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

 

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

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University
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 ( 1الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        اللغت الؼربيت                قسن    

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهيم حسينى عامر عرجاوى صالح 2471207077277661  1
 

اسماعيل شرف ابراهيم مسعد اسماعيل 2471207077270721  2    

   احالم رشدى حسن محمد ابراهيم 2471207077272762  3

   احالم مصطفى السيد مرسى مصطفى 2471207077277201  4

  احمد اشرف محمد عدل حبيب 2471207077270326  5
 

  احمد عماد بسيونى عبد هللا غيط 2471207077270610  6
 

ماعيلاحمد مصطفى مصطفى ابراهيم اس 2471207077271243  7   
 

   ارواء ايمن سليمان سليمان الطحان 2471207077272414  8

   اروى سمير محمد ابراهيم سليمان 2471207077277612  9

   اسراء احمد عبد الوهاب معوض البساطى 2471207077272766  11

  اسراء السيد حسن هالل عبدهللا 2471207077270226  11
 

تاح السيد محمد البلقاسىاسراء السيد عبد الف 2471207077277772  12    

   اسراء جمال السيد حامد البسيونى محمود 2471207077270344  13

   اسراء جمعه فتحى احمد نجم 2471207077272063  14

   اسراء سامح ابراهيم معوض 2471207077270116  15

   اسراء سعيد على رجب شرابى 2471207077272674  16

القلشىاسراء كريم عباس  2471207077277160  17   
 

   اسراء ماهر السيد احمد محمد عبدهللا 2471207077272362  18

  اسراء محمد محمد ابوطويط 2471207077270676  19
 

  اسراء ناصر السيد محمد البيلى 2471207077270066  21
 

   اسماء ابراهيم عبد ربه حمريط 2471207077277664  21

ةغالىاسماء ابراهيم محمد ابو النجا 2471207077272227  22    

   اسماء اشرف حافظ محمد ابراهيم جابر 2471207077272333  23

   اسماء السعيد جالل محمد عطيه 2471207077272142  24

   اسماء حمادة السيد عبد الفتاح 2471207077272260  25
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 ( 2ام (               جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتظ              اللغت الؼربيت             قسن 
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  اسماء رجب رجب عبدالواحد 2471207077270203  26
 

   اسماء عبدالمنعم كامل احمد جاد هللا 2471207077271702  27

   اسماء عزت محمود محمد الشافعى 2471207077270262  28

   اسماء على عبد الرحمن على عمار 2471207077277446  29

  اسماء كمال محمد ابو الفتوح 2471207077272726  31
 

  اسماء محمد غريب الشناوى 2471207077272166  31
 

  االء انس شمس الدين ابراهيم شمس الدين 2471207077272126  32
 

   االء سالمه القطب سالمه سلطان 2471207077272670  33

   االء صبح محمد رمضان عبد المعبود 2471207077277126  34

   االء كارم محمود ضيف غازى 2471207077271777  35

  االء محمد احمد عبد الحليم دسوقى 2471207077272212  36
 

   االء محمد عبدالقادر فوده جاب هللا 2471207077277721  37

   االء مصطفى حمزه الخشوعى شرف 2471207077272222  38

   السيد طلبه السيد ابراهيم السيد البيلى 2471207077272014  39

   الهام احمد محمد حسن المغربل 2471207077272661  41

   الهام احمد محمد محمد 2471207077272221  41

ام كلثوم عبد الهادى عبد الباسط محمد  2471207077272426  42
 مرعى

 

 

النجار امانى عبدالعزيز عبدالفتاح احمد 2471207077270626  43    

  امانى عبدالغفار عبده عبدالغفار 2471207077270447  44
 

  امل السيد حلمى السيد على 2471207077270061  45
 

   امل عبدالسالم محمود هاشم 2471207077272731  46

   امنيه ابراهيم محمد ابراهيم جعوان 2471207077270423  47

   امنيه اشرف ابراهيم محمد عبده 2471207077272160  48

   امنيه سعيد على عبد ربه غازى 2471207077277261  49

   امنيه عبد السالم عبد اللطيف محمد حسن 2471207077277400  51
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 ( 3الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )            اللغت الؼربيت           قسن 
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  امنيه مختار احمد عبد هللا 2471207077270670  51
 

   اميرة يسرى حسين حسين الدهراوى 2471207077272771  52

   اميره بدران محمود حسن ابراهيم 2471207077277412  53

   اميره حسام ابوزيد ابراهيم مطاوع 2471207077270111  54

  اميره رمضان شحاته رمضان العساسى 2471207077272117  55
 

  امينه محمد احمد محمد عامر 2471207077272724  56
 

  انتصار محمد محمد درويش 2471207077277212  57
 

   اية رمضان كمال على عبدالعزيز 2471207077270722  58

   ايمان ابو السعود فهيم ابوالسعود 2471207077277627  59

   ايمان احمد ابراهيم عبد الخالق شهاب 2471207077270764  61

  ايمان الصافى عبد هللا محمد سالم 2471207077277763  61
 

   ايمان ايمن فتح هللا مصطفى الجندى 2471207077270602  62

   ايمان رضا على على زغلول 2471207077270722  63

   ايمان عادل ابراهيم السعيد خليل 2471207077272172  64

   ايمان محمود السيد بدر الحناوى 2471207077272604  65

   ايمان هانى عبدالمعز يوسف 2471207077277761  66

  ايمان يحى صابر احمد نجم 2471207077277427  67
 

   ايه جمال سعد عبد البارى الالطه 2471207077277120  68

  ايه رضا محمد محمد ابوالعطا 2471207077272016  69
 

الدين فرحات محمدايه شرف  2471207077277220  71   
 

   ايه طه ابو الفتوح حسن فرج 2471207077270466  71

ايه عبد الرحمن عجمى عبد الحميد  2471207077270607  72
 العجمى

  

   ايه محمد عبد السالم درويش نصار 2471207077277674  73

   ايه محمد مصطفى عز الدين 2471207077272671  74

وقى جميل خليلبسملة جميل الدس 2471207077270111  75    
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 (4الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )       اللغت الؼربيت                  قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  بسنت اشرف محمد رمضان 2471207077270260  76
 

   جمال عبدالناصر على عبدالستار 2471207077272201  77

   جهاد السيد سعد جاب هللا ابراهيم 2471207077270113  78

   جيهان ابراهيم الزمقان ثابت حسين 2471207077277214  79

  جيهان السيد محمد اسماعيل 2471207077270112  81
 

  حسن ابراهيم حسن ابراهيم جمعة 2471207077270023  81
 

  حسناء اسماعيل زكريا الجداوى 2471207077272272  82
 

   حسناء جمعة رياض سليم 2471207077270024  83

   حسناء عبد الناصر مسعود عويضه ابراهيم 2471207077272464  84

   حسناء مدحت حسن عبدالرؤف حسن 2471207077270310  85

  حنان عبد هللا السيد على المرسى 2471207077272723  86
 

   حنين ماهر فوزى محمد 2471207077277416  87

   خلود طارق يوسف عوض ابوسكين 2471207077272144  88

   داليا احمد الشحات احمد ندا 2471207077277102  89

   دعاء محمود محمد حسن عبد الواحد 2471207077272766  91

   دنيا رضا عبدالمؤمن البشير السيد 2471207077270323  91

ق محمد صبرى محمود المتولى ديانا طار 2471207077272402  92
 الصباغ

 

 

   دينا عبدالبديع السعودى المنشاوى فرج 2471207077272471  93

  رانيا احمد محمد السيد قاسم 2471207077270466  94
 

  رانيا جبريل حامد محمد رحيم 2471207077277722  95
 

   رحاب عبد الفتاح محمد شاهين ابو دنيا 2471207077272621  96

   رحاب محمد حسيب عبد المقصود 2471207077270262  97

   رنا ثروت صفوت الحمادى سيد احمد 2471207077270160  98

   رنا عادل محمد على دياب 2471207077270321  99

   روان فوزى كامل قطب الشعراوى 2471207077272136  111
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 ( 5الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        اللغت الؼربيت                    قسن 
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  ريحاب محمد محمد ابراهيم المشتولى 2471207077272232  111
 

   ريم حسن رجب عبدالحميد بركات 2471207077272706  112

بد السالم محمد خليلريم خليل ع 2471207077272062  113    

   زهراء مصطفى على السيد العزابى 2471207077271020  114

  زينب على النبوى على 2471207077270721  115
 

  ساره عبد الغنى صبحى عبد الغنى 2471207077277367  116
 

  ساره عزت السيد ابو الفتوح مرسى 2471207077277233  117
 

ميدهساره على محمد عطوه ح 2471207077272700  118    

   ساره محمد عبده محمد عبد الفتاح 2471207077270623  119

   سحر محمد يوسف همام عبده 2471207077277161  111

  سعاد محمد الحسينى جابر 2471207077270312  111
 

   سعيد سمير السعيد حلمى غزال 2471207077270216  112

   سعيده شهاب الدين جمعه الشيخ 2471207077272726  113

   سلمى مسعد محمود اسماعيل العدوى 2471207077277402  114

   سماح عبدالفتاح كامل عبدالفتاح 2471207077272747  115

   سماح محمد عز الدين عبد الحميد 2471207077277276  116

  سمر جمال محروس عثمان 2471207077277631  117
 

   سمر زكريا ابراهيم السيد عاصى 2471207077270177  118

ية مصطفى محمد احمدسم 2471207077270462  119   
 

  سمير عبده يوسف عبده السناط 2471207077277611  121
 

   سميره عبدالموجود فؤاد محمد طاجن 2471207077270126  121

سميه سامى نصحى زياده احمد  2471207077270116  122
 ابوالمجد

  

   سهام محمد سعيد بسيونى محمد خير هللا 2471207077277223  123

يلة هانى نجيب فؤاد محمدسه 2471207077272677  124    

   سوزى صالح احمد مصطفى زوبع 2471207077277037  125

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

6 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 ( 6الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        اللغت الؼربيت                    قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شروق ابراهيم دياب موسى شعنون 2471207077277026  126
 

   شروق محمد فهمى عبد العزيز عليبة 2471207077272216  127

   شمس سعد السعيد عبدالمقصود 2471207077272727  128

   شيماء عبد الواحد محمد عبد الحى المكاوى 2471207077277171  129

اسط حسن حسنشيماء عبدالب 2471207077270214  131   
 

  شيماء محمد عبدالحميد ابوالسعود المحص 2471207077271004  131
 

  شيماء يحيى عبد الواحد يحيى الفقى 2471207077270126  132
 

   صابرين محمد محمود احمد ابوالمجد 2471207077270431  133

   عائشة وائل عبداللطيف عبدالرازق غازى 2471207077272467  134

امر سعيد حافظ محمد طايعع 2471207077277261  135    

  عبد الرازق يوسف فرحات رمضان فرحات 2471207077270037  136
 

   عبد السالم محمد عبد السالم محمد الخولى 2471207077270677  137

   عبدالرحمن عالء محمد محمد شرف 2471207077270207  138

   عبير رمضان ابوالعباس عبدالقادر 2471207077270216  139

   عبير عزالدين عبدالجليل حميدة 2471207077272746  141

  عال ياسر عالم خليفه 2471207077270261  141
 

   علياء خالد عبدالفتاح على ابوريده 2471207077272211  142

  علياء على محمد شرابى 2471207077272276  143
 

  غادة فتوح ابوالفتوح عبدالهادى 2471207077270142  144
 

د التواب الرمسيسىغاده عادل عب 2471207077272624  145    

   غاده هانى صالح انورالعبد 2471207077270766  146

   فاطمة صبرى معوض كامل قنديل 2471207077272726  147

   فاطمة عبد القادر محمد السيد 2471207077277207  148

   فاطمه المحمودى عبدالعزيز جمعه 2471207077270116  149

د هللافاطمه رمضان جاب هللا عب 2471207077271172  151    
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 ( 7الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                          اللغت الؼربيت   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فاطمه محمد فريد على البنا 2471207077270042  151
 

   فاطمه مصطفى شفيق محمد المرسى 2471207077277401  152

   لمياء شاكر كمال عبدالغنى مرسال 2471207077272030  153

   متاع عزوز حسن ابراهيم ابو العال 2471207077277211  154

  محمد احمد محمد ناصر 2471207077277620  155
 

محمد عبد الحميد السعيد عبدالحميد  2471207077277214  156
 عامر

 

 

  محمد على مرسى على البنا 2471207077277617  157
 

   محمد عيد عبدالعزيز محمد دويدار 2471207077271716  158

   محمد مرسى محمد ابوالسعود السخاوى 2471207077272221  159

   محمود عالء عبد الحليم قاسم 2471207077270220  161

  محمود محمد عبد الحميد الشاملى 2471207077272432  161
 

   مروه عبدالوهاب عبدالعظيم عوض 2471207077270341  162

   مريم ابراهيم ابراهيم ابراهيم مصطفى 2471207077272347  163

   مريم عباس على عمر الجزايرلى 2471207077272232  164

   مصطفى رفعت ابراهيم سلوم 2471207077272271  165

   منار عبد الخالق على عبد الخالق جاد سمره 2471207077272217  166

  منار على اسماعيل محمد جوده 2471207077270672  167
 

   منار فؤاد قطب االزلى 2471207077270412  168

  منار محمد السيد محمد الحمراوى 2471207077270722  169
 

  منال الطحاوى السعيد الطحاوى 2471207077272742  171
 

   منى صبرى محمد الحنفى 2471207077270061  171

عبد التواب سالم منى متولى مسعد 2471207077272711  172    

   منى محسن جمال الدين مصطفى النجار 2471207077277261  173

   منى يوسف سعد خليفة 2471207077277721  174

   مها حسن احمد ابوابراهيم 2471207077271710  175
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 (8(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتظام              اللغت الؼربيت               قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   مى خالد عبد المنعم عبد السالم هليل 2471207077272303  176

   مياده محروس مبروك على مهنا 2471207077272776  177

   نادية حبشى محمد غباشى عبد المعطى 2471207077277147  178

  ناهد حجاج محمد عبد الكريم 2471207077270176  179
 

  نجالء ابراهيم محمود احمد يسين 2471207077270301  181
 

  ندا خالد البيلى محمد جاد 2471207077270163  181
 

   ندا محمد صالح محمد حسن 2471207077277176  182

   ندى السعيد عبد الباقى رياض 2471207077277600  183

   ندى امجد ابراهيم مصطفى حسين 2471207077272401  184

  ندى بسيونى محمد شاهين 2471207077270442  185
 

   ندى حسنى حمزه السيد الشحات 2471207077272412  186

   ندى رزق محمد عباس جلو 2471207077277762  187

زيتون ندى عبد الجواد محمد محمد 2471207077277464  188    

يم ابو خليفهندى محمد يوسف ابراه 2471207077270647  189    

   نرمين السيد ابراهيم ابراهيم عويضه 2471207077272461  191

  نرمين هاشم بكر القواس 2471207077277661  191
 

   نهلة عبد الحميد عبد الونيس عبد الحميد 2471207077272237  192

  نورا رضا عاطف محمد السيد 2471207077277203  193
 

حمدنورهان حماده منير م 2471207077272741  194   
 

   نورهان عاطف السيد محمد خميس 2471207077277263  195

نورهان عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم عبد  2471207077270106  196
 الحميد

  

   نورهان عالم محمد محمود المحالوى 2471207077270177  197

   نيره البسيونى بلتاجى محمود شلبى 2471207077277162  198

حمد حسن على مننيفين م 2471207077270471  199    

   هاجر ابراهيم جمعه حسين البدوى 2471207077272222  211
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 ( 9الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )              اللغت الؼربيت               قسن 

 ـرافاًصــــــ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   هاجر محمد ابراهيم عباس احمد 2471207077270006  211

   هاجر محمد عبد العزيز حافظ الحناوى 2471207077272666  212

   هدى السعيد حسن سيداحمد البنا 2471207077272170  213

  هناء عبد العزيز احمد عبد الحميد 2471207077272414  214
 

داتهند ابراهيم بدايه محمد سا 2471207077272122  215   
 

  هند رفيق محمد سليمان 2471207077270167  216
 

   هند محمد محمد عثمان شرابى 2471207077272721  217

   هيام عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالفتاح 2471207077272744  218

   وفاء هانى مصطفى الهرش 2471207077270616  219

  يارا عبد الحميد على بسيونى غانم 2471207077272366  211
 

   يارا على عبده على العباسى 2471207077277612  211

   ياسمين سمير محمد السيد الزلوع 2471207077277364  212

   ياسمين عسران رفعت حسن ابراهيم 2471207077272200  213

   ياسمين مجدى مختار الحطاب 2471207077271012  214

   ياسمين محمد عبده محمد ابراهيم 2471207077272016  215

  ياسمين هالل خليل السباعى القصراوى 2471207077277122  216
 

   يوسف السيد يوسف السيد الشرنوبى 2471207077272311  217

 جدوىــــوى هستــــولــــــالب حمــــــط

   دنيا عبدالتواب محمد عبدالمقصود 2471207027273761  218

   فلاير جمال عبدالجليل شيبوب على 2471207027273766  219
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 (11الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                         اللغت الؼربيت   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   احمد محمد محمد بركات سويلم 2471207267272166  221

   ايه محمد خضر على ابراهيم 2471207267272266  221

   جيهان اشرف عبدالقادر الششتاوى 2471207267271010  222

  رحاب عبدالمطلب احمد محمودعليوه 2471207267277130  223
 

  شيماء محمد ابراهيم على جاد الرب 2471207267277126  224
 

  عبدالرحمن سعد ابوالعنين محمود عبدالعال 2471207267271022  225
 

   محاسن محمود عبد الفتاح محمد خضر 2471207267277011  226

   محمد اسماعيل محمد احمد اسماعيل صبح 2471207267271171  227

   محمد السيد فواد مرشدى عليوه 2471207267271261  228

  محمد صالح السعيد طلبة 2471207267277226  229
 

   محمد وليد فتحى عبد الوهاب 2471207267272763  231

   ندى رضا عبدالسالم السعيد الصاوى 2471207267272002  231

   نور السيد صبحى طلبه قنديل 2471207267271702  232

   نورا على على محمد احمد 2471207267277466  233

   هدى ابراهيم احمد حسن صابر 2471207267272141  234

 لالػــــــــادة فرصت اولـــــي  هي اخلــــارجطــــــالب بـــاقــــــوى 

  اميره حماده السيد عبيد 2471207267272134  235
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 ( 11(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب                         اللغت الؼربيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  سلهسل

  احمد رجب على احمد الحسانين 2471207077271022  236
 

   اسراء رضوان عبدالحى محمد عليمى 2471207077272061  237

   الشيماء ابراهيم محمد ابراهيم 2471207077270732  238

يد فتحى حسيناميره حسام الدين الس 2471207077271002  239    

  رانيا السيد محمد حامد محمد 2471207077277122  241
 

  ريم خالد على مرسى الغبارى 2471207077272122  241
 

  ريم مصطفى السعيد غازى مصطفى 2471207077272413  242
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 ( 11(               جلٌت رقن )  اللغت الؼربيت                         الئحت جديدة ) اًتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

د عمرساره وائل ابوزيد اسماعيل محم 2471207077271001  243    

   عبد الحميد حسن حافظ محمد احمد 2471207077271016  244

   عبدالحميد حمدى يوسف احمد عمر 2471207077270332  245

  غاده رجب محمد عبدالكريم خضر 2471207077270661  246
 

   فؤاد ياسر فؤاد عبد هللا احمد شيخون 2471207077277634  247

ابوشعيشع محمد ناصر عبد هللا بدير 2471207077271720  248    

   محمد وائل محمد على الدين 2471207077277204  249

   معاز مسعد محمد مسعد نجا 2471207077272461  251

   همس نضال الشوربجى ابراهيم درغام 2471207267270032  251

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   احمد صابر عبدالسالم ابراهيم 2471207267271102  252

  احمد ماهر محمود بسيونى 2471207267271136  253
 

  امل نادر رشدى محمد البسيونى 2471207267270427  254
 

   امنيه كامل فهمى على البرنوجى 2471207267270613  255

   دعاء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مطر 2471207267270661  256

   سالم عبده محمد الفتيانى 2471207267272626  257

   سمر رسمى على عبد العاطى على مبروك 2471207267272664  258

   ماجده محمد صبرى المرسى النجار 2471207267270106  259

   محمود صالح محمد عبدالرءوف 2471207247272161  261

   محمود عبدهللا حسن محمد الشافعى 2471207267270172  261

   مصطفى الشناوى سعيد محمد المسيرى 2471207267270406  262

   مصطفى محمود بسيونى عوض بالل 2471207267270134  263

   مهند خالد بسيونى عبدالفتاح 2471207267271722  264

   مى مجدى جالل محمود الشافعى 2471207267270420  265

   نداء محمد ابراهيم عبدالعال احمد 2471207267270011  266
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 ( 12جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  الئحت            اللغت االجنليزيت           قسن  

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابتسام على محمد عبده سليمان 2471207077277362  1
 

   احمد السعيد على حسن منصور 2471207077270223  2

د ابو العزاحمد السيد ابراهيم السي 2471207077272601  3    

   احمد رشدى ابراهيم متولى العطار 2471207077272222  4

  احمد طه جمعه على خضر 2471207077272312  5
 

  احمد عادل البيلى عبد الحميد حموده 2471207077272321  6
 

  احمد عبد العاطى محمد السعيد غازى 2471207267272041  7
 

سيونىاحمد عبدالفتاح احمد ب 2471207267272124  8    

   احمد عبدالفتاح عبدالقادر محمد 2471207077270622  9

   احمد عالء الدين فتحى محمد الجندى 2471207267272663  11

  احمد عماد حمدى حامد الدوانسى 2471207077272621  11
 

   احمد مبروك حسن احمد صالح 2471207077271114  12

   احمد محمد السيد محمد بالل 2471207267272437  13

   احمد محمود بسيونى النجار 2471207077272637  14

   احمد محمود محمد السيد فوده 2471207077272211  15

   اروى محمد محمود كامل محمد حسن 2471207077272661  16

  اسامه محمد ابراهيم عيد ابو جمعه 2471207077272214  17
 

   اسراء الهوارى عبد الفتاح احمد الجيزاوى 2471207077272121  18

  اسراء طارق عبدالعزيز سعد الدقدوقى 2471207077272112  19
 

  اسراء عطيه محمد الشيوى 2471207077272620  21
 

   اسراء على احمد على ريحان 2471207077270472  21

   اسراء محمد احمد سيد احمد الجعيصى 2471207077270162  22

   اسراء محمود ابوالسعود النحراوى 2471207077272221  23

   اسراء محمود رزق غنيم 2471207077277664  24

   اسراء مصطفى متولى على محمد 2471207077270072  25
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 (13الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )       اللغت االجنليزيت                  قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسالم محمد احمد عيسى البدالى 2471207077270122  26
 

   اسماء امين صديق رزق المرشدى 2471207077272316  27

   اسماء خالد محمد على القلشى 2471207077272742  28

   اسماء رجب محمد عبدالجليل العنتبلى 2471207077272166  29

المه عبدالحميد معوض حسن اسماء س 2471207077272211  31
 العطار

 

 

  اسماء عيسى عيسى سعد 2471207077272263  31
 

  االء الشربينى محمد البندارى النجار 2471207077270776  32
 

   االء العزيزى فريز ندا 2471207077271207  33

   االء ماجد محمد السيد محمد 2471207077277114  34

ده عمر سلوعالزهراء السعيد عب 2471207077272642  35    

  السعيد ابراهيم احمد ابراهيم المنسى 2471207077277711  36
 

   السيد على السيد غازى زهران 2471207077277222  37

   الشيماء شعبان على مصطفى القربه 2471207077270161  38

   امنيه احمد السعيد على عطيه 2471207077270710  39

ى سدينامنيه جمال محمود عل 2471207077277760  41    

   امنيه عبدالرؤف عالم السيد محمد شعيشع 2471207077277712  41

  امنيه عصام محمد اسماعيل سالمه 2471207077272114  42
 

   امنيه فضل هللا محمد محمد النجار 2471207077277661  43

  اميرة محمد عبدالوهاب محمود العزب 2471207077270134  44
 

حمد السيد الحميراميره جمعه م 2471207077277304  45   
 

   ايمان اشرف محمد محمود المغنى 2471207077271246  46

   ايمان السيد حسين مصطفى حسين 2471207077272133  47

   ايمان حاتم السيد السيد شعالن 2471207077272236  48

   ايمان سامى عبد الموجود خليفه ابراهيم 2471207077272702  49

عبد المنعم مصطفى عكاشهايمان سمير  2471207077270661  51    
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 (  14الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          اللغت االجنليزيت               قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ميد يونس عمر موسىايمان عبدالح 2471207077277427  51   
 

