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

 

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

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

HEBA 

 

1 

Kafrelsheikh University

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

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  128  )لجنة رقم  المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج      

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ابراهيم حسام ابراهيم الغرباوى 1607120190101402  1
 

   ابراهيم حسن ابراهيم عيسى ابراهيم 1607120190100972  2

  ابراهيم رافت عوض احمد وهدان 1607120190100814  3
 

   ابراهيم طه ابراهيم المغازى خلفه 1607120190100170  4

   ابراهيم على ابراهيم ابومسلم الكومى 1607120190101403  5

   ابراهيم فتحى ابراهيم محمود دغيم 1607120190103153  6

م الشربينىابراهيم كمال كمال ابراهي 1607120190102573  7   
 

   ابراهيم محمد على عبد اللطيف قنبر 1607120190102119  8

   ابوبكر يوسف على احمد قرقر 1607120180103157  9

  احمد ابراهيم الشحات ابوالعنين االمام 1607120190103093  10
 

   احمد العطافى فواد البيلى 1607120180100964  11

اسماعيل احمد جالل كمال احمد 1607120190100794  12   
 

   احمد جالل محمود محمد مصطفى 1607120190100788  13

   احمد جمال عبدالرحمن حسن البهواش 1607120190103129  14

   احمد جمعه عبدالجواد صابر 1607120190100623  15

   احمد حسن السيد محمود المليجى 1607120190103111  16

   احمد حسين محمد احمد الدخاخنى 1607120180101960  17

   احمد حسين محمد عبد الحميد الغزولى 1607120190100084  18

   احمد حماده على محمد خميس 1607120190100969  19

   احمد خالد محمد محمود حفينه 1607120190101151  20

   احمد رضا حسن حسن محمد 1607120190101603  21

   احمد رضا حسنى ابو مسلم محمد ضيف 1607120190101875  22

   احمد سعد محمد قنيطر 1607120180101092  23

   احمد سليمان دومه عبدالرازق 1607120190100956  24

   احمد سيد عبد الحكيم احمد العشرى 1607120190100973  25
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 (   129لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد صادق محمود صادق حسن 1607120190100581  26
 

   احمد عابد محمد صالح الصاوى 1607120190101388  27

  احمد عادل السعيد عبدالرازق بلتاجى 1607120190100171  28
 

   احمد عادل سعد رمضان عبد المطلب 1607120190101899  29

   احمد عادل محمد العقباوى 1607120190103099  30

   احمد عبد هللا محمد احمد محمد 1607120190100960  31

  احمد فايز على احمد سالمه 1607120180100269  32
 

   احمد كمال محمد يوسف قطب 1607120180103006  33

   احمد لطفى محمد ناصر عبد الخالق 1607120190100087  34

  احمد محمد احمد محمد غنيم 1607120190101471  35
 

   احمد محمد رمضان مرسى عطا هللا 1607120190100074  36

  احمد محمد عبد هللا عطا هللا معاطى 1607120190100618  37
 

   احمد محمد محمد حمزه مهنا 1607120180102958  38

   احمد محمد مصباح على امام 1607120190103092  39

د زكى على حمدهاحمد محمو 1607120190102988  40    

   احمد مسعد سليمان المقنن 1607120190101771  41

   احمد هانى منصور صالح جمعه عبد الرحمن 1607120190100619  42

   احمد ياسر محمود عبدالحميد عيسى 1607120190103143  43

   احمد يوسف محمد عطيه عبد الرازق 1607120190102785  44

لبيب سليمان ارسانيوس سعيد 1607120190103148  45    

   اريج بسام خليفة عبدالجواد قادوم 1607120190103088  46

   اسامة محمد محمد رفاعى 1607120190100092  47

   اسامه غريب سعد سرور 1607120190100294  48

   اسامه محمد ابراهيم عبدالقادر سليمان 1607120190103095  49

   اسراء عصام وجيه عرجاوى مرعى 1607120190101408  50
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   130 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  اسالم اسامه السيد على محمد على 1607120190100961  51
 

