالد المحمدى الغ 1607120190103062  18    

   االء ايمن مصطفى محمد الشهاوى 1607120190103014  19

  االء محمد محمد احمد سليم 1607120190102208  20
 

  الزهراء عبدالنبى عمرعلى قادوم 1607120190100499  21
 

   السيد محمد السيد محمد غازى 1607120190103262  22

   الشيماء الشحات السيد بسيونى عقبة 1607120190102076  23

   الشيماء قطب محمود الجندى 1607120190102196  24

   امال عبدالحميد سعد عبدالمولى الشاعر 1607120180100020  25
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  امل على عبد العاطى السيد حمد 1607120190103089  26
 

  امنيه عبد العدل عبد الواجد يوسف 1607120190102511  27
 

   امنيه عبدالرءوف عبدالرءوف زغاوه 1607120190102908  28

   امنيه محمد سالم محمد عماره 1607120190103576  29

   اميرة على عبدالخالق عبده عبدالنبى 1607120190100513  30

  اميره السيد احمد عبدالحميد صبحى 1607120190101710  31
 

  اميره حلمى محمد صالح حلمى ابو زيد 1607120190101185  32
 

  اميره سالم محمد البيومى 1607120190103577  33
 

   اميره محمد محمد على خليل 1607120190102376  34

   اميره مصطفى عبدالرحمن مصباح جمال الدين 1607120190103205  35

   انس محمد ابراهيم عبدالقادر سليمان 1607120180103366  36

  ايمان السعيد عبد الجيد محمد على 1607120190102967  37
 

   ايمان السيد صالح الدين عبد القادر ليله 1607120190102727  38

عبده ايمان رضا محمود حسن محمد 1607120190101052  39    

   ايمان سعد محمود خنيفر 1607120190102588  40

   ايمان شاكر السيد محمد عبد السيد 1607120190102429  41

   ايمان صالح السعيد سيد احمد المسيرى 1607120190102083  42

  ايمان محمد ابو الفتوح على صالح 1607120190102377  43
 

لخالق فوازايمان مسعد محمد محمد عبدا 1607120190103224  44    

  ايه ابراهيم ابراهيم عامر الوكيل 1607120190102589  45
 

  ايه ابراهيم عبد العزيز مصطفى 1607120190101944  46
 

   ايه السعيد محمد عبد السالم عبد الكريم 1607120190101521  47

   ايه ايمن السيد السيد مصطفى عليبه 1607120190102217  48

محمد حامد بدرالدين ايه حامد 1607120190101522  49    

   ايه عبدالناصر عبدالسالم حسين ابراهيم 1607120190103016  50
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  ايه عطيه اسماعيل حسن 1607120190101924  51
 

  ايه محمد احمد ابوعالم 1607120190101567  52
 

   ايه محمد رمضان الغريب 1607120190102471  53

   ايه محمد محمد محمود الناقه 1607120190102378  54

   بسمه نصر فرج عبدالرحمن 1607120190102483  55

  تهانى احمد محمد سعيد حسين البهلوان 1607120190102206  56
 

  حسن محمد سعيد الروينى 1607120190102598  57
 

  حسناء شاكر صابر احمد محمد 1607120190101088  58
 

   حسين عصام محمود يوسف نبيل 1607120180102945  59

   حلمى ايهاب حلمى احمد محمد 1607120190102696  60

مد محمود عطيهحنان منير مح 1607120190103295  61    

  حنين السيد مصطفى سالم 1607120190102139  62
 

   حنين عادل عاشور مصطفى على الكومى 1607120190101940  63

   خلود رضا عبد المنعم حسن الشهاوى 1607120190101195  64

   خلود فايز على يوسف 1607120190100267  65

   داليا السيد محمد يحى فايد 1607120190102390  66

   دعاء ابراهيم محمد على صديق 1607120190103056  67

  دعاء السعيد عبدالمقصود محمد حنفى 1607120190103504  68
 

   دعاء رضا ابراهيم احمد جمعه 1607120190102012  69

  دعاء مجدى عبدالمنعم محمد سراج 1607120190103426  70
 

  دينا شوقى كمال عبد المحسن 1607120190102141  71
 

   دينا كمال ابراهيم على خيرهللا 1607120190103512  72

   دينا وحيد سيد احمد بيومى سالم 1607120190100763  73

   رانا صبرى عبدالرحمن احمد ابراهيم 1607120180101318  74

   رانده راضى محمد احمد ناميش 1607120190102472  75
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  رانيا احمد عبد الحميد احمد القرش 1607120190103007  76
 

  رانيا عزوز عبدالغنى محمد الشربينى 1607120190100904  77
 

   ربيع رمزى على محروس ابوغانم 1607120190100079  78

   رحمه ياسر محمد ذكى محمد 1607120190102826  79

   روان احمد عرفه محمود كمون 1607120190101995  80

  روان ياسر ابراهيم ابراهيم السكرى 1607120190100930  81
 

  ريهام صبرى عباس فواد عباس 1607120190100908  82
 

ل عبد المحسن محمد عبدهللاريهام عاد 1607120190100605  83   
 

   ريهام محمد شحاته عبد السالم عوض 1607120190100713  84

   زينب خالد عبد العال علوانى 1607120190102856  85

   ساره السيد محمود سليمان ابراهيم البيومى 1607120190102940  86

  ساره جمال فوزى حماده محمد 1607120190100801  87
 

   ساره عاصم محمد عبدالفتاح محمد 1607120190101073  88

   سعاد رشاد بسيونى ابراهيم الكردى 1607120190102386  89

   سعديه حمدى احمد ابوعالم 1607120190101568  90

   سلطان مجدى الشحات رمضان على 1607120180103365  91

   سلمى عزت ابراهيم دسوقى عبد الحميد 1607120190101727  92

ح مصطفى عبدالعزيز عيسىسما 1607120190101670  93   
 

   سمر محمود عبدالصمد عبدالرحمن النجار 1607120190101012  94

  سمر مدحت بعزق عباس السيد 1607120190100328  95
 

  سميه احمد صبحى محمد عطيه 1607120190102829  96
 

   سهام عمر محمد سىد احمد خطاب 1607120190102592  97

اوى حسن معوضسهيلة محمد هند 1607120190102840  98    

   سهيله حسن يوسف محمد زيدان 1607120190102929  99

   شمس اشرف محمد احمد اسماعيل 1607120190102439  100
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  شيماء الدسوقى محمد الدسوقى راجح 1607120190100503  101
 

  شيماء بكر عبد المقصود خليل 1607120190101941  102
 

   شيماء عبد الوهاب مكرم عبد الوهاب 1607120190102832  103

   شيماء محمد سعد محمد الدهنه 1607120190101015  104

   شيماء يوسف عبدالقوى عبدالمقصود عبيد 1607120190102981  105

  صفاء احمد شعبان محمد شعبان 1607120190100909  106
 

  طارق ابوالسعود عبدالسميع اسماعيل 1607120180102946  107
 

  عاطف السيد حافظ السيد محمد رضوان 1607120190102875  108
 

ابراهيم البحراوىعبد الرحمن ايمن صالح الدين  1607120190103345  109    

   عبد هللا رزق محمد رزق منسى 1607120190103507  110

   عبد هللا عبده عبده الحلبى 1607120170101022  111

  عزه امين محمد امين بدوى 1607120190102445  112
 

   عزه وحيد عطيه عوض عزالرجال 1607120190100485  113

غالى عصام محمود عبدالعظيم عبدالرحمن 1607120180101582  114    

   على فهمى محمد احمد مقلد 1607120190102789  115

   فاطمه اسماعيل مبروك عبدهللا ابراهيم 1607120190102689  116

   فاطمه فرج عبداللطيف عبدالعزيز فرج 1607120190101592  117

  فتحى سعد ابوشعيشع احمد ابوفاطمه 1607120190103413  118
 

ابوسعده فتحيه سعد رشاد محمد 1607120190102387  119    

  فرح محمد محروس عبد الحميد عبد العال 1607120190100321  120
 

  لمياء انور محمود عطيه النجار 1607120190102220  121
 

   محمد السيد مصطفى محمد ابراهيم 1607120190103342  122

   محمد جابر ابراهيم على شرابى 1607120190101889  123

رمحمد رمضان يوسف زاه 1607120190103204  124    

   محمد سامح محمد الشوادفى عبد الواحد 1607120190103035  125

     

     

     

     

     

 ( 82لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )                          الاجتماعقسم    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

84 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد طارق مصطفى صالح 1607120190102522  126
 

  محمد عادل جمعه خليل حجازى 1607120190102118  127
 

   محمود عبدالسميع عبدالعزيز غلوش 1607120190103468  128

   مريم سعد غريب محمود القلينى 1607120190103299  129

   مريم عبده رمضان طلبه سالم 1607120190101352  130

يم على مسعد سالمه ابو صالحمر 1607120190100031  131   
 

  مريم محمد عزت محمد مراد 1607120190103323  132
 

  مريم مرزوق السعيد السيد شريف 1607120190101595  133
 

   مصطفى اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل ابوسعده 1607120190103256  134

   ممدوح امجد ابراهيم يحى المرادنى 1607120190103525  135

   منار بدوى نمير امين رجب 1607120190102594  136

  منار عوض ابو زيد عبد الرازق 1607120190102486  137
 

   منال محمد لطفى رزق 1607120190103052  138

   منال يوسف مصطفى ابراهيم 1607120190102569  139

   منى عبد ربة منصور عبد العزيز هالل 1607120190102555  140

يفلمنى عبدالعزيز حسن فل 1607120190102905  141    

   مها مصطفى حسن بيومى منصور 1607120190102179  142

  مها ممدوح محمود بسيونى السعدى 1607120190101598  143
 

   مى عادل السيد محمد عبد العال 1607120190100806  144

  مياده طارق سعد العربى 1607120190103506  145
 

  ميار عزت السعيد نور الدين حامد 1607120190100115  146
 

   ميار محمد شعبان محمد قطامش 1607120190102001  147

   ناديه رضا محمد عبدالرحمن الغلبان 1607120190103173  148

   نجوى صابر عبدربه السيد 1607120190102032  149

   ندا عراقى عبدالغفار عبدالفتاح 1607120190100749  150
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  ندى على انور المنشاوى عبدالقادر 1607120190100116  151
 

  ندى لطفى عبدالفتاح عبد هللا الشرنوبى 1607120190100512  152
 

   نرمين سامح سعد ابراهيم العشرى 1607120180102882  153

   نسمة حسن محمد حسن هالل 1607120190102186  154

   نورهان السباعى محمد عبد الصمد غلمش 1607120190102979  155

  نورهان المعداوى عبدالفتاح عبدالحميد محمد 1607120190102658  156
 

  نورهان المغازى عوض محمد 1607120190102343  157
 

  نورهان محمد ابوزيد محمود متولى 1607120190100767  158
 

   نورهان مصباح عيد مصباح 1607120190100615  159

   نورين صابر عبده عبد المنعم 1607120190102663  160

   نيره شريف محمد شحاته عبدالمحسن 1607120180102095  161

  هاجر حسام الدين جاد هللا ابوسن 1607120190101821  162
 

ر السعيد على عوض رزقهدي 1607120190101038  163    

   هدير جمال على زوين 1607120190102683  164

   هدير محمد عبدالوهاب محمد على 1607120190102562  165

   هناء على صالح الميمونى 1607120190100731  166

   هند شريف منسى فريد صقر 1607120190102847  167

  هند وائل السيد على سعفان 1607120190102407  168
 

   ورده ابراهيم حامد القاضى 1607120190102053  169

  يارا مجدى جمعه عبد اللطيف مصطفى 1607120190102649  170
 

  ياسمين على محمد السيد عكاشه 1607120190101939  171
 

   ياسمين محمد اسماعيل منيسى 1607120190102195  172

   يمنى على فتحى احمد المنسى 1607120190100768  173

 ــون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاقــــ 

   رضا على محروس على فايد 1607120170100586  174

   سلوى نجيب محمد حسن عبدالبر 1607120160100608  175

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   ايه السيد شعبان عبد الحميد سليمان 1607120160101065  176

 ـــــون للاعــــــــادة فرصة ثانيـــة  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقـ 

   حسام حسن على عبد الحفيظ 1607120150102777  177
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  احمد حسن محمد عبدالوهاب السيد 1607120190103355  178
 

   احمد محمد انور الرفاعى 1607120180102893  179

   اسماء صالح على خليل 1607120180102970  180

   اسماء عبد النبى محمد محمد الحيطى 1607120190102263  181

  االء عاطف جالل احمد احمد 1607120190102127  182
 

  ايمان محمد فتحى ابراهيم احمد 1607120190102556  183
 

  ايه عالء ربيع عبده حسن حمود 1607120190102086  184
 

   بشرى احمد عبدالحميد حسين 1607120190103575  185

   حسناء امين السيد امين بخيت 1607120180102089  186

حسين محمد نجيب عبدالحميد ابراهيم  1607120190102115  187
 ابوضعن

  

خالد محمد الزغبى عبدالغنى عبدالرازق  1607120190103393  188
 بركات

 

 

   دينا حبشى فتحى محمود يوسف 1607120190102140  189

   رباب مصطفى سعد محمد العدوى 1607120190102759  190

   رحاب رمضان محمد عوض عطيه 1607120180103380  191

   زينات خالد محمد معجوز 1607120190102157  192

جب عبد الفتاح مغنمسلمى ر 1607120190102078  193    

ابراهيم عبدالحميد خليفهشروق اشرف  1607120180103319  194    

  صبحى محمد محمود ابراهيم حسن 1607120180102558  195
 

   صفا رضا عبده محمود ابراهيم 1607120190102444  196

  عبدالرحمن حماده ابواليزيد المصرى 1607120190103376  197
 

طب محمد صقرعلى خالد ق 1607120190103018  198   
 

   عمر خالد احمد على ابوالديار 1607120180103373  199

   عمر فتحى فواد احمد الخطيب 1607120190103317  200

   عمر محمد رجب محمد 1607120190103445  201

   عمر ممدوح عبد العظيم عبد الرحمن 1607120180103013  202
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  فاطمه يوسف محمد حامد عبد النبى 1607120190102780  203
 

  لقى احمد عبدالحليم على الصبرى 1607120190103520  204
 

   ليلى السعيد ابوالقاسم هميسه 1607120190102476  205

   محمد عباس محمد حسن السيد 1607120190103233  206

   محمد عالء السيد على ابراهيم 1607120180103376  207

  محمد عماد عبد الحميد محمد عبد الحميد 1607120180102576  208
 

  محمد مصطفى عبدالحميد السيد عيد 1607120190102537  209
 

  محمود محمد عبدالباسط احمد 1607120180103361  210
 

   محمود مصطفى على على يونس 1607120190102088  211

   مصطفى احمد مصطفى سالم السعدنى 1607120180102064  212

   منار ابراهيم محمود عبدالونيس 1607120190103334  213

  نجالء احمد على على جاد 1607120180102924  214
 

عبد الهادى البوسطى نعمات يوسف احمد 1607120190102636  215    

   نيره عبد السالم المعداوى عبد السالم جمعه 1607120190102660  216

   هند عبدالفتاح طه عبدالباعث يعقوب 1607120190103460  217

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

  احمد محمد قاسم حميده 1607120160102997  218
 

عبد الحميد محمد خليفه اسالم اسماعيل 1607120170102640  219   
 

   امين مجدى السعيد محمود مصطفى 1607120170102641  220

   نادر احمد السيد احمد 1607120180103381  221

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   امانى محمود احمد المعداوى 1607120160102445  222

ممدوح ناجى محمد على رمضانمنار  1607120170102670  223    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثانيـــة  من الخــــارج 

   اسماء سمير عبدالحميد على ابوزيد 1607120140102720  224

   نهله عبد العزيز محمد امين 1607120150101763  225

 ة  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثــ 

   ايمان محمد سيد احمد محمد جاد هللا 1607120140103073  226
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  ابراهيم رزق محمد رزق 1607120190100787  1
 

   ابراهيم عبدهللا ابراهيم على 1607120190102480  2

   ابراهيم على عبد الرحمن حافظ القاضى 1607120190101777  3

   احالم ايمن عبد الهادى حسن 1607120190100911  4

  احمد السيد على محمد على عبدالفتاح 1607120190103246  5
 

رضا سعد ابو الغيط محمداحمد  1607120190101916  6   
 

  احمد سمير ابوالفتوح عبد الكريم الكومى 1607120190102698  7
 

   احمد عبدالحليم محمد عبدالموجود 1607120190100422  8

   اسامه طالل عبد الواحد شعبان 1607120190101789  9

   اسراء احمد امين عيسى خلف هللا 1607120190103059  10

سراء اشرف السعيد عيادا 1607120190102028  11   
 

   اسراء شريف محمد عبدالمجيد ابوريه 1607120190103312  12

   اسراء فوزى ناجى عبدالشافى عبدهللا 1607120190101409  13

   اسراء محمد السيد على عبد الباقى 1607120190101124  14

   اسراء محمد مبروك محمود الصردى 1607120190102365  15

   اسراء محمد محسن حامد بركات 1607120190101134  16

  اسراء محمود حميده محمود على 1607120190101135  17
 

   اسراء مصطفى حجازى طوبار 1607120190101454  18

  اسراء منصور بسيونى احمد عبدالسالم 1607120190101320  19
 

  اسراء ياسر السيد عبدالجواد على 1607120190100039  20
 

اسر عبد المنعم ابراهيم علىاسراء ي 1607120190100753  21    

   اسالم احمد محمد على محمد 1607120190100583  22

   اسماء ابراهيم محمد ابراهيم المنسى 1607120190102563  23

   اسماء حسن محمد حسن عمر 1607120190101431  24

   اسماء حمدى احمد محمد دومه 1607120190100856  25
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  اسماء سعيد عبد الرحيم صالح ابوجريد 1607120170101245  26
 

ابوالعال اسماء عادل عبدالحليم 1607120190102638  27    

   اسماء على بدير على محمد سليمان 1607120190103061  28

   اسماء فتحى راشد يوسف سالمه 1607120190100593  29

  اسماء محسن عيسوى فتح هللا قنديل 1607120190101047  30
 

  اسماء محمد الزاهى محمد خطاب 1607120190100050  31
 

لشافعىاسماء محمد السيد محمد ا 1607120190102056  32   
 

   اسماء محمد كامل محمد سعد 1607120190102552  33

   اسماء محمد مبارك صالح العمودى 1607120190103282  34

   اشواق احمد عبد العظيم يوسف صالح 1607120190101136  35

  االء احمد سعد احمد احمد 1607120190102415  36
 

   االء اشرف كامل حسن الشيخ 1607120190100082  37

   االء بدير محسن عبد العال البتانونى 1607120190101921  38

   االء جالل احمد جالل شرف 1607120190101146  39

   االء جمال شعبان ابراهيم 1607120190100308  40

   االء رمضان عبد العزيز موسى 1607120190101036  41

  االء طه ابراهيم ابراهيم الدقلتى 1607120190102797  42
 

   االء عادل رزق محمود حجاج 1607120180103207  43

  االء عبده عطيه الزيبق 1607120190100857  44
 

  االء مصطفى عبد العزيز محمد حسين 1607120190101829  45
 

   االء وجيه عبد الرحيم محمد عبدالرحيم 1607120190101830  46

   السيد محمد محمد عبد اللطيف العطار 1607120190101747  47

   الشيماء عبد النبى احمد عبدالستار موسى 1607120190100665  48

   الشيماء محمد محمد الشوادى عمر 1607120190101181  49

   امانى احمد ابراهيم احمد ابوالعال 1607120190102286  50
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  امانى محمد سالمة عبد الفتاح داود 1607120190100519  51
 

   امل احمد عبد الرحمن محمد كميل 1607120190102215  52

   امل سامح ابراهيم عبد القادر 1607120190100530  53

   امل عبد المنعم احمد يوسف مروان 1607120190100924  54

  امل عطوه عبدالفتاح محمد عتمان 1607120190103063  55
 

  امل محمد عبد العزيز على حسن 1607120190100336  56
 

  امنية طارق ابراهيم محمد بالشى 1607120190102351  57
 

   امنيه رشاد عبد الواحد عبد الغفار مغازى 1607120190102057  58

   امنيه صبرى مرسى خليفه 1607120190100309  59

   امنيه محسن كمال السيد قابل 1607120190100310  60

  اميره ايمن نعمان الصياد 1607120190101098  61
 

   اميره بلبل محمود حب هللا 1607120190102100  62

   اميره حسن على حسن على شومان 1607120190100520  63

مر جعفراميره حمدى فوزى ع 1607120190102368  64    

   اميره عبدالحميد شمخ غزى 1607120190101852  65

   اميره محمد فهمى محمد مصطفى 1607120190101412  66

هالل جمعه محمد الشرقاوىاميره  1607120190102863  67   
 

   امينه عزت عبد اللطيف ابراهيم الروينى 1607120190102564  68

د الحايسامينه محمد عبدالرازق السي 1607120190102066  69   
 

  اية رضا فارس حسن 1607120190102553  70
 

   اية محمد محمد العتريس نصار 1607120190100379  71

   ايمان احمد عبدالحميد عبدالعزيز 1607120190103551  72

   ايمان السعيد على عوض الجزار 1607120190100521  73

   ايمان رمضان عبدالحليم عطيان 1607120190101971  74

   ايمان عبد الرازق مبارك عبدالرازق 1607120190100325  75

     

     

     

     

     

قم لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة ر                              علم النفسقسم    

(89 ) 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

91 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايمان كرم مصطفى مبروك المغربى 1607120190100999  76
 

   ايمان مجاهد جمعه يوسف نجله 1607120190101659  77

   ايمان محمد ابراهيم عبدالحافظ دراز 1607120190102800  78

   ايمان محمد رشاد شلبى محمد 1607120190102923  79

   ايمان محمد صالح السيد المغازى 1607120190102281  80

  ايمان محمود عبد الجليل السايس 1607120190101099  81
 

  ايمان محمود عطية هللا عراقى عبد العاطى 1607120190101867  82
 

  ايمن السيد محمد النحاس 1607120190100844  83
 

   ايه ابراهيم فتحى عبدالجواد محمد البيلى 1607120190102460  84

   ايه ابراهيم كمال محمود خميس 1607120190100040  85

   ايه ابو اليزيد ابو اليزيد عبد العزيز شريف 1607120190101138  86

  ايه جمال السيد عبد السالم عبده 1607120190100226  87
 

   ايه حسن حامد حسن حامد 1607120190100925  88

   ايه عيد محمد الحمادى محمد 1607120190102248  89

   ايه محمد عبد الفتاح محمد على عيد 1607120190103065  90

   ايه محمد كمال يونس 1607120190100313  91

   بسمة زكريا محمود حجاج 1607120190102234  92

  تقى طه يوسف محمد عوض حجاج 1607120190103237  93
 

   ثادورا وجدى منير جرجس سعيد 1607120190102943  94

  جيهان عبدهللا حامد ابراهيم عثمان 1607120190102463  95
 

عد على جاويشحبيبه فهد س 1607120190101415  96   
 

   حسام الدين احمد عبدالبارى عبدالبارى على 1607120190100970  97

   حسام وجيه عبد الرحيم محمد 1607120170101507  98

   حسناء ابراهيم احمد ابوالخير الحصرى 1607120190100754  99

   حسناء احمد محمد السيد احمد 1607120190100265  100
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  حسناء السيد حاتم احمد القبالوى 1607120190101660  101
 

د ابوالنضرحسناء مبروك سعد محم 1607120190101906  102   
 

   حسناء نجاح على جلو 1607120190102133  103

   حنين شريف محمد احمد شريف 1607120190102464  104

   خلود خالد محمد عبدالغفار ابوخضره 1607120190101993  105

  داليا السعودى ابوزيد عبداللطيف 1607120190101573  106
 

  داليا محمد على فاضلى على الديار 1607120190101418  107
 

  دنيا حسن احمد حسن فوده 1607120190100464  108
 

   دنيا شعبان عبد العزيز زكريا جادو 1607120190102867  109

   دنيا عادل العزب عبد الجيد العزب 1607120190100326  110

   دنيا ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1607120190100303  111

  دنيا هانى محمد محمد نعمان 1607120190101419  112
 

   دينا حسنى عبد الجليل محمد عبد الجليل 1607120190103055  113

   دينا سامى عبدالعاطى احمد حجازى 1607120190100929  114

   رانده سامى فواد السباعى البستاوى 1607120190103308  115

   رانيا احمد سعد عبد اللطيف دراز 1607120190100994  116

   رانيا سعد محمد ناجى السكرى 1607120190101309  117

  رانيا فرحات ابراهيم محمود عبدهللا 1607120190103239  118
 

   رنا احمد عبد الرازق احمد العتربى 1607120190102440  119

  رنا خالد حسين زهران شعبان 1607120190100594  120
 

  رواء مبروك عبدالنبى شهاوى 1607120190102203  121
 

   روان طارق عبد العليم السيد خضير 1607120190101355  122

   روان عبدالطيف محمد ابراهيم عليبه 1607120190102218  123

   روان محمد على نوح على 1607120190101579  124

   روان يوسف ابراهيم عبداللطيف موسى 1607120190103214  125
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ريم احمد محمود طلحه الشيتانى 1607120190101070  126
 

  ريم رجب عوض حسن الزيات 1607120190101310  127
 

   ريهام السعيد حسن السعيد عبده 1607120190103401  128

يهام صبرى عبدالعاطى حسينر 1607120190102868  129    

   ريهام عبدالوهاب عبدالوهاب محمد جعفر 1607120190100858  130

  ريهام مدحت ابراهيم احمد ابراهيم الشهابى 1607120190100894  131
 

  زينب محمود الشحات متولى العطار 1607120190101311  132
 

  ساره احمد عبد المعطى محمد عبد هللا 1607120190102030  133
 

   ساره السيد حسين سعد الحداد 1607120190101072  134

   ساره سعيد محمد ابراهيم رفاعى 1607120190101422  135

   ساره شعبان توفيق يوسف هندى 1607120190100843  136

  ساره عادل محمد مصطفى علوان 1607120190101667  137
 

   ساره عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن طايل 1607120190101861  138

   ساره عثمان عبدالقادر احمد الغندور 1607120190100511  139

   ساره مصطفى السعيد عوض 1607120190101743  140

   سعيد محمد السعيد سلومه اسماعيل سلومه 1607120180103623  141

   سلمى اشرف سليمان سليمان باشا الشيخ 1607120190102927  142

  سلمى مصطفى محمد محمدعبدالحميد 1607120190100317  143
 

   سماح ابو شعيشع عنتر السيد على 1607120190102928  144

  سماح احمد احمد احمد براغيت 1607120190102372  145
 

  سماح محمود محمد عبدالسالم نعيم 1607120190102412  146
 

   سمر حمدى عوض عبدالغنى شريف 1607120190102952  147

   سمر عويضه صالح صالح 1607120190102237  148

   سمير عبد الستار عيد محمد عيد 1607120190101369  149

   سميره محمد صديق عبدالفتاح حمتو 1607120190100896  150
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  سميه مسعد السعيد محمد سعد هللا 1607120190100539  151
 

  سهيلة محمد احمد محمد رضوان 1607120190101312  152
 

   سهيله خيرى حسنى ابراهيم لبن 1607120190102599  153

   سهيله عبد العزيز حسن عبد العاطى طلحه 1607120190101723  154

عبدالرازق يوسف ابراهيمسهيله  1607120190100608  155    

  شاهندا ابراهيم ابراهيم ابراهيم حجازى 1607120190102252  156
 

  شرين السيد السيد عبد الهادى حسانين 1607120190100541  157
 

  شهد صابر صابر عبدالواحد البنا 1607120190102736  158
 

   شوق السيد طلبه محمد عبده 1607120190100319  159

يرين فرج جابر ابراهيم الجالىش 1607120190101500  160    

   شيماء خليل محمد خليل خليفه 1607120190102777  161

  شيماء رضا الشحات ابراهيم احمد 1607120190101463  162
 

   شيماء زكريا السعيد موسى سعد 1607120190102014  163

   شيماء عبدالعزيز مبروك الصوفانى 1607120190101240  164

عصام عبد الحليم عبدالوهاب مغازىشيماء  1607120190101724  165    

   شيماء فوزى عبد الجواد محمد شاهين 1607120190100494  166

   صابرين راضى عبد الحميد ابو حطب 1607120190102964  167

  صباح السيد عبدالمقصود محمود 1607120190102763  168
 

   عبد الرحمن يوسف عطا ابوكرش 1607120190101154  169

  عبد الفتاح عبد الناصر محمد السعيد 1607120190101370  170
 

  عبد المحسن عبد القادر حماد عبد المحسن 1607120190101755  171
 

   عبدالرحمن مسعد حامد خليفه 1607120190101628  172

   عبدالعزيز الدكراوى حسين يوسف القحف 1607120190100018  173

   عبير عبد السالم متولى ندير 1607120190102420  174

   عال سامى السيد بسيونى 1607120190101854  175
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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فى يوسف على الصباغعالء مصط 1607120190101265  176   
 

  علياء اشرف بسيونى عبدالستار عوينه 1607120190103544  177
 

   عماد محمود عبدالعزيز كريم 1607120190101373  178

   عمرو صالح عبد الواحد على عبد الواحد 1607120190101748  179

   غاده زغلول محمد يوسف محمد العيسوى 1607120190100879  180

ده على المتولى عمر يوسفغا 1607120190101165  181   
 

  غايات طه عبد الحميد السيد المنصورى 1607120190101831  182
 

  فاطمة السعيد عبد العزيز محمد خضر 1607120190101502  183
 

   فاطمه فرج الجوهرى ابراهيم كشكه 1607120190101855  184

   فريدة عبد العزيز محمد عبد العزيز يوسف 1607120190102869  185

   فيروز احمد عبد الحليم بسيونى فيود 1607120190101600  186

  كريم رجب محمد محمد مرعى 1607120190101886  187
 

   كريمة ابوالمكارم محمد على 1607120190101902  188

   لمياء عبد الرازق سعد عطيه 1607120190100769  189

   لميس يحيى محمد المرغنى 1607120190100013  190

ى جمعه ابراهيم الشهاوىليلى خير 1607120190103283  191    

   محمد احمد على السيد امبابى 1607120190101376  192

  محمد المتولى على وفا المتولى 1607120180100852  193
 

   محمد بسيونى رجب احمد 1607120190101609  194

  محمد جمال عبد الناصر محمد محمود جبر 1607120190101485  195
 

محمد القاضىمحمد رفيق محمد  1607120180100264  196   
 

   محمد صبحى معبد حجازى 1607120180100214  197

   محمد عبدالرحيم مصطفى احمد العزب 1607120190101648  198

   محمد عزت محمود بهجات الصباغ 1607120190102355  199

   محمد على يوسف الصاوى دياب 1607120190103369  200
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Kafrelsheikh University
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  محمد عماد محمد عبد العزيز الكاشف 1607120180101071  201
 

  محمد منصور منصور السيد 1607120190100415  202
 

   محمد منير حمدان بدير موسى 1607120190101610  203

   محمد هالل مبارك حسين محمد 1607120190100207  204

   محمود السيد محمود عبد النبى 1607120190101611  205

  مريم الدسوقى احمد احمد غالى 1607120190101166  206
 

  مريم مصطفى احمد برهام 1607120190101032  207
 

اب محمد عبدالوهابمريم هانى عبدالوه 1607120190103245  208   
 

   مقبل منير الحمادى مقبل ابراهيم 1607120190100958  209

   منار السيد سالم دشيشه 1607120190102143  210

   منار عباس بركات عبيدى 1607120190102144  211

  منار عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف بدوى 1607120190102352  212
 

زايد منار محمود عبد المنعم 1607120190102871  213    

   منة هللا محمد عبد المنصف السيد ابو الشهود 1607120190101112  214

   منه هللا جابر محمد يوسف محمد 1607120190102764  215

   منى محمد عبدالحميد ابراهيم زايد 1607120190102311  216

   منى محمد على عبدالعزيز 1607120190103053  217

جعفرمى ماهر السيد يوسف  1607120190101315  218   
 

   مى مرضى محمد احمد محمد شهاوى 1607120190102031  219

  مياده احمد حسين احمد حنفى 1607120190102448  220
 

  مياده محمد كمال بحيرى محمود الطوخى 1607120190101425  221
 

   ميار اسامه محمود محمد السيد 1607120190101739  222

   نادية رضا محمد يوسف شتية 1607120190101004  223

   ناديه عبد المنعم عبد الشافى كامل زهران 1607120190102258  224

   ناريمان قدرى عبد المقصود الصاوى الشيخ 1607120190100401  225
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس اديمى الرقم االك مسلسل

  نجاة محمد عبدالحميد محمد السيد 1607120190102643  226
 

  ندا محمد شعبان على محمد ابو دراع 1607120190100546  227
 

   ندى محمد بسيونى عبد الغفار ابو زيد 1607120190102259  228

سف ابراهيم عبدالحميدندى محمود عبدالنبى يو 1607120190101741  229    

   ندى ناصر سالم سليمان سليم 1607120190101115  230

  نرمين صبرى طه احمد زينه 1607120190100508  231
 

  نسمه ابراهيم جالل ابراهيم 1607120190100117  232
 

  نسمه احمد محمد سالم 1607120190102450  233
 

هابنسمه يوسف ابراهيم محمد محمد عبدالو 1607120190100048  234    

   نشوى عادل عبد العزيز محمد عامر 1607120190101147  235

   نهال عبدالمحسن ابوزيد عبدالحفيظ 1607120190101810  236

  نهال محمد عبدهللا فرج محمد زيدان 1607120190100022  237
 

   نهى الشحات توفيق محمد مصطفى ابراهيم 1607120190100257  238

سماعيل عامرنور حماده حسن ا 1607120190100009  239    

   نورا محمد يوسف الجمل 1607120190100152  240

   نوران بسيونى عبد الحميد بسيونى سعاده 1607120190100757  241

   نوران عبدالمنعم نصار عبدالرحمن نصار 1607120190102312  242

  نوران فريج عبد الحميد محمد داود 1607120190102857  243
 

د محمد حمدنوره عوض السي 1607120190102260  244    

  نورهان سعيد خضر ابو اليزيد ابو السعود 1607120190101542  245
 

  نيرة اشرف مصطفى بسيونى بجول 1607120190101427  246
 

   هاجر الشعراوى احمد محمد الشعراوى 1607120190101117  247

   هاجر سمير صابر عبدالتواب محمد 1607120190100025  248

حمن عثمان عبدهللا محمدهاجر عبدالر 1607120190100121  249    

   هبه السيد ابو العال عبد هللا راشد 1607120190100547  250
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  هدى ناصر حسن محمد النيل 1607120190101687  251
 

  هدير ابراهيم عبدالواحد ابراهيم محمد 1607120190100010  252
 

  هدير رضا محمد بسيونى دسوقى 1607120190101039  253
 

   هناء سعد سعد عبدالستار غلمش 1607120190100388  254

ى االختيارهند محمد احمد بسيون 1607120190101317  255    

   ورده محمد نجيب خالد البندارى غازى 1607120190100549  256

  وسام باهى السيد عنب 1607120190101742  257
 

  وسام محمد فتحى محمد على 1607120190102344  258
 

  وسام محمود محمد على بركة 1607120190101318  259
 

   والء الشحات رجب عبدالرحيم مصباح 1607120190102955  260

   والء مصطفى محمد مصطفى قاقا 1607120190102452  261

   يارا عبد الفتاح عزازى عبد العليم 1607120190100916  262

  يارا عمادالدين ابراهيم محمد السقا 1607120190102414  263
 

   ياسمين عبدالعزيز احمد عوض المسيرى 1607120190101319  264

   ياسمين محمد ابراهيم محمود 1607120190102275  265

ياسمين محمد عبدالهادى محمدابراهيم  1607120190101914  266
 اللبودى

  

   ياسمين مصطفى سعد حامد نميس 1607120190100551  267

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

  اسماء بدر فرج سعيد 1607120180101866  268
 

   حسام محمد عبد الحى السيد حسنين 1607120180100841  269

  حنان عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد 1607120180100857  270
 

  ساميه السعيد سعد سالم النجار 1607120180100050  271
 

   محمد صالح على ابراهيم الطباخ 1607120170102687  272

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج

خالقايه ابراهيم رزق عبد ال 1607120170100648  273    

   نسرين مجدى عابدين الصاوى المرسى 1607120150100936  274

   ياسمين ابراهيم رزق حجاج 1607120170101433  275
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   دينا منصور عبد السالم عطيه 1607120150100729  276

   عبير جمال محمد عبدالفتاح متولى 1607120150101349  277

دهللاليلى جمال محمد فوزى السيد عب 1607120160100045  278   
 

   هاجر محمد يوسف السيد ابونعيم 1607120160100415  279

  يارا عماد فتحى محمد اسماعيل 1607120150100364  280
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   اسماء كمال فتحى محمود خطاب 1607120150100160  281
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  احمد اكرم رشدى يوسف 1607120180102636  282
 

   احمد حنفى فواد حنفى احمد حسنين 1607120190103040  283

   احمد عبدالخالق السيد سعد صالحيه 1607120190103331  284

   احمد محمد عبد اللطيف مجاهد 1607120190102873  285

  اسراء مسعود محمد السيد على 1607120190103013  286
 

  اسماء سيد احمد صبحى السيد 1607120180102646  287
 

  اسماء على صابر على ابوشنب 1607120180103205  288
 

   اسماء عوض شعبان عبد الرسول 1607120190102899  289

   ايمان ربيع احمد احمد سيد احمد 1607120190102280  290

   ايه الشوادفى عبد العزيز السيد 1607120190102462  291

  ايه سعيد عباس عواض 1607120190103443  292
 

   ايه عادل نصر محمد عبد هللا 1607120190102287  293

   بسنت محمود احمد محمود احمد 1607120190102634  294

   حسناء عبد الحميد نصر الدين عبد السالم سليم 1607120190102854  295

   حسين محمد عبدالسالم الحجرى 1607120180103215  296

اصر عبد العزيز عبد الرحمن غريبداليا ن 1607120190102370  297    

  دينا ايمن يوسف على عمر 1607120180102651  298
 

   رانيا احمد محمد عنتر عبد الرحمن 1607120170101523  299

  رنا منير السيد جمعه عقل 1607120190102465  300
 

  روان ابراهيم حسن ابراهيم حسين 1607120190102441  301
 

مال ابراهيم الباجورىروان صبرى ك 1607120190102466  302    

   روضه ابراهيم على ابوزياده 1607120180102772  303

   ريم معتز باهلل مرسى السيد محمد 1607120190102668  304

   سامى محمد عبدالرحمن على الشرقاوى 1607120180102406  305

   سلمى السعيد عبد العظيم على عماره 1607120190102442  306
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  شيماء محى سعد عبد الرحمن فضل 1607120190102219  307
 

على ياسين عال عبد هللا محمود محمد 1607120190102283  308    

   عيد عبدالوهاب عبدالفتاح ابراهيم 1607120180103387  309

 مفصول تجنيدى  غازى عبدالحميد غازى محمد 1607120170102803  310

  فاطمه الزهراء عصام يونس على يونس 1607120190102446  311
 

  فاطمه محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد 1607120190102672  312
 

  كريم محمد بسيونى فتحى محمد الخولى 1607120190103022  313
 

   محمد عادل شكرى محمود االنصارى 1607120190103001  314

   محمود محمد ابراهيم مصطفى القصير 1607120190102112  315

   محمود محمد صبرى محمد حسن 1607120190101965  316

  مريم رضا عبدالحليم عبدالعزيز طاحون 1607120190102930  317
 

   مريم هشام عبد العزيز ابراهيم سعد 1607120170102206  318

   مى محمد السيد محمد عمر 1607120190102765  319

   ندى كمال على عبدالمقصود الشهاوى 1607120190103567  320

   هاجر طه هنداوى السيد بدر 1607120180103085  321

   هدى طارق العيسوى عبدالرحمن 1607120190102647  322

 ــــــا مستجـــــدونطلاب مـــــؤهــــلات علي

حمد الصبىاحمد اندا نبيه  1607120210105082  323   
 

   هند مصطفى عبد النبى عبد القادر ناجى 1607120210105083  324

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة

   اسماء حسن نصر حسن 1607120180103352  325

   ايه شعبان عابدين مصطفى سعدالدين 1607120150102613  326

   فادى احمد عبدالرحيم على 1607120170101745  327

   محمد بكر عبد الرحيم احمد 1607120160102912  328
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   علياء على ابوزيد اسماعيل 1607120150102608  329
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  مرفت على محمد عبدهللا ابوابراهيم 1607120150101552  330
 

   منال سامى التهامى محمد الديباوى 1607120160102915  331

   منى محمود عبده عبدالسميع دراز 1607120150101588  332

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثــة واخيرة  من الخــــارج 

   عالم غازى عبد الفتاح محمد عالم 1607120120101662  333
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 انصـــــــراف ـــورحضــــــ مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد ابراهيم محمد عبدهللا القلشانى 1607120190103002  1
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   احمد السيد جمعه محمد ابراهيم 1607120190103302  2

   احمد ياسر محمد السيد عبدالحليم فايد 1607120190100411  3

   اسالم فتح هللا الصاوى راضى 1607120190101473  4

اسماعيل ابراهيم ابراهيم خليلاسماء  1607120190102015  5   
 

  اسماء صبحى عبد المنعم سليم سليم 1607120190102354  6
 

  اسماء طه عبدالسالم السيد خميس 1607120190101410  7
 

   اسماء كمال السيد احمد خليل 1607120190102126  8

   االء رضا عبد الخالق على ابراهيم 1607120190101720  9

الء زكريا زكريا محمد المنسىا 1607120190101148  10    

  االء عالء الدين فاروق احمد ابو شعيشع 1607120190102502  11
 

   االء عوض محمد احمد االحول 1607120190102397  12

   الهام محمد عبدالحميد على منصور 1607120190100135  13

   امل سعد عبد الكريم البنا 1607120190102168  14

هنداوى حسن حسن منسىامل  1607120190100056  15    

   امنيه شحاته عبدالباقى سيداحمد خميس 1607120190102346  16

  اميرة عيد السعيد عبدهللا نصار 1607120190101050  17
 

   اميره بدير عبد الباقى احمد عبد النبى 1607120190102956  18

  اميره عبدالباسط ياسين امام محمد يوسف 1607120190102612  19
 

  اميره عطيه عطيه محمد نوفل 1607120190102758  20
 

   اميره محمد عبدالكريم البنا 1607120190102587  21

   اميره محمود محمد الصغير بدر 1607120190100835  22

   اية يوسف محمد يوسف حسين 1607120190102482  23

   ايمان اشرف السيد السيد شرشير 1607120190102726  24

ى احمد محمود مصطفىايمان حمد 1607120190102335  25    

     

     

     

     

     

 (100لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم )الاثار شعبة )الاثار المصرية(         قسم    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

زىايمان فتحى ابراهيم محمد مغا 1607120190102103  26   
 

   ايمان محمود محمد ابراهيم رزق 1607120190100372  27

   ايمان وائل على عبد الفتاح عبدالحميد 1607120190102554  28
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   ايه سامى احمد محمود حميده 1607120190100164  29

  ايه شحاته فتح هللا الجديلى 1607120190102198  30
 

  ايه محمد عبد الحميد الحانوتى 1607120190102749  31
 

  بسمه اشرف احمد يوسف يوسف 1607120190102803  32
 

   بسنت على ابراهيم بسيونى عيد 1607120190100866  33

   تحيه عادل يونس السيد الكحيلى 1607120190102187  34

   تمارا محمد حسن محمد ابوسناده 1607120190101059  35

  جيهان ايمن رشاد عباس سيد احمد 1607120190100314  36
 

   حسين هانى عطا داود ابو العيد 1607120190102999  37

   حنان رجب محمد ابو اليزيد حسنين 1607120190102729  38

   حنين السيد احمد السيد محمد شعيشع 1607120190101193  39

   خلود بدير حسن الكتامى 1607120190102340  40

   خلود حسام عبد الرحمن عبده حمادة 1607120190102077  41

  خلود مصطفى شحاته ابوالعنين 1607120190100869  42
 

   دعاء عصام محمد حمد صقر 1607120190101197  43

  دعاء محمد االمام احمد محمد الجعبى 1607120190101198  44
 

  دعاء محمد صالح ابو اليزيد غنيم 1607120190102175  45
 

   دنيا ماهر حسن محمد معازو 1607120190101291  46

سعد عبدالعزيز محمد قطبرامى  1607120190100425  47    

   رحمه اشرف محمد محمود ابو زيد 1607120190100877  48

   رشا عادل الشحات السعيد حسن 1607120190102609  49

   رنا عماد محمد مصطفى 1607120190100746  50

     

     

     

     

     

 101ظام (       لجنة رقم ) لائحة جديدة ) انتالاثار شعبة )الاثار المصرية(         قسم    

)                                        

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  روان وليد عزت السيد بيومى 1607120190101580  51
 

   روضه بالل متولى عبدالغنى 1607120190100747  52

امة طه حامد النورجريم اس 1607120190103004  53    

   ريهام محمد بدر حسن عالم 1607120190102518  54
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  سارة السعيد ابراهيم محمد الصايغ 1607120190100831  55
 

  ساره محمد عبدالمنعم محمود محمد دبوره 1607120190101511  56
 

  سعاد حسن عبد الكريم حسن محمد 1607120190102969  57
 

خليفه محمد نويجىسلمى خالد  1607120190100374  58    

   سماء جابر طه عطية عمار 1607120190102404  59

   سناء نصر الدين احمد نصر حسن 1607120190102145  60

  شيماء السعيد محمد احمد موسى البستاوى 1607120190103005  61
 

   شيماء صالح محمد عبدهللا عليبه 1607120190102039  62

يداحمد صالحشيماء محمد على س 1607120190100687  63    

   شيماء يحى ابراهيم يوسف متولى 1607120190102515  64

   ضحى محمد احمد محمد خاطر 1607120190102516  65

   ضياء محمد شهيرالدين محمد مطاوع 1607120190102226  66

  عبد الرحمن محمد محمد عبد الدايم حمد 1607120190101346  67
 

محمد الجمال عبير محمد موسى عطيه 1607120190102576  68    

  على محمد المحمدى عبدالحميد جمعه 1607120190102113  69
 

  علياء السيد عبد الفتاح سعد حبلص 1607120190100380  70
 

   غادة رجب كامل عبد الحليم الجداوى 1607120190102526  71

   فاتن طلعت ابوالمعاطى ريحان 1607120190101933  72

الهادى محمود سليمانفاطمة محمد عبد 1607120190102341  73    

   فاطمه حسن عبد الموجود محمد بدوى 1607120190102731  74

   فاطمه حسنى محمد حسين ابو حسين 1607120190102169  75

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم ) الاثار شعبة )الاثار المصرية(         قسم       

102 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  فرحة جمال الدين حامد محمود 1607120190100349  76
 

   كريم محمد على محمد همام 1607120190102992  77

   محمد صبرى شحاته احمد موسى 1607120190101269  78

   محمود احمد محمود غانم 1607120190102808  79

  محمود لطفى محمود محمد جمعه 1607120190103008  80
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  مرفت محمد عبدالواحد محمد 1607120190102547  81
 

  مريم ايمن على الجندى 1607120190101942  82
 

   مريم حبيب عزت حبيب 1607120190102944  83

   منار على الشحات عبدالحميد السيد عياد 1607120190102243  84

لول صالح اللقانىمنار محمد زغ 1607120190102308  85    

  منار محمد عبدالواحد يوسف فضل 1607120190100400  86
 

   منه هللا احمد عمر سليمان بكر 1607120190102958  87

   منه هللا محمد السيد مصطفى الشريف 1607120190102044  88

   مى عبد المنصف محمد مخلوف البحر 1607120190102818  89

محمد االمام ميرنا االمام 1607120190102766  90    

   ميرنا على احمد على الطور 1607120190102167  91

  ميرنا مرجان احمد محمد رزق 1607120190102201  92
 

   نبيله اشرف رشاد بسيونى الوكيل 1607120190101936  93

  نرمين اشرف على فريج على القصبى 1607120190102845  94
 

  نسرين ماهر ابراهيم قاسم 1607120190102949  95
 

   نسمة محمد السعيد محمد الشرقاوى 1607120190102211  96

   نعمات احمد احمد احمد المحالوى 1607120190102681  97

   نورا رضوان محمد ابراهيم رضوان 1607120190102212  98

   نورهان السيد السعيد السيد 1607120190101848  99

نورهان عبدالقادر محمد محسن ابراهيم  1607120190100024  100
لشيتانىا  

  

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم ) الاثار شعبة )الاثار المصرية(         قسم       

103 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هاجر عصام عبدالحميد ابراهيم خطاب 1607120190101037  101
 

   هبه احمد يونس السيد عبد هللا 1607120190100458  102

   هبه مصطفى كمال عوض محمد رجب 1607120190100723  103

هيام صبحى محمد يوسف محمد  1607120190100881  104
 العيسوى

  

  ياره اشرف فواد مرمش 1607120190100377  105
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  ياسمين اشرف سعيد موسى 1607120190100691  106
 

  ياسمين محمد حسينى رزق 1607120190102481  107
 

   يوسف محمد محمد العباسى 1607120190102525  108

     

     

    
 

     

     

     

     

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(       لجنة رقم )  جديدة ) انتسابالاثار شعبة )الاثار المصرية(         لائحة قسم       

103 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد صبحى محمد مصطفى البنا 1607120170101719  109
 

   حسام ابراهيم عبدالحميد مصباح غازى 1607120190103464  110

   غازى مسلم غازى احمد غازى 1607120190103357  111

   محمد غازى غازى السيد صقر 1607120180103492  112

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   احمد جمال احمد عبد العاطى جاد 1607120170102302  113

     

    
 

     

     

     

   
 

  

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم ) الاثار شعبة )الاثار الاسلامية(         قسم    

104)    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد خليفه محمد خليفه محمد 1607120180101623  1
 

   احمد سعد كامل الفضالى 1607120190102739  2

   احمد على حامد محمد الجزار 1607120190102810  3

   احمد فوزى احمد على عيد 1607120190102158  4

  احمد مجدى سعد سعد حمد 1607120180103522  5
 

  احمد محمد اسماعيل عبدالهادى جنادى 1607120190102700  6
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

العزيز سعداحمد هشام عبدهللا عبد 1607120190103162  7   
 

  اسراء عبد السميع انور سعد 1607120190102189  8
 

   اسراء كمال الدين عبد الفتاح المعداوى 1607120190102757  9

   اسالم الرفاعى صالح الشربينى محمد 1607120190103086  10

   اسماء اسماعيل ابراهيم على 1607120190100517  11

ابوطالباالء ابوطالب احمد  1607120180102227  12   
 

   االء حمام عنتر ابراهيم 1607120180102803  13

   االء محمد عبد الستار محمد سالمه 1607120190100759  14

   اميره حسن عبدالهادى حسن غزال 1607120180102278  15

   ايمان السيد الشاذلى عبدربه النجار 1607120190102607  16

لحليم جادبسمه السيد عبدالحكيم عبدا 1607120190101190  17    

  بهاء محمد العنانى عوض القناوى 1607120190102566  18
 

   حسام سامى محمد عبد ربه رمضان 1607120190100943  19

  حمدى وائل حمدى محمد االمام 1607120190100393  20
 

  رانيا ابراهيم عبد الجليل ابو خضره 1607120190102580  21
 

يسىريم سامى عوض سليمان ع 1607120190102783  22    

   ريهام مامون ابو النجا البسيونى 1607120190100037  23

   ساره جمال رمضان السيد بركات 1607120190102104  24

   ساره عمادالدين محمدى شعبان ابو زيد 1607120190101581  25

     

     

     

     

     

تظام (       لجنة رقم لائحة جديدة ) انالاثار شعبة )الاثار الاسلامية(         قسم    

(105)    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سالى جمال عبد الحميد رضوان 1607120190102459  26
 

  سعيد عاشور سعيد السيد 1607120190103424  27
 

   سلوى السيد محمد متولى محمد 1607120190102560  28

   سماح يوسف حسن ناموس 1607120190102519  29

   سهيله محمد ابراهيم عباس محمد 1607120190103556  30

  شريف محمود السيد محمد السيد 1607120190102819  31
 

  شكرى وجيه شكرى عبد البارى عبد هللا 1607120190100946  32
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 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  صالح عبدالمقصود سلومه ابرهيم جبريل 1607120190102304  33
 

بد هللا مسعد صيام عيد عبدالرحمنع 1607120180103519  34    

   عبدالسالم محمد عبدالسالم عبدالقادر 1607120190100203  35

   عبير فكيه محمد فرحات 1607120190100919  36

  عطيه ابراهيم صالح على عبد الفتاح 1607120190101094  37
 

   عال السيد سليمان سالم الشهاوى 1607120190103430  38

   على مصطفى على السيد ابوبكر 1607120190100071  39

   عماد الدين شريف على بركات 1607120180100497  40

   عمار ناصر سعد سعيد ابراهيم 1607120180101634  41

   عمر فتحى محمود الشربينى 1607120190100982  42

  غاده المندوه البيلى محمد االمام 1607120190101214  43
 

لمنعم يوسف المغازىفاطمه احمد عبدا 1607120190102328  44    

  فيفى السيد كمال شمس عبد الرحمن 1607120190102349  45
 

  لمياء محمود محمد دسوقى الشرنوبى 1607120190102022  46
 

   ليلى كمال يسن احمد محمد 1607120190100304  47

   محمد الدسوقى شحاته بسيونى موسى 1607120190103472  48

د عبد العزيز احمدمحمد عبد الواح 1607120190102879  49    

   محمد عبدالمجيد جالل جبر 1607120190101749  50

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (       لجنة رقم ) الاثار شعبة )الاثار الاسلامية(         قسم    

106 )    

 ـرافانصــــــ حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد عالء الدين حسن محمد ابراهيم 1607120180101818  51
 

  محمد مجدى محمد يوسف عونيات 1607120180100494  52
 

   محمد وليد محمد احمد عتمان 1607120190101958  53

   محمود رضا السعيد محمود االحول 1607120180100988  54

   محمود رضا مغازى سالم ابراهيم 1607120180100175  55

  معاذ عصام الدين مصطفى الخطيب 1607120190103077  56
 

  منار سمير بسيونى عبدالقادر عماره 1607120190101596  57
 

  منه هللا محمد عبد المقصود على البسيونى 1607120190100953  58
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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111 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   ميرنا عبد الوهاب عبد الشهيد يوسف الغنام 1607120190101947  59

د عبد الباقى ابو دعلهندى سادات احم 1607120190100573  60    

   ندى ناصر حلمى احمد عبدالحميد 1607120190102991  61

  نشوى سعيد فتحى عبد العزيز عبده 1607120190102541  62
 

   نهال ابراهيم عبد الحكيم الليسى مصطفى 1607120190102932  63

   هاجر خالد محمد خضر سليمان 1607120190101606  64

جيه سعد السيد ابوالنجاههاجر و 1607120190102891  65    

   هدى رشدى النبوى مجاهد 1607120190102027  66

   هدير عبد الحميد عبد السالم جمال الدين 1607120190102101  67

  هنادى عبد الناصر احمد عطيه محمد 1607120190100122  68
 

   وسام احمد عبد العزيز احمد الجندى 1607120190101920  69

اء وليد ابراهيم ابو الفتوحوف 1607120190102707  70   
 

  ياسمين خالد احمد احمد محمد غنيم 1607120180102827  71
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثـــة واخيرة  من الخــــارج 

   محمد مسعود سليم ابراهيم بشت 1607120150100016  72

     

     

     

     

     

     

     

(       لجنة رقم  الاثار شعبة )الاثار الاسلامية(         لائحة جديدة ) انتسابقسم    

(107 )   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد اشرف محمد عقل ابراهيم 1607120190103404  73
 

   احمد السيد ابراهيم محمد 1607120190103449  74

   احمد بسيم السيد سليمان بيومى 1607120180103493  75

   احمد شكرى عبدهللا عبدالحميد خميس 1607120190103442  76

  احمد عبد هللا رمضان عبدهللا مسعود 1607120180103017  77
 

  احمد مجدى نبيه يوسف شلبى 1607120180102573  78
 

  اسامه محمد السيد حسنين ابوالعزم 1607120180103491  79
 

   انور صبرى انور قطب سعد الدين 1607120190103353  80
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  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   ايه سعيد عبد الرازق محمد القصبى 1607120190102728  81

   ايهاب خالد محمد محمد البنا 1607120190103427  82

  حسام كرم حسين عنتر 1607120190102883  83
 

   حسيب مدحت محمد اسماعيل 1607120180102440  84

هام رجب ابوالنجاه ابوطالبري 1607120190102827  85    

   ضحى محمد احمد ابراهيم المعلم 1607120180103482  86

   عائشه السعيد معروف االلفى محمد 1607120190102291  87

عبد الرحمن محمد شتا محمد بيلى  1607120190103017  88
 منيسى

  

  على رجب على سيف النصر 1607120190103019  89
 

ود على محمد عمارهعلى محم 1607120190103457  90    

  عمر محمد عبدالحميد حسن البزاوى 1607120190102209  91
 

  فادى سمير ابراهيم غطاس طياب 1607120190102946  92
 

   كريم سمير محمد زيدان الحداد 1607120190102917  93

   لطفى رافت لطفى عبدالرحمن 1607120180101929  94

احمدمؤمن محمد محمود محمد  1607120190103543  95    

   محمد احمد محمد عشماوى ابو العال 1607120180102563  96

   محمد احمد محمد غازى الغنام 1607120190103399  97

     

     

     

     

     

(       لجنة رقم  الاثار شعبة )الاثار الاسلامية(         لائحة جديدة ) انتسابقسم    

(108 )   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــالسا الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد اسامه محمد احمد سالم 1607120190103396  98
 

   محمد الصافى محمود محمود ابو النضر 1607120190102995  99

   محمد ايمن رضوان محمد طه 1607120190102822  100

   محمد حسام الدين فاروق محمد 1607120190103315  101

  محمد شكرى عبدالعزيز محمد البيلى 1607120190103383  102
 

  محمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 1607120190102458  103
 

  محمد عامر ابوذكرى عبدالغنى 1607120180103520  104
 

   محمد عمر عبداللطيف محمد امام 1607120190101957  105
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ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةمالى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج  –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   محمد واصف فتحى عراقى 1607120180103521  106

ين محمد عبدالمقصود عباسىمحمود حس 1607120180103610  107    

  مصطفى سالم محمد محمد سالم حسين 1607120180102568  108
 

   مهيب جالل زكريا محمد 1607120180102052  109

   مومن ممدوح عيسى محمد القاضى 1607120190103032  110

   نادين خالد عبدالحميد ابراهيم الشناوى 1607120190102469  111

سعد ابراهيم العطارندى محمد  1607120190102767  112    

   نورهان خالد صادق ابراهيم شتا 1607120190102036  113

  نورهان سمير ابراهيم ابراهيم البطشه 1607120190102659  114
 

   وليد سعد ابراهيم الدسوقى 1607120180102695  115

  يوسف ياسر سعد ابو اليزيد نصر غزال 1607120190102114  116
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 لجنة رقم )    ) انتظام (        لائحة جديدة       قسم الاثار شعبة )الاثار اليونانية والرومانية(     

109)   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

ضانابراهيم رمضان على رم 1607120190100815  1   
 

   احالم حسين النقراشى عبيدى 1607120190101453  2

   احمد الشحات معوض محمود محمد 1607120190103230  3

   احمد عادل كمال محمد متولى 1607120190102702  4

  احمد عالء عزوز على الدباح 1607120180102610  5
 

  احمد محمد عبدالفتاح بيومى ابراهيم 1607120190102055  6
 

  احمد مدحت ابراهيم عثمان موسى 1607120190100941  7
 

   اسماء عبد الحميد ابراهيم غازى سليمان 1607120190100068  8

   اسماء عبدالسميع محمد محمد رجب 1607120190102922  9
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   اسماء محمد طلبه ضيف جاد 1607120190100518  10

  اقبال عبد السالم على محمد ابو النصر 1607120190102183  11
 

   االء ياسر عبدالمتجلى احمد محمد 1607120190100770  12

   الشيماء عبداللطيف محمود عوض 1607120190102503  13

   امانى ابراهيم حلمى عبدالجليل الدكرورى 1607120190102548  14

   امانى عبد هللا محمد عبد السالم 1607120190102197  15

   امانى هانى خميس سعيد 1607120190102128  16

  امانى وليد يحى البسطويسى 1607120190102359  17
 

   امنيه ابوذكرى احمد عبدالهادى 1607120190102428  18

  امنيه راضى عبد العظيم حسن 1607120190102334  19
 

  اميمه السيد عبد الغفار عبده 1607120190102130  20
 

   امينه سعد عبدالمنعم بذك 1607120190102069  21

ه امين احمد احمد عالماي 1607120190102336  22    

   ايه عبد الحافظ عبد هللا محمد البيلى 1607120190100901  23

   ايه ناصر عبد الحميد يوسف منسى 1607120190102379  24

   بسمه عباس عبده عباس خلف 1607120190102900  25

     

     

     

     

     

 

 110لجنة رقم )    ) انتظام (        لائحة جديدة       (  قسم الاثار شعبة )الاثار اليونانية والرومانية   

)   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  بسنت عادل حسين محمد مبروك 1607120190102223  26
 

   تسنيم محمد متولى احمد مصطفى 1607120190102347  27

لى حسن الخياطتقى وحيد ع 1607120190103429  28    

   ثريا خالد مصطفى منيسى 1607120190101950  29

  جهاد عبدهللا مبروك عبدهللا محمد 1607120190102240  30
 

  جواهر مصطفى السيد عبد هللا محمد 1607120190102695  31
 

  حنان ابراهيم رمضان السيد عبدالرحيم 1607120190102504  32
 

زيز محمد شبانهدنيا على عبد الع 1607120190100884  33    

   دينا احمد عبد اللطيف احمد البستاوى 1607120190102400  34



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

115 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   دينا وجيه كامل مينا ميخائيل 1607120190101281  35

  رانيا جمال فتحى عبد النبى شعبان 1607120190102512  36
 

   رانيا سعيد عبدالسميع ابوعبيه دعبس 1607120190101661  37

ق البلتاجى رزقرباب رز 1607120190100611  38    

   رشا احمد عبدالنعيم التلوانى 1607120190102769  39

   ريانا احمد السعيد عبدالجليل حنطور 1607120180101156  40

   ساره لبيب يوسف حنا 1607120190101278  41

  سامى محمد السيد احمد حرقان 1607120190102709  42
 

بهسماح سيد عبد العزيز السيد طل 1607120190102828  43    

  سمر محمد على حسن سالمه 1607120190100991  44
 

  سوسن احمد مرسى غازى المغازى 1607120190102514  45
 

   شروق طه محمد عيد ذليطه 1607120190102948  46

   شيماء محرم خميس زكريا محمد 1607120190102065  47

   عبد الحميد محمد عبد الحميد عوض 1607120180100875  48

   عبد الرحمن طه احمد محمد خلف 1607120190100428  49

   عبد الرحمن محمد احمد محمد الزهيرى 1607120160101286  50

     

     

     

     

     

 

 111لجنة رقم )    ) انتظام (        لائحة جديدة       قسم الاثار شعبة )الاثار اليونانية والرومانية(     

)   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــساال الرقم االكاديمى  مسلسل

  عزيزه عبد العليم عبد المحسن السعودى 1607120190102298  51
 

  فاطمه رفيق يونس احمد يونس 1607120190102833  52
 

   فاطمه على عبد الجواد عبد هللا 1607120190100610  53

   فايزه كمال على محمد خطاب 1607120190102982  54

   فرحه زغلول السيد العزبى 1607120190102142  55

  كريمه السيد على السيد ابراهيم 1607120190102549  56
 

  محمد اسامه السيد محمد السيد 1607120170102511  57
 

  محمد اشرف رمضان قبردى 1607120190103257  58
 

   محمد خالد عبدالعزيز على جوده 1607120190100180  59
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

محمد عبد السالم الفرنوانى محمد رمضان 1607120190102173  60    

   محمد سامى السيد عبدهللا 1607120190102160  61

  محمد كمال ابراهيم عطيه 1607120190102807  62
 

   محمود غانم متولى غانم 1607120170100612  63

   محمود مصطفى زكى محمد شاهين 1607120190103473  64

   مروه اشرف سعد السيد خلف هللا 1607120190101003  65

   مروه عوض على ابو زيد 1607120180102920  66

   مريم اشرف رزق محمود سعيد 1607120190100187  67

  منار خالد السيد حامد محمد اسماعيل 1607120190103067  68
 

   منى السيد محمد السيد شرف الدين 1607120190102770  69

  مها محمد العدلى صابر عبد الحى 1607120180102871  70
 

  ميرفت عاطف محمد مصطفى الحريرى 1607120190102690  71
 

نبيله عمادالدين مصطفى عبدالعزيز  1607120190102364  72
 مرزوق

  

   ندى احمد سيد احمد شرف الدين على 1607120190100097  73

   ندى عصام محمد عبد المنعم شريف 1607120190100803  74

   ندى محسن عبدالفتاح محمد مكاوى 1607120190101740  75

     

     

     

     

     

لجنة رقم     ) انتظام (        لائحة جديدة       قسم الاثار شعبة )الاثار اليونانية والرومانية(      

(112)   

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

دنرمين عصام محمد احمد ابوزي 1607120190100250  76   
 

  نهال عماد حسين محمد سعيد 1607120190101726  77
 

   نورا محمد الدمرداش ابراهيم النوسان 1607120180102176  78

   نورهان السيد اسماعيل عبدالغفار بالل 1607120190102613  79

   نورهان السيد على ابراهيم الحسانين 1607120190101792  80

محمد دهبيهنورهان رضا ابراهيم  1607120190101006  81   
 

  نيره اكرامى رزق مرشدى دسوقى 1607120190102385  82
 

  هاجر فوزى ربيع السباعى سليمان 1607120190103069  83
 

   هدير على عبدالروف البندارى 1607120190100227  84
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   هدير محمود احمد محمد بدوى 1607120190102102  85

   وفاء احمد سيد احمد محمد راشد 1607120190102744  86

  ياسمين محمد محمد محمود احمد خليل 1607120190100772  87
 

     

     

     

     

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 (112ة رقم ) لجن   (   ساب) انت     لائحة جديدة      قسم الاثار شعبة )الاثار اليونانية والرومانية(    

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسراء عادل محمد صبرى دسوقى خضر 1607120190102010  88
 

   ايهاب رجب انيس عبدالروف خليل 1607120180103483  89

   بكر خضر عبدهللا على كمون 1607120190102539  90

ه فاروق ضاوى ابو العالرحمه ط 1607120190102768  91    

  روان ايسم السيد احمد ناصف 1607120190102980  92
 

  سيمون عاطف انور عزمى خليل 1607120190103432  93
 

  عبد الرحمن وائل محمد السيد المنطاوى 1607120190103518  94
 

   مصطفى محمد محمود محمد الجنبيهى 1607120170102537  95

 للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاقــــــون  

   محمد حسين محمد حسين محمود 1607120180103523  96
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لجنة رقم        لائحة جديدة ) انتظام (              المكتبات والمعلومات       قسم       

 (113) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم عبد الحميد الدسوقى عبد الحميد 1607120190101361  1
 

   احمد خالد ابراهيم محمود ابوسمره 1607120190100654  2

   احمد سميح بدير سليم 1607120190103169  3

   احمد عبدالغنى عبدالمطلب عبدالغنى 1607120190103288  4

  احمد ماهر عبدالستار طه عزالعرب 1607120190100648  5
 

  احمد محمد احمد احمد عبدالنبى 1607120180103459  6
 

  احمد محمد عبدالحميد حسن شاهين 1607120180100966  7
 

   احمد مسعد محمد محمد الوكيل 1607120190102491  8

   احمد هنداوى شعبان السيد البقرى 1607120190103335  9

   ادهم مجدى الدسوقى اسماعيل الدسوقى 1607120180103505  10

  اسراء ابراهيم سعد خير ابوالجريد 1607120200103410  11
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   اسراء رضا شعبان عرفه القصاص 1607120190102795  12

   اسراء محمد بسيونى السيد جاد 1607120190102966  13

   اسراء محمد فيصل عبدالعاطى فيصل 1607120190102817  14

   اسالم احمد حافظ متولى عبد الرحيم 1607120180103388  15

   اسالم فتحى ابراهيم عبد السالم 1607120190101653  16

  اسماء حلمى السيد محمود شاهين 1607120190101708  17
 

   اشرف عبدالرحمن محمود محمد مصطفى 1607120180101075  18

  االء السيد سليمان ابراهيم الجندى 1607120190101180  19
 

  االء جمعه رمضان عبد الغفار عمر 1607120190101709  20
 

  االء عبد الناصر محمود الدسوقى 1607120190100264  21
 

   االء عصام سعيد ذكى الفقى 1607120190102743  22

   االء محمد مندور محمد 1607120190102694  23

   البيلى هشام البيلى شاهين عبدالرحمن 1607120180103562  24

   الزهراء احمد محمد اسماعيل البرهامى 1607120180102757  25

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )   المكتبات والمعلومات            قسم    

114 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  السيد زغلول طلبه محمد عبده السباعى 1607120180101804  26
 

  الهام السيد عطا ابراهيم عبدالوهاب 1607120180102124  27
 

   امجد محمد مختار المرسى محمد 1607120180103508  28

   امل محمد فواد حافظ ابوزيد 1607120190103083  29

   اميره اسماعيل محمد عبد العزيز كديرة 1607120190102367  30

  اميره ايمن ابراهيم احمد الشامى 1607120190102977  31
 

  اميره محمد السيد على محمد ابراهيم 1607120190103050  32
 

  ايمان ربيع عبد الفتاح هنداوى 1607120190102081  33
 

   ايمان عبد ربه عبد الفتاح محمد لطفى 1607120190102652  34

   ايمن على نظير على 1607120190103231  35

   ايه هللا حمدى على محمود خفاجى 1607120190101086  36

  ايه عماد شعبان محمد يوسف 1607120190102073  37
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   ايه محمد عبدالصمد البغدادى 1607120190102853  38

   ايه معوض عبد القادر محروس 1607120190102268  39

حمد عبدالسالم العايدىحازم ا 1607120190103286  40    

   حامد مصطفى البدوى حامد سلطان 1607120180103471  41

   حسام ايمن فرحات الشال 1607120180103453  42

  حسن على ابراهيم على محمد 1607120180103464  43
 

   حمدى حماده ابوالمعاطى ابراهيم عزام 1607120190101234  44

وانحنين مرشدى محمد رض 1607120190102052  45   
 

  خديجة ابراهيم السيد يحيى 1607120190102779  46
 

   خلود بكر احمد محمد ابراهيم 1607120180102702  47

   خلود خالد حسنى الشاملى بكر 1607120190102399  48

   خلود عبدالسالم عبدالعليم حسن الحارون 1607120190102423  49

لىدنيا ابوالسعود على عبد السالم ع 1607120190102019  50    

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم )       المكتبات والمعلومات        قسم    

115) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  دنيا سعيد عبدالقادر الكحله 1607120190103573  51
 

  دنيا محمد احمد البندارى محمد على 1607120190102434  52
 

   دنيا محمد سمير ابو الفتوح اغا 1607120190101199  53

   دينا عباده ابراهيم فتيانى 1607120190102199  54

   رانيا حمدى يوسف احمد عبد اللطيف 1607120180102362  55

  رجاء محمد احمد على حسن كرد 1607120190102730  56
 

  رحمه محمد عزت سعد عبدالرازق 1607120190102978  57
 

  رنا راشد رفعت الفزارى 1607120190101292  58
 

   رنا محمود عبدالفتاح عبدالسالم فوده 1607120190102760  59

   رنين محمد محمد سيد احمد ابوخشبه 1607120190100381  60

   رواء احمد محمد احمد عبدالعاطى 1607120190101105  61

  روان سيف محمد محمد سليم 1607120190101067  62
 

   ريم حسام عبد الستار الحسينى احمد 1607120180102605  63
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   ريهام ماهر السيد على سالمه 1607120190102926  64

   ريهام محمد صالح خليل محمد 1607120190102320  65

   زياد جمال عبد هللا احمد سالم 1607120190103293  66

احمد مصطفى شاهين سارة سمير 1607120190102410  67    

  ساره خليفه خليفه على حتاته 1607120190102495  68
 

   ساره سامى عبد العاطى عبدالعال مبروك 1607120190102543  69

  ساره محمد رشاد مصطفى المصرى 1607120190101351  70
 

  سالى سعد جعفر محمد صالح 1607120190102582  71
 

السيد الشحاتسعيده محمد السعيد  1607120190101737  72    

   سلمى عطيه عطاهللا عطيه عياد 1607120180103216  73

   سميه عادل عبدالسالم محمد الصباغ 1607120190101533  74

   سميه كمال عمر عثمان مصطفى 1607120190102225  75

     

     

     

     

     

لجنة رقم )                لائحة جديدة ) انتظام (    المكتبات والمعلومات         قسم    

116) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سهام اسماعيل ربيع اسماعيل الدهنة 1607120190102373  76
 

  سهيله ابوالمجد محمد الشاذلى ابراهيم 1607120190101509  77
 

   شيرين نور جالل ابو العز 1607120190102443  78

   شيماء ابراهيم السعيد ابراهيم 1607120190102146  79

   شيماء ابراهيم محمد على عطيه 1607120180102615  80

  شيماء عبد هللا محمود محمود جبر 1607120190100526  81
 

  شيماء عوض السيد عوض االقرع 1607120190100493  82
 

  شيماء محمد الشحات مندور جلو 1607120190102020  83
 

   صفيه عبدالحميد احمد احمد حسن 1607120190102942  84

   عبد الرحمن احمد بسيونى مطر 1607120190103232  85

   عبد الرحمن جمال عبده على موسى 1607120190103292  86

  عبد السالم صالح نصر اسماعيل محمد 1607120180100744  87
 

   عبدالرحمن ابراهيم موافى ابراهيم موافى 1607120190100948  88

   عبدالرحمن محمود عبده توفيق كدش 1607120180102021  89
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   عال سامى محمد على زواله الكبير 1607120180103196  90

   عمر احمد عبدالمجيد حفنى حامد 1607120190103219  91

   عمرو مصطفى جابر مطاوع الهوارى 1607120180101638  92

  غاده رمضان فتحى محمد فلفل 1607120190103417  93
 

   فاطمه عبد العاطى بهجات ابراهيم جادهللا 1607120190102544  94

  فاطمه عبد العزيز احمد قطب التراس 1607120180102316  95
 

  فاطمه محمود محمد عبدالجواد بدر 1607120190102685  96
 

   فيوال نشات هنرى خله خليل 1607120180102053  97

   محمد ابراهيم السعيد محمد عالم 1607120190101253  98

   محمد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم 1607120190103418  99

   محمد اسالم عبد الواحد شتا 1607120190101635  100

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم                 المكتبات والمعلوماتقسم    

 (117 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد برهام عبدالموجود محمد برهام 1607120180100195  101
 

  محمد حماده اسماعيل مصطفى 1607120190102496  102
 

   محمد محمود ذكى محمود 1607120180100216  103

   محمود محمد احمد حسن شرف 1607120190102622  104

اهيم محمد السيد اليمانىمروة ابر 1607120190101729  105    

  مروه فتحى محمد بسيونى خفاجى 1607120190102382  106
 

  مريم محمد محمد حجاج 1607120190101824  107
 

  مصطفى احمد عبدالوارث سيداحمد شوشان 1607120190101271  108
 

   منار رفعت عبدالفتاح احمد عثمان 1607120190102363  109

يوسف شعبان منى عادل محمد 1607120190100021  110    

   مى طارق عبد الروف محمد القاضى 1607120190102000  111

  مى محمود احمد رمضان حسن 1607120190103285  112
 

   مى محمود فواد اسماعيل سالم 1607120190101293  113

   ميار سامح عبدالخالق الصاوى 1607120190103164  114

    محمودميرام السيد بديوى السيد جاب هللا 1607120190102392  115
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   نادية جالل عبدالواحد محمود حموده 1607120190101507  116

   ندا السيد محمود محمد عجوه 1607120190102422  117

  ندى بيومى عبد البصير بيومى شبانه 1607120190101974  118
 

   ندى طه محمد على عاشور 1607120190101975  119

  نرمين السيد طه عبد هللا موسى 1607120190100145  120
 

  نشوى طاهر صبحى محمد 1607120190102079  121
 

   نهاد على على على شنقار 1607120190101017  122

   نيرة خالد محمود عرجاوى شحاته 1607120190102181  123

   نيره اشرف عبدالمجيد عبد العزيز مطاوع 1607120190101553  124

   هاجر اشرف احمد عبدالمعطى عطوه 1607120190103304  125

     

     

     

     

     

لائحة جديدة ) انتظام (               لجنة رقم     المكتبات والمعلومات          قسم    

(118) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هاجر عبد الرحمن محمد عبد الفتاح راجح 1607120190102383  126
 

  هاجر على حسينى الشرنوبى مرعى 1607120190100408  127
 

   هاجر مجدى شفيق محمد اسماعيل 1607120190102080  128

   هادى محمد عابد غنيمه 1607120180102656  129

   هاله السيد محمد مصطفى 1607120190101118  130

  هبه محمد شفيق شرشر 1607120190100992  131
 

  هدى عبده محمد على ابو خضره 1607120190100706  132
 

  هناء السيد حسان درويش جعفر 1607120190100014  133
 

   وفاء احمد حمدى ابراهيم مغازى 1607120190102706  134

   والء ايهاب سالمه مصطفى سعد 1607120190103070  135

   والء بالل عبد الحميد يوسف عبد السالم 1607120190102578  136

  وليد حماده غريب سيداحمد الشركسى 1607120190100735  137
 

   يارا المتولى عزت المتولى مطاوع 1607120190101794  138

   يارا شريف محمود شريف عبدالسالم 1607120180100397  139

   ياسمين احمد ابوالسعود البربرى 1607120190102545  140

   ياسمين جمال عبد الحق عبد العاطى 1607120190100359  141
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

حيسرا السيد محروس محمد الدبا 1607120190101296  142    

    
 

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

   ايه محمد محمد على محمد الفاضلى 1607120180100454  143

طنطاوى ناصر طنطاوى عبد القادر  1607120170101385  144
 الطنطاوى

  

   عالء عبدالعزيز عبدالعزيز احمد الطايش 1607120180100848  145

دير على عوضنورا السعيد ب 1607120160102949  146    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثـــة واخيرة  من الخــــارج

   سلمى على مصطفى محمدغنيم 1607120150101070  147

   هدير هانى محمد عبد الواحد هانى 1607120140101021  148

     

     

     

(               لجنة رقم  يدة ) انتسابلائحة جد   المكتبات والمعلومات          قسم    

(119 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم احمد محمد احمد رفاعى 1607120190103532  149
 

   ابراهيم سعد ابو المكارم عطيه 1607120190102538  150

بسيونى جملابراهيم على ابراهيم ال 1607120190103458  151    

   ابراهيم محمد حسن محمد جالل 1607120190103009  152

  احمد احمد عطيه هللا شرف الدين 1607120180102625  153
 

  احمد سمير حسان عبدالحليم داوود 1607120180102388  154
 

  احمد عاطف رفاعى سليمان نعيم 1607120190103568  155
 

الزغبىاحمد محمد ابراهيم مصطفى  1607120190103339  156    

   احمد محمد حلمى ابراهيم السبكى 1607120180102058  157

   احمد محمد محمود عبدالمطلب محمد 1607120190103545  158

  احمد وفا مرسى مقلد 1607120190103422  159
 

   اسراء محمد عبد الرحمن محمد حبلص 1607120180102740  160

   اسماء جالل محمد محمد مسعود 1607120190102585  161

   السيد عيد عبدالمنعم احمد مرعى 1607120180102578  162

   ايمان احمد ابراهيم احمد البدوى 1607120190102936  163

   ايمان اشرف مطاوع محمد 1607120190103340  164

  بهاء الدين سعد رزق سعد موسى 1607120190103421  165
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Kafrelsheikh University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   حازم محمد عبداللطيف خميس 1607120180102640  166

  حنان فتحى حسن حسن السيد 1607120190103085  167
 

  ربيع عبدالمقصود ربيع عبدالمقصود الحسنين 1607120180103294  168
 

   رقيه الدسوقى محمد الطاهر الدسوقى 1607120190102925  169

   روان رافت احمد عبدالقادر عبيد 1607120190102761  170

   روان فتحى ابراهيم ابراهيم غنيم 1607120190102762  171

   سالمه على عبدهللا على عجيزو 1607120190102531  172

   سوميه حسن عبد الواحد محمد سليمان االطير 1607120180102975  173

     

     

     

     

     

(               لجنة رقم )  لائحة جديدة ) انتساب  المكتبات والمعلومات        قسم    

120 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  شيماء حسن عبدالحليم حامد االطير 1607120190102490  174
 

   طارق محمد محمد محمد شلبى 1607120180103426  175

   عادل شريف عادل حامد خليل الجوهرى 1607120170102592  176

   عالء عبد البديع عبد النبى المنسى 1607120180103518  177

  عمرو السيد ابراهيم يوسف 1607120190103550  178
 

  عمرو طارق محمد السباعى 1607120190103440  179
 

  فارس عيد صبرى جمعه النقار 1607120190103539  180
 

   فاطمه عصام عبد الحى عبد الرحيم اللبيشى 1607120190102284  181

   متولى كامل متولى الهاللى 1607120190102325  182

محمد عبدالعظيم محمد سالممحمد اشرف  1607120180102673  183    

  محمد انور محمد السيد عبدالعال 1607120180103608  184
 

   محمد رضا عبد المحسن عبد المقصود 1607120180103621  185

   محمد رمضان ابراهيم عبده 1607120180102633  186

   محمد سالم هالل رمضان 1607120190103333  187

محمد الزيادى محمد عبدالرحمن احمد 1607120180103463  188    

   محمد محمد محمد هشهش 1607120190103365  189

  محمد مدحت محمد السيد كساب 1607120180103450  190
 

   محمود عصام محمد محمد الطيب 1607120180103599  191
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  محمود محمد محمد سالمه 1607120190103538  192
 

  مروه عبد الجواد السيد صالح 1607120190102862  193
 

   مريم مبروك عبدالنبى محسن 1607120190103428  194

   مصطفى حمدى زين الدين عالم 1607120180102635  195

   مصطفى خالد مصطفى عبيد 1607120190103447  196

   مصطفى محمد عبدالرحيم محمد السيد 1607120190103467  197

   مومن سمير محمد مصطفى زغدان 1607120190103389  198

     

     

     

     

     

(               لجنة رقم  لائحة جديدة ) انتساب      المكتبات والمعلومات        قسم    

(121 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  مى احمد ابوالفتوح عبدالعزيز الجوهرى 1607120190102752  199
 

ل محمدندا ناصر عبد الوكي 1607120190102644  200    

   ندى السيد السعيد السيد على 1607120180102717  201

   نورهان جمعه ابوالوفا محمد ضيف هللا 1607120190103328  202

  نورهان عبد الرحمن محمد الصاوى صابر 1607120190102755  203
 

  هاجر محمد محروس محمود عالم 1607120190102567  204
 

لعزيز المرسىهاله ايمن محمد عبد ا 1607120190103073  205   
 

   هدير صالح على على مبروك 1607120190102577  206

   هدير عبدالعظيم عطا عبده عاصى 1607120190103373  207

   هشام حماده جوده محمد على 1607120180102570  208

  وفاء مصطفى عبدالفتاح حسن جميل 1607120190103497  209
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(               لجنة رقم )  المكتبات والمعلومات              لائحة جديدة ) انتسابقسم    