   ايمان عطا هللا عبد الوهاب حامد 2471207077270610  52

   ايمان محمد بسيونى مغازى ابو اليزيد 2471207077272163  53

   ايمان نصر خليل جاد غنيم 2471207077272312  54

  ايه اسامه احمد احمد محمد عيسى 2471207077277271  55
 

د حسن جمعهايه السيد محم 2471207077272613  56   
 

  ايه ايمن حمدى يوسف ابراهيم 2471207077270124  57
 

   ايه عبدالنبى مصطفى محمد الفار 2471207077272646  58

   ايه عماد احمد احمد ابو جبل 2471207077277064  59

   بسمه ابراهيم عبد المقصود محمد الحداد 2471207077272721  61

د محمد زيدبسمه عاشور احمد فؤا 2471207077277622  61   
 

   بسنت ايمن عبدالستار محمد الماوى 2471207077270121  62

   بسنت عماد محمد محمد بركات 2471207077272111  63

   بسيونى عبدالنبى وفا عبدالنبى الطباخ 2471207077271212  64

بالل عبد العزيز عبد النبى عبد الرؤف  2471207077272321  65
 محسن

  

طيه زكى عطيه زخارىجون ع 2471207077272343  66    

  حبيبه اشرف فاروق محمد الجريدى 2471207077271116  67
 

   حبيبه صبرى فتح هللا ذكى حماد 2471207077272617  68

  حبيبه مصطفى السيد يوسف وسواس 2471207077270121  69
 

  حسناء رضا فرحات على ناصف 2471207077272712  71
 

اححسناء رضا مرسى السو 2471207077277632  71    

   حمدى احمد عثمان حفناوى 2471207077271113  72

   حمديه نصر الدين احمد الصاوى 2471207077271120  73

   حنان صبحى محمد العبد المغازى 2471207267271062  74

   حنان محمد الحسينى حسن ابو البهى عطيه 2471207077272714  75
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 ( 15الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                    يت      اللغت االجنليزقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  حنان محمد حسن بسيونى حسن 2471207077272220  76
 

   حنان محمد رفعت ابوبركه 2471207077271122  77

   حنان محمد منصور ابراهيم منصور 2471207077277067  78

   حنين اشرف عبد الجليل مصطفى حمامو 2471207077272466  79

  حنين رضا ابراهيم خليفه الفقى 2471207077272142  81
 

  خالد عبد هللا ابراهيم موسى على 2471207077272606  81
 

  خالد محمد عبد العزيز سعيد 2471207267277622  82
 

   خلود احمد ابراهيم عبدالهادى الصعيدى 2471207077277623  83

   دعاء احمد يونس احمد بديوى 2471207077272601  84

   دعاء سمير عبد هللا محمد الصوفى 2471207077272763  85

  دعاء مصطفى ابراهيم درويش عامر 2471207077272120  86
 

   دنيا احمد عبد الوهاب احمد البحراوى 2471207077272142  87

   دنيا اشرف وجيه البيلى عبد الحميد 2471207077271121  88

   دنيا عبدالعزيز يونس محمد سيد احمد 2471207077277463  89

   دنيا محمد خليل على الدبابى 2471207077277130  91

   دنيا محمد ناجى محمود سرحان 2471207077272234  91

  دنيا منتصر خلف هللا محمد 2471207077270147  92
 

   ديانا احمد فهمى على مبارك السحماوى 2471207077272621  93

  دينا اسامه عبد الجواد صالح 2471207077272106  94
 

  دينا لطفى محمود حسنى الغباشى 2471207077270230  95
 

   رانيا احمد ممدوح احمد سليم 2471207077272672  96

رانيا مجدى عبد الوهاب عبد الرحمن  2471207077270240  97
 عطيه

  

   رانيا مصطفى على النشرتاوى 2471207077272626  98

   رانيا منصور حميده حميده سليمان 2471207077277131  99

   رحاب احمد عبدالمنصف قطب عليبه 2471207077272123  111
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 (16رقن ) الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت                  اللغت االجنليزيت      قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رحمه رافت عوض احمد وهدان 2471207077270232  111
 

   رحمه صالح عبده الصاوى عوض 2471207077272143  112

   رحمه على بهنسى عبدالفتاح محمد 2471207077270226  113

اجح محمودرنا محمد ابور 2471207077277216  114    

  رنا ياسر خليل سيد احمد الشيخ 2471207077272103  115
 

  رنيم محمد على على حسين 2471207077272701  116
 

  روان الرفاعى كمال السيد مصطفى 2471207077277417  117
 

   روان شهدى محمد ابراهيم مقلد 2471207077272110  118

   روان محمد ابراهيم زيان 2471207077277627  119

   روايح عالء محمد ابوالعنين عطيه 2471207077277737  111

  ريم اشرف محمد محمد ابوزيد 2471207077272202  111
 

   زهراء المتولى السعيد ابراهيم الصعيدى 2471207077271141  112

   زياد عبدهللا عبد الرسول احمد 2471207077277231  113

   زيزى البدراوى عبدالمنجد حجازى 2471207077270777  114

   سارة احمد عبدالوهاب طة محمد جالل 2471207077277234  115

   سارة حامد محمود ابراهيم 2471207077277031  116

  سارة عبد هللا المحمودى عبد هللا 2471207077270311  117
 

   سارة عبدالحميد على عبدالحميد محمود 2471207077272761  118

ال احمدساره ابو العال عبد الحميد ابو الع 2471207077277421  119   
 

  ساره شامخ شعبان االزلى 2471207077272771  121
 

   ساره عمر عبدالعزيز السيد احمد 2471207077272611  121

   ساره محمد عبدالمنعم امين عبدالوهاب 2471207077270222  122

   سالى محمد ابراهيم احمد محروس 2471207077277607  123

   سالى محمد على محمد اللبودى 2471207077272133  124

   سلمى محمد عبد الرؤف محمد السيد نجم 2471207077272340  125
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 ( 17الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                        اللغت االجنليزيت  قسن 

 افاًصـــــــر حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  سماح صبرى عبدالكريم مرعى عاشور 2471207077272204  126
 

   سميه عبد العال محمد على حسين الفار 2471207077272223  127

   سهيله ابراهيم السيد ابراهيم السيد 2471207077272761  128

   سهيله جمال على عبدالحميد فراج 2471207077272640  129

ابو يوسف سهيله غريب السيد على 2471207077272161  131   
 

  سهيله فرج سعد معوض العيسوى 2471207077271127  131
 

  شاهنده حسن عبده النحاس 2471207077270610  132
 

   شروق اشرف ابو الفتوح محمد غازى 2471207077272221  133

   شروق السيد بدران بدير المرسى 2471207077272741  134

   شروق راشد الزين مصطفى 2471207077270212  135

  شيرين محمد مصطفى عطيه القرضاوى 2471207077272164  136
 

   شيماء حامد حلمى حسن الشربينى 2471207077270671  137

   شيماء خالد حمدين يوسف عاشور 2471207077272666  138

   صفاء السيد محمود يوسف خاطر 2471207077270244  139

   طارق مسعد السيد درويش الغايش 2471207077271262  141

   عائشه رافت فهمى عبد الغنى على 2471207077277426  141

  عاصم عاطف حسن ابراهيم عابدين 2471207077277003  142
 

   عبد الرحمن راضى خلف عبد الرحمن محمد 2471207077271111  143

  عبدهللا حاتم محمد حسن عبدالخالق 2471207077272224  144
 

  عبير محمود عبد الغنى ابو الفتوح زغلول 2471207077272374  145
 

   عفاف السيد حسن سالم 2471207077272213  146

   عفاف عصام رمضان الدسوقى على 2471207077272210  147

   عالء الدين على محمد على الطباخ 2471207077270014  148

   عالء رضا عبدالصمد عبد السالم عبدهللا 2471207077272107  149

   على على مرعى عبدالرازق غنيم 2471207077277247  151
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 ( 18الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )     اللغت االجنليزيت                     قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  علياء عبدالمنعم عبدالبر حسن الحصرى 2471207077272140  151
 

   عمر السيد محمد حسن موسى 2471207077277231  152

   عمر محمد يونس محمد عرفات 2471207077272233  153

   عمرو احمد العرابى الحمادى البيومى 2471207267271172  154

  عمرو قطب خضر محمد قطب هللا 2471207077270211  155
 

  غادة ابراهيم على عبد القادر 2471207077277726  156
 

اده محمد احمد محمد القرنشاوىغ 2471207077272311  157   
 

   فاطمة ياسر غريب كمال المغازى الشرقاوى 2471207077270111  158

   فاطمه الزهراء مؤمن فرج فرج سعيد 2471207077272722  159

   فاطمه فتح هللا ابو المكارم من 2471207077277711  161

  فاطمه محمد غازى محمد على الصاوى 2471207077272716  161
 

   فاطمه محمود بسيونى محمود عقبه 2471207077277210  162

   فرح محمود فوزى ابراهيم محمد 2471207077270111  163

   فردوس ابراهيم عبدالرازق طه محمد 2471207077270232  164

   فيروز فتحى ابوالعطا على خليفة 2471207077270221  165

   كريم ابراهيم سعد بهنسى 2471207077277013  166

  كريم محمد سعد خاطر 2471207077272162  167
 

   مارى نبيل رزق ايوب عوض هللا 2471207077277126  168

  مايسه محمد محمد عابدين السيد مهنا 2471207077277704  169
 

  محمد احمد محمد محمود 2471207267277663  171
 

   محمد اسالم محمد طه على الوكيل 2471207077277261  171

محمد على محمد اسماعيل محمد 2471207077271202  172    

   محمد جوده مسعود عبدالجواد 2471207077277232  173

   محمد حسن الزمزمى احمد هيبه 2471207077272263  174

   محمد رفيق عبد العزيز محمد يونس 2471207077272101  175
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 (19(               جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتظام                     اللغت االجنليزيت    قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد صالح حسين الدماطى 2471207077272611  176
 

   محمد عبد المعطى محمد احمد 2471207267277677  177

   محمد عالء الدين عبد العظيم محمد 2471207077272311  178

   محمد على منشاوى جمعه الساكر 2471207077270324  179

  محمد محمود احمد عبدهللا 2471207267277600  181
 

  مديحه باسم ممدوح محمد 2471207077277414  181
 

  مريم اشرف عبد السالم محمد المغربى 2471207077270637  182
 

   مريم عماد حمدى محمد يوسف الحكيم 2471207077277376  183

م محمد السيد السيد بدر الدينمري 2471207077272161  184    

محسن اسماعيل شعبان غانممنارالسعيد  2471207077272143  185    

  منار محمد امين السيد عمرو 2471207077277210  186
 

   منال رمضان محمد على عشرى 2471207077270204  187

   منة هللا عماد السيد بيومى الشيخ 2471207077272602  188

هللا محمد متولى ابراهيم شرف الدينمنه  2471207077272120  189    

   منى السيد فهمى شوشه 2471207077272720  191

   مياده ابراهيم احمد عبدالحميد غازى 2471207077277412  191

  مياده على عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2471207077277173  192
 

   نانسى حامد رزق حامد خاطر 2471207077272224  193

  نجوى عبدالحميد السعيد ابوالعال حميد 2471207077270234  194
 

  نجوى محمود متولى احمد خليفه 2471207077272602  195
 

   ندا رمضان احمد على ابو العنين 2471207077272760  196

   ندا مبتدى شوقى فتح هللا شنب 2471207077277666  197

   نداء ابراهيم سيد احمد نميله 2471207077277321  198

دى احمد نبيه محجوبن 2471207077272626  199    

   ندى السيد عبد السالم بسيونى داود 2471207077277420  211
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 ( 21الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                اللغت االجنليزيت        قسن 
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  ندى محمد محمود احمد عاشور 2471207077270272  211
 

   ندى هانى رمزى عبدالمنعم عطيه 2471207077277167  212

   نرمين العربى سعيد عثمان 2471207077271140  213

   نسمة السيد محمد عمر الخطاب 2471207267277027  214

وعنهال كمال عبد الكريم رمضان مطا 2471207077272262  215   
 

  نورهان ابراهيم رفعت السيد 2471207077271247  216
 

  نورهان احمد يوسف غازى يوسف 2471207077271226  217
 

   نورهان حماده عيسى ابراهيم محسن 2471207077272714  218

   نورهان خالد منصور بيلى منصور 2471207077272733  219

لوكنورهان عبد الغفار رجب عبد الغفار زع 2471207077272626  211    

   نيره حسن خضر حسن جادهللا 2471207077277222  211

  هاجر السيد عبد القادر عطيه السيد 2471207077277227  212
 

   هاجر شريف الشاملى بدر خفاجى 2471207077277223  213

   هاجر فهمى عبدهللا ابراهيم حنور 2471207077270261  214

   هايدى احمد ابراهيم محمد 2471207077272336  215

   هايدى هانى سليمان محمد سليمان 2471207077277460  216

   هبه جميل ابراهيم عبدالفتاح البنا 2471207077272767  217

  هدير على امين محمد حسين 2471207077272223  218
 

   هدير عيسى السيد فرج السيد 2471207077272230  219

  هنا محمد صالح الدين اباظه 2471207077277243  221
 

  هند عدلى عبد الرسول بهجت الكومى 2471207077272312  221
 

   وسام شفيق جالل عبد هللا حواش 2471207077271122  222

   وسام عبد الحكيم خضر ابو نار 2471207077277216  223

   وسام عبدالفتاح عبدالعزيز على عبد الفتاح زرد 2471207077277211  224

   وسام مصطفى محمد على مصطفى 2471207077270241  225
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 ( 21الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                  اللغت االجنليزيت       قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  وفاء سالم محمود سالم دهبيه 2471207077272166  226
 

   والء جهاد محمد بدرالدين 2471207077277266  227

   يارا سعد ابراهيم على ابوخشبة 2471207077270262  228

   يارا محمد عبد الفتاح الراعى جبريل الخيال 2471207077271116  229

  ياسمين خالد فهمى عبدالعزيز محمد 2471207077272711  231
 

  يمنى محمد جمال الدين احمد جاد 2471207077272361  231
 

 حمــــــولــــوى هستــــجدوىطــــــالب 

   شيماء وجدى ابوالفتوح محمد على 2471207027273206  232

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

  اسالم عبدالمنعم جالل احمد مبروك 2471207267277441  233
 

   اسماء محمد عبدالحليم السيد المغازى 2471207267272216  234

النميرى سعد عطاهلل رانيا 2471207267270721  235   
 

  فارس محمد عبدالحميد البيلى ابراهيم 2471207267277661  236
 

   منة هللا خليفه محمد يونس البحيرى 2471207267277221  237

   منى عماد السعيد محمد ابراهيم قرمز 2471207267272021  238

   منى ياسر عبد الحميد عباس 2471207267271047  239

ى هانى جمعه يونس الدسوقى الكسبانهايد 2471207267272064  241    

   يارا يسرى صادق محمد محمود 2471207267277661  241

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي   هي اخلــــارج

   احمد بالل عبد الشافى محمد خفاجه 2471207217270224  242

   فضيله محمد ابوالنضر بريش 2471207267271716  243
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 ( 22(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب  اللغت االجنليزيت                     قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

مراحمد غريب محمد كامل ع 2471207077277146  244   
 

  امانى عادل فتح هللا الشبكى مصطفى 2471207077270060  245
 

  اميره احمد محمود الشربينى 2471207077272476  246
 

   اميره عبد الرحمن عبد العزيز سالمة السالمى 2471207077277141  247

   ايه محمود سعد نصر السنهورى 2471207077270632  248

يمحبيبه يسرى على ابراه 2471207267270210  249    

   دنيا احمد محمد احمد 2471207077272471  251

  دينا حسن حسن حسن ابو عمر 2471207077271212  251
 

  ريمان محمد عبدالستار مصطفى النمر 2471207077270147  252
 

   ساره محمود محمود البيلى 2471207077272412  253

   سميه عبد الفتاح يحيى محمد تغيان 2471207077271133  254

   شرين رضا عبدالعظيم رمزى حامد 2471207077270342  255

  شيماء خالد على حسن مسعود 2471207077270716  256
 

   عائشه عبد العاطى عبد الحميد عبد العاطى 2471207077270126  257

   عزه خليفه على ابراهيم 2471207077272060  258

   كوثر ماجد عبدالموجود محمد ابراهيم 2471207077270724  259

   مازن شوقى محمدى سيد كديرة 2471207267270122  261

   مالك عماد عبد الغنى حميده ابراهيم 2471207077271121  261

  محمد احمد عبد الدايم سليمان اسماعيل 2471207077271132  262
 

   منار سالمه رمضان الحانوتى 2471207077270663  263

  منار شحاته شحاته شحاته على 2471207077270730  264
 

  مى ياسر ماهر احمد النجار 2471207077272020  265
 

   ميرنا وليد المحمودى عبد هللا 2471207077272263  266

   نانسى هشام عبده رجب احمد النشار 2471207077270164  267

   ندا عالء عبد الحميد متولى النجار 2471207077270060  268
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 ( 23(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساباللغت االجنليزيت                       قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  هبه عبد الموجود عبد الجليل يونس 2471207077277164  269
 

  والء احمد ابراهيم احمد شحاته 2471207077270446  271
 

فعت محمد سيف ودنوالء صفوت ر 2471207077270040  271   
 

   يمنى مصطفى محمد مصطفى الخولى 2471207077272404  272

 ا )هستجدوى (ـــــالث ػليـــؤهـــالب هـــــــط 

   ايمان محمد عوض السيد مرسى 2471207077271141  273

   باسم اشرف محمد مصطفى 2471207077271130  274

  رشا سليم عبدربه عثمان 2471207077271242  275
 

   كريم طاهر على اسماعيل 2471207077271123  276

  محمد فايز عبد المقصود عصفور 2471207077271126  277
 

  محمود محمد مصطفى غلوش 2471207077271124  278
 

 طـــــالب هـــؤهـــالث ػليـــــا بـــاقـــوى لالػـــــادة 

   احمد السيد احمد عبداللطيف الصعيدى 2471207267271266  279

   هند محمد السيد احمد عمار 2471207267271321  281

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   ابراهيم رضا مصطفى خطاب 2471207267271420  281

   ساره عبدالرحمن طه عبدالرحمن المستكاوى 2471207267271761  282

   عادل حسن محمد حسن غنيم 2471207267271166  283

بخيت محمدعمر محمد احمد  2471207267271312  284    

   محمد رجب حسنى رجب مرسى 2471207267271012  285

   ناير اشرف منير جرجس 2471207217270223  286
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  ابتسام على سليم على ابوموتة 2471207077277034  1
 

   احالم عبدالفتاح فتحى سليمان عوض هللا 2471207077272272  2

   احمد حمدى عبد الرازق ابراهيم ابو حطب 2471207077277611  3

الخولىاحمد سعد عز الدين عرجاوى  2471207077277667  4    

  احمد سمير احمد العيسوى على 2471207077271760  5
 

  احمد صبرى احمد عبد الحميد سالم 2471207077270666  6
 

  احمد عبداللطيف فوزى رمضان 2471207077270376  7
 

   احمد عزمى امين محمد سالمه 2471207077277642  8

   احمد كمال سالم عبدالرحيم فرج 2471207077270166  9

   احمد مجدى محمد موسى السيد 2471207077272632  11

  احمد محمد حسن السيد جاهين 2471207077270402  11
 

   اروى بسيونى ابراهيم محمد الدكرورى 2471207077272131  12

   اروى محمد فتحى سعيد 2471207077270261  13

   اسراء حسن منصور حسن النيل 2471207077272724  14

اء حلمى عبدالعزيز على عبدالعزيزاسر 2471207077272222  15    

   اسراء رجب بركات حسن خميس 2471207077270612  16

  اسراء طلبه ابراهيم احمد محمد 2471207077272301  17
 

   اسراء عماد محمود احمد البدالى 2471207077270611  18

  اسراء فارس عيسى جوده حميده 2471207077277133  19
 

مد احمد عبد السالم المالحاسراء مح 2471207077272166  21   
 

   اسراء محمد محمد عبدالكريم الصندفاوى 2471207077270306  21

   اسراء مصطفى محمد مصطفى الدالو 2471207077277320  22

   اسراء يوسف عبدالعزيز ابوالفتوح 2471207077270173  23

   اسراء يونس عبد السالم الحمامصى 2471207077272621  24

   اسالم عبدالغفار صديق شكر ابوسيف 2471207077270277  25
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 ( 25الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )             اللغت الفرًسيت             قسن 
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ماء ابراهيم عبدهللا قطباس 2471207077270161  26   
 

   اسماء احمد محمد احمد خميس 2471207077270012  27

   اسماء السيد محمود محمد 2471207077277124  28

   اسماء رمضان فتحى محمد فلفل 2471207077277134  29

  اسماء طارق عبد الحميد عطا هللا البدوى 2471207077277010  31
 

يد محمد عبدالمجيداسماء عبدالمج 2471207077270244  31   
 

  اسماء عماد محمد عبدربه مبارك 2471207077277076  32
 

   اسماء محمد بسطويسى محمد 2471207077277272  33

   اسماء محمد عبد الرحمن عبدالرحمن مبروك 2471207077270616  34

   اسماء محمد محمد عبدالكريم الصندفاوى 2471207077270622  35

محمد نجاح مصباحاسماء  2471207077277460  36   
 

   االء ابراهيم السيد محمد غنيه 2471207077277164  37

   االء خالد محمود عمر رزق 2471207077271172  38

   االء سامى عوض ابراهيم عوض سالم 2471207077272141  39

   االء عمر سعد محمد عثمان 2471207077272066  41

   االء محمد ابراهيم بسيونى 2471207077277436  41

  االء محمد احمد هالل 2471207077277222  42
 

   الشيماء عبد الباسط عبد الصمد عبد الرحمن عبد الباقى 2471207077272060  43

  الشيماء عبد المحسن السعيد عبد المقصود ابو الفتوح 2471207077270117  44
 

  الفت عالء عبدالنبى يوسف شاهين 2471207077272660  45
 

ام نهاد عزت عيد شطااله 2471207077270202  46    

   امانى سعد ابو الفتوح محمد 2471207077270061  47

   امانى محمد عبد الرحمن حافظ صدقه 2471207077270706  48

   امل احمد انور احمد محمد 2471207077277046  49

   امنيه ابو بكر محمد محمد زغلول 2471207077272273  51
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 ( 26الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )           لغت الفرًسيت                 القسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  امنيه محمد ابراهيم محمد سلطان 2471207077272146  51
 

طاطامير وليد حمدى السيد الب 2471207077270326  52    

   اميره ابراهيم عبد العزيز علوانى مجاور 2471207077272371  53

   اميره حمدى ابراهيم غازى 2471207077270262  54

  اميره رمضان سعد اسماعيل 2471207077272732  55
 

  اميره محمد عبدالرازق عبدالمقصود عبدهللا 2471207077272371  56
 

  انس جمال عباس العدوى 2471207077271161  57
 

   انعام خيرى محمد محمد البحيرى 2471207077270112  58

   اهداء على على احمد القال 2471207077272121  59

   اية فتحى محمد عبدالعال 2471207077277237  61

  ايه محمود محمد عياد 2471207077272066  61
 

   ايه هالل احمد محمد جمعه 2471207077272116  62

ابو النجاه شليم باهى احمد 2471207077277640  63    

   بسمه عبدهللا محمد شراره 2471207077277616  64

   بسنت عبدالحميد سعد عبدالحميد 2471207077270601  65

   تقى سعد على ابو المكارم 2471207077270007  66

  جالل ابراهيم جالل السيد السباعى العجمى 2471207077277664  67
 

ح حسن شهاوىجهاد عبده محمد فتو 2471207077277661  68    

  جيهان السيد صالح الدين احمد شعيشع 2471207077270222  69
 

  حبيبه الدسوقى الدسوقى محمد حسن 2471207077272412  71
 

   حسناء فوزى السيد ابراهيم المسدى 2471207077272247  71

   حنان محمد عبدالعزيز عبدالحميد احمد 2471207077270242  72

وده محمد محمد ابوعيطهخلود حم 2471207077272004  73    

   خلود عبدالغفار عبدالغفار عثمان خضر 2471207077270606  74

   خلود محمد محمد احمد النويشى 2471207077272041  75

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

58 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 ( 27الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          اللغت الفرًسيت                قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  خلود مظهر سليم الطحاوى 2471207077277140  76
 

   داليا صالح الدسوقى عبد الحميد محمد 2471207077277676  77

   دعاء عيد عباس عبدالعزيز 2471207077277476  78

مد يسندنيا رمضان ابراهيم مح 2471207077272446  79    

  دنيا ياسر ابراهيم ابراهيم النجار 2471207077272212  81
 

  دينا عبد السند حسن تركى 2471207077272442  81
 

  دينا عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم 2471207077270140  82
 

   دينا عبدهللا عوض عبدالحميد حمد 2471207077270102  83

يمرانيا ابراهيم حسن ابراه 2471207077272246  84    

   رانيا بدوى مصطفى الجربه 2471207077271167  85

  رانيا حنفى محمد محمد الحنفى 2471207077277467  86
 

   رانيا نعمان احمد محمد شبانه 2471207077277774  87

   رحاب طه محمد محمود غالى 2471207077270112  88

   رحمه جمعه جابر احمد الدخاخنى 2471207077277300  89

   رحمه محمود عبد هللا ابراهيم الفاضلى 2471207077270133  91

   رنا وليد محمد حامد على ابو سعده 2471207077272137  91

  رنيم محمد عبد العزيز السعيد سالم 2471207077272072  92
 

   روان الظريف احمد عبدالرحيم السيد امبارك 2471207077277377  93

نوبىروان سالمه ابوالمكارم الط 2471207077270271  94   
 

  روان على عبد هللا على على 2471207077270022  95
 

   روضه عادل احمد بيومى الشرقاوى 2471207077277722  96

   ريحاب ربيع ابراهيم فوزى النجار 2471207077272676  97

   ريهام جابر عبد الصمد جابر رزق 2471207077272272  98

   ريهام كمال محمد محمد زيدان 2471207077272164  99

   ريهام محمود احمد عبدالمقصود 2471207077277026  111
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 ( 28الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                اللغت الفرًسيت         قسن 
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  سارة تامر مهدى عبد العزيز عبدالرحمن 2471207077272420  111
 

   سارة عزمى عبدالباسط على درويش 2471207077272463  112

   ساره ابراهيم عطيه الحسينى فايد 2471207077272112  113

   ساره السيد رجب متولى كامل 2471207077270470  114

  ساره عبد السميع حسن السيد 2471207077272263  115
 

  ساره عماد غريب غريب محمد غريب 2471207077270627  116
 

  ساره محمد عبدالعظيم محمد النمراوى 2471207077277143  117
 

   سالى ابراهيم عباس احمد مصطفى عبده 2471207077270110  118

   سعاد السيد محمد حموده الزواوى 2471207077271714  119

   سلمى حسام حسين ابو العزم 2471207077270176  111

  سلمى عبدالحميد نبيل عبدالفتاح شهاب الدين 2471207077277244  111
 

   سماح محمد مصباح الموافى 2471207077270101  112

   سميه عنتر على عمر البحيرى 2471207077270736  113

   سميه محمد محمد محمد الزمامرى 2471207077270741  114

   شاهنده مسعد ابو السعود البطاط 2471207077272124  115

   شروق عاطف احمد محمد عرفات 2471207077271721  116

  شروق محمد على عطيه على عياد 2471207077270631  117
 

   شريف اشرف ابراهيم الدسوقى كامل السيد 2471207077270417  118

  شمس ابراهيم احمد محمد حسن 2471207077270246  119
 

  شمس احمد احمد محمد البرنبالى 2471207077277606  121
 

   شيماء صبحى عبدالستار على عبدالرحيم 2471207077270332  121

   شيماء فرج محمد السيد الجزايرلى 2471207077272171  122

   صفاء جميل مغازى عامر 2471207077270400  123

   طاهره شوقى جمعه محمود حسن 2471207077270276  124

   عبد الحميد مرعى محمد احمد مرعى 2471207077277471  125
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 ( 29الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )           اللغت الفرًسيت                قسن 
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  عبدهللا مصطفى عباس مصطفى الخشاب 2471207077277261  126
 

د كرم عبدالمقصود ابواليزيد فضلعبدالمقصو 2471207077270676  127    

   عبير على مصطفى البطاط 2471207077277762  128

   عزه محمد ابراهيم حامد 2471207077277121  129

  عزه محمد فتحى احمد شروف 2471207077277670  131
 

  على صابر على عبد العال 2471207077277212  131
 

  على صبحى عبد الباسط شوشه 2471207077272717  132
 

   على عزت المهدى القاضى 2471207077272623  133

   علياء سعيد شعبان يوسف بلتاجى 2471207077272113  134

   علياء سمير رياض بسيونى 2471207077277623  135

  علياء مرسى احمد عمر 2471207077272211  136
 

   عمر عبدالفتاح عبدالغفار السيد على 2471207077270011  137

وزى عبدالفتاح عيسىعيسى ف 2471207077272214  138    

   غدير احمد اسماعيل خطاب 2471207077277743  139

   فاطمة وليد عبدالفتاح سالم صقر 2471207077277011  141

   فاطمه احمد قطب السيد ربيع 2471207077272641  141

  فاطمه احمد محمد حسن محمد 2471207077270141  142
 

مرفاطمه محمد عبدالفتاح السيد ع 2471207077270071  143    

  فلاير السيد على السيد ابوريدة 2471207077277613  144
 

  لمياء على هاشم محمد عبدالمقصود خطاب 2471207077277124  145
 

   ليلى حسين كمال عبد الغفار زناتى 2471207077277014  146

   محمد احمد محمد احمد 2471207077277712  147

وىمحمد السيد محمد الحمادى السعدا 2471207077277447  148    

   محمد جهاد ناصر محمد وهبه مبارك 2471207077272124  149

   محمد عاصم عبد الخالق محمود بسيونى 2471207077272441  151
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 (31الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                        اللغت الفرًسيت   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس ديوي الرقن االكب هسلسل

  محمد منصور السيد هاشم 2471207077272322  151
 

   محمد هانى محمود المليجى السيد 2471207077270376  152

   محمود ابراهيم السيد محمد فراج 2471207077270023  153

وشادىمحمود السعيد عبد الحليم ابراهيم محمد اب 2471207077270441  154    

  محمود حمدى محمد عبد العال ابو سيف 2471207077272327  155
 

  محمود عادل محمد ابراهيم محمد 2471207077272226  156
 

  محمود محمد عطيه عبد الجليل 2471207077277111  157
 

   محمود وليد فتح هللا عبد اللطيف 2471207077277701  158

رانمروه مصباح محمد فرحات بد 2471207077270460  159    

   مريم السيد محمد محمد 2471207077270200  161

  مريم حامد السيد حامد الصعيدى 2471207077270411  161
 

   مريم عادل على احمد جماله 2471207077270747  162

   مريم كمال حافظ ابوشعيشع المزين 2471207077277706  163

   مريم مسعد حسنى يوسف مصطفى شرشير 2471207077272202  164

   مصطفى رمضان رمضان ابوعاصى 2471207077277672  165

   ملك احمد وهبى جبر عبد ربه 2471207077272246  166

  ملك فتحى مصطفى محمد تليمه 2471207077277310  167
 

   منار رضا صابر السيد السيد عامر 2471207077270644  168

  منار صالح جاويش محمد خليفه 2471207077270036  169
 

ر عبد المهيمن محمد مصطفى عبد اللطيفمنا 2471207077277262  171   
 

   منى سالم محمد سالم شلبى 2471207077271042  171

   منى سمير محمد يوسف على حامد 2471207077272737  172

   موهجه خيرى على محمد المسيرى 2471207077277366  173

   مى احمد السيد ابو زيد 2471207077270302  174

ن محمد حامدمى السيد عثما 2471207077272642  175    
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 ( 31الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) اللغت الفرًسيت                        قسن 
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  مياده ممدوح سالم حسن حسن 2471207077270114  176
 

   نانسى خالد عبد العليم عبد الهادى 2471207077277764  177

   ناهد رضا السيد محمد محمود 2471207077270706  178

   ندا السيد مؤنس السيد على خليل 2471207077270112  179

  ندا عبدالعاطى بسيونى الدجوى 2471207077270411  181
 

  ندا نبيل كمال زامل 2471207077272172  181
 

  ندى ابراهيم احمد ابراهيم ابو سالمه 2471207077272161  182
 

   ندى اشرف ابراهيم مختار السيد 2471207077272021  183

   ندى السيد يوسف عبد الرحمن حجاج 2471207077272110  184

   ندى محمد مصطفى محمد على الحشاش 2471207077277022  185

  ندى منتصر احمد الشورى القفاص 2471207077272167  186
 

   نرمين خالد حسين مصطفى حسين العنتبلى 2471207077277766  187

   نرمين فكيه عبدهللا محمد الطباخ 2471207077277260  188

   نسمه يسرى المغاورى محمد على 2471207077270322  189

   نعمه على محمد محمود سليمه 2471207077272317  191

   نهال اشرف محمد مصطفى بعرنجه 2471207077277226  191

  نهلة عبد العزيز احمد عبد المجيد 2471207077277273  192
 

   نورا حسن عبدالمجيد عبدالمولى 2471207077270317  193

  نورا عبده محمد فوده 2471207077270620  194
 

  نورا محمد عبد الهادى محمد العربى 2471207077270334  195
 

   نورهان ابراهيم الذكير ابراهيم الصاوى خليل 2471207077277621  196

   نورهان اشرف اسماعيل مهنا 2471207077272706  197

   نورهان ايمن على صالح عرب 2471207077270213  198

   نورهان حماده محمد جابر شلبى 2471207077272102  199

   نورهان زهدى على السحت 2471207077270411  211
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 (32جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) الئحت           اللغت الفرًسيت               قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نورهان عمر شعبان على ابراهيم 2471207077272211  211
 

   نيرة عاطف عبد المنعم السيد احمد 2471207077272422  212

المنعم النشرتىهاجر حاتم نبيل عبد 2471207077277116  213    

   هاجر سليمان عبد المعبود نصر 2471207077270606  214

  هاجر محمد مجد احمد امين 2471207077272112  215
 

  هاجر محمود احمد شعوط 2471207077277163  216
 

  هاله عوض ابراهيم عوض العنانى 2471207077277066  217
 

   هبه احمد احمد مصطفى حسن 2471207077270146  218

   هبه الدسوقى الدسوقى سعد على ودن 2471207077272111  219

   هبه محمد عبدالحميد سليمان ابوالنضر 2471207077270666  211

  هدى ايمن احمد محمد 2471207077272443  211
 

   هدى وائل سعيد عبد اللطيف سعيد 2471207077277166  212

   هدير احمد اسماعيل محمد احمد 2471207077270242  213

   هدير رمضان بالل حسن احمد 2471207077270266  214

   هدير محمد مصطفى محمد مصطفى 2471207077270322  215

   هديل محمد السيد محمود شادى 2471207077270312  216

  هديل وليد حافظ سعد العسكرى 2471207077270416  217
 

   هند عبد الغنى احمد البيلى السيد 2471207077270162  218

عبدالحى عبدالهادى سالمهيا صفوت  2471207077270604  219   
 

  هيام هشام محمد ابو المكارم عبدالمجيد الحاج 2471207077272113  221
 

   وسام عبدهللا محمد يوسف شمه 2471207077277213  221

   وسام وليد احمد التهامى شعبان 2471207077272466  222

   وفاء السيد عبد الحميد على ابوشعيشع 2471207077270172  223

   والء احمد احمد محمد حميد 2471207077272711  224

   والء حمدى ابراهيم عبد الغنى القفاص 2471207077277616  225
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 (  33الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )               اللغت الفرًسيت             قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  يارا ابراهيم حسين شوالى 2471207077277620  226
 

   يارا صابر ابراهيم حميد 2471207077277720  227

   يارا عيد توفيق محمد قالشه 2471207077277123  228

   يارا محمد عبداللطيف محمد ابو شهبه 2471207077277322  229

بدالرحمن موسى رفاعىياسمين احمد ع 2471207077270712  231   
 

  ياسمين البرعى محمد عبدالحليم البرعى 2471207077277762  231
 

  ياسمين السيد صبحى السيد 2471207077271026  232
 

   ياسمين مصطفى صالح البراوى 2471207077277610  233

   يوسف محمد شوقى عبده احمد 2471207077270623  234

 ادةطــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــ

  ابراهيم رامى فتوح ذكى عبدالعاطى 2471207267277046  235
 

   احمد شاكر الرفاعى السيد الرفاعى 2471207267277111  236

   احمد محمد رمضان رجب محمد 2471207267272432  237

   احمد محمد مصطفى يوسف شريف 2471207267277162  238

ريماسماء ابراهيم عطيه ابراهيم عبد الك 2471207267277621  239    

   ايمان فوزى عبدالسالم محمد عبد السالم 2471207267272762  241

  ساره ابراهيم السيد حامد محمود يوسف 2471207267277010  241
 

   شادى وليد عثمان محمد عثمان 2471207267277622  242

  شيرين قطب محمد عبدالسالم شمه 2471207267271046  243
 

لشهاوىصالح رضا صالح ذكى ا 2471207267272211  244   
 

   عديلة جمعة سالمة عبد الفتاح داود 2471207267272122  245

   عمرو السيد عبد الواحد مخلوف 2471207267272162  246

   فاتن محمد عبدالرحمن محمد 2471207077271223  247

   كريم السيد عبد العزيز المرسى شحاته 2471207267277662  248

سيدمحمد حازم خيرى متولى ال 2471207267277661  249    

   محمد فرج ابراهيم محمد السيد 2471207267272167  251

   مريم جمال عبدالفضيل عبدهللا احمد 2471207267272006  251

   منى مصطفى كامل السيد عامر 2471207267272241  252
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 ( 34) (               جلٌت رقن الئحت جديدة ) اًتساب              اللغت الفرًسيت          قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ايه محمود عبد المحسن ابوالعنين 2471207077272401  253
 

   حبيبه اشرف احمد عزت المصيلحى 2471207077271030  254

   خلود خالد حسن السيد حسن 2471207077270062  255

على البهنسىدنيا حسن حسن  2471207077272421  256    

  روان سمير سالم موسى المالح 2471207077270622  257
 

  فاطمه فؤاد على ابراهيم ابوشنب 2471207077277630  258
 

  محمد حسنى محمد محمد عبدالفتاح 2471207077277221  259
 

   محمد مصطفى احمد ولى هللا 2471207077270611  261

فهمى الخطيبمحمود محمد عبد المنعم محمد  2471207077271177  261    

   منار فاضل احمد محمد رزق 2471207077270744  262

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   احمد ابو اليزيد على محمد بشر 2471207267270726  263

   احمد ابوالوفا عبدالخالق محمد حميدان 2471207267271331  264

حسناسراء ابراهيم احمد محمد على  2471207267271736  265    

  ايه اسماعيل ابراهيم يوسف شبانه 2471207267270242  266
 

  روان مختار شفيق احمد سيد احمد 2471207267272606  267
 

  سلوى على محمد عبدالمنعم الدغيدى 2471207267271241  268
 

   عبدالرحمن ياسر عبدالحميد ادم السيد 2471207267270624  269

ندور بغدادىمحمود محمد بغدادى م 2471207267270676  271    

   يارا عيد الحمادى محمد عبد هللا 2471207267270063  271

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصتاولـي واخيـرة  هي اخلــــارج

   احمد عبدالفتاح عطيه اسماعيل احمد هانى 2471207217270211  272

   امل ابراهيم رزق دسوقى 2471207267270264  273

   محمد جميل ابراهيم ابراهيم سالم 2471207217270030  274
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 ( 35الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) االػالم                           قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

م السيد السيد عبد الغفارابتسا 2471207077270626  1   
 

   ابرار احمد عبدالمحسن االخميمى 2471207077270271  2

   ابراهيم الشحات السيد خليفه احمد 2471207077277616  3

   احالم سليمان حموده احمد حموده 2471207267272210  4

  احمد سامى احمد احمد ابوسالم 2471207077277211  5
 

ابر اسماعيل يوسف الرفاعىاحمد ص 2471207077270217  6   
 

  احمد عبد العزيز احمد جبر الروينى 2471207077277672  7
 

   ادهم محمد محمد احسان محمد راغب 2471207077277014  8

   اسامه عيد الرفاعى فرغلى 2471207077272766  9

  اسراء اسماعيل السيد النزهى 2471207077277617  11
 

عبدالعزيز السيد غنيم اسراء السيد 2471207077277176  11    

   اسراء جهاد توفيق عبد الحميد دياب 2471207077272201  12

   اسراء رزق المعداوى احمد الصاوى 2471207077277171  13

   اسراء محمد عبدالنبى يوسف ابراهيم 2471207077272223  14

   اسراء نبيل عبداللطيف عبدهللا الجوهرى 2471207077277610  15

  اسراء نبيل مصطفى عطاهللا 2471207077277626  16
 

   اسالم ماهر فتحى بيلى اسماعيل 2471207077277221  17

  اسماء ابراهيم محمد ابراهيم ابو بكر 2471207077270760  18
 

  اسماء رمضان عيد السيد 2471207077272647  19
 

   اسماء صابر محمد محمدشرف الدين 2471207077270636  21

عادل احمد السيد ابراهيم اسماء 2471207077277161  21    

   اسماء ناصر جمعه احمد العطار 2471207077277217  22

   اشرقت السيد مسعد السيد الجريدى 2471207077270220  23

   اشرقت عبد الواحد فهمى يونس 2471207077272117  24

   االء السيد السيد ابراهيم 2471207077270226  25
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 ( 36الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                 االػالم قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   االء خالد عبد الملك محمد حنيش 2471207077277041  26

   االء شوقى محمد محمود طه 2471207077277436  27

   االء عادل عمر السيد سالم منسى 2471207077272363  28

  االء عبدالفتاح محمد عطيه بسطويسى 2471207077277042  29
 

  االء عماد على ابراهيم عامر 2471207077272116  31
 

  االء منتصر عبد الحليم محمد الجميزى 2471207077270720  31
 

انالهام ماهر سامى امين سليم 2471207077277771  32    

   ام كلثوم عبدالمحسن بسيونى مرعى 2471207077270124  33

   امال مدحت على ابراهيم محمد 2471207077272477  34

   امنيه عبد المولى محمد محمد عبد الخالق 2471207077277216  35

  اميره عبد الحميد السيدمحمد ابوضعن 2471207077272310  36
 

راهيم سركيساميره هشام حسين اب 2471207077272626  37    

   اية مصطفى عوض محمد حفناوى 2471207077270212  38

   ايمان يحى عبداللطيف ابراهيم سليمان 2471207077270243  39

   ايمن محمد محمد عبد المنعم محمد 2471207077272641  41

   ايه اسامه عبد الهادى عبد اللطيف سليم 2471207077270211  41

اسين محمد سيد احمد رزقايه انور ي 2471207077272446  42   
 

   ايه ربيع سعد السيد القاضى 2471207077270441  43

  تقى عماد عبدهللا حسنين محمد 2471207077270612  44
 

  جابر سعد عبد الغفار سعد 2471207077272246  45
 

   حبيبة منصور احمد منصور الهوارى 2471207077277367  46

الغنامحبيبه احمد على سعد  2471207077277012  47    

   حنين هيثم مسعد فاروق حموده الشربينى 2471207077272616  48

   دعاء طارق بدير احمد عبد الوهاب 2471207077270002  49

   دينا ابراهيم مجدى عبد العليم الدسوقى 2471207077277213  51

   دينا الشحات عبدالغنى شرابى 2471207077272466  51
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 (  37الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                ػالماالقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رانيا سعد محمد غمرى ابراهيم 2471207077270226  52
 

قدرةرانيا فريد محمد محمد ابراهيم  2471207077272322  53    

   رانيا هانى زكى عبيد حامد 2471207077272022  54

   رمال الطنطاوى الشحات غازى 2471207077272406  55

  رمضان رشاد رمضان يوسف القعود 2471207077272112  56
 

  رنا السعيد محمد ابو اليزيد ابو الضراير 2471207077272111  57
 

  رنا محمود احمد احمد قنبر 2471207077272200  58
 

   روان احمد محمد بحيرى حسين 2471207077272120  59

   روان رفعت محمد موسى زياده 2471207077272116  61

   روان هانى السيد السيد البربرى 2471207077270024  61

  روال طارق حميده حماده الحنفى 2471207077277726  62
 

   ريهام عبد الرؤف محمد محمد وحد 2471207077270630  63

   سارة محمد ابراهيم الزكى بدير 2471207077272426  64

   ساره ثروت رفعت محمد زكى 2471207077272214  65

   ساره عالء عدلى يوسف ايوب عماره 2471207077272474  66

   ساره على عبدالغنى سليمان 2471207077271016  67

  ساميه على احمد يوسف الناعم 2471207077270631  68
 

فكرى محمود محمد احمدساميه  2471207077277021  69    

ساندى ابراهيم محمود لطفى عبد الرحمن  2471207077270246  71
 اللقانى

 

 

  سلمى السيد سليمان سعد مسلم 2471207077271770  71
 

   سلمى على عبدالوهاب عبدربه النجار 2471207077272043  72

   سلوى جمال محمد مرسى ابراهيم 2471207077270072  73

   سهام السيد فؤاد عبد الدايم 2471207077270211  74

   سهيله السيد مصطفى ابومندور جبر 2471207077270666  75

   سهيله محمد احمد زكى 2471207077270641  76

شروق عبد الباسط محمد السيد ابراهيم  2471207077270241  77
 المناخلى
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 ( 38الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                    االػالمقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شهد عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب السيد احمد 2471207077270460  78
 

   شهد عبدالهادى عبدهللا محمد السيد 2471207077277672  79

   شيماء محمد احمد نصر على سراج 2471207077272134  81

   عبد الرحمن احمد محمد داود 2471207077272304  81

  عبدالرحمن احمد ابراهيم على ابو النجا 2471207077277071  82
 

  عبير حمدى عبد المنعم شاهين 2471207077270027  83
 

  عال ياسر مسعود عبد العزيز يوسف 2471207077272111  84
 

   على رجب احمد رجب مرعى 2471207077277267  85

   علياء عبد المجيد محمد خنيفر 2471207077270662  86

   عمار طه عبدالنبى رزق صحصاح 2471207077277011  87

  غاده محمد عطيه حافظ هارون 2471207077277146  88
 

   فاتن كحالوى احمد ابراهيم فضل هللا 2471207077270672  89

عيد محمد محمد عمرفايزه س 2471207077270437  91    

   فرح محمد محمد طليس 2471207077270616  91

   كريم محمد خليل عبد الرحمن صالح 2471207077277466  92

   محمد اشرف محمد عبد الرازق 2471207077270222  93

  محمد السيد عبد هللا محمد عمرو 2471207077272111  94
 

اخمحمد الطبالوى محمد وفا الطب 2471207077271062  95    

  محمد خالد السيد محمد رزق 2471207077277224  96
 

  محمد سامح عبد المعبود محمود عبد اللطيف 2471207077270617  97
 

   محمد صبرى عبد الغفار عباس بركات 2471207077277716  98

   محمد صبرى كمال مهدى عبدالجواد 2471207077277076  99

مزهمحمد عصام محمد مصطفى ح 2471207077271063  111    

   محمد عمر سعد يوسف البربرى 2471207077272174  111

   محمد محمود على محمد 2471207077270361  112

   محمد منشاوى فتحى منشاوى محمد 2471207077272662  113
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 ( 39ن ) الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رق                              االػالم  قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد منصور سعد الدين محمد منصور 2471207077272604  114
 

   محمود احمد محمد عبد العزيز غبيش 2471207077270226  115

   محمود بسيونى محمد احمد البربرى 2471207077277166  116

   محمود رضا الشحات جاد الرب حسين 2471207077277716  117

  محمود عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالرحمن كحله 2471207077272112  118
 

  محمود عبدالمعطى محمد عبدالمعطى سالم 2471207077272612  119
 

  محمود عوض مرزوق اسماعيل 2471207077277410  111
 

  مرفت توكل عبدالعزيز احمد سرور 2471207077270666  111
 

   مروه على خطاب عبدالرحمن االشقر 2471207077272266  112

   مريم ابراهيم يوسف على ساطور 2471207077270121  113

   مريم خالد مصباح عبد العزيز مصباح 2471207077270231  114

  مريم فايز فؤاد جرجس ميخائيل 2471207077272320  115
 

   مريم محمد فوزى شرف 2471207077272631  116

ريم يسرى فتحى احمد سليمانم 2471207077270122  117    

   مريم يوسف العدوى عبد الفتاح 2471207077272214  118

   مصطفى على على ابراهيم الجوهرى 2471207077277626  119

   مصطفى فرج حسن عبد الحميد عكاشه 2471207077270016  121

  مصطفى محمد احمد مجاهد محمد 2471207077272020  121
 

ابو الفتوح حسن حبيب منار محمد 2471207077270626  122    

  منار محمد فتحى احمد سليمان 2471207077270020  123
 

  منار محمود عبد العزيز ابراهيم الزفتاوى 2471207077272676  124
 

   منى احمد اسماعيل احمد جلو 2471207077270620  125

   مها السيد رزق السيد العجمى 2471207077272262  126

اهيم عبدالمحسن السروجىمى مجدى ابر 2471207077272216  127    

   ميرنا احمد حسام الدين محمد احمد الفقى 2471207077272631  128

   ميرنا عادل احمد بهنسى 2471207077277241  129
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 ( 41الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                 االػالمقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس رقن االكبديوي ال هسلسل

  نادر خالد عطيه عبدالعزيز فرغل 2471207077272612  131
 

  نانسى اسماعيل خليل ابوالنضر خليل 2471207077272166  131
 

   نجالء محمد عطيه حسين شرشر 2471207077277161  132

شطا ندا حازم محمود على محمد 2471207077271246  133    

   ندا فرج ابراهيم على سالمه 2471207077277022  134

  ندا ياسر عبدالمنعم رياض عبد المجيد 2471207077270462  135
 

  ندى احمد محمد ابواسماعيل 2471207077270260  136
 

  ندى اشرف محمد محمود 2471207077277706  137
 

   ندى رافت محمد سالم سالمة 2471207077270260  138

   ندى عادل رزق على دردر 2471207077277246  139

   ندى عصام السيد محمد سيف 2471207077272624  141

  ندى محمد سالم محمد الرميلى 2471207077277766  141
 

   ندى محمد طه سعيد احمد 2471207077272701  142

   ندى مصطفى جمعة محمود سيد احمد 2471207077272270  143

اشا بظاظونهله ابراهيم السيد ب 2471207077272117  144    

   نورهان السيد محى الدين السيد احمد 2471207077270001  145

   نورهان مبروك صالح ابراهيم حموده 2471207077277312  146

نورهان محمد عبدالجليل عبدالمطلب  2471207077270673  147
 مرعى

 

 

   نورهان يسرى حسن السيد عيسى 2471207077272366  148

محمود محمود عامر نيرمين محمد 2471207077270214  149   
 

  نيره حسن ابو العزم قطب االجرود 2471207077272212  151
 

   هاجر ايمن عبداللطيف على عبداللطيف 2471207077270371  151

   هاجر مرسى محمد المنشاوى البهنساوى 2471207077271011  152

   هاجر ناصر فضل عبدالبارى 2471207077277264  153

محمد على سالمهاله جالل  2471207077270111  154    

   هبه عبد هللا السعداوى ابراهيم عمر 2471207077272672  155
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 (41الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                               االػالمقسن 

 افاًصـــــــر حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

هبه مصطفى عبدالحميد محمود  2471207077272663  156
 الشربينى

 
 

  هدى احمد هالل محمد بركات 2471207077272307  157
 

   هدير السيد عبده السيد ابوغنيمه 2471207077270113  158

   هشام محمد ابو عجيله محمد سحالى 2471207077277610  159

نوفاء عدلى محمد محمد حسن شاهي 2471207077270333  161    

  وفيق عادل ابراهيم محمد االودن 2471207077277260  161
 

  وليد عطيه محمد محمد الصبرى 2471207077277661  162
 

  ياسر محمد على ابراهيم ابو النجا 2471207077272620  163
 

   ياسمين حسام على احمد السقا 2471207077277373  164

   ياسمين رشاد مرشدى عبد القوى عميره 2471207077270173  165

   ياسمين عبد الخالق جمعه عبد الخالق 2471207077270322  166

ياسمين محمود محمد عبد المقصود  2471207077277030  167
 غيث

 

 

   يمنى السيد السيد على غالى 2471207077277461  168

   يوسف احمد امين فرج بيومى القرش 2471207267271342  169

   يوسف طاهر محمد القماح 2471207077272610  171

   يوسف مصطفى على سالمه 2471207077277741  171

 طــــــالب حمــــــولــــوى هستــــجدوى

   الحسينى سالم على على بدوى 2471207027273212  172

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   احمد رامى انور محمد عبد المجيد 2471207267277166  173

احمد احمد الجمال احمد يوسف يسن 2471207267272407  174    

   اسالم طلعت محمود احمد 2471207267277022  175

   خلود السيد محمود محمد السقا 2471207267271201  176

   محمد ابراهيم على محمد سعيد 2471207267271012  177

   محمد مختار عبده محمد مصطفى 2471207267277710  178

لسيدنهله رمضان عبدالمنعم البيلى ا 2471207267272061  179    
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 ( 42(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب                                 االػالم قسن

لمسلس  
 حضــــــور االســــــــــم  الرقم االكاديمى 

 اًصــــــــراف 

  احمد اشرف سعد الدين محمود 2471207267271327  181
 

   احمد اشرف فكرى على بسيونى 2471207077271014  181

   احمد حلمى زيدان على محمد 2471207077272367  182

   احمد يوسف محمد حامد االطير 2471207077271210  183

  افنان باهى عبد القوى على عاشور 2471207077272461  184
 

  حازم طارق محمد محمود السبكى 2471207077271717  185
 

فيق عبدالمطلب صادقعبد المطلب ش 2471207077271012  186   
 

   عمر احمد محمد عبد الرسول خضر 2471207077270742  187

   لبنى عبد العزيز الشحات القصبى فرج 2471207077272016  188

   مريم حامد عبد الحميد حامد حسب النبى 2471207077272014  189

  منى حسن محمد على السقا 2471207077271064  191
 

ب ابو الفتوح للونانسى محجو 2471207077270672  191    

   نورا مفرح سالمة السيد سالمه 2471207077272017  192

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   احمد عبد الوهاب حسن على ابوابراهيم 2471207267271226  193

   احمد عمرو ابراهيم على يوسف 2471207267271103  194

لىاحمد مرزوق على مرزوق ع 2471207267271232  195   
 

   خالد عصام عباس محمد الصنفاوى 2471207267271104  196

  خالد محمد يوسف سعد حنيش 2471207267271121  197
 

  ساره سامى ابراهيم علوان 2471207267270664  198
 

  عبدالسالم محروس عبالسالم الطواب 2471207267271232  199
 

   كريم محمد طلحه محمد غانم 2471207267271311  211

   محمد احمد السيد ابوالنجا 2471207267271042  211

   محمد احمد محمد مصطفى الدسوقى 2471207267272633  212

   محمد اسماعيل عبد المنعم الشرقاوى 2471207267270230  213

   محمد امجد ابراهيم يحى المرادنى 2471207267271314  214

   محمد حامد ابراهيم عمر 2471207267271341  215

نبيه محمد السيد قاسم محمد 2471207267271230  216    

   محمود ابراهيم على سالمه 2471207267271116  217

   مصطفى محمود محمد السيد ناصف 2471207267271122  218

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــي واخرية   هي اخلــــارج

   اسراء ابراهيم محمود عبد العزيز حسين 2471207217270336  219

   محمد صبحى فتحى رزق دياب 2471207217270326  211
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 ( 43الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )         التاريخ                  قسن 
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يمابتسام عبداالله عبدالمنصف ابراه 2471207077272036  1   
 

   ابراهيم كرم ابراهيم احمد البيومى 2471207077271043  2

   احمد احمد عادل حسن محمد توفيق 2471207267272166  3

   احمد حسين محمد محمد ابراهيم 2471207077270360  4

  احمد رجب الشحات السيد 2471207077270076  5
 

  احمد رضا احمد على الصعيدى 2471207077270320  6
 

  احمد سمير عبد اللطيف عبد المقصود 2471207077277766  7
 

   احمد طلعت احمد حسن السالمونى 2471207077277126  8

   احمد عبد الحميد احمد عبد الحميد الشباسى 2471207077277662  9

   احمد عطا عبد الواحد على عزوز 2471207077270117  11

عناعةاحمد على الحسينى عبد الحليم ن 2471207077272606  11   
 

   احمد محمد السيد محمد السيد شاهين 2471207077271161  12

   احمد محمد محمد السندى 2471207267277116  13

   ادهم ابراهيم على المعداوى عبده 2471207077270660  14

   اسامة محمد حسب هللا بدوى المعداوى 2471207077270116  15

   اسراء حسين ابراهيم بوادى 2471207077272616  16

  اسراء دومة عبدالعزيز دومة 2471207077272206  17
 

   اسراء سعد يونس سعد على 2471207077270767  18

  اسراء عبدالفتاح فتحى على السيد 2471207267270443  19
 

  اسراء عالء جالل محمد البيومى 2471207077272266  21
 

   اسراء محمد جابر عبداللطيف عبدربه 2471207077272400  21

   اسراء محمد سعد اسماعيل لويزو 2471207077272376  22

   اسالم اسامة العشماوى محمد الموجى 2471207077270343  23

   اسالم محمد المعداوى ابراهيم الفقى 2471207077270772  24

   اسماء عبدالفتاح السيد عبدالتواب 2471207077270320  25
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  اسماء يوسف عبد الغفار عبدربه رخيه 2471207077270230  26
 

   افنان عبد العاطى شعبان عبد العاطى خليل 2471207077272626  27

   االء يوسف شحاتة يوسف الشراكى 2471207077272106  28

   السيد ابو غنام السيد محمد ابراهيم 2471207077270236  29

  السيد محمود محمد محمود محمد 2471207077270021  31
 

  الشيماء عبيدى نبيه عبيد حسن الحمراوى 2471207077270122  31
 

عاوىامال محمد احمد محمد السب 2471207077270734  32   
 

   امنيه محمد رضا صالح 2471207077277312  33

   اميرة زكى رمزى علوان 2471207077272662  34

   اميره رجب شعبان عبدالمنعم شرشير 2471207077277141  35

  اميره رجب عثمان محمد شلبى 2471207077277406  36
 

   اية مختار سعد على الجالد 2471207077272704  37

يمان اسماعيل رمضان السيدا 2471207077270761  38    

   ايمان حماده يونس على ابو صقر 2471207077277714  39

   ايمان عبدالعزيز محمد حامد شعيشع 2471207077277747  41

   ايمان محمد محمود اللقانى 2471207077272271  41

  ايه اسامه عبدالحميد عبدالهادى 2471207077277361  42
 

حمدى محمد العمرى ايه سليمان 2471207077272174  43    

  ايه عمر عبد الجليل البسطويسى الدرين 2471207077272621  44
 

  جهاد عبد اللطيف حمدان عبد الرحمن محمد 2471207077277164  45
 

   حبيبه بهجات كامل جرده 2471207077270224  46

   حنان عادل محمد عبدهللا محمد 2471207077272027  47

عبد العزيز فتوح فوده خلود خالد 2471207077270126  48    

   خلود سليمان المتولى سليمان رمضان 2471207077272361  49

   دعاء جابر محمد امين عبدالحميد 2471207077272260  51
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 ( 45الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                  التاريخقسن 
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  دعاء صباح مرسى نحله 2471207077270427  51
 

   دعاء صالح لبيب الديب 2471207077270662  52

   دنيا خالد عزت مصطفى على 2471207077270207  53

   دنيا سعد محمد عليان 2471207077270671  54

  دينا عبد السالم عزب على رخا 2471207077272207  55
 

  دينا عبد المنعم عبد هللا عبد العظيم حسانين 2471207077272364  56
 

  رباب سالمه محمد احمد 2471207077277311  57
 

   رقيه جمال على عبدالقادر صالح 2471207077270762  58

   روان عبد العاطى ربيع ابراهيم المال 2471207077272047  59

   سارة حمادة ابو المعاطى السيد البيومى 2471207077270314  61

  ساره عبدالفتاح ابراهيم محمد دخيل 2471207077270266  61
 

   ساره عالء عبدهللا الشحات 2471207077272243  62

   ساميه مسعد احمدعثمان فرج 2471207077272702  63

   سناء بسيونى الشوادفى بسيونى عبدهللا 2471207077270241  64

   شروق اشرف وجدى فهيم محمد 2471207077277062  65

   شروق شاكر كامل عبد الحميد احمد كامل 2471207267277663  66

   شمس السيد السيد السيد شتا 2471207077277603  67

  شيماء عبدالعاطى حسن حسن حماده 2471207077270626  68
 

  صفاء صفوت غازى المتولى ديه 2471207077270206  69
 

   عبد الرحمن عزت احمد حسين الشيخ 2471207077272062  71

   عبد هللا محمد مخيمر المسيرى 2471207077272660  71

   عبدهللا محمود الشوادفى عبد هللا سالم 2471207077272667  72

   عزه عبدهللا محمد محمود احمد 2471207077270174  73

   عال عيسى محمد عبدالمنعم الدياسطى 2471207077270621  74

   عالء صبرى المتولى عبدالمقصود 2471207077270312  75
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 ( 46الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          التاريخ                    قسن 
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  على رضا على احمد شواف 2471207077277446  76
 

   على محمد على على السيد جلهوم 2471207077270240  77

   عماد حمدى على قنديل ابوجبل 2471207077272326  78

   عمر رضا محمود محمود نصر الدين 2471207077272120  79

  غادة رمضان الشحات عبد الرحمن المطرى 2471207077277471  81
 

سر عبد اللطيف حسن شبارهغاده يا 2471207077272711  81   
 

  فارس السيد عبد الوهاب توفيق 2471207077272360  82
 

   فاطمه على عبد المولى على عرب 2471207077270120  83

   فايزة احمد رزق محمد مبارك 2471207077277132  84

   كريم محمد عبد الرحمن محمد عامر 2471207077272130  85

ود مصطفى الخرقانىكمال ياسر محم 2471207077272222  86    

  محمد ابراهيم حسنى محمد نوفل 2471207077272361  87
 

   محمد اسامه محمد الجريدى 2471207267277217  88

   محمد حسن على حسن عبد السالم 2471207077272012  89

   محمد رضا عبد السالم عبدالقادر محمد 2471207077270316  91

طى محمد ابوعميرهمحمد رمضان عبدالمع 2471207267277431  91    

   محمد سعد مصطفى عطية 2471207077270136  92

  محمد سمير عبد الحميد خير 2471207077277023  93
 

   محمد صالح محمد ابو االسعاد البيومى 2471207077271061  94

  محمد عبدالمنعم عبدالجليل عبدالعزيز 2471207077272011  95
 

بدوىمحمد على محمد غازى  2471207077270214  96   
 

   محمد متولى محمدعبد الحميد الشاعر 2471207077272071  97

   محمد محمود ابوالوفا منصور محمد بغدوده 2471207077277412  98

   مختار توفيق مختار مرسى حسن خالد 2471207077272772  99

   مروه حمدى شعبان المرسى 2471207077277121  111
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 (47الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                 ريخالتاقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  مروه عبد الرحمن عبد الفتاح شخيخه 2471207077272231  111
 

د عثمانمصطفى عبد اللطيف توفيق محم 2471207077271722  112   
 

   منةهللا ممدوح محمد عبدالوهاب 2471207077270073  113

   منه هللا السعيد محمد السيد اسماعيل 2471207077272132  114

   منى احمد مرسى الشاملى عيد 2471207077277111  115

  منى طه احمد ابراهيم شلبى 2471207077270443  116
 

ىمنى محمد فريد النعمانى الجند 2471207077272226  117   
 

  ندا حماده صالح خيرهللا 2471207077270171  118
 

   ندى حمدين السيد احمد االصالنى 2471207077272242  119

   ندى مجدى عبدالكريم سرور 2471207077270431  111

   نعمه محمد حبشى حافظ عيسى 2471207077272244  111

  نورهان السيد عبدالمنعم القصبى البيلى 2471207077272216  112
 

   نورهان محمد محمد سودان 2471207077270141  113

   نورهان مهنى احمد السيد الشيمى 2471207077270626  114

   هاجر سامى جمعة سليمان 2471207077270261  115

   هدى عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز الجمال 2471207077270142  116

   هدير السيد السيد حامد الحسنين 2471207077270277  117

  هدير وائل انور احمد ابراهيم 2471207077272301  118
 

   هناء سعيد جمعه محمد شحاته 2471207077270631  119

  وداد احمد محسن عبدالعال 2471207077277613  121
 

  والء السيد على السيد ندا 2471207077272734  121
 

     

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

دير محمد عز العربخلود رجب ب 2471207267272262  122    

   مصطفى السعيد كمال السعيد محمد 2471207267277161  123
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 (48(               جلٌت رقن )  سابالئحت جديدة ) اًت                      التاريخ              قسن 
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  احمد ايمن محمد محمد طه الطمالوى 2471207077270127  124
 

   اسامه عبدالعظيم احمد عبدالعظيم يونس 2471207267270621  125

   اسماء جمعه محمد العشرى 2471207077271231  126

   داليا مسعود حسن احمد ابراهيم 2471207077272127  127

ومىدالل عهدى عقل البي 2471207077271060  128   
 

  زينب صالح بسيونى احمد 2471207077271040  129
 

  سهيله فتحى عبد العاطى محمد احمد 2471207077270316  131
 

   طارق واصف شحاته الشراكى مصباح 2471207077271146  131

   عبد الرازق محمد محمد عبدالرازق عبدهللا 2471207077271044  132

تهمحمد احمد محمد محمود شحا 2471207077270474  133    

  محمد عوض محمد عوض على 2471207267270216  134
 

   مصطفى صابر مصطفى مصطفى منطاش 2471207077271277  135

   منى رمضان عبد الرحمن محمد على 2471207077272021  136

   نجالء على احمد شحاته 2471207077272416  137

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

د حسينى منصور محمد كساباحم 2471207267270661  138    

  احمد رشدى سعد احمد 2471207267270610  139
 

   احمد محمد الدمرداش المتولى محمد 2471207267271227  141

  بشرى احمد مجاهد احمد نصار 2471207267270616  141
 

  خلود يوسف محمد النجار 2471207267270137  142
 

زم رمضانرامى وليد عبد البديع ابو الع 2471207267270402  143    

   عبد الرحمن احمد عبدالستار قابل 2471207267271706  144

   عبد هللا محمد عبد هللا محمد حسن 2471207267272600  145

   على يوسف عبد المقصود معروف 2471207267270614  146

   فاطمة الزهراء عبدالهادى السيد عبدالهادى 2471207267270266  147

بدير عيسى الشرقاوى مجدى ابراهيم 2471207267271231  148    

   محمد جمعة العشرى محمد 2471207267270663  149

   محمد سالم محمد شرف الدين على 2471207267270602  151

   مومن محمد سالمه حسنين 2471207267271222  151
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 ( 49جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتظام (                               اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 
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  ابراهيم صبحى ابراهيم يوسف عبد اللطيف 2471207077277260  1
 

   ابراهيم طه يوسف النجار 2471207077272132  2

   ابراهيم مسعود عطيه ابراهيم سعد المحصى 2471207077277621  3

   احمد ايهاب عبد هللا شندى 2471207077272230  4

  احمد جالل احمد عبدالعزيز احمد 2471207077270223  5
 

  احمد خالد على محمد عبد النبى 2471207077277216  6
 

  احمد رضا محمد السعيد يوسف 2471207077277061  7
 

   احمد عبد الباسط فكيه ابراهيم مبارك 2471207077277631  8

   احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز 2471207077277721  9

   احمد عبد المنعم قطب شعبان ربيع 2471207077277464  11

  احمد فتحى عبد الجليل شعبان جبريل 2471207077272267  11
 

   احمد محمد احمد محمد نصر 2471207077270032  12

   احمد محمد عبد المطلب فرو 2471207077272626  13

مد محمد عبده عبد الخالق عليبهاح 2471207077277663  14    

   احمد محمد محمد مصطفى الطبجى 2471207077271164  15

   احمد محمود السيد محمد الحداد 2471207077277643  16

  احمد مصطفى محسن ابو عيشه 2471207077270021  17
 

   احمد ياسر حسن بدران 2471207077270222  18

   درويش مصطفىاسامه مصطفى رزق هللا 2471207077277601  19
 

  اسراء اسماعيل عبد هللا محمد عطية 2471207077270341  21
 

   اسراء جمال مصطفى محمد عمار 2471207077270211  21

   اسراء سامح عبدهللا رمضان حمد 2471207077277632  22

   اسراء سعيد عبد السالم الديب 2471207077277342  23

الدين عياد اسراء عبدالمجيد كمال 2471207077277734  24    

   اسراء عيد يوسف ابراهيم السويفى 2471207077272620  25
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 ( 51الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف ـــــــورحضــ نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسراء مسعد محمود محمد المعناوى 2471207077272211  26
 

   اسالم عاطف محمد عبدهللا حسن 2471207077277074  27

   اسالم محمد محمد احمد البنا 2471207077277632  28

   اسماء السعيد فتح هللا الشاذلى خليفه 2471207077277104  29

عد سعيد ربيعاسماء س 2471207077272616  31    

  اسماء ماهر شفيق محمد احمد 2471207077270261  31
 

  اسماء محمد احمد مسعود عبد هللا 2471207077277630  32
 

  اشجان رجب على الشرنوبى 2471207077277641  33
 

   االء ابراهيم فتح هللا عدس 2471207077277214  34

   االء بهجت بهجات عيسى يوسف طه 2471207077270421  35

   االء عبد الفتاح عبد الحى احمد عبد العاطى 2471207077277610  36

  االء هانى جابر ابراهيم ابو حتة 2471207077277113  37
 

   السعيد اسامه السعيد قطب عيد 2471207077277036  38

   السعيد صبرى السعيد شعبان ابراهيم بيومى 2471207077272124  39

مر قطهالسيد على على ع 2471207077270010  41    

   الشيماء بيومى عبد الفتاح بيومى خليل 2471207077270142  41

   الهام حسام الدين السعيد حامد 2471207077277242  42

  امل حلمى سعيد حراز 2471207077270421  43
 

   امل مصطفى احمد مصطفى 2471207077270237  44

  امنيه السعيد السيد يوسف سيداحمد النجار 2471207077272163  45
 

  امنيه عبد السالم عيد رزق 2471207077270646  46
 

   امنيه عبد الواحد السيد عبد الواحد العدل 2471207077272206  47

   اميره حسن محمد حسن الموافى 2471207077277170  48

   اميره مجدى محمد عبد الحميد تقى الدين 2471207077272761  49

عناعهاميره مجدى محمد محمد ن 2471207077277120  51    
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                                           (51الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 
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  اميره محمد على السيد الرشيدى 2471207077272622  51
 

  امين السيد شعبان ابراهيم عالم 2471207077272123  52
 

   ايمان السعيد مرزوق مصطفى المكاوى 2471207077272607  53

   ايمان امين صديق رزق المرشدى 2471207077270066  54

سعدايمان رضا عبد الحميد عبد اللطيف  2471207077272202  55    

  ايمان صالح السيد محمد 2471207077277316  56
 

  ايمان عبد الغفار حامد محمد اسماعيل 2471207077271776  57
 

  ايناس عبد هللا احمد ابو الفتوح احمد 2471207077277710  58
 

   ايه رضا سعيد عبد الحافظ وهدان 2471207077277266  59

   ايه عادل عيد على الجحش 2471207077270123  61

   ايه مسعد السعيد مسعد دردره 2471207077270726  61

  باسم محمد حسن على نصر 2471207077277627  62
 

   بسمه شحاتة عبدالعاطى احمد حجازى 2471207077270416  63

   ثيؤدورا صموائيل شفيق باقى 2471207077272663  64

   جهاد محمد محمد كامل محمد على 2471207077272212  65

   حاتم هانى السعيد كامل السيد 2471207077270034  66

   حسام مجدى عبد الغفار الشناوى 2471207077277017  67

  حسام محمد طلعت على يعقوب 2471207077277717  68
 

   حسنى سامى احمد السيد الضلعى 2471207077272274  69

  حمدى ابراهيم محمد حسن 2471207077271062  71
 

ى هنيوةحمدى السيد حمد 2471207077277662  71   
 

   حنين احمد محمد نصر الطوخى 2471207077272116  72

   خالد مصطفى عطيه محمود حبلص 2471207077270063  73

   دعاء صبحى فؤاد على احمد 2471207077277001  74

   دينا سعيد اسماعيل اسماعيل جامع 2471207077270617  75
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 ( 52الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                 لوهاث اجلغرافيتاجلغرافيا وًظن املؼقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  دينا محمد المحمدى الشربينى 2471207077272667  76
 

  دينا مسعد عبد المحسن محمد ابوسريه 2471207077277663  77
 

   دينا ياسر عبداللطيف خطاب 2471207077277613  78

   راشد حنفى عزيز راشد 2471207077270021  79

   رانيا مدحت محمد ابوالخير محمد الجالى 2471207077270211  81

  رباب جمعة محمد على 2471207077270026  81
 

  رحاب ياسر ابراهيم عبد الحميد عبدالجليل 2471207077272261  82
 

  رشاد محمد على على عبد القوى 2471207077277746  83
 

   رضا على على محمد ابو شنب 2471207077272210  84

   رمضان السعيد رمضان عبدالجواد السيد 2471207077277637  85

   روح صابر زهران حسن 2471207077272764  86

  روفيدا محمد عبد المحسن عطيه غرب 2471207077277016  87
 

ام عبد المحسن محمد عبد المحسن ريه 2471207077270432  88
 الشعراوى

  

   زغلول صبحى زغلول حامد شليل 2471207077277201  89

   زياد مسعود عطيه على الدكرورى 2471207077277622  91

   ساره سعد عبد الجواد زيد 2471207077270613  91

   ساره محمد جابر محمد عيد العزيز 2471207077270422  92

الى عبد الوهاب حمدى سالمس 2471207077270772  93   
 

   سامى محمد عاطف الشرنوبى المستكاوى 2471207077272772  94

  سعيد طارق سعيد فهيم سليمان 2471207077270074  95
 

  سعيد محمد سعيد محمد المالح 2471207077277313  96
 

   سلمى حمدى محمد بسيونى الزنقلى 2471207077272623  97

م على الزغبى شرابىسماح فطي 2471207077272271  98    

   سمر عماد محمود محمود ابوبكر 2471207077277226  99

   سيف محمد عبد الستار ابراهيم كشك 2471207077272063  111
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 (53رقن ) الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  شيماء احمد فايز عيد شلبى 2471207077277111  111
 

  صالح ابراهيم ابراهيم ضيف هللا 2471207077272327  112
 

   طارق رافت على على صالح 2471207077271067  113

طيف عبدالمطلب محمدطارق شريف عبدالل 2471207077272631  114    

   عبد الرحمن خيرى عبدهللا جميل ابو كرش 2471207077272614  115

  عبد هللا السعيد ابراهيم سليمان غازى 2471207077270667  116
 

  عبد هللا راشد فريج ابراهيم النجولى 2471207077272220  117
 

  عبد هللا عصام عبدالرحمن احمد الليثى الشيخ 2471207077272216  118
 

   عبدالرحمن محمد محمد محمود خريصه 2471207077272362  119

   عبدهللا السيد عبدهللا محمود الذاهى 2471207077277231  111

   عزت عصام عزت محمد سلمان 2471207077270246  111

  عال عماد محمود غازى 2471207077277206  112
 

   عالء عبدالحليم محمد حامدغلوش 2471207077272221  113

   على عبدالعال على عيسى ابو دقيق 2471207077272103  114

   علياء السيد عبد العزيز ذكير 2471207077277733  115

   عماد على فؤاد ابو المجد 2471207077272302  116

   عمر مخيمر ابو زيد برغوت 2471207077277661  117

  عمرو صفوت عبدالعال مصطفى احمد 2471207077272346  118
 

ى ابراهيم حسينعمرو عل 2471207077277624  119    

  عوض محمود عبد السالم محمود فايد 2471207077277726  121
 

  غاده ابراهيم صبرى عبدالسميع 2471207077277321  121
 

   فادى فاروق عبد المجيد غازى 2471207077272337  122

   كريم ايمن مسعد السعيد ابو بركه 2471207077272126  123

عدلمياء محب الجالى س 2471207077277426  124    

   ليلى ابوالفتوح يوسف احمد سعده 2471207077277742  125
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 ( 54الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 ـــــرافاًصــ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد ابراهيم جابر اسماعيل السمرى 2471207077272066  126
 

  محمد الجمل محمد على عبد الجواد 2471207077277666  127
 

   محمد السعيد سعد السيد يوسف 2471207077277077  128

   محمد السعيد سعد محمود ابوطاحون 2471207077270723  129

لقفاصمحمد السيد احمد عبده ا 2471207077277616  131    

  محمد السيد عبداللطيف السيد عبداللطيف 2471207077271063  131
 

  محمد بيومى منسى بيومى سعيد 2471207077272116  132
 

   محمد جمال السيد عبد الفضيل ابو طالب 2471207077277646  133

   محمد جمال محمد يونس ابراهيم 2471207077271101  134

يونى ابوشاهينمحمد جمعه محمد بس 2471207077277622  135    

  محمد حسان محمود حسان ابراهيم 2471207077270113  136
 

   محمد خالد عبده ابو النصر غنيم 2471207077277243  137

   محمد خيرى على احمدعلى الصياد 2471207077270122  138

   محمد شحاته مصطفى ابراهيم شعيب 2471207077277022  139

السالم محمد بلوزة محمد عبد الباسط عبد 2471207077272127  141    

   محمد عبد المحسن عيسى عبد المحسن محسن 2471207077272176  141

  محمد على محفوظ البيلى المعداوى 2471207077270166  142
 

   محمد على محمد الشال 2471207077277612  143

  محمد على محمود عبدالعزيز عبد الدايم 2471207077272111  144
 

عبد العال السيد كساب محمد عمر 2471207077270031  145   
 

   محمد عمرو السيد ابوالفتوح عوض 2471207077277160  146

   محمد عوض عبد النبى السيد احمد 2471207077277127  147

   محمد فكرى العبد على داود 2471207077271061  148

   محمد كمال محمد ابراهيم كزبر 2471207077277641  149

محمد عبدالرازقمحمد متولى احمد  2471207077277371  151    

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

57 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  55الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ى احمد مصطفى كريممحمد مصطف 2471207077271203  151   
 

  محمد هشام محمد احمد المهدى 2471207077271711  152
 

   محمد ياسر محمد ابراهيم المنياوى 2471207077277666  153

   محمود ابراهيم احمد الشيخ 2471207077272617  154

   محمود احمد مقبل محمد عياد 2471207077270667  155

ميد عامرمحمود اشرف محمد عبد الح 2471207077277006  156   
 

  محمود رجب احمد محمد النورج 2471207077277236  157
 

  محمود رزق عبد السميع رمضان خلف 2471207077270316  158
 

   محمود رزق محمد محمد على الغمرى 2471207077272126  159

   محمود عبد العزيز عبد الرحيم بهنسى 2471207077277611  161

راهيم البندارىمحمود عماد منصور اب 2471207077277044  161    

  محمود محمد اسماعيل محمد بيلى 2471207077270266  162
 

   محمود محمد السعيد ابوناصر 2471207077277673  163

   محمود وليد محمد محمد الحشاش 2471207077272171  164

   مروان رضا احمد السيد مرسى 2471207077277732  165

الدين مريم الحسينى محمد محمود على 2471207077272712  166    

   مريم محمد منصور ابراهيم محمد 2471207077270710  167

  مصطفى السيد مصطفى سيد احمد مصطفى 2471207077270027  168
 

   مصطفى عبدالفضيل ذكى عبدربه 2471207077270123  169

  مصطفى محمود احمد محمد الشهاوى 2471207077272632  171
 

الحمرممدوح السيد مامون السيد ا 2471207077277767  171   
 

   ممدوح هانى السيد محمد امبابى 2471207267272307  172

   منه هللا عبد الكريم محمد محمد مطر 2471207077270666  173

   مهد سيد احمد بسيونى سيد احمد عامر 2471207077277227  174

   ميار هشام على عبد الحميد داود 2471207077277662  175
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                                     ( 56الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

اطى كشكميرنا امجد السيد عبد الع 2471207077277040  176   
 

  ناديه اسامه المعداوى عطاهللا 2471207077277401  177
 

   ناديه يحى بسيونى ابراهيم محمد الجمال 2471207077270170  178

   نانسى ابراهيم عبد المجيد حفينة 2471207077270717  179

   نانسى على السيد على مصباح 2471207077270144  181

على زيدنبيله المغازى السيد  2471207077270426  181   
 

  ندا ابراهيم رشاد ابراهيم عوض 2471207077270264  182
 

  ندا ابراهيم محمدى محمد احمد الظريف 2471207077272022  183
 

   ندا عدلى ابراهيم محمد البنا 2471207077271173  184

   ندا محمد جابر عبد الحليم شاهين 2471207077272222  185

   ندا مصطفى محمود محمد 2471207077272021  186

  ندى احمد بالل سرور 2471207077272046  187
 

   نغم عيد قطب على ابو ليله 2471207077277136  188

   نور مصطفى عبدالجليل محمد ابو العطا 2471207077272117  189

   نورا احمد السيد محمد شادى 2471207077277424  191

   نورهان رافت فضل عبدالحليم 2471207077277740  191

   نورهان فتح هللا محمد العادلى 2471207077277671  192

  نورهان مسعود عبد الحليم عبد هللا مبارك 2471207077270722  193
 

   هايدى هانى عبدالغفار السيد عبده 2471207077270601  194

  هشام حمدين شاكر السيدعلى هاشم 2471207077277224  195
 

  هشام محمد فتحى حسن على 2471207077277646  196
 

   ياره ابراهيم طه ابراهيم عبدالسميع 2471207077272661  197

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى (

   احمد حمادة ابراهيم عبدهللا عطا 2471207027273273  198

حمد حمام عبدالمجيد محمد السطوحىا 2471207027273271  199    

   احمد كامل حسن ابوقمر 2471207027273764  211

طلبة مسلم احمد محمد مسلم 2471207027273270  211    

لممد فريد شعبان عبداللطيف ابو سامح 2471207027273766  212    

   محمد كمال عبدالمنعم محمد عمران 2471207027273274  213

   محمد ناصر محمد مهدى احمد 2471207027273276  214
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 (   57جلٌت رقن )    الئحت جديدة ) اًتظام (                            اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   احسان احمد محمد احمد بكر 2471207267272111  215

   احمد ابراهيم بدوى ابراهيم شحاته جنبه 2471207267277624  216

   احمد حمدى سعد الزراع 2471207267272413  217

  احمد سامح عادل عبد الرازق متولى 2471207267272141  218
 

  احمد محمد السعيد المغازى على 2471207267271217  219
 

  اسالم طارق محمد المغازى الخواجه 2471207267272141  211
 

   السيد عبدالحميد محمد عبده احمد 2471207267271001  211

عادل حمدى عبد الرحمن عبداللطيف حمدى 2471207267272402  212    

   خالد مصطفى محمد عبد البارى الدقدوقى 2471207267270664  213

  سعيد هشام السعيد محمد عباس 2471207267277611  214
 

   سمير حامد حسن حامد ابو الدهب 2471207267272667  215

   شعبان السعيد احمد محمد الشهاوى 2471207267272660  216

   طارق محمد عبدالرحمن عبدهللا 2471207267271221  217

   عادل احمد محمد البنا 2471207267277611  218

   عبد الرحمن خالد عبد الرحمن عبدالحميد منصور 2471207267277766  219

  عبد الفتاح شعبان عبد الفتاح ابو العزم 2471207267277361  221
 

   عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الطوخى 2471207267271021  221

  عبدالمنعم عالء عبدالمنعم محمد يوسف 2471207267277163  222
 

  على سيد على محمد عبيد 2471207267271000  223
 

   عمر عبدهللا ابراهيم عبدهللا عز 2471207267272162  224

   عمر محمد عبد العزيز عبد العزيز رزق 2471207267272412  225

   عمرو خالد محمد على المليجى 2471207267271222  226

   عمرو عصام عطيه محمد المكاوى 2471207267272266  227

   فارس ناصر محمد السعيد احمد 2471207267272112  228

   فيصل انيس ابوزيد سبل 2471207267277664  229
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 (58رقن )الئحت جديدة ) اًتظام (             جلٌت                 اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 :  طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة تابغ

   كريم اشرف رجب يوسف عبد القادر 2471207267272411  231

   مجدى محمد عابدين محمد متولى 2471207267272160  231

مد مصطفى حسينمجدى مح 2471207267277011  232    

  محمد ابراهيم محمد مصطفى خميس 2471207267277632  233
 

  محمد احمد ابراهيم دسوقى حفناوى 2471207267272136  234
 

  محمد اسماعيل السيد الحمراوى 2471207267272414  235
 

   محمد اشرف غازى ابراهيم السيد 2471207267277073  236

   محمد اشرف متولى سليم 2471207267272136  237

   محمد الدسوقى محمد ابراهيم ابوغراره 2471207267277100  238

  محمد سعد نصر عبدالعزيز 2471207267277113  239
 

   محمد صبحى حامد سعد 2471207267272661  241

   محمد هانى كمال حسانين خطاب 2471207267271043  241

   محمد يوسف السيد يوسف بسيونى وافى 2471207267272422  242

   محمود احمد محمد احمد ابويوسف 2471207267271016  243

   محمود السيد عبد العال مسعود محفوظ 2471207267272424  244

  محمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز دياب 2471207267272260  245
 

   مصطفى السباعى مصطفى السباعى 2471207267272271  246

  مصطفى ايهاب عبد الستار الدسوقى عطية 2471207267272161  247
 

  مصطفى عبدالنبى مصطفى كامل محمد 2471207267272162  248
 

   وليد صبحى محمد محمد الشربينى 2471207267277661  249

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي   هي اخلــــارج 

   احمد مسعود خميس مسعود سالم 2471207217277634  251

رجب السيد الخياط احمد هانى 2471207267277646  251    

   السيد عماد السيد بازينه 2471207267277212  252

   فوزى محمد رمزى احمد محمد 2471207267272426  253

   كمال عادل صالح فهيم محمد 2471207267272622  254

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

61 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

                                        ( 59جلٌت رقن )           (     الئحت جديدة ) اًتساب                اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد اسامه معتمد على على الشيخ 2471207077271064  255
 

   احمد عرجاوى عبد الستار عرجاوى دردير 2471207077277116  256

   احمد محمد على ناجى ناصف 2471207077271241  257

   احمد محمود مصطفى زنقور نصر 2471207077271060  258

  اسراء ماجد جمال عبد العزيز محمد 2471207077270126  259
 

  اسالم عالء صبرى عبد الهادى 2471207077272236  261
 

  سهيله خالد فهيم محمد شعبان 2471207077270712  261
 

د احمد اسماعيل حجازىسيف محم 2471207077270171  262    

   شيماء عبدالتواب محمد عبدالتواب خفاجى 2471207077270727  263

   صبرى ابراهيم عبد الجليل ابراهيم عبده 2471207077270602  264

  عبد هللا عزت حافظ محمد العسيلى 2471207077271062  265
 

   عبد هللا محمد حسن عبد الرحمن صالح 2471207077277626  266

   عبد هللا محمد على عبد ربه 2471207077271244  267

   عمار رضا محمد عبدالرؤف عبد الوهاب 2471207077277676  268

   عزت اشرف عزت بهنسى رمضان 2471207267270362  269

   عمر رضا عبد السالم ابو شعيشع غازى 2471207077270013  271

   عمر محمود عبداللطيف محمود جميل 2471207077270712  271

  محمد جمعه الشربينى عوض 2471207077272076  272
 

   محمد طارق على احمد حسن غنيم 2471207077270424  273

  محمد غالى رشوان حسن االشقر 2471207077271061  274
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 (59ة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) الئحت جديد                اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   ابراهيم محمد ابراهيم عبدالفتاح احمد 2471207267271716  275

زازاحمد اشرف احمد مصطفى الق 2471207267270016  276    

   احمد محمد احمد عطيه 2471207267272641  277

  احمد محمود اسماعيل ابراهيم هاشم 2471207267270633  278
 

  احمد نصر عبد العال جمعه 2471207267270416  279
 

  اسامه مصطفى عباس مصطفى الخشاب 2471207267270622  281
 

   عادل محمد ربيع عبد الغنى محمد 2471207267270114  281

   عبد الشافى مصباح عبد الشافى السيد 2471207267270271  282

عبدالحميد عماد عبدالحميد محمد  2471207267270623  283
 عبدالحميد

  

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي واخرية  هي اخلــــارج 

   عمر مدحت سعد محمد عبد الهادى 2471207217272646  284
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 ( 61الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                              الفلسفت      قسن 

 ــرافاًصـــــ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد محمد احمد عبد الحليم على البصال 2471207077277002  1
 

   احمد محمد فرج محمد ابومصطفى 2471207077277216  2

   اسراء ايمن برهام عبد الهادى برهام 2471207077277213  3

   اسراء رمضان بدوى عبدالنبى نجم 2471207077272013  4

حميد عبدالحميد صياماسراء زكريا عبد ال 2471207077272601  5   
 

  اسماء وليد حسن ابراهيم احمد 2471207077270306  6
 

  اشجان يسرى الشناوى محمد يوسف 2471207077272267  7
 

   االء موسى اسماعيل عبدالعاطى الطنطاوى 2471207077277623  8

   الشيماء احمد مصباح مصطفى احمد 2471207077277626  9

مر محمد محمد غزىاميره ض 2471207077272367  11    

  ايمان حامد عبداللطيف احمد الديب 2471207077277462  11
 

   ايمن احمد احمد ابراهيم شادى 2471207077272261  12

   ايه محمد السيد مرسى عبد السالم 2471207077277142  13

   ايه محمد عبدالجواد ابراهيم عمر 2471207077271700  14

رافت ابراهيم محمدحازم السعيد  2471207267272401  15    

   حامد هشام حامد فهمى محمد الدمياطى 2471207077270770  16

  حسام حسن محمود رجب 2471207077272646  17
 

   حنان مسعد محمد عوض ابو ضيف 2471207077272114  18

  حنين رضا ابراهيم عبد النبى الجماجمونى 2471207077270634  19
 

حمد عطا هللاخلود عادل جبر م 2471207077271017  21   
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 (61الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                             الفلسفت    قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  دعاء ابراهيم سالم عيد سالم 2471207077270733  21
 

  رنا عماد حنا يعقوب 2471207077271012  22
 

  روان ابراهيم يحى محمد سليم 2471207077277202  23
 

  زينب الهادى محمد الشحات عوض 2471207077272442  24
 

  ساره سعد يونس احمد المرسى 2471207077272730  25
 

بد السالم البيلىسلمى وليد عبد الحى ع 2471207077272661  26   
 

   شيماء خالد عبده محمد عبد هللا 2471207077270301  27

   شيماء ديار ناجى عبد الباعث محمد 2471207077277161  28

   عايده محمد رمزى عبد العال عيسى 2471207077272473  29

  عبد المنعم محمد ابوزيد السيد سعودى 2471207077277200  31
 

مد عثمان عثمان الروينىعزه مح 2471207077270273  31   
 

  عصام على حامد سعد الزغل 2471207077272611  32
 

   علياء حسن على على وهبه 2471207077271010  33

   علياء عليوة السيد محمود ابوالمعاطى 2471207077272776  34

   عمر اشرف نبيل السعيد الرشيدى 2471207077272631  35

مجيد احمدفاطمه جميل عبد ال 2471207077272366  36   
 

   كريم محمد عبد القادر عبد الحميد 2471207077277102  37

   ماجدة رجب سيد احمد محمد حمادة 2471207077272320  38

   مارينا مالك فوزى كامل فرج 2471207267272016  39

   محمد زعفان احمد ابراهيم غازى زعفان 2471207077272643  41
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 ( 62الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                   الفلسفت قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد سعيد عبد الرحمن النجار 2471207077277661  41
 

  محمود مصطفى محمد جبر محمد المهدى 2471207267270101  42
 

  مروه صالح خليل محمد غراب 2471207077270726  43
 

  مريم محمد مصطفى محمد مصطفى 2471207077277131  44
 

  مصطفى عطاهللا صبحى عطيه الحسنى 2471207077277013  45
 

  مصطفى كمال مكرم محمود 2471207077270330  46
 

ى محمد على احمد السبكىمن 2471207077270272  47   
 

  مهجه امين عباس محمد الشوربجى 2471207077272634  48
 

  ندا خميس عباس حسن احمد السبيعى 2471207077270701  49
 

  ندا محمد بسيونى محمد فضل هللا 2471207077272421  51
 

  ندى احمد السيد محمد شرف 2471207077270274  51
 

عى عبدالحميد سمرهندى حسين الشاف 2471207077272071  52    

   ندى محمد عطيه عقيله 2471207077271171  53

   نورا عاطف بدير الشحات البرعى 2471207077270063  54

  هاجر هشام توفيق احمد عامر 2471207077270723  55
 

  هدير عبدالجليل عبدالجليل احمد جادو 2471207077270642  56
 

د العمرىوسام عطيه عبدالمطلب محم 2471207077272361  57   
 

   يوسف يسن عبد الفتاح مبروك شريف 2471207077277001  58

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى ( 

   فاطمة فرج محمد شلبى 2471207027273222  59

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   محمد جمال موسى موسى بدوى 2471207267277661  61

رى اشرف احمد خليفهمحمد صب 2471207267277437  61    
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 (63(               جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتساب                           الفلسفت       قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

يد عبدالجليل مندوراحمد حمدى الس 2471207267271771  62   
 

   احمد محمود بهى الدين عثمان االجرود 2471207267270424  63

   ايمان النشاوى احمد يوسف على 2471207077270360  64

   ايمان عبد المجيد عبد المجيد محمد ابوزور 2471207077270641  65

  ايه عبد الرحمن عبد الرحمن احمد فضل 2471207077270613  66
 

  حنان محمود محمد حسن عبد الواحد 2471207077272411  67
 

  حنين سعد كامل السيد محمد 2471207077272213  68
 

   دنيا السيد السعيد حسن الشرقاوى 2471207077277114  69

   دينا محمد على االمشيطى 2471207077270131  71

رانيا هانى ابراهيم الدسوقى محمد  2471207077272423  71
 المنطاوى

  

  رحمه عبدالفتاح محمد هلول 2471207077270660  72
 

   سمر عاشور محمد احمد حسن عبدالغفار 2471207077270611  73

   عابد جمعه عبد الفتاح يوسف 2471207077272437  74

   علياء شريف عبدالرازق موسى شرابى 2471207077270461  75

   فاطمه حسين عبد العزيز محمد عمار 2471207077270162  76

   محمود احمد محمود محمد محمود 2471207077272470  77

  محمود ايمن مسعد السيد ابراهيم صيام 2471207077270112  78
 

   محمود على غرباوى السيد الغرباوى 2471207077270761  79

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى ( 

الء جالل على الشوادفى المهيلىو 2471207027273246  81    

 وى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي   هي اخلــــارجطــــــالب بـــاقــــــ 

   رانيا السعيد محمد منصور 2471207217272461  81
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 ( 64الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                االجتواع  قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس االكبديوي الرقن  هسلسل

  ابراهيم مصطفى على السيد الرفاعى 2471207077270164  1
 

   احمد السيد احمد بدوى 2471207077270416  2

   احمد على حلمى عبد الحميد شوريف 2471207077277106  3

   ازهار ياسر احمد كمال راضى 2471207077272100  4

  اسراء ابراهيم ابراهيم السيد عابد 2471207077277372  5
 

  اسراء ابراهيم محمد عنان صالح 2471207077270322  6
 

  اسراء الحفناوى السيد محمد 2471207077271174  7
 

   اسراء السعيد ابو المجد محمد شتيه 2471207077277112  8

   اسراء السيد بدوى عبد الحق 2471207077270637  9

   اسالم على ابراهيم محمد عوض 2471207077272266  11

  اسماء حسنى وحيد خفاجى محمد 2471207077271122  11
 

   اسماء حمدى فتوح السيد زعفان 2471207077277623  12

   اسماء رضا انور على قنديل 2471207077277640  13

   اسماء سليمان ابراهيم محمد ابوسليمان 2471207077270362  14

   اسماء ياسر السعيد جبر ابراهيم 2471207077270221  15

  اسماء يونس محمود سليمان رضوان 2471207077270614  16
 

   االء احمد محمد على بديوى 2471207077270046  17

  االء توفيق عبد المجيد مغازى مسيوغه 2471207077270604  18
 

  االء عادل عبد الحى القاضى 2471207077270660  19
 

ء عبداللطيف محمود ابراهيم سليتاال 2471207077270112  21    

   االء عالء الدين عبد الرحمن احمد قاقا 2471207077277110  21

   االء فوزى محمد محمد قنديل 2471207077271123  22

   السيد محمد ابو زيد ابراهيم 2471207077272067  23

   امانى رفاعى بدر شكر 2471207077272667  24

عطية عبد الجليل امل بركات 2471207077270243  25    

   امل عبدالعزيز على عبدالعزيز سليم 2471207077270471  26
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 ( 65الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                االجتواعقسن 

 ــــرافاًصـــ حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  امل على السيد احمد شرشير 2471207077272171  27
 

   امنيه رافت مصطفى الفقى 2471207077277270  28

   امنيه عبد اللطيف قمر ابراهيم خطاب 2471207077270666  29

   امنيه عالء فؤاد عبد الغفار سالمه 2471207077271127  31

  امنيه مجدى ابواليزيد على متولى 2471207077277267  31
 

  امنيه وائل رجب على السماحى 2471207077277601  32
 

  اميره احمد السيد الدمراوى الليثى 2471207077277121  33
 

   اميره عرفه فتوح ابوبكر 2471207077270664  34

   اية طاهر محمود اسماعيل مصطفى 2471207077277607  35

   ايمان اكرامى عبدالرازق سيداحمد هاشم 2471207077270107  36

  ايمان حسن على على كنون 2471207077277143  37
 

   ايمان خيرى رجب راجح 2471207077270446  38

   ايمان خيرى عبدالمالك مبروك 2471207077272036  39

   ايمان رضا عبدالسالم ابراهيم على 2471207077270144  41

   ايمان عطيه ممدوح حامد محمدعبده 2471207077272423  41

   ايناس السيد السعيد محمد 2471207077272436  42

  ايه احمد محمد على السماديسى 2471207077270763  43
 

   ايه خضر السعيد عبدربه عتمان 2471207077270724  44

  ايه ضياء عبد الواحد عبد هللا محمد 2471207077270406  45
 

  ايه عبد الفتاح محمود عبد الفتاح الفقى 2471207077271176  46
 

   ايه على عباس متولى محمد 2471207077272431  47

   ايه محمد محمد احمد القطرى 2471207077270401  48

   ايه مسعد حامد بيومى مصطفى 2471207077277011  49

   تسنيم ابراهيم محمود عبد السالم ابوخضره 2471207077270610  51

   تهانى محمد على المتولى الشيخة 2471207077272633  51

محمود ابراهيم خطاب ثريا 2471207077272411  52    
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 ( 66الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                             االجتواعقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  جهاد رافت محمد السيد حسن 2471207077277112  53
 

   حبيبه محمد رجب محمد بلتاجى 2471207077270232  54

   حسناء جهاد البسيونى ابو المعاطى عبدالعال 2471207077270064  55

   حسناء عبد الوهاب حسن مهنا 2471207077272107  56

  خالد طه على احمد صبح 2471207267277222  57
 

  خديجة محمد السيد محمود عطيان 2471207077270221  58
 

  خلود اشرف يوسف الجداوى 2471207077270162  59
 

   خلود عبدالفتاح شهاوى السيد مرسال 2471207077271762  61

   خلود محمود عبد الفتاح محمد سليم 2471207077272632  61

   دينا محمد عبد المجيد عبد المجيد العربى 2471207077271771  62

  رحمه على سعدالدين ابراهيم 2471207077277132  63
 

   رشا عصام محمد جالل عبد العظيم سليمان 2471207077277667  64

   رقية السيد السيد ابراهيم ريه 2471207077277223  65

   رنا صدقى محمد ابراهيم خليل 2471207077270661  66

   رنا هانى حموده حموده عبد السيد 2471207077277276  67

   روان اسامة على عيد محمد 2471207077277611  68

  روان تامر شوقى احمد رفعت 2471207077272636  69
 

   روان حمدى احمد احمد بحيرى 2471207077277274  71

  ريما نوح عباس محمود عقبه 2471207077270031  71
 

  سارة رمضان عبدالفتاح ابراهيم فراج 2471207077272433  72
 

   ساره طارق محمد محمد زبادى 2471207077270636  73

الحسينى معوض محمود شعبان سلمى 2471207077272262  74    

   سلمى على محمد على اللواتى 2471207077272032  75

   سمر محمد الشحات عبد الجواد محمد 2471207077270336  76

   سميره خالد محمد عبدالفتاح عسكر 2471207077277717  77

   سندس عمرو كمال ابراهيم 2471207077270170  78
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 ( 67الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                             جتواعاال قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  سها عصام عبد اللطيف محمود موسى 2471207077277433  79
 

   سهيله فرج قطب اسماعيل بيومى 2471207077272627  81

   سهيله محمد خميس احمد جوده 2471207077270622  81

   سومه صابر بسيونى عطيه بدر 2471207077270166  82

  شروق احمد محمد احمد ابو سكين 2471207077270632  83
 

  شيماء فرحات عطية النجار 2471207077270434  84
 

  شيماء هانى سامى عبد الدايم السيد 2471207077272000  85
 

   صفاء محى عبدالعزيز ابوبكر 2471207077270442  86

   طارق حامد السيد المندوه المنطاوى 2471207077272040  87

   عبد الرحمن فتحى سعد سليم متولى 2471207077272412  88

  عبد هللا محمد عبد الرحمن على ابو بريك 2471207077271124  89
 

   عبدالرحمن وليد محمد محمد على 2471207077277226  91

   عبير رؤف على عبده الرحمانى 2471207077270763  91

   عزه السعيد عبد الستار حجاج 2471207077277603  92

   عزه يوسف هارون عبدالحميد الطوبجى 2471207077270414  93

   علياء طارق عبد السميع عبده عطيه 2471207077270416  94

  عمار محمد ممدوح على رمضان 2471207077270206  95
 

   عمر محمد عبد الحميد محمد فرحات 2471207077271202  96

  عمر محمد على محمد زيد 2471207077270424  97
 

  عمر محمود احمد محمود شحاته 2471207077270216  98
 

   فاطمه الزهراء منير احمد خضارى 2471207077272440  99

   فاطمه ايهاب يوسف ابو اليزيد عشوش 2471207077270313  111

   فاطمه سامى محمد عبدالعال مطر 2471207077270611  111

   فيروز مصطفى محمد مصطفى النعيرى 2471207077277103  112

   مبروكه خليفه على محمد 2471207077270261  113

   محمد اشرف محمد السيد محمد عرب 2471207077270624  114
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 ( 68) اًتظام (               جلٌت رقن ) الئحت جديدة                               االجتواعقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد سيد احمد رجب الشناوى السماحى 2471207077277000  115
 

   محمد منصور محمد منصور 2471207077270746  116

   محمد هشام محمود مقلد 2471207077272077  117

   مديحه مراد احمد مراد احمد 2471207077277362  118

  مروة عبدالفتاح رزق عبدهللا خضر 2471207077270372  119
 

  مريم السيد احمد ناجى 2471207077272321  111
 

  مريم عادل عبد الجليل ابو السعود سعد 2471207077272332  111
 

   منار على العبد على محسن 2471207267270211  112

   منة هللا احمد محمد شبل احمد 2471207077272626  113

   منة هللا رضا عبد المنعم ابو قورة 2471207077270761  114

  منى عبد الغنى احمد عبد الغنى الكواتيحى 2471207077270726  115
 

   مى حسن على محمد البدويهى 2471207267270612  116

   ميار محمود ابراهيم مصطفى موسى 2471207077270134  117

   ميرنا عبدالمنعم حلمى عبد المنعم محمد 2471207077272132  118

   نادية عبدالحكيم محمد متولى عامر 2471207077270323  119

   ناهد محمد خليفه الشيخ 2471207077272763  121

  ندا حسن محمد محمود عابدين 2471207077277631  121
 

   ندى ابراهيم محمد الغرابلى 2471207077272611  122

احمد عبد العزيز شحاته الهنداوى ندى 2471207077270167  123   
 

  ندى ايمن محمد محمود العاصى 2471207077270120  124
 

   ندى جابر عرفه ابراهيم عبده 2471207077272300  125

   ندى ماهر السيد محمود القناوى على 2471207077272424  126

   نرمين حسن حامد ابراهيم حرحش 2471207077277031  127

ن عالم فتوح مغازى االحولنشوا 2471207077272163  128    

   نها عبده ابراهيم عبد الرازق منصور 2471207077272264  129

   نهال عمر ابوالسعود شعبان عمر 2471207077272316  131
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 (69الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                            االجتواعقسن 
 االســـــــــــــن رقن االكادميي ال هسلسل

 اًصـــــــراف حضـــــــــور

   نورهان ابراهيم فتحى عبدهللا السلخ 2471207077277162  131

   نورهان صبحى ابراهيم متولى 2471207077272410  132

  نوسه احمد الشحات محمود محمد النشار 2471207077277113  133
 

مود عالمنيرة شاكر بدير مح 2471207077277416  134   
 

  هاجر ابراهيم ابراهيم عبد المجيد ابوحليمه 2471207077272171  135
 

   هاجر احمد المتولى السيد عبدالواحد 2471207077272026  136

   هاجر الشهاوى عبد الرحمن عبد القادر 2471207077270227  137

   هاجر حسين على اسماعيل الخولى 2471207077270623  138

ر سمير يوسف يوسف خلفهاج 2471207077270606  139   
 

   هاجر محمد رشدى البسيونى اسماعيل 2471207077272416  141

   هانى سعيد رجب عليوه 2471207077270662  141

   هايدى حمدى فوزى عبد النبى محمد 2471207077270204  142

   هايدى منير احمد محمد ابراهيم الهادى 2471207077277136  143

دى طلبه حسنهبه سمير حم 2471207077277131  144    

  هبه عزت محمود احمد فضل 2471207077272146  145
 

   هدى محمود محمد محمد المرشدى 2471207077270622  146

  هدير احمد ابراهيم ابراهيم جادو 2471207077270404  147
 

  هدير احمد بسيونى فرج الغرباوى 2471207077277134  148
 

دالعزيزيارا عبد العزيز عبدالغنى عب 2471207077271723  149    

   ياسر رمضان عبد السالم ابراهيم ابو الفضل 2471207077270671  151

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى (

   يمنى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القاضى 2471207027273206  151

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   ابراهيم حامد اسماعيل عبدالمطلب 2471207267277772  152

   حسناء محمد منصور بسيونى منصور البنا 2471207267272740  153

   فاطمه محمد فتح هللا عبدالفتاح سليم 2471207077271212  154

   مجدى محمد عبد الحى شلبى يوسف 2471207267272030  155

   ندى ابراهيم قاسم ابراهيم طه خليفه 2471207267272470  156

حمد خميسندى والى السيد م 2471207267271304  157    

   نورهان عابد ابو الفتوح عون 2471207267270244  158
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 (71(               جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتساب                               االجتواع قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ماده عبدالموجود محموداسراء ح 2471207077272430  159   
 

   اشرف خليفه مصطفى محمد سليمان 2471207077271171  161

   انجى صالح السيد لطفى السعداوى 2471207077271706  161

   ايمان محمد محمد على العسوى 2471207077270731  162

  ايه وائل موسى ابو العنين 2471207077272126  163
 

ولى العشماوىتغريد ياسر عبد الم 2471207077270711  164   
 

  تميم ياسر عبدالستار محمد على 2471207267271311  165
 

   حبيبه مجدى السيد ابواليزيد اغا 2471207077270423  166

   دعاء عبدالعزيز عبدهللا عبد العزيز غالى 2471207077270426  167

   دنيا عبدالشهيد محمد احمد ندا 2471207077272044  168

عبد العزيز محمد احمد روان مصطفى 2471207077271121  169   
 

   زهراء اسامة محمد عبد الصمد شلبى 2471207077270716  171

   سماح رافت ابراهيم على 2471207077277162  171

   شيماء السيد مسعد حسن الديبانى 2471207077272441  172

عبد الرحمن احمد عبد الفتاح محمد  2471207077271236  173
 البسيقى

  

رفيق عزيز عوض جرجس كيرلس 2471207267270623  174    

  محمد ابراهيم السيد عبد الحميد نوار 2471207077277122  175
 

   محمود مجدى محمود على قنديل 2471207267271112  176

  مريم احمد محمد فتحى عبدالحليم ابراهيم 2471207267270160  177
 

  مصطفى كامل السيد حسين كامل 2471207077271176  178
 

ى مصطفى ابراهيم عبد الهادىنانس 2471207077272426  179    

   نوران محمود عبدالفتاح محمد طبنجه 2471207267270614  181

   وفيق امجد ابراهيم يحى المرادنى 2471207077277671  181

   يوسف عصام احمد سيد احمد 2471207077271120  182

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

صطفى ابراهيم سالمةخلود ابراهيم م 2471207267270226  183    

   محمد حسين حسنين حسين 2471207267271707  184

   محمد سمير فريد مصطفى حسن 2471207267271172  185

   محمود كمال محمد محمد الغرباوى 2471207267271110  186
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 ( 71)  الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن                ػلن الٌفس               قسن 
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  ابتسام عطا محمد عطية شعوط 2471207077277166  1
 

   ابوالعز عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم العتربى 2471207077277216  2

   احالم صابر محمد عرفات مهيا 2471207077272261  3

   احمد اسامه محمود محمد غنيم 2471207077272114  4

  احمد باسم عبد السميع ضنه 2471207077272666  5
 

  احمد حسن ابراهيم احمد الكيالنى 2471207077271206  6
 

  احمد رضا احمد الطنبارى 2471207077272136  7
 

   احمد سعد ندا سليمان عبد العاطى 2471207077270001  8

ان شعبان سنبلاحمد سمير شعب 2471207077272602  9    

   احمد طارق محمود محمود ابوالنضر 2471207077270621  11

  احمد ماهر ابراهيم عطية هليل 2471207077272264  11
 

   احمد محمد السيد محمد السيد عبدالعال 2471207077277403  12

   احمد محمود محمد على ابوبكر 2471207077277146  13

الفتاح محمد شتاتاحمد مصطفى عبد  2471207077277027  14    

   احمد نصر عبدالعزيز محمدعبد الحليم 2471207077277116  15

   اروى حسين السعيد بسيونى 2471207077270017  16

  اروى خيرى على احمد عنوس 2471207077270136  17
 

   اروى عبدهللا على محمد شحاته 2471207077270266  18

بهاسراء احمد ابوالمكارم هي 2471207077270273  19   
 

  اسراء احمد سيف الدين عبد ربه سالمه 2471207077270612  21
 

   اسراء اسامة حلمى عمر الشافعى 2471207077270211  21

   اسراء جمعه عبدالفتاح ذكى سليمان 2471207077270371  22

   اسراء سعد عبد الفتاح احمد قورة 2471207077272002  23

السيداسراء شريف احمد محمد  2471207077272016  24    

   اسراء عبد النبى عطيه ابراهيم السيد 2471207077270222  25
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 ( 72الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )           ػلن الٌفس                قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسراء كمال احمد عبد اللطيف 2471207077270466  26
 

   اسراء محمد على ابو الروس 2471207077277736  27

   اسراء مسعد عبد المعطى دعبس 2471207077277117  28

   اسماء ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 2471207077270632  29

  اسماء رضا السيد موسى جوده 2471207077272017  31
 

  اسماء عاطف عباس بسيونى الشرقاوى 2471207077271161  31
 

  اسماء عبدالباسط فوزى ريحان 2471207077270624  32
 

   اسماء عبدالمعطى احمد محمد النجار 2471207077277122  33

   اسماء فؤاد عبد الرحيم اسماعيل النخالوى 2471207077270444  34

   اسماء محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا 2471207077272621  35

  اشرف ايمن محمد بسيونى هنداوى 2471207077272176  36
 

   اعتماد اكرم ابراهيم عباس بيومى 2471207077272031  37

   االء احمد طه عبدالدايم 2471207077270110  38

   االء احمد عبد البر ابوالنجاه حبسه 2471207077272126  39

   االء محمود محمد محمود شريف 2471207077277162  41

   االء موسى اسماعيل موسى محمد 2471207077270216  41

  االء نبيه احمد محمد النجار 2471207077272012  42
 

   الزهراء ماهر الغريب محمود الشامى 2471207077270672  43

  امال ابراهيم محمد حسن الهوارى 2471207077272611  44
 

رامانى طلعت عبد الفتاح ابو اليزيد نوا 2471207077271102  45   
 

   امل عبد السالم عبد العظيم عبد السالم 2471207077277172  46

   امل محمد يوسف محمد 2471207077277602  47

   امنيه سامح فؤاد عبد ربه العسقول 2471207077272760  48

   امنيه محمود محمد محمود الصعيدى 2471207077272603  49

   اميره ايمن السيد الفيومى 2471207077272620  51
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 (  73الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )    ػلن الٌفس                      قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اميره جميل عبد الفتاح محمد عتمان 2471207077272101  51
 

   اميره عبدالخالق الشناوى عبدالخالق موسى 2471207077272363  52

   اميره محمد محمد عباس خليل 2471207077277637  53

   اهداء عادل محمد ابو شادى السبيعى 2471207077272672  54

  ايمان ابوزيد احمد سند الشوربجى 2471207077272261  55
 

  ايمان الشاملى سليمان احمد الحداد 2471207077272427  56
 

  ايمان سعد رمضان العفيفى 2471207077277776  57
 

   ايمان ماجد محمد عبدالجيد عجالن 2471207077277117  58

   ايمان مجيب نصرالدين على عمار 2471207077277602  59

   ايمان محمد صبرى عبد الهادى ابراهيم 2471207077277430  61

  ايه ابراهيم احمد الزبيدى 2471207077277110  61
 

   ايه الشوادفى محمد الشوادفى القصاص 2471207077270317  62

   ايه جمال على محمد شهاب الدين 2471207077270420  63

   ايه عادل رمضان الشرنوبى السقا 2471207077270641  64

   ايه عبد المنعم عبد العظيم عوض محمد 2471207077277674  65

عيلايه عبدالهادى عبدالسالم محمد اسما 2471207077277442  66    

  ايه عصام محمد على السهيت 2471207077270117  67
 

   ايه على رجب احمد الشباسى 2471207077277376  68

  ايه محمد على محمد حالوه 2471207077270263  69
 

  ايه محمد محمد مصطفى على والى 2471207077277122  71
 

   ايه ناصر عبدالعزيز محمد البسيونى 2471207077271710  71

   ايه ياسر محمد الخطرى 2471207077272641  72

   بثينه حامد عبد الشافى الحمادى 2471207077270122  73

   بسمله عصام الدين محمد حامد حشيش 2471207077270161  74

   بسمه ناصر السيد عياد 2471207077272274  75
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 (74ئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) ال  ػلن الٌفس                              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  بسنت عالءالدين عبدهللا حمد صالح 2471207077270226  76
 

   بنان عاصم رمضان ناصف 2471207077272600  77

دادىبوال مسعد فهمى حنا بغ 2471207077277614  78    

   تسبيح يسرى عبدالحفيظ احمد قزامل 2471207077277244  79

  تقى مدحت محمد السيد الرفاعى 2471207077277772  81
 

  جنات مجدى حسن زيتون 2471207077277431  81
 

  حامد محمود حامد عبده فتح هللا 2471207077271121  82
 

   حبيبه اسماعيل مرسى ابراهيم البرقى 2471207077270271  83

   حبيبه محمد محمود محمد خليل مراد 2471207077272241  84

   حنان حسنى عبد الرؤف محمد شرف 2471207077271722  85

   حنين محمد السيد حمدهللا ابوالمكارم 2471207077277277  86

  خلود خالد محمد عبدالقادر شهاب 2471207077277311  87
 

   خلود خالد محمد محمود محمد 2471207077272636  88

   خلود شوقى حسن محمد الشريف 2471207077270666  89

   داليا جاسر ابو اليزيد شعيشع 2471207077277606  91

   دعاء ماهر ابراهيم احمد 2471207077272402  91

   دنيا عبد الحميد عبد الحميد محمد عجوه 2471207077277302  92

   دنيا محمد السيد عبد الفتاح منصور 2471207077272660  93

  دينا محمد عبد هللا محمد عبد هللا 2471207077270160  94
 

   رحاب صابر حموده محمد هيبه 2471207077277600  95

  رحمة هللا محمد محمد نبيل احمد الزرقا 2471207077270626  96
 

  رحمه احمد فاروق احمد ابراهيم 2471207077270616  97
 

   رحمه احمد مصطفى صالح 2471207077270220  98

   رحمه السيد على عبده المحالوى 2471207077277261  99

   رحمه محمد محمود محمد صالح 2471207077270266  111
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 ( 75الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )         ػلن الٌفس                   قسن 

 اًصـــــــراف ضـــــــــورح نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  رغده سعد مصطفى ابراهيم الجنزورى 2471207077270160  111
 

  رنا طلعت عوض على ابراهيم 2471207077270236  112
 

  رنا مبروك مبروك طايل 2471207077270642  113
 

   رنا محمد احمد عبده العسال 2471207077277346  114

وهرنيا محمد هاشم محمد عج 2471207077272111  115    

   روان خيرى رمضان عبدالسالم محمد 2471207077270361  116

  روان شاكر محمد محمد عمر 2471207077272213  117
 

  روان عبد ربه جاد ابو العنين خفاجى 2471207077270012  118
 

  رويدا عبدهللا على ابراهيم 2471207077272073  119
 

   ريم مجدى احمد احمد محروس 2471207077270633  111

   ريهام محمود الشحات محسن الصفتى 2471207077272623  111

   زياد احمد محمد احمد االمام 2471207077272613  112

  ساره صبحى السيد الشناوى سعد ابو مرسى 2471207077270014  113
 

   ساره ماهر السيد ابراهيم الشراميطى 2471207077272662  114

   ساره محمد حسن الشرقاوى 2471207077277666  115

   ساره محمود سالمه محمود قنوم 2471207077277327  116

   سامح السيد مصطفى عباس مصطفى 2471207077270062  117

   سامح طه مصطفى عبدالمجيد 2471207077277366  118

  سلمى ابراهيم السيد السباعى حشيش 2471207077272124  119
 

   سلمى امام السيد محمود فرغلى 2471207077272317  121

  سلمى جمعة سعيد جمعه ابو خشبة 2471207077270403  121
 

  سلمى هانى عبد المنعم فؤاد معوض 2471207077272611  122
 

   سماح ابراهيم عبدالرازق محمد ابوالسعود 2471207077272244  123

   سمر السيد رجب على 2471207077272212  124

   سمير ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم بدر 2471207077271704  125
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 (76الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          ػلن الٌفس                     قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  سمير عبد العال احمد احمد على المصرى 2471207077272122  126
 

  سميه كمال عبدهللا مصطفى سمك 2471207077270427  127
 

  سهيله عبدالكريم عبدالعليم عبدالكريم عبدالال 2471207077272432  128
 

   سهيله عبدالمجيد عبدالحى سيد احمد 2471207077272662  129

   سوسن ابراهيم محمود ابراهيم خليل 2471207077277307  131

   شريف مجدى عبد الشافى على الطنطاوى 2471207077270340  131

  شرين محمد على عبدالونيس على 2471207077270161  132
 

  شمس محمد اسماعيل قطب عبد الخالق 2471207077272616  133
 

  شهد ابراهيم عقيبى عبد العزيز عبد الفتاح 2471207077270367  134
 

   شيماء سمير السيد محمود ندا 2471207077271263  135

   شيماء محمد جابر غنيمة 2471207077271102  136

   صافيناز حلمى احمد الشاملى عمرو 2471207077270611  137

  صفاء ابوالسعود محمد عبدالحميد عبد الهادى 2471207077270166  138
 

   صفاء فوزى محمد على حسن مهيا 2471207077270636  139

   ضحى هشام عبد هللا على ابراهيم 2471207077270131  141

   ضحى يوسف فتحى محمد 2471207077270127  141

   طارق عالء ابوالوفا السيد احمد 2471207077271701  142

   عبدهللا محمد عبدهللا سليمان عبدهللا 2471207077272616  143

ريعبير رشدى على فرج نص 2471207077270661  144   
 

   عبير عادل مبروك عبد العاطى عامر 2471207077277606  145

  عبير محمد السيد محمد ابوحبيب 2471207077272147  146
 

  عزة سيداحمد عبدالنبى الشامى 2471207077272422  147
 

   عزه خالد السيد على ناصف 2471207077270367  148

   علياء عادل عبدالرازق احمد حسنين 2471207077270237  149

   علياء عبد السالم سعد عبد العزيز 2471207077270016  151
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 ( 77الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )            ػلن الٌفس                قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  علياء محى سعد عبد الرحمن فضل 2471207077272132  151
 

  عماد قطب عامر قطب البحيرى 2471207077277073  152
 

سيد عشماوى محمدعمرو ال 2471207077277723  153   
 

   غاده رجب مصطفى مصطفى عامر 2471207077277642  154

   فاطمة اسماعيل حامد السيد اسماعيل 2471207077277203  155

   فاطمه نصر احمد همام احمد 2471207077272661  156

  فتحى حسن حمدى على خليفه 2471207077277012  157
 

قاضىفتحى رجب فتحى عبد الجليل ال 2471207077272464  158   
 

  فرحه على السعيد على ابو سمره 2471207077277202  159
 

   فوزيه عبدالمنعم عبده عبد المنعم دياب 2471207077272146  161

   كريم عادل شعبان احمد الطلحاوى 2471207077277043  161

   كمال صالح كمال عبده البزاوى 2471207077270030  162

لصاوى صبحلبنى عطيه عبد المعطى ا 2471207077277147  163   
 

   لمياء محمود محمود مقلد 2471207077277647  164

   ماجده سعيد سعد محمد عماره 2471207077270422  165

   محمد اشرف عطيه عبد الصمد عمير 2471207077277662  166

   محمد بسيونى الشهيدى سالمه سليم 2471207077271242  167

بمحمد جمعه ابو المعاطى عبد الوها 2471207077277344  168   
 

   محمد رجب عبدالسميع السعيد حجاج 2471207077271261  169

  محمد رمضان محمد عبد المنعم حسين 2471207077277061  171
 

  محمد سعيد محمد حسن البتانونى 2471207077277646  171
 

   محمد سالمة محمد مصطفى غنيم 2471207077277611  172

بد السالممحمد عبدالخالق محمد عبدالجيد ع 2471207077277320  173    

   محمد عمرو حسنى الشرنوبى 2471207077272206  174

   محمد فؤاد فؤاد على الشافعى 2471207077270303  175
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 ( 78الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )              ػلن الٌفس               قسن 
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  محمد فهمى عبدالعزيز محمد فضل 2471207077277634  176
 

  محمد مجدى محمد محمد النشرتاوى 2471207077277306  177
 

  محمد مصطفى على عبدالعزيز الشناوى 2471207077271134  178
 

   محمد وليد مرسى محمود عطيه 2471207077272637  179

   محمود احمد مصطفى الغفلول 2471207077270321  181

   مرام عصام محمد بهجت مطاوع 2471207077272162  181

  مرام محمد عبد الرحمن محمود احمد 2471207077270221  182
 

  مرنا محمد على عبد الرحمن عامر 2471207077271107  183
 

  مروه طارق حامد بدير السيد 2471207077270327  184
 

ه عبد النبى بدوى الجوهرىمرو 2471207077277112  185    

   مريم عبد القوى عبد المجيد شرابى 2471207077270042  186

   مريم محمد المتولى اسماعيل صابحه 2471207077271112  187

  مريم محمود عبدالشافى مرسى عبد الحميد 2471207077277226  188
 

   مصطفى محمد محمود بيومى جالل 2471207077272262  189

   منار عبدالحليم على خليل عامر 2471207077272011  191

   منه هللا رضا مصطفى محمود الريفى 2471207077272146  191

   منى جالل سعد البشبيشى 2471207077272614  192

   منى محمد السيد مصطفى شتا 2471207077277760  193

  مى سعيد يوسف محمود الفتيانى 2471207077272617  194
 

د ابراهيم قرمانمى محمود احم 2471207077271126  195    

  نادية خليل محمد حسن عبدالخالق 2471207077270412  196
 

  ناديه عزت طه ناصف حسين 2471207077270101  197
 

   نانسى شريف كاظم على السنور 2471207077270176  198

   نانسى على احمد محمد احمد عزام 2471207077277361  199

البرنانسى نبيل مغازى محمد عبد 2471207077272626  211    
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 ( 79الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )            ػلن الٌفس                   قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ناهد درغام عبدالفتاح محمد خليل 2471207077277234  211
 

  نجاة رمضان زكى مرسى 2471207077272731  212
 

  نجوى ابراهيم عبده على عبدالعزيز 2471207077277434  213
 

  ندا حاتم شعبان عمران الفيومى 2471207077272624  214
 

   ندا رضا محمد مبارك 2471207077277262  215

   ندى رافت عبدالحميد خير 2471207077277211  216

على عبد الجليلندى محمد  2471207077270127  217    

  ندى محمود على غازى ابراهيم 2471207077270167  218
 

  نرمين حسينى ابرهيم حسينى الكحيلى 2471207077277116  219
 

  نرمين رشاد احمد البيلى صالح 2471207077270600  211
 

   نرمين محمد اسماعيل حنفى محمد القصراوى 2471207077271126  211

ابراهيم الصباغ نرمين ياسر 2471207077277314  212    

   نسرين احمد سليمان مصطفى المهنى 2471207077277670  213

  نسمه محمود عبد الرءوف حمامو 2471207077270622  214
 

   نسيبه خالد سليمان حسن سليمان 2471207077270264  215

   نها سعد مسعود عمر 2471207077277611  216

عدةنها وليد عبدالرازق السيد ابوس 2471207077277070  217    

   نورالدين عاطف عبدالحميد محمد شوشان 2471207077272666  218

   نوران احمد محمد على منيسى 2471207077272622  219

  نوره خالد عبد الواحد عبدالعال حجازى 2471207077277271  221
 

   نورهان راضى عبدالستار ابراهيم عبدالقادر 2471207077277121  221

مصطفى محمد ابوظور نورهان رضا 2471207077270364  222   
 

  نورهان سامح ربيع الصافى عبدالحليم 2471207077277324  223
 

   نورهان طارق احمد محمد السيد 2471207077277766  224

   نورهان على عبد الغنى بسيونى 2471207077277110  225
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 ( 81دة ) اًتظام (               جلٌت رقن )الئحت جدي               ػلن الٌفس              قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نورهان غانم محمد غباشى 2471207077270006  226
 

  نورهان محمد محمد عباس رجب 2471207077272641  227
 

  نورهان مسعد السيد اصيل 2471207077270774  228
 

  نورهان مغازى محمد ابراهيم دراز 2471207077270642  229
 

   نيرة عالء سعد سليمان مصطفى 2471207077270022  231

   نيره طارق عبد الجليل رجب ابو طالب 2471207077272622  231

   هاجر السيد محمدى عيد ابراهيم 2471207077277440  232

  هاجر السيد ممدوح ابراهيم عبدالفتاح 2471207077270120  233
 

  هاجر جاب هللا رمضان جاب هللا عبد هللا 2471207077271711  234
 

  هاجر خيرى عبدالهادى عبدالغنى 2471207077272664  235
 

   هاجر رفعت عابدين ابراهيم احمد 2471207077271100  236

   هاجر عبد الرازق محمد بسيونى السناط 2471207077277671  237

القادر الهنداوى هاجر هانى عبد المنعم عبد 2471207077272221  238    

  هالة حلمى على غالى 2471207077270021  239
 

   هايدى محمد ابراهيم محمود موسى 2471207077277060  241

   هبه احمد عمر محمد عمر سليمان 2471207077277122  241

   هدير احمد ابوالسعود عبدالحميد 2471207077270260  242

فتح هللا هدير حمادة الشحات الشعراوى 2471207077277023  243    

   هدير صالح اسماعيل احمد الشناوى 2471207077270224  244

  هند السيد بسيونى ابراهيم 2471207077270662  245
 

   ورده سليم سليم محمد السعودى 2471207077277614  246

  وفاء محمد راغب بسه 2471207077272736  247
 

  والء حماده احمد محمد خليفه 2471207077272142  248
 

   والء سامى بدير عبد القادر الرفاعى 2471207077277247  249

   والء سعد زيان سليمان 2471207077277744  251
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 ( 81الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )      ػلن الٌفس                      قسن 

 اًصـــــــراف ـــــــــورحض نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  والء صبحى ابراهيم ابراهيم العرينى 2471207077272114  251
 

  والء عبد الحميد محمد حسن الجريتلى 2471207077272177  252
 

  والء متولى محمد ابراهيم عنيصر 2471207077272166  253
 

   والء محمود احمد مصباح ابوبكر 2471207077277266  254

   يارا شتا يوسف عبد القادر 2471207077272462  255

   يارا طارق فاضل عبده 2471207077272614  256

  ياسمين السيد محمد عبدهللا حسام الدين 2471207077270764  257
 

  ياسمين السيد محمد محمد عبدالال 2471207077272026  258
 

  ياسمين عبد الناصر سعد القرضاوى 2471207077272061  259
 

عبده عبد السالم عبده شعيبياسمين  2471207077277212  261    

   يسرا محمد جالل احمد حسين 2471207077272632  261

   يمنى السيد جميل زيدان 2471207077272612  262

  يوسف محمد شعبان عبد السالم الغرباوى 2471207077272127  263
 

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى ( 

زيداحمد محمد احمد ابراهيم ابو  2471207077270016  264    

   امنيه ابراهيم حسن عبدالقادر سعد 2471207027273761  265

   دينا محمد فضل حسن حموده 2471207027273221  266

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   اسالم صابر فوزى خليل حسن اغا 2471207267272402  267

  حسام ياسر فتحى عبدالجواد 2471207267271042  268
 

  رحمة سالمة درويش محمد راشد 2471207267270112  269
 

   محمد رضا على عبدالجليل عبدالعاطى 2471207267277641  271

   محمود ابراهيم على خليفه خليفه 2471207267277077  271

   يحيى خالد منصور محمد السرنجاوى 2471207267272236  272
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 (82(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب            ػلن الٌفس                  قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهيم حسن حموده ابراهيم غزال 2471207077270600  273
 

   احمد عادل عاشور مصطفى على الكومى 2471207077271163  274

   احمد مجدى احمد قنديل بليح 2471207077271111  275

   اسراء جمال محمد عبد السالم عبد السالم 2471207077270314  276

  اسراء نصر محمد حسن قنديل 2471207077272006  277
 

  اسماء حسن عبد السالم حسن حجازى 2471207077271117  278
 

  االء صالح الدين على عبدالهادى 2471207077272033  279
 

   امير محمد وفا عبد النبى الطباخ 2471207077271110  281

   اميره السيد صالح عبد هللا عتاقى 2471207077271727  281

   ايه محمد ابراهيم يونس السيد 2471207077271104  282

  حبيبه شحاته محمد شحاته عبد العال 2471207077272046  283
 

   حسناء ممدوح عبدالرحمن عبدالرحمن زماره 2471207077271212  284

   خلود عصام فتحى مرسى احمد 2471207077277210  285

   دنيا على السيد محمد السودانى 2471207077270621  286

   رقيه احمد زين الدين السعيد عوض 2471207077277624  287

   رنا احمد ابراهيم احمد عوض 2471207077271106  288

  رنا لطفى ابو المجد على اسماعيل 2471207077271146  289
 

   ريم محمد ابراهيم امين المصرى 2471207077270414  291

  ساره السيد سليم محمد سليم 2471207077270640  291
 

  ساره محمد قطب يوسف على عجوه 2471207077272064  292
 

   ساره مصطفى يونس سعد على 2471207077272467  293

   شروق على محمد احمد غازى 2471207077277624  294

سنين منصورعادل السيد احمد ح 2471207077270172  295    

   عال عادل مصطفى محمد يوسف 2471207077270161  296

   عمر ايمن سامى محمد النصراوى 2471207077271112  297
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 (83(               جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتساب                              ػلن الٌفسقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فاطمه طلعت على سليمان السماحى 2471207077271106  298
 

   كريم خالد عبد المعطى كامل محمد 2471207077270421  299

   محمد احمد عبد هللا ابو الفتوح احمد 2471207077272076  311

دىمحمد السيد محمد عبد الرؤف الصعي 2471207077270366  311    

  محمد عبد الرسول ابراهيم على عتاقى 2471207077277121  312
 

  محمد فكرى رفعت يوسف المنياوى 2471207077272031  313
 

  محمود احمد محمد السيد زهران 2471207077271164  314
 

   مريم محمد عبدالرازق الدفراوى 2471207077270270  315

مرمصطفى حامد ابراهيم سيداحمد ع 2471207077270046  316    

   مصطفى محمود انصارى محمود ابوحمر 2471207077270711  317

  مى محمد ابو خاطره حسن العماوى 2471207077277162  318
 

   مياده يوسف محمد خليل غزاله 2471207077270646  319

   ميرنا محمد عطيه السيد جاويش 2471207077277163  311

رجنانسى عبد الباسط ابراهيم محمد ف 2471207077270133  311    

   نانسى محروس فريد محمد مصطفى عبده 2471207077271103  312

   ندا اشرف السيد محمد العطافى 2471207077270061  313

  ندى هشام السيد محمد شعبان بدر 2471207077270067  314
 

   نورهان اكرامى ابوالعنين على ابوالعنين 2471207077270477  315

حمد عبدالرحمننورهان محمد السيد م 2471207077270162  316   
 

  يارا محمد محمد عطيه ليمونه 2471207077270606  317
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   ابراهيم السعيد عبدالسيد الحمادى المغازى 2471207267270423  318

   على صالح على سيد غازى 2471207267271132  319

مد جادمحمد على الدين محمد عبدالص 2471207267271713  321    

   منى كمال محمد محمود موسى 2471207267271026  321

 طـــــــالب هـــؤهـــالث ػليـــــا بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   هاجر صبحى عبدالحميد حسن قنيبر 2471207267271321  322

 هي اخلــــارج واخيـرة طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي 

   عبد الرحمن محمود بسيونى محمود حميده 2471207217270623  323
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 ( 84جلٌت رقن )     الئحت جديدة ) اًتظام (            شؼبت )االثار االسالهيت (االثار قسن 
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مال احمد عبد العالاحمد اسماعيل ك 2471207077270212  1   
 

   احمد ماهر بدوى احمد بدوى 2471207077271211  2

   احمد محمد عبد هللا على ابو الوفا على 2471207077272002  3

   احمد محمود مكين رحيم 2471207077277323  4

  اسراء سعيد احمد احمد داود 2471207077277167  5
 

عى محمداسراء على اسماعيل الرفا 2471207077272727  6   
 

  افنان اسماعيل احمد اسماعيل السعدنى 2471207077277166  7
 

   االء ياسر عبد الرحمن محمد السيد 2471207077270362  8

   المعتصم باهلل جبريل عبدالرسول غازى بدير 2471207077277026  9

   امال رمضان عاطف رمضان 2471207077277167  11

يا اسماعيل سعيدامنيه محمد زكر 2471207077271702  11   
 

   اميره جابر عبد المجيد على نمير 2471207077272273  12

   ايمان ابو المكارم شريف ابو المكارم محمد 2471207077270166  13

   ايمان السيد عبد القادر احمد ابو العزم 2471207077270114  14

   ايمان جمعه مرشدى مصطفى جاويش 2471207077277711  15

   ايمان ربيع السيد الشافعى 2471207077270737  16

  ايمان رمضان السعيد عدلى محمد 2471207077270201  17
 

   ايمان رمضان السيد السيد بلتاجى 2471207077270711  18

  ايه الرفاعى مسعود البيلى 2471207077270130  19
 

  ايه السيد عبدالحميد محمد سيداحمد 2471207077272362  21
 

لعشرى محمد علىايه ا 2471207077272001  21    

   ايه محمد ابو العنين ابراهيم ابو العنين 2471207077272164  22

   ايه محمد عبدالعزيز غازى عبدهللا 2471207077270212  23

   بدريه ايمن خليل ابو المجد بحيرى 2471207077272136  24

   خلود عادل محمد محمد 2471207077277466  25
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 ( 85جلٌت رقن )      االثار شؼبت )االثار االسالهيت (         الئحت جديدة ) اًتظام (   سن ق
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  دعاء سالم صبحى سالم 2471207077277121  26
 

   دنيا حبشى فتحى محمود يوسف 2471207077272034  27

   سعد احمد سعد الدين عبد العليم سعد الدين 2471207077270603  28

   سلمى احمد السيد موسى 2471207077270116  29

  شادى فتحى عمر محمود الشايب 2471207077270272  31
 

  شروق عبدالناصر ابراهيم محمد المليجى 2471207077277060  31
 

  عاطف رمضان على محمود محمد 2471207077277424  32
 

   عبد الرحمن محمد حجازى العاشرى 2471207077277411  33

   عبد العزيز احمد عبد العزيز عبد الباقى 2471207077277032  34

  عبد هللا مدحت شحاته عبده الخولى 2471207077270331  35
 

   علياء عبدالحفيظ عادل محمود ابوشعيشع 2471207077277246  36

مفاطمه رضا ابوالمعاطى ابراهي 2471207077277633  37    

   فتحيه سامى سعد الفار 2471207077270616  38

   ليلى سمير زكريا بسيونى يوسف 2471207077272207  39

   محمد حامد عبداللطيف يوسف حامد 2471207077277417  41

  محمد ضيف عبدالخالق عبدالسالم سرور 2471207077277024  41
 

   محمود احمد محمد داود 2471207077270171  42

محمود محمد نجيب عبدالهادى عبد الحليم  2471207077272041  43
 الميمى

 

 

  محمود مصطفى على على سيد احمد 2471207077272476  44
 

   محمود نبيل رمضان ابوالبقا 2471207077272322  45

   مرام طارق عبد الحى طه عامر 2471207077270630  46

   مصطفى سعد مصطفى سعد عبد العاطى 2471207077270331  47

   منار محمد السيد سليم دراز 2471207077277142  48

   مياده والء عبدالعال على 2471207077270464  49

   ندى سعد عنتر طنطاوى طنطاوى 2471207077270701  51
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 (  86جلٌت رقن )     االثار شؼبت )االثار االسالهيت (         الئحت جديدة ) اًتظام (   قسن 
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   نوران صالح الشناوى السيد سالمه 2471207077277266  51

   هاجر على عبدالعاطى على صديق 2471207077270120  52

   هايدى واصفى احمد مرعى 2471207077270664  53

حسينهدى عبد المطلب حجازى عمر  2471207077270742  54   
 

  والء طاهر احمد على سمك 2471207077271216  55
 

  ياسمين احمد السيد الشهاوى عبد الهادى 2471207077270036  56
 

   ياسمين عبد النبى ابو المعاطى عثمان عبد المجيد 2471207077270711  57

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

ى االطيراحمد محمد احمد موس 2471207267272664  58    

  شادى محمد عطيه جميعى 2471207267277061  59
 

   محمد بكر محمد عبد السالم عشوش 2471207267272110  61

   محمد محمد شعبان حسن عامر 2471207267272112  61
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 ( 86جلٌت رقن )     االثار شؼبت )االثار االسالهيت (         الئحت جديدة ) اًتساب (   قسن 
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  ابراهيم تحسين احمد محمد قطب 2471207077272264  62
 

   احمد ابراهيم احمد محمد 2471207077270347  63

   احمد ابراهيم شحاته عبد اللطيف اسماعيل 2471207077270362  64

   احمد محمد عبدالحميد على الباز 2471207077271214  65

  احمد مصطفى انيس عبد الونيس عفيف 2471207077272266  66
 

  االء ابراهيم جالل ابراهيم حسن 2471207077277621  67
 

المالحالسعيد عالء السعيد محمد  2471207077270661  68   
 

   امنيه احمد السيد احمد يوسف 2471207077270126  69
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 ( 87جلٌت رقن )         (  االثار شؼبت )االثار االسالهيت (        الئحت جديدة ) اًتسابقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  امير محمد على بدوى 2471207077277206  71
 

  خالد عماد محمد عبده الكاشف 2471207077270612  71
 

  خليل حسان احمد موسى 2471207077270720  72
 

محمد عبدالقادر رويدا محمد حسن 2471207077277616  73   
 

  سارة عنتر محمد وفا اللحام 2471207077277621  74
 

  سعد عبد الحى احمد سعد جابر 2471207077270106  75
 

  عبد الرحمن احمد معروف شعيشع 2471207077277166  76
 

  عبد الرحمن ايمن محمد على حسن 2471207077270426  77
 

  عمر محمود حسين اسماعيل 2471207077270717  78
 

  محمد شريف كمال محمد خليل 2471207077270646  79
 

  محمد عبدالحميد عواد محمد عواد 2471207077277222  81
 

  محمد فتوح محمد السيد خميس 2471207077270413  81
 

  محمود محمد كامل الحداد محمد 2471207077270401  82
 

  مسعد محمد مسعد خضر 2471207077270276  83
 

ى محمد عبدالمجيد محمود مصطف 2471207077270746  84
 الشرقاوى

 
 

  نورهان حسام السيد احمد صالح 2471207077277601  85
 

  هنا خالد عبدالسميع محمد الخياط 2471207077277673  86
 

  هند احمد رجب احمد حتحوت 2471207077272027  87
 

  وجدى يوسف طلعت على اسماعيل 2471207077272062  88
 

صالح محمد ابو النصر النشار وليد وائل 2471207077270713  89    

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   اية رضا فتحى محمود زاهر 2471207267270014  91

   وليد سعد حمد محمد 2471207267270464  91
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 ( 88اًتظام (               جلٌت رقن ) الئحت جديدة )          شؼبت )االثار املصريت (االثار قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابراهيم السعيد البربرى محمد شعبان 2471207077277312  1
 

   احمد سامى على سيف الدين 2471207077277021  2

   احمد هشام عماد على غازى 2471207077277421  3

   اروى عبدالمحسن محمود رمضان 2471207077277164  4

  اسراء اسامه السيد عبد المنعم الشريف 2471207077272131  5
 

  اسراء اشرف سعد احمد يونس 2471207077272061  6
 

  اسراء سعد سعد محمد ابو شاهين 2471207077277663  7
 

   اسراء عادل محمود الجداوى 2471207077272460  8

   اسراء عبد الفتاح زكى عبد المحسن عبد البارى 2471207077277437  9

   اسراء عثمان حامد حامد الشهاوى 2471207077277121  11

  اسراء على سعد الدين الشوادفى الجنادى 2471207077270476  11
 

   اسالم بسيونى عبداللطيف بسيونى 2471207077270123  12

يد الصباغاسماء رفعت محمد عبد الحم 2471207077272013  13    

   اسماء عبد المنعم عبد ربه ابراهيم 2471207077272012  14

   اشجان عبدالعظيم السعيد الدسوقى عزام 2471207077272037  15

   االء العدوى السيد سليمان البساطى 2471207077272722  16

  االء فوزى عبد الفتاح عبد العزيز بيلى 2471207077270116  17
 

ء محمد عبد الوهاب ابراهيم عوضاال 2471207077270643  18    

  السيد محمد اسماعيل ابو حمره 2471207077272610  19
 

  امانى السعيد الشاملى مصطفى ابوسكين 2471207077270721  21
 

   امانى خالد عبدالمنعم حسن الشهاوى 2471207077272070  21

   امل احمد محمود عزو محمد عيسى 2471207077270232  22

   امل محمد عبد الحميد مرسى عبد النعيم 2471207077272310  23

   امنية محمود عبد الفتاح عوض على 2471207077277066  24

   امنيه على محمد حسين على 2471207077270611  25
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 ( 89قن )  الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت راالثار شؼبت )االثار املصريت (         قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اميره خيرى عبدالعليم محمد مبروك 2471207077270124  26
 

   اية السعيد الحسينى السعيد الحسينى 2471207077270212  27

   ايمان جمال عبدالعزيز عفيفى 2471207077277364  28

   ايمان صالح عبداللطيف محمد الشهاوى 2471207077277132  29

  ايه محمود ابراهيم محمود 2471207077272746  31
 

  بسنت ابراهيم قطب ابراهيم محمد عفيفى 2471207077270016  31
 

  بسنت يوسف يوسف الصاوى 2471207077272421  32
 

   جيالن عبد العزيز عبد المجيد السيد مبروك 2471207077270702  33

   جيما خالد عبد العليم محمد كحيلو 2471207077270077  34

   حامد محمد عيسى حامد بدر 2471207077277117  35

  حبيبه الشوادفى عزت الشوادفى عباس 2471207077277160  36
 

   حسناء يوسف فوزى محمد 2471207077270613  37

   حنين احمد عثمان احمد عيد 2471207077271213  38

لشناوى محمد الشناوىحنين محمد ا 2471207077272267  39    

   خلود حميدو ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الفزارى 2471207077277371  41

   خلود رافت عبدالوهاب قنديل 2471207077272266  41

  خلود سعد سعد محمد عثمان 2471207077270166  42
 

   رانيا ادهم عبدالغنى عبدالغنى السيد 2471207077270044  43

  رحاب محمد ابراهيم السيد عبد الحميد 2471207077277441  44
 

  روزان على كامل عبد الحميد عسكر 2471207077272666  45
 

   ريهام عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم جمعه 2471207077270062  46

   ريهام عبيد عبد الحميد ابراهيم سلطان 2471207077272612  47

   ريهام فتحى قدرى محمد ابو جندية 2471207077277321  48

   زينب عبدالعاطى رجب محمد عبدهللا 2471207077277236  49

   ساره ابراهيم رشاد ابراهيم عبيد 2471207077270631  51
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 ( 91الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) االثار شؼبت )االثار املصريت (         قسن 
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  سمر زكريا حلمى محمد عطيه 2471207077277221  51
 

   سهير منصور محمد منصورعوض 2471207077270132  52

   شاهيناز سيد احمد عوض الرفاعى 2471207077277202  53

   شروق يوسف محمد محمد مطاوع عيسى 2471207077277262  54

  شريف محمد محمد احمد السكرى 2471207077270436  55
 

  شعبان ابراهيم السيد قابيل 2471207077270267  56
 

  شيماء رجب السيد احمد البساطى 2471207077271067  57
 

   شيماء رضا ابراهيم ابراهيم على 2471207077270216  58

   شيماء محمد البسيونى عبد هللا البسيونى 2471207077277221  59

   شيماء محمد عالء الدين محمد عيسى 2471207077270762  61

  طه عادل عبد الحافظ عبد الحافظ 2471207077270422  61
 

   عبير عوض محمد ابراهيم البانوبى 2471207077277217  62

   علياء اشرف محمود مبروك حمزة 2471207077270714  63

   عمر شريف سيد حسن 2471207077270646  64

السعيد الجداوىفتحيه على  2471207077277161  65    

   فداء ناصف السيد محمد فوده 2471207077272674  66

  لمياء محمد عبدالرحيم جمعه 2471207077272324  67
 

   محمد عمر احمد عمر زيدان 2471207077272662  68

  محمد كامل محمد موسى 2471207077271260  69
 

  محمد محمد العربى السيد موسى 2471207077270462  71
 

   محمود سمير عبدالعظيم متولى السيد 2471207077277360  71

مصطفى احمد عبد المحسن عبد الباقى عبد  2471207077270167  72
 العزيز

  

   منار حاتم حماد حماد 2471207077270121  73

   منار محمد المرغنى رياض عبد الحميد 2471207077270137  74

اللقانى منة عبدالجواد عبدالواحد الشوادفى 2471207077277611  75    
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  (91الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) االثار شؼبت )االثار املصريت (         قسن 
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  مها مصطفى الشربينى احمد سعد 2471207077277172  76
 

   ناديه محمد عبد المنعم خالد ابو الحارث 2471207077272067  77

   نانسى احمد عبد المعطى ابوالنصر الغزالى 2471207077277136  78

   ندى السيد محمد السيد غندور 2471207077272673  79

  ندى حسام مصطفى محمد عماره 2471207077270467  81
 

المنوفى ندى محمد محروس محمد على 2471207077270632  81   
 

  ندى هانى فيصل نعيم محمد نجم 2471207077277061  82
 

   ندين حمدى عبدالمنعم محمد محمود بدوى 2471207077270141  83

   نورا سامى محمد ربيع 2471207077271062  84

   نوران عبد المنعم طه عبد الحميد عجيله 2471207077270247  85

الغيط ساطور نورهان احمد السيد ابو 2471207077277174  86   
 

   نورهان على محمد حسين على 2471207077271267  87

   نورهان محمد سليمان عباس ابوبكر 2471207077270342  88

   هايدى الشحات محمد عبد الفتاح الجزار 2471207077270321  89

   هبه والى صقر يونس 2471207077272421  91

شمهناء سيداحمد محمد سيداحمد ها 2471207077272003  91    

  هند عبد الهادى اسماعيل محمد صقر 2471207077272141  92
 

   هند محمد محب على غازى 2471207077272026  93

  وفاء عبد الحليم سعد عبد الحليم الشرنوبى 2471207077272411  94
 

  ياسمين اسامه محمد عبد السالم 2471207077272447  95
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 (  92قسن االثار شؼبت )االثار اليوًاًيت والروهاًيت (         الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 
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احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مصطفى  2471207077277622  1
رهامىالب  

 
 

   احمد عبد المجيد حامد على 2471207077277414  2

   احمد محمد احمد عوض 2471207077277171  3

   ادهم نصر المليجى ابراهيم على 2471207077277336  4

  اسراء احمد احمد الطلحاوى 2471207077270247  5
 

  اسراء سيد االهل محمد البدراوى 2471207077277100  6
 

  اسراء عالء الدين حسين توفيق سرسيق 2471207077272636  7
 

   اصاله محمد السيد محمد محمود 2471207077277111  8

   االء حسن شفيق حسن شهاب 2471207077277374  9

   امنيه السيد عمارة عبد المنعم 2471207077272122  11

  ايه رضا عاطف شعوط 2471207077277264  11
 

بدوى بسنت بدوى السيد 2471207077270336  12    

   بالل مجدى شحاته سالم محمد 2471207077270071  13

   بوال ايمن نظمى فام 2471207077270602  14

   جمال محمد جمال فرج زغلول 2471207077277632  15

   حبيبه احمد عبد العزيز علوان 2471207077277111  16

  حنان محمد احمد محمد حسين 2471207077270141  17
 

عاء عبدالحميد محمد محمد حسن العزبىد 2471207077270266  18    

  دميانه اميل توفيق نصيف توفيق 2471207077277617  19
 

  دينا ابراهيم عبد العليم ابراهيم البديوى 2471207077272212  21
 

   دينا خالد موسى محمد 2471207267277411  21

   روان احمد سعيد المصرى 2471207077270346  22

ايمن فريد رمضانروان  2471207077270621  23    

   روان محمد محمد عبدالسالم يوسف 2471207077272234  24

   زينب شاكر السيد عبد العزيز زياده 2471207077277276  25
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 ( 93 قسن االثار شؼبت )االثار اليوًاًيت والروهاًيت (         الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )
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  سامح المتولى لطفى عبد الباسط عمر 2471207077270326  26
 

   ساميه محمود حسن محمود الدغيدى 2471207077272410  27

   ساندى سامح عزت عبده ميخائيل 2471207077272613  28

ر محمد عطيه شعوطسحر صاب 2471207077272260  29    

  سعاد عبدهللا عبدالواحد عبدهللا مرسى 2471207077272247  31
 

  سعد العبد محمد سعد ابراهيم السخاوى 2471207077270220  31
 

  سمر احمد سعد احمد خميس 2471207077270121  32
 

  شمس الدين عبد الخالق شمس الدين ريحان 2471207077270012  33
 

اء اسماعيل عبدالفتاح يوسف عطاهللشيم 2471207077277211  34    

   شيماء شريف محمود ابو قمر 2471207077271166  35

   شيماء محمد محمود عبدالقادر على 2471207077270136  36

  عبدالرحمن صبرى اسماعيل بسيونى 2471207077270626  37
 

   عبدالرحمن محمد رضا ابراهيم حسن 2471207077270266  38

بير شعبان ابراهيم محمد غريبع 2471207077272227  39    

   عطيه رضا عطيه السيد عطيه 2471207077270674  41

   عمار احمد السيد توفيق الجمال 2471207077270271  41

  عمر احمد السعيد احمد طايل 2471207077277246  42
 

   عمر عالء الدين حسن على نوفل 2471207077271066  43

د عبدالعليم دويرفاطمة محمود محم 2471207077277677  44   
 

  فاطمه ابراهيم شتا ابراهيم 2471207077271232  45
 

   كريم محمود حافظ حسن المكاوى 2471207077272210  46

   كريمه عبد الباقى محمود محمد سعيد 2471207077272141  47

   محمد ابراهيم زكى محمد مصطفى 2471207077270161  48

لرفاعىمحمد اسماعيل فؤاد ا 2471207077277472  49    

   محمد عماشه عبدالغنى عبدالكريم هيبه 2471207077270026  51

     

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

98 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  94قسن االثار شؼبت )االثار اليوًاًيت والروهاًيت (         الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 اًصـــــــراف ـــورحضــــــ نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمد متولى عوض سليمان بلتاجى 2471207077277016  51
 

  محمد وحيد رشاد عبدالجواد شعيب 2471207077270131  52
 

   محمد يوسف ابو اليزيد يوسف القونى 2471207077277644  53

   محمود شحات عبد النعيم احمد نوار 2471207077277161  54

عبد المنعم مصباح عزب محمود على 2471207077277123  55    

  محمود محمد حامد محمد رزق 2471207077271201  56
 

  محمود محمد محمود احمد صابر 2471207077272766  57
 

  محمود مكرم محمد عبد السميع 2471207077277324  58
 

   محمود يحى عطيه متولى ابوعيانه 2471207077272627  59

الطنوبى مروه احمد محمود جعفر 2471207077277616  61    

   مريم اميل توفيق نصيف توفيق 2471207077270227  61

  مريم شعبان حامد عبد ربه 2471207077277137  62
 

   مريم صباح عبد السالم ابو زامل 2471207077270616  63

   مريم ناصر بدران محمود العمورى 2471207077270762  64

   مصطفى محمود محمد احمد ابراهيم 2471207077270111  65

   معاذ البرعى اسماعيل السيد عبد المجيد 2471207077270116  66

   منار محمد عبد هللا عبد القادر عبدة 2471207077277112  67

  ميرنا اشرف عبدالمقصود هالل 2471207077270613  68
 

   ميرنا ياسر العجمى احمد مصطفى 2471207077277620  69

  ندا محمد محمد فرج محمد 2471207077270370  71
 

  ندا مسعد محمد راشد 2471207077277647  71
 

   ندى خاطر مصطفى محمد خاطر 2471207077272012  72

   ندى مجدى السيد يوسف وهيب 2471207077272417  73

   نرمين كمال على محمد هاويس 2471207077271211  74

   نورالدين عماد نورالدين السيد مرسى 2471207077277136  75
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نورهان محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابو  2471207077270673  76
 احمد

 
 

   يارا عرفات زكى عبد هللا 2471207077277167  77

   ياسمين اشرف فؤاد على السبيعى 2471207077272242  78

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

  ايمان ابراهيم محمد مصطفى الصباغ 2471207267272716  79
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 ( 95(           جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتسابقسن االثار شؼبت )االثار اليوًاًيت والروهاًيت (         

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد مسعد عبدالهادى احمد سرحان 2471207077270064  81
 

   اسامه ابراهيم الدسوقى السيد خضر ابو راس 2471207077270634  81

   خالد البسيونى السيد احمد السيد على 2471207267271163  82

  خالد يونس نويجى يونس 2471207077270641  83
 

ابراهيم عبدهعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن  2471207077270110  84   
 

  فتحى ممدوح محمد ابراهيم المنياوى 2471207077277112  85
 

   كريم اشرف احمد محمد شعيشع 2471207267271336  86

   محمد ابراهيم ابراهيم عبد العزيز محمد 2471207077277622  87

   محمد ايهاب محمد عبدالعظيم المصرى 2471207077270612  88

السعيد محمود ندامحمد على  2471207077270132  89    

   محمد نبيل محمدعكاشه السرى 2471207077272413  91

   نادر محمد نادر عنب 2471207077271233  91

   نانسى فوزى محفوظ عبد هللا الشامى 2471207077270664  92

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

  سعيد محمد سعيد عبد الهادى شلبى 2471207267272612  93
 

  عمرو رجب طه الديدامونى 2471207267271266  94
 

   محمد جمال دسوقى عطا عمرو 2471207267270140  95

   محمد حسن محمود السيد الجزايرلى 2471207267270610  96

   محمد رفعت ابراهيم غمرى 2471207267271114  97
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 (96الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                  املكتباث واملؼلوهاثقسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  احمد طارق ابو زيد السيد على 2471207077272261  1
 

   احمد مصطفى سليمان شاهين 2471207077270102  2

   ادهم رجب شحاته مصطفى 2471207077272372  3

   اسراء ابراهيم محمود ابراهيم زيدان 2471207077277137  4

  اسالم السيد محمد ابراهيم مدين 2471207077277141  5
 

  اسماء السيد يوسف عبدالسالم القاضى 2471207077270614  6
 

  االء احمد عبدالمعطى احمد ريحان 2471207077277212  7
 

   االء جمال محمد عبد السالم حيزو 2471207077277317  8

   االء نبيل محمد محمد ابراهيم 2471207077272062  9

   الفت السيد محمد عبدالهادى محمد 2471207077270366  11

  امل احمد عيد يوسف بسيونى 2471207077277011  11
 

   انس احمد محمد ناجى عطيه 2471207077271262  12

   اية خالد عبدالباسط ابراهيم حسن 2471207077277620  13

   ايمان رافت مسعود حسن موسى 2471207077270366  14

   ايمان صبرى محمد بحيرى 2471207077272217  15

   ايمان مجدى حسن احمد طلحه 2471207077272403  16

  ايمان محمد عبدالغفار محمد ابويوسف 2471207077272160  17
 

لعال عبد الحميد سيد احمد هيكلايناس عبد ا 2471207077272216  18    

  ايه جمال امين بدر 2471207077271166  19
 

  حسن عبد الفتاح مصطفى عبدالروف جنيدى 2471207267277430  21
 

   حسناء رضا فتحى الجنادى 2471207077277046  21

   دنيا محمد على رشوان رشوان 2471207077270430  22

براهيم السيدرامى ايهاب السيد ا 2471207077277411  23    

   رامى سعيد عرجاوى محمد عرب 2471207077270662  24

   ريم مسعد عباس عياد 2471207077270707  25
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  ريناد عصام ابراهيم كساب عباس 2471207077270321  26
 

   ساره ابراهيم عبد المولى احمد حسن 2471207077272072  27

   ساره رمضان عبد الحميد صابر احمد 2471207077271160  28

   سعيد محمد سعيد على الشنتورى 2471207077271170  29

  سمر محمد توفيق عبد الرؤف غطاس 2471207077277621  31
 

  شيماء صبرى السيد االمام الشافعى 2471207077270466  31
 

  عبد الرحمن اكرم عبد الغفور شريف 2471207077270661  32
 

   عبدالرحمن عاطف عبدالعال الششتاوى 2471207077277224  33

   علياء محمد محمد حسن عبده 2471207077277621  34

   عمر حسين مسعود محمد حسن 2471207077272262  35

  غالى محمد الشاذلى محمود يوسف 2471207077277211  36
 

   فاطمه طلبه احمد طلبه 2471207077277606  37

   فاطمه عمر عبد العزيز على المزين 2471207077270020  38

   فاطمه محمد محمد محمد يونس 2471207077270766  39

محمد يوسف منصور محمد الدسوقى 2471207077272420  41    

   محمد عبد الحميد رمضان الشاذلى 2471207077271222  41

  محمد وحيد محمد السيسى 2471207077270462  42
 

   محمود محمد محمود محمد عبدهللا 2471207077272630  43

  محمود محى الدين محمود محمد ابو مايله 2471207077270436  44
 

اسماعيل محمد البكليش مروه عبد الحليم 2471207077270662  45   
 

   منال صبرى صالح محمد موسى 2471207077270620  46

   منى صبحى السيد القطرى 2471207077271707  47

   ناريمان محمد سعد ابراهيم باشه 2471207077277144  48

   ندا بسيونى محمد السيد قنيبر 2471207077270202  49

   ندا ياسر احمد حسين مرسى 2471207077270667  51
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  نوران جالل عبدالواحد محمود حموده 2471207077277041  51
 

نورهان عيد محمد محمد مسعود  2471207077271000  52
 الصعيدى

  

   هاجر وجيه عبدالسالم محمد فرج 2471207077277614  53

   هبه محمود حسين حسن شلفه 2471207077270612  54

 طـــــــالب هـــحولـوى )هستجدوى ( 

  راندا السيد بدير ابراهيم محمد 2471207027273217  55
 

 ى لالػــــــــادةطــــــالب بـــاقــــــو 

   احمد رفعت احمد ابراهيم 2471207267271372  56

   احمد محمود اسماعيل على الجيار 2471207267277601  57

  علياء عادل عبد العزيز محمدعماره 2471207267270262  58
 

   عمرو الدسوقى ابراهيم موسى نصير 2471207267271041  59

مرجان محمد خالد رزق السيد 2471207267271371  61    

   محمد سامح محمد عبدالحميد الدسوقى 2471207267271326  61

   محمود محمد الشريف احمد عبدهللا 2471207267271212  62

   نادية ابراهيم محمد سعد بدر 2471207267270612  63

  وليد ابراهيم السيد احمد المتولى 2471207267271216  64
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 (  99(               جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب                 املكتباث واملؼلوهاث قسن

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

حمناحمد حامدين السيد عبدالعاطى عبدالر 2471207077271241  65   
 

   اسراء محمد فتح هللا الشال 2471207077271272  66

   اسماء وليد عبد الفتاح مصطفى هليل 2471207267270234  67

   السعيد خالد السعيد ابراهيم الجندى 2471207267270666  68

  ايه رضا محمد الدسوقى ابوالعنين 2471207267270422  69
 

  بسمه احمد لطفى كامل حسن 2471207077270732  71
 

زياد محمد فرحات احمد عبدالرازق  2471207077277166  71
 فرحات

 

 

   عبد الرحمن عباس احمد محمد احمد 2471207077271162  72

   عبد هللا حمدى سعد ابراهيم ابوالجالجل 2471207077270660  73

   كريم ايهاب السيد محمد حافظ 2471207267271340  74

السالممحمد طه السيد عبد  2471207077271270  75   
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   محمد عبد الحميد خليل محمد صالح 2471207077271724  76

   محمد على السيد على احمد ابوبكر 2471207077270663  77

   محمد يسرى محمد منصور ابو النجا 2471207077270616  78

   محمود سعيد فتحى عرجاوى الريس 2471207267270222  79

   مصطفى شعبان جباره ابراهيم عرفه 2471207077271272  81

   ندى احمد الدسوقى الدسوقى داود 2471207077271201  81

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة

   ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم خليل الجيار 2471207267271232  82

   احمد حسام الدين مصطفى برسيمه 2471207267271274  83

   احمد عبدالعزيز عمر حسين عمر 2471207267271276  84

  اسامه محمد صالح صبحى عبده الجمل 2471207267270662  85
 

  اسالم على طير محمد ضيف هللا 2471207267270312  86
 

  امنيه عبد الحى حسن عبد الحى المرشدى 2471207267270426  87
 

   خالد محمد عبدالمنعم ربيعه ابو شادى 2471207267270422  88

   عمار محمد على محمد موسى 2471207267270671  89

   محمد احمد محمد عبد الرحمن المعداوى 2471207267270104  91

  محمد جمال محمد عبدالصمد جاد 2471207267271107  91
 

   محمد شكرى محمد سعيد 2471207267271166  92

   محمد طارق عبدالحميد عبدالسالم ماضى 2471207267271240  93

   محمد عوض محمد البسطويسى محمد 2471207267271264  94

   مصطفى ابراهيم مصطفى خطاب 2471207267271371  95

   هدير سمير محمد عبدالمجيد رضوان 2471207267271266  96

  يوسف حسين عبدالمجيد زعفان 2471207267271326  97
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 ( 111الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                اللغاث الشرقيت )اسالهي (قسن 
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  احمد محمود محمد عبد العليم بدر 2471207077272661  1
 

   اسراء شكرى احمد مصطفى مهيا 2471207077277072  2

عادل محمد حسن عبدالمنعم اسراء 2471207077277272  3    

   اسالم على محمد على سعد حويله 2471207077277671  4

  اسماء حامد محمود حامد يوسف 2471207077272243  5
 

  االء طه احمد عبد المطلب احمد 2471207077272262  6
 

  امانى مجدى محمد خليل سريه 2471207077270272  7
 

حميد حامد بدر الدينامل حامد عبد ال 2471207077270406  8    

امنيه يحى محمد رشاد عبد المولى  2471207077270146  9
 نصير

  

   ايات محسن محمد عبدالغفور 2471207077272660  11

  ايمان عبدهللا خميس عبدالكريم جاويش 2471207077272162  11
 

   ايمان محمد فرج محمدعلى عامر 2471207077277263  12

د اسماعيل الصيادايه احم 2471207077277666  13    

   حبيبه عبد المنعم فوزى طلبه محرم 2471207077277710  14

   حنان رشاد سعد ابراهيم جبريل 2471207077277266  15

   درين فتحى عبداللطيف شرف 2471207077270627  16

  دنيا سامح محمد عادل بصل 2471207077272642  17
 

الخضرىدنيا صبرى محمد عبد العزيز  2471207077270140  18    

  روان حسام السيد عبد اللطيف 2471207077277272  19
 

  زهره جاب هللا الشحات ابوزيد حسن 2471207077277104  21
 

   ساره على السيد محمد بكر 2471207077277122  21

   سلوى عبد اللطيف شاكر اللواتى 2471207077270731  22

   عبد العزيز هشام عزت محمد السباعى 2471207077270662  23

   فاطمه جمال عبد ربه السطوحى 2471207077270432  24

   كريم عبدهللا فوزى عبد العزيز على 2471207077270224  25
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 ( 111الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                قسن اللغاث الشرقيت )اسالهي (

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  محمود عبد الستار السيد محمود المنطاوى 2471207077270102  26
 

   مروه محمود السعيد محمد مصطفى 2471207077277111  27

   مريم احمد محمد كامل 2471207077272642  28

   ملك على فوزى على محمد سرحان 2471207077270137  29

  نادين هانى خميس بسيونى الشرقاوى 2471207077277340  31
 

  ندى محمود السيد عبد الحليم نجم 2471207077272630  31
 

  نور طارق محمد محمد النشار 2471207077272147  32
 

   نورهان احمد محمد احمد الخضراوى 2471207077277071  33

   نورهان حسن السيد سيد احمد الكيال 2471207077271166  34

   نورهان نبيل شفيق محمد ابو غزاله 2471207077272662  35

  هاجر جمعه عبدهللا غنيم 2471207077270146  36
 

   هاجر منصور محمد السيد محمد 2471207077270212  37

   ياسمين عبد الحميد محمد ابو جنديه 2471207077270123  38

   ياسمين عبدالخالق ابراهيم حسونه 2471207077270473  39

 هـــحولـوى )هستجدوى ( طـــــــالب 

   ايمان احمد ابراهيم زغلول 2471207027273221  41

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   ياسر مصطفى رشاد صابر عبدالغنى 2471207267277770  41

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة فرصت اولـــــــي واخرية  هي اخلــــارج 

  هبه محمد يسين احمد محمد 2471207217277737  42
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                         كليـــت اآلداة                                                                       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
 

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

 

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

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

HEBA 

 

158 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  111جلٌت رقن )    الئحت جديدة ) اًتساب (                        قسن اللغاث الشرقيت )اسالهي (

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اسراء ندا ابو الخير ابراهيم حنيش 2471207077272026  43
 

   ريهام فهيم فؤاد عبدالرازق ابراهيم 2471207077272010  44

   محمد على احمد احمد فضيل 2471207077277116  45

   مريم محمود عبدهللا سليمان عبد هللا 2471207077270464  46

  هاجر مصطفى السيد احمد شمس 2471207077270011  47
 

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   فريد ابراهيم محمد حسن محمد 2471207267270662  48

  محمد اشرف انور محمد الجالى 2471207267270122  49
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 ( 112جلٌت رقن )    الئحت جديدة ) اًتظام (                        ( ػربىقسن اللغاث الشرقيت )

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ابرار عادل مبروك محمد شحاته 2471207077277462  1
 

لد جمال حسن الشخيبىاسراء خا 2471207077272141  2    

   الزهراء عطيه ابواليزيد فزع 2471207077272104  3

   ايمان احمد عبده احمد جاد هللا 2471207077277017  4

  ايه احمد مصطفى على النجار 2471207077272161  5
 

  ايه محمود باهى محمود باشه 2471207077270666  6
 

قدادهجمعه سعد ابراهيم يوسف  2471207077277201  7   
 

   دنيا سامى اسماعيل على 2471207077270467  8

   دنيا كامل محمد عبدالاله عبدالمجيد 2471207077272610  9

   رنا حجازى محمد ابراهيم 2471207077272663  11

  ساره عاطف محمد احمد رزق البنا 2471207077277162  11
 

   سمر مجدى دياب عبدالعظيم 2471207077270043  12

   شهد محمود كمال محمود يوسف 2471207077270377  13

   شيماء عبدالشافى محمد حسن المزين 2471207077277166  14

   صالح احمد قطب على حسن 2471207077277072  15

   عبدالرحمن عصام ابراهيم محمد محمود 2471207077277004  16

عبدالرحمن محمد محمد عبد الحميد  2471207077277002  17
 مصطفى

 

 

   فاطمه احمد المعداوى احمد 2471207077277432  18

  فاطمه احمد عبد الرحمن السيد 2471207077277366  19
 

  فاطمه شحاته السيد محمد عبدهللا 2471207077270362  21
 

   فاطمه عبدالجليل عبدالجليل السايس 2471207077277264  21

   مادونا مايكل مكرم ميخائيل عبدالملك 2471207077272306  22

   ماهر مهران شعبان عبد الاله عثمان 2471207077272121  23

   محمد احمد حامد غالى 2471207077277226  24

   محمد عرفات محمد احمد 2471207077277123  25
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 ( 113جلٌت رقن )    الئحت جديدة ) اًتظام (                        ( ػربىقسن اللغاث الشرقيت )

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  مريم احمد حمدى محمد 2471207077277360  26
 

   نانسى مسعد محمد ابو العزم محمد فراج 2471207077277124  27

   نورهان عبد المعطى زكريا على الصعيدى 2471207077270412  28

سالم محمد النجارنورهان على عبد ال 2471207077272616  29    

  نورهان محمد رياض محفوظ ابو زيد 2471207077272676  31
 

  نورهان محمد عبدالمحسن محمد 2471207077277477  31
 

  هاجر خالد السيد ابراهيم محمد 2471207077277311  32
 

   هبه احمد محمد عثمان الزعويلى 2471207077272313  33

مد يوسفيوسف احمد معتمد مح 2471207077270122  34    

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   ساميه السيد عبد القادر السيد احمد 2471207267277147  35

  صابر ابراهيم صابر اسماعيل صابر 2471207267271121  36
 

  محمد ابراهيم محمد دسوقى الشنوانى 2471207267277342  37
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 ( 113(            جلٌت رقن ) الئحت جديدة ) اًتساب                اللغاث الشرقيت )ػربى (قسن 

 اًصـــــــراف حضـــــــــور نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

على السيد ناصف رانيا ابراهيم 2471207077277130  38   
 

   ساره سمير ابراهيم زاهر 2471207077270041  39

   عبد الرحمن كرم عرفه عبدالمجيد الخيش 2471207077272460  41

   مصطفى كامل مصطفى ابراهيم محمد 2471207077270104  41

 طــــــالب بـــاقــــــوى لالػــــــــادة 

   رزق يوسف رزق عبدالمطلب 2471207267270662  42

   سماح كمال السيد على سالمه 2471207267270622  43

  مجدى كمال عرجاوى عبدالمولى جوهر 2471207267270202  44
 

   هاجر رزق شعبان العباسى 2471207267270023  45

     

     

     

     

    
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