سالم رمضان فوزى محمد السقاا 1607120190103107  52    

  اسماء ابراهيم محمود حسنين ابوسعده 1607120190103141  53
 

   اسماء اشرف عبد هللا شعبان داود 1607120190100307  54

   اسماعيل محمد اسماعيل عبد الرحيم زيادة 1607120190101477  55

   اشرف مجدى حسن ابراهيم الحجرى 1607120190100208  56

  الزهراء محمد حسينى عبدالغفار الصناديدى 1607120190103152  57
 

   السيد رشدى يوسف عبدالوهاب 1607120190101347  58

   السيد سمير السيد الشربينى سالم 1607120190100621  59

  السيد سند السيد عبدالمقصود 1607120190101752  60
 

   السيد ياسين فواد موسى عوض 1607120190103116  61

  امجد مسعود سعد موسى 1607120190100421  62
 

   امير حماده زكى عبدالسالم 1607120180103135  63

   انس حمدى عطية ابراهيم 1607120190100412  64

   ايمان على مسعود السيد الروينى 1607120190100057  65

   ايمن محمود محمد احمد مبارك 1607120190100942  66

ليل ايوبايه فريد محمود فريد خ 1607120190101692  67    

   ايه وائل محمد عمر رمضان 1607120190102338  68

   ايهاب ناصف السيد ناصف اسماعيل 1607120180100969  69

   باسل جمال السيد عبدالوالى السيد 1607120180100970  70

   بسمة احمد عزت العماوى 1607120190100603  71

ريمبشار السيد عبد الواحد سعيد عبد الك 1607120180101629  72    

   بهاء الدين خليفة احمد خليفة 1607120190102094  73

   جمال شريف محمد محمد هاشم 1607120180103158  74

   جمعه خالد على حسينى بركات 1607120190100286  75
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   131 نة رقم )   لج المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  حازم ابو اليزيد عبد الفتاح ابواليزيد نوار 1607120190101152  76
 

   حبيبه السيد احمد ابوشعيشع ابوالعنين 1607120190103185  77

  حسام السيد محمد فوزى محمد ابو نصره 1607120190103096  78
 

   حسام صالح المغازى ابراهيم 1607120190101160  79

   حسن اشرف حسن حسيب زكى فرحات 1607120190100842  80

   حسن عبد الحميد عبد العاطى ابو شنب 1607120190101249  81

  حسين محمود نبيل على السعدنى 1607120190101235  82
 

   خالد احمد جمعه جاب هللا 1607120180103119  83

   خالد وليد المتولى مدين 1607120190103147  84

  رضا رياض حسن محمد المرشدى 1607120190100585  85
 

   رضا مصطفى رضا مصطفى 1607120190100586  86

  رنا السيد بكرى محمد 1607120190102029  87
 

   رنا سعد قاسم الطوخى 1607120190100515  88

   روان حسام الدين حسن عامر الدلتونى 1607120190103135  89

   ريمون هانى رزق هللا نجيب 1607120190101283  90

همحمد شعبان محمد محمد مير زياد ايمن 1607120190101476  91     

   زياد حسن طه حسن سليمان 1607120190100210  92

   زياد محمد محمد ابو زالط 1607120180100245  93

   زياد وجيه على على حسونه 1607120190103098  94

ه اسماعيل طلعت على السعدنىسار 1607120190100501  95    

   سعاد ناجى مكرم جرجس 1607120190103109  96

   سعد السيد سعد السيد برغوث 1607120190101900  97

   سالمه الهاللى سالمه احمد الشافعى 1607120190103126  98

   سمير اشرف المليجى محمود المليجى 1607120190102487  99

عه عبد العظيمسهيله مجدى جم 1607120190102670  100    
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   132 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  سيف سامى كمال عبدالغنى البالصى 1607120190101348  101
 