121 ) 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاقــــــ 

   ابراهيم رمضان ابراهيم مصطفى عطا 1607120180103500  210

   احمد جمال السيد حواله 1607120170102586  211

   احمد جمال محمد ابوصالح 1607120170102587  212

  احمد عبد الحفيظ محمود احمد شحاته 1607120170102588  213
 

شاحمد محمد عبد الجيد شاوي 1607120170101781  214   
 

  اسراء صالح ابراهيم احمد ابوزيد 1607120180102917  215
 

   اسماء متولى السعيد الزاهى 1607120180103458  216

   السيد احمد محمد على على مندور 1607120160103002  217

   امل مسعد محمد العبس 1607120160103003  218

  امنيه فتحى ابراهيم عبده الدسوقى 1607120180102984  219
 

   اميره عطيه زكريا محمد السيد 1607120170102605  220

   ساره السعيد محمد عمر فيود 1607120170102613  221

   غاده عيد احمد محمد 1607120160102106  222

   محمد فتحى فتوح السعداوى ابودسوقى 1607120150101597  223

   ندا عبدالهادى اسماعيل سعدالدين عبداللطيف 1607120180103476  224

  ندى عبدالحميد عزت حجاج 1607120180102148  225
 

لطفى ذكى عبدالكريمنورهان محمد  1607120180103437  226    

  هند زغلول حسن عبد اللطيف عامر 1607120160101965  227
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 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثانيـــة  من الخــــارج 

ناجىهانم عبد الحكيم زين العابدين  1607120150101954  228    

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة ثالثـــةواخيرة  من الخــــارج 

   مصطفى احمد مدحت عبد الفتاح زغلول 1607120130102302  229

     

     

     

     

     

     

 ( 122رقم )قسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات الاسلامية (    لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد سامى فاروق السعيد سالمة 1607120190100110  1
 

   اسراء عاطف سرى احمد 1607120190102485  2

   اسماء عبد المعطى متولى عبد المعطى الشامى 1607120190102741  3

ء عبدالمنعم زكريا محمود عطيهاال 1607120190102559  4    

  السيد جابر عباس محمد عبد العزيز 1607120190100936  5
 

  امل محمد السيد محمد عبدالمنعم 1607120190102345  6
 

  ايمان محمد عبدالرازق محمد البوهى 1607120190102985  7
 

   ايه جهاد فتوح ابراهيم 1607120190101799  8

ازم مصطفى فهمى عبد الغنىايه ح 1607120190101800  9    

   بسمه محمد مصطفى محمود صالح 1607120190102866  10

  حسناء السيد عبدالحميد عبدالحميد خيرالدين 1607120190100630  11
 

   حنان رمضان السيد مصطفى عبد الرحمن 1607120190100437  12

   حنين ايمن احمد ابراهيم شكر 1607120190101721  13

   دينا محمد صابر محمد فرج 1607120190101696  14

   رابحه يسرى عبدالسالم حجازى 1607120190101811  15

   روان عادل محمد ابراهيم حرفوش 1607120190101804  16

  روان عبد الحميد محمد محمد مرزوق 1607120190102164  17
 

   ريم صفوت عبدالسالم ابراهيم نجم 1607120190100738  18

ابراهيم عبدالرازق على احمدساره  1607120190103242  19   
 

  ساره صالح الدين محمد صفوت غنيم شلبى 1607120190101423  20
 

   ساره صالح عبدهللا عبد الحميد رمضان 1607120190100614  21

   سماح الشحات عثمان يوسف يحى 1607120190100252  22



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

129 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   شروق الشربينى احمد ابراهيم 1607120190100540  23

   شيماء فوزى محمد انورعلى متولى 1607120190101801  24

   صفاء احمد محمدى احمد 1607120190100046  25

     

     

     

     

     

 

 ( 123قسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات الاسلامية (    لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم ) 

 صـــــــرافان حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  فاطمه الزهراء صالح احمد محمد الغبارى 1607120190102021  26
 

   محمد حلمى محمد عبد المهيمن التلت 1607120190100287  27

   مريم احمد عبد الدايم سليمان اسماعيل 1607120190100571  28

   مريم غنام فوزى السعيد حسن 1607120190103247  29

الدين محمد عبد الحميد طه منار عماد 1607120190101997  30   
 

  منار محرم عبدالعظيم السيد الفقى 1607120190100495  31
 

  منال محمود ابراهيم محمد داود 1607120190102297  32
 

   موده اشرف احمد على الحارون 1607120190100297  33

   ندا فواد السيد البحيرى 1607120190100717  34

د هللا عبد القادر عطانورهان مفرح عب 1607120190100496  35    

  هاجر عبدهللا السيد محمد هيبه 1607120190100497  36
 

   ياسر احمد كمال عبدالخالق 1607120190101701  37

   ياسمين صالح محمد ابوالعنين السيد 1607120190100882  38

   يوسف رضا السيد على محجوب 1607120190101717  39

 ــــادةطــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــ 

  االء على محمد ابراهيم 1607120180100465  40
 

   هاجر رضا حميده عبد الرازق الجارحى 1607120180100148  41

  هديل رجب كامل فريج 1607120170100017  42
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 (124(     لجنة رقم ) لائحة جديدة ) انتساب(    قسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات الاسلامية 

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد اسماعيل ابو السعود محمد الفقى 1607120190102095  43
 

   احمد انور محمد عبدالعزيز عبد الخالق 1607120190102494  44

ربى محسن حسان خيراحمد مغ 1607120190103367  45    

   تامر سمير احمد عبد الجليل ابو عيانه 1607120180102258  46

  جيهان سعيد محمد طلبه السماحى 1607120190101926  47
 

  حنين مسعد احمد يوسف محمد خضر 1607120190102296  48
 

  خلود مجدى عبدالغفار عبدالفتاح اسماعيل 1607120190102292  49
 

عاء محمود محمد محمد الكيالنىد 1607120180102670  50    

   رنا نبيه طه نبيه طه 1607120190102333  51

   شيماء زكريا محمد عبد اللطيف شاهين 1607120190102742  52

  محمد عباس محمد نصار 1607120190103031  53
 

   محمد عبدربه ابراهيم عبدربه 1607120190103329  54

نطمى جمال عبدالحميد الز 1607120190102753  55    

   مى على احمد محمد حمتو 1607120180103195  56

   ندى فوزى احمد ابراهيم 1607120190102180  57

   نوره محمد عبدالفتاح شوشه 1607120190102542  58

محى محمد محمود ابوفاطمهوالء  1607120190102255  59   
 

   يارا فريد مصطفى عبد الرحمن 1607120190103553  60

 ــــون للاعــــــــادةطــــــلاب بـــاقــ 

   حسناء جمال عبد الفتاح الخواجه 1607120180102505  61

   محمود رضا رشاد محمد 1607120160102029  62

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة فرصة اولى من الخــــارج 

   شيماء محمود اسماعيل ابوالعطا 1607120140102894  63

 ــون للاعــــــــادة فرصة ثانيـــة  من الخــــارجطــــــلاب بـــاقــــ 
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   منه هللا عبدالعليم احمد عبدالمنعم الجندى 1607120140102741  64

     

     

     

 

 

 (125(    لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )  لعبريةقسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات ا

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احالم منير عبد المنعم ابراهيم غزال 1607120190101120  1
 

   احمد سامى عبدهللا ابراهيم 1607120190100017  2

   احمد محمد عبد الحى موسى ابو عوض 1607120190100828  3

   اسراء السعيد عبدالغنى ابراهيم ابوالهوى 1607120190101430  4

  اسراء سامى رشدى حجازى 1607120190101300  5
 

  اسراء سعد السيد محمد اسماعيل 1607120190100127  6
 

  اسراء محمد محمد على الحالج 1607120190101904  7
 

   اسماء حسن عارف يونس بسيونى 1607120190101504  8

   اسيا ابراهيم محمد عبد الرازق شحاته 1607120190102528  9

   اشجان عبدالفتاح محمد فرج هللا 1607120190101986  10

  االء عصام حسن محمد شريف 1607120190101133  11
 

   االء محمد عبد الحميد الشناوى سالم 1607120190100134  12

   امنية ايمن ابو المجد محمد راشد 1607120190102747  13

   اميره محمد احمد راشد 1607120190100710  14

د احمد محمد عبد العالاناء خال 1607120190101082  15    

   ايه انور عبد الجليل على الجزار 1607120190102590  16

  ايه شحته عبدالفتاح محمد معوض 1607120190102337  17
 

   ايه محمد حسين ابو قوره 1607120190102748  18

  حازم احمد عبد هللا السعيد النادى 1607120190100638  19
 

حمد محمد على كيوانخلود العربى م 1607120190103437  20   
 

   دعاء عباس نياظى االمام حسن 1607120190100889  21

   رحاب ايمن حسنى ابراهيم االبياوى 1607120190101994  22

   ريهام رماح عبدهللا المرسى عطيه 1607120190100251  23

   ريهام مصطفى محمد مصطفى شهاب 1607120190102270  24

حسن شتا سارة وجيه احمد 1607120190102256  25    

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 ه                        للعام الجامعيالثالثـــ  طالب الفرقةكشوف حضور وانصراف 
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

132 

Kafrelsheikh University
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 ( 126(    لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم ) لعبريةقسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات ا

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ساره حمدى حيطاوى محمد الخياط 1607120190100405  26
 

   ساره حمدى عبدالسالم سليمان اللواتى 1607120190102105  27

   ساره سعد فتحى محمود السبكى 1607120190102176  28

   سماح محمد مهنى فراج 1607120190101812  29

  سهيله خالد محمد عبد القادر الديهى 1607120190101435  30
 

  شروق شمس الدين مصطفى عبد الفتاح عطيه 1607120190100590  31
 

  طارق احمد محمد محمد على الجندى 1607120190100989  32
 

   عبدالرحمن باسم فتحى مصطفى الهمشرى 1607120190103241  33

   فاطمه خالد عبد العليم حامد عبد هللا 1607120190100487  34

   كريم سعيد محمد زاهر 1607120190103261  35

  محمد شعبان متولى على الريس 1607120190101512  36
 

   محمد عبد الحميد المرسى محمد حسن 1607120190103366  37

   محمد عبد المنعم لطفى ابراهيم بدوى 1607120190100109  38

   محمد كامل سعيد قنديل 1607120190100001  39

   مروه محمد ابراهيم بسيونى ناجى سرحان 1607120190101537  40

   منال عصام على السيد احمد 1607120190100921  41

  منة الرحمن جمال طلبه عطيه فرج 1607120190100168  42
 

   منة هللا ماهر عبد المجيد محمد السنوسى 1607120190101350  43

  مها خيرى على على ندا 1607120190102527  44
 

  نجاح احمد محمد محمد احمد عرفه 1607120190102680  45
 

   ندى محمد صالح محمد شقير 1607120190102034  46

   نورا زينهم محمد صبرى ابواالسعاد 1607120190100151  47

   هانى جمعه على على ابو ناصر 1607120190100201  48

   هند ابراهيم اسماعيل احمد ابراهيم 1607120190100855  49

   هيام عالء الدين نبيه عبدالفتاح 1607120190100459  50

   ياسر عبدالسالم ابوالنضر ابوناصر 1607120190102165  51
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 ( 127(    لائحة جديدة ) انتظام (     لجنة رقم )  لعبريةقسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات ا

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

لسيد الشعراوىرنا عبد القادر فرج ا 1607120180103033  52    

   سلمى السعيد رافت ابراهيم 1607120180100430  53

   عمر درويش محمد ابراهيم مكى 1607120180100741  54

  ياسمين جمعه السيد عبدالسالم 1607120180100019  55
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 (127(     لجنة رقم ) ئحة جديدة ) انتساب(    لا لعبريةقسم اللغات الشرقية شعبة )اللغات ا

 انصـــــــراف حضـــــــــور مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

د السايسانجى اسماعيل محمد عبدالحمي 1607120190103400  56   
 

   نورهان مادح عطا على حسن 1607120190102606  57

 طــــــلاب بـــاقــــــون للاعــــــــادة 

  ايمان احمد محمد البهى كساب 1607120180102188  58
 

  محمد محروس عبداللطيف عثمان المكاوى 1607120180102311  59
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