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Kafrelsheikh University
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  ابراهيم على وفا على وفا 1607120190102523  1
 

   احمد ايمن بدوى احمد محمد غانم 1607120190102718  2

  احمد محمد السعيد حسن مهيا 1607120190102536  3
 

   احمد محمد السعيد غازى زيدان 1607120190103160  4

   اسراء احمد محمد زكريا على المحنكر 1607120190100276  5

   اسراء رمضان محمد فرج العقده 1607120190102261  6

  اسراء سعيد بسيونى شرباش 1607120190100733  7
 

هر محمد زغلولاسراء طا 1607120190101951  8    

   اسراء عبدالفتاح ابواليزيد موسى خضر 1607120190102796  9

  اسراء فواد احمد النزهى 1607120190102906  10
 

   اسماء صفوت عبدهللا عبد الفضيل عبده 1607120190102238  11

  االء احمد سعيد عبدالسالم االحمر 1607120190101130  12
 

ر رزق بخيتاالء رزق صاب 1607120190103071  13    

   االء سعد سعد الحطاب 1607120190103341  14

   االء طاهر محمد السيد زغلول 1607120190102907  15

   االء على جمعه محمد حسن 1607120190103259  16

   الرميساء خالد حسين حسين عبد الرحمن 1607120190101489  17

   الشيماء محمود السيد محمود ابوبكر 1607120190101544  18

   امال حماده على حماده عرفه 1607120190101952  19

   امنيه كارم متولى فتوح السعدنى 1607120190101835  20

   امنيه محمد عوض عبد القادر عوض 1607120190100137  21

   اميره عثمان محمد الشاذلى المدنى 1607120190102895  22

   امينة السيد عبد الرحمن محمد جبر 1607120190100392  23

   امينه سمير كامل شلبى 1607120190103207  24

   اية عالء الدين سعد شرف الدين 1607120190101978  25
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 ظات مالح التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  ايمان السيد على رزق محمد على 1607120190100816  26
 

   ايمان حاتم محمد ابراهيم الدقدوقى 1607120190102214  27

  ايمان حسن على على مبروك 1607120190101491  28
 

   ايمان زين العابدين محمد محمود قطب 1607120190101492  29

لعزيز ابوهنطشايمان عبد العزيز مصطفى عبد ا 1607120190102267  30    

   ايمان نبيل عبد الغنى بسيونى ابو سعدة 1607120190102398  31

  ايناس محمد محمد سعد مرزوق 1607120190101494  32
 

   ايه ابراهيم على حسان 1607120190102229  33

   ايه ابراهيم محمد ابراهيم الرجبى 1607120190101827  34

يعىايه احمد حسن حسن السب 1607120190102239  35   
 

   ايه اشرف السيد مصطفى السيد 1607120190101054  36

  ايه خميس خليل عبد الرحمن زغدان 1607120190100011  37
 

   ايه خيرى السعيد سالم 1607120190101510  38

   ايه عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 1607120190102892  39

   ايه محمد احمد خطاب محمد 1607120190102802  40

   بسمه عادل على سيد احمد النجار 1607120190102778  41

   بسنت محمد سمير محمد قنديل 1607120190100105  42

   حازم محمد عبد الحى عبد المجيد عطية 1607120190103027  43

   حبيبه اشرف محمد طلعت محمود الزاهد 1607120190102433  44

   حسناء محمد حسن برهام محمد 1607120190100902  45

   حسناء مصطفى ابراهيم محمد مطر 1607120190101693  46

   حنان عادل ابراهيم محمد القلفاط 1607120190102546  47

   خلود احمد محمد احمد متولى 1607120190102348  48

   خلود سليمان عبد العزيز الخواص 1607120190102087  49

   خلود مصطفى عبده مصطفى سالم 1607120190101577  50
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  دينا ياسر محمد فتحى محمد عاشور 1607120190101508  51
 

   رؤى سعيد محمد انور خليل 1607120190103508  52

  رانيا السيد محمد ابراهيم ابوزيد 1607120190102401  53
 

   رحاب صبحى السيد البسيونى 1607120190100245  54

   رحمه كامل محمود احمد حنفى 1607120190102294  55

   رشا محمود عبد السالم خطاب 1607120190102855  56

  رشا ياسر الغريب ابوالوفا برهام 1607120190103066  57
 

وان سعد محمد موسى غانمر 1607120190102224  58    

   زينب محمد حمزه الخشوعى شرف 1607120190100563  59

  سارة محمود سعد غازى طحاون 1607120190102155  60
 

   ساره محمد متولى عدوى عيد 1607120190102108  61

  سحر احمد احمد عبد الحميد احمد 1607120190101204  62
 

مد هدهدسعد هنداوى هنداوى مح 1607120190102535  63    

   سلمى احمد توفيق محمد 1607120190100728  64

   سلمى توفيق عبد المجيد ابو رزق 1607120190100841  65

   سلمى خالد محمد مصطفى طلحه 1607120190101583  66

   سلمى رضا محمد اسماعيل الموافى 1607120190101584  67

   سمر محمد عبد المنعم شهاوى 1607120190100810  68

   سهيله محمد ابراهيم االجاوى 1607120190103546  69

   شاديه صبرى حسانين عبدالوهاب 1607120190100686  70

   شاهر عابدين عطيه عابدين مدكور 1607120190100826  71

   شروق ابراهيم السيد محمد مظال 1607120190100525  72

   شروق مصطفى ابراهيم مصطفى حجازى 1607120190103275  73

   شيماء ابوالحسن ابوالحسن بدوى عرفه 1607120190102677  74

   شيماء احمد محمد يحيى على 1607120190103087  75
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  عبد الرحمن السيد بلتاجى جادو 1607120190101233  76
 

  عبد هللا محمد عبد السالم محمدعطا هللا 1607120190101703  77
 

   عبدالرحمن عبدالبديع محمد احمد قاعود 1607120190103258  78

  عبدالسالم مصطفى عبدالسالم حماده حسين 1607120190102972  79
 

ى سيد احمد حالوهعفاف حسن صبح 1607120190100147  80    

   فاطمه ابراهيم محمد على 1607120190101231  81

   فاطمه الزهراء محسن فرج على منصور 1607120190102671  82

  فاطمه خالد ابراهيم محمود حامد 1607120190101744  83
 

   فاطمه سعد خيرى جلو 1607120190101464  84

   فرح احمد حسنى توفيق ابو ستيت 1607120190101503  85

  فرح على محمد سناء على فرج 1607120190102008  86
 

   فرح ماهر عثمان يوسف 1607120190102061  87

  لمياء شريف احمد محمد يونس 1607120190102048  88
 

   مايسه مجدى عبد هللا احمد احمد 1607120190101227  89

   محمد احمد عبدالمحسن قطب 1607120190103159  90

   محمد عصام صبحى مطاوع 1607120190101246  91

   محمد عوض سالم ابراهيم 1607120190100423  92

   حامد عامر محمد مسعد احمد 1607120190100625  93

   محمود محمد احمد عالم 1607120190100773  94

   مرام على عبد اللطيف على رمضان السحماوى 1607120190102178  95

املمروه مصطفى احمد محمود ك 1607120190103157  96    

   مريم اشرف عبد هللا عبد العزيز عبد هللا 1607120190101803  97

   مريم خالد فتحى محمد خليل 1607120190102870  98

   مريم طارق احمد فتح هللا الرفاعى 1607120190102520  99

   مريم محمد ابراهيم محمد نصار 1607120190101024  100
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  مريم محمود عبد المنعم الشعيرى 1607120190102253  101
 

  مريم مدحت محمد محمود ابوزيد 1607120190102210  102
 

يوسف الصاوى دياب مصطفى على 1607120190103080  103    

  منار اسامة عبدالعزيز محمد الشهاوى 1607120190102184  104
 

   منار عبداللطيف محمود جالل ابوطبل 1607120190103210  105

   منار محمد ابراهيم محمد 1607120190100913  106

   منار محمد ابواليزيد محمد عباده 1607120190102043  107

مد احمدمنار وليد مح 1607120190100914  108   
 

   منة هللا جمال محمد عرجاوى على جاويش 1607120190101424  109

   منى محمد رجب محمد العكل 1607120190101934  110

  ميار ابراهيم احمد احمد شحاته 1607120190102045  111
 

   مينا نجيب ونجت عبده 1607120190101282  112

  ناصر ناصر ابوالفتوح دياب 1607120190103161  113
 

   نجاة بدوى السعيد محمد على 1607120190102062  114

   ندا اشرف عبد الحميد على دسوقى 1607120190100809  115

   ندا قمر فوزى الهنداوى 1607120190102026  116

   ندى حلمى حيطاوى مصطفى الخياط 1607120190102793  117

   نسمه محمد فهمى منصور 1607120190101225  118

سن محروس القماحنسيم محمد ح 1607120190100085  119    

   نور اشرف نعيم السيد سويلم 1607120190102273  120

   نوران عبد الحميد عبد الحميد عبد العال درويش 1607120190101937  121

   نورهان احمد مصطفى مصطفى االدكاوى 1607120190101817  122

   نورهان اميه محمد عبد الحميد حفينه 1607120190102005  123

   نورهان رجب عبد الرحيم عبد المقصود 1607120190100330  124

   نورهان سعد عبد الحميد السيد دخان 1607120190102024  125
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 حظات مال التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  نورهان عزت مسلم غازى يسن 1607120190100305  126
 

  نورهان على كمال عبد الحميد جبريل 1607120190102837  127
 

   نورهان على ماهر السيد على ابوشعيشع 1607120190100424  128

  نورهان ناجح السيد ابو المجد عبد الحليم 1607120190101459  129
 

احمد السكرى نورين احمد محمد 1607120190101561  130    

   هاله ابراهيم صبحى عبد الحميد متولى 1607120190101849  131

   هناء احمد محمد محمد ايوب 1607120190100357  132

  هند محمد عبدهللا سند 1607120190101518  133
 

   وئام عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم شنح 1607120190100758  134

مد مصطفىورده عبده السيد مح 1607120190102637  135    

  وفاء سعيد محمد بالل الحمراوى 1607120190102738  136
 

   يارا اشرف محمد محمد 1607120190103206  137

  ياسمين خالد ابو شعيشع ابو شعيشع 1607120190100124  138
 

   ياسمين عبدالمنعم حسنى الغنام 1607120190103158  139

   يمنى ايمن عبدهللا امين محمد 1607120190103187  140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 (  146 لجنة رقم ) (                  الاكلينيكى            )  انتساب علم النفسبرنامج 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                                         كليـــة اآلداب       

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الثالث                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 
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Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

د خليل الصاوى عبد هللااشرقت محم 1607120190102289  141   
 

   ساره عصام عبدالحليم سعد عبدالقادر الخامى 1607120190102473  142

  سلمى زكريا المليحى محمود جليان 1607120190102426  143
 

   شيماء كامل السيد على الجمال 1607120190102475  144

   عاصم عبد المنعم عبد الغنى احمد حنوره 1607120190102532  145

  محمود محمد عبدالمطلب عبدالجواد الخبى 1607120190103208  146
 

   نرمين ماجد ابراهيم عوض عبدالعاطى 1607120190102449  147

   نورهان هيثم السيد محمد 1607120190102705  148

  ياسمين ماهر عبدالمنعم فرج 1607120190102479  149
 

     

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