   شروق السيد ابراهيم هندى 1607120180102708  102

  شريف احمد محمد اللبان 1607120190100277  103
 

   شمس نشات عبد هللا حسين الزوانى 1607120190100771  104

   شيماء ابو اليزيد فواد ابو اليزيد عباس 1607120190101945  105

   صالح حسن محمد حسن الحمامصى 1607120190103138  106

  صالح راضى السيد محمد المغازى 1607120190100612  107
 

   طارق سامى محمد الفوى 1607120190100278  108

   عادل احمد اسماعيل حسن عبد الرحمن 1607120190100971  109

  عايده صالح سالمه صالح ابومسلم 1607120190103113  110
 

   عبد الرحمن اسامه السيد محمد حمزاوى 1607120190101883  111

  عبد الرحمن عبد الغنى احمد عبدالغنى شاهين 1607120190101153  112
 

   عبد الرحمن محمدالسيد ابو الفتوح احمد 1607120190100974  113

   عبد العاطى عادل عبد العاطى محمد البص 1607120190102617  114

   عبد العزيز خالد عبد العزيز عبده سعد 1607120190101884  115

بسيونى عطيه عبد القادر محمد محمد 1607120190100192  116    

   عبد هللا خالد خليفة دويدار 1607120180102560  117

   عبد الونيس حسام الدين عبده شعبان 1607120180100203  118

   عبدالخالق السيد عبدالخالق صديق 1607120190103104  119

   عبدالرحمن رافت على محمد فرج 1607120190101405  120

احمد الجندى عبدالرحمن محمد سعيد 1607120190101439  121    

   عبدالغنى شعبان عبد الغنى السيد دهموس 1607120180100559  122

   عبدهللا رضا عوض ابراهيم بلوزه 1607120190103101  123

   عبدهللا عادل سمير محمد عثمان 1607120190103106  124

   عبدهللا منير هيبه شاهين 1607120190101630  125
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   133 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                       برنامج

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  عبده محمد عبدالفتاح معروف 1607120190102713  126
 

   عبير ابوالخير حسن ابوالخير 1607120190100484  127

  عزام على محمود عبدالحميد الدسوقى 1607120190100396  128
 

   عزت ياسر عبد اللطيف ابراهيم الكرداوى 1607120190100975  129

   عالء السعيد بسيونى عبدالعزيز 1607120190102805  130

   عالء مرسى احمد مرسى هالل 1607120190101251  131

  على الدين ابراهيم قطب قطب غانم 1607120180103107  132
 

   على حماده على حماده 1607120190103105  133

   على خالد على عبد المقصود جوده 1607120190100963  134

  على سامى مصطفى عبد هللا سعد 1607120180100745  135
 

   على سالمه احمد محمود حميده 1607120190100165  136

  على عادل عبد العظيم سعد نعمة هللا 1607120180101783  137
 

بد الوهاب ابراهيم على ابو عسلعلى ع 1607120190101155  138    

   على على شحاته على 1607120190102806  139

   على مجدى على محمود الصيفى 1607120190102322  140

   على مليح على السيد التاجر 1607120190102624  141

   عماد سليمان حماد عبد الرازق 1607120190103034  142

رعماد فتحى بكر عبد القاد 1607120190101390  143    

   عمار على عبدالفتاح ابوعامر 1607120190103136  144

   عمار وحيد بدوى عبدالحميد ابو شادى 1607120190100660  145

   عمر ابراهيم محمد السيد ابراهيم 1607120190103127  146

   عمر صابر عبد الجيد محمود ابراهيم 1607120180101636  147

   عمر عزت ابراهيم ابوالخير 1607120180103124  148

   عمر عصام الدين عبد اللطيف على غزال 1607120190101885  149

   عمر فوزى محمد الهطيل 1607120190100641  150
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  عمر كرم محمد عبدالهادى الدوانسى 1607120190102619  151
 

   عمر ناصر محمد عبده الزيادى 1607120180100868  152

  عمر يسرى ذكى ابراهيم السيد اسماعيل 1607120190100977  153
 

   فادى عوض ابراهيم عوض محمد 1607120190100932  154

حمد عبد المقصود حامد المرسىفارس م 1607120190100964  155    

   كريم اسامه على محمد ابوجمال 1607120180100976  156

  كريم اشرف السيد موسى محمد 1607120180101178  157
 

   كريم عصام اتكال ابوالفتوح ابوشهبه 1607120190103124  158

   كريم محمد السعيد عبدالستار الجمال 1607120190100624  159

مال ابوالمجد كمال محمد السيدك 1607120190101634  160   
 

   كمال حسن كمال رزق السيد نجم 1607120190100576  161

  ماريان زكى عزيز زكى 1607120190101276  162
 

   مالك اسماعيل قطب بشير فرج هللا 1607120190100664  163

   ماهر ياسر صبرى سعد حنيش 1607120190102457  164

   مجدى السيد مصطفى عبد الغنى السيد 1607120190100965  165

   مجدى محمد رشدى السيد حمودة 1607120190103023  166

   محمد ابراهيم حسن ابوسليمان 1607120190101254  167

   محمد ابراهيم محمد محمود رزق 1607120190103128  168

   محمد ابوبكر عوض ابوالعنين 1607120190103112  169

الدسوقى رمضان شعالنمحمد احمد  1607120190101964  170    

   محمد احمد سعد عبد الحميد 1607120190101757  171

   محمد احمد محمد احمد عبد الباقى 1607120190101887  172

   محمد احمد محمد محمد معازو 1607120190102712  173

   محمد اشرف محمد احمد ندير 1607120190101341  174

يمانمحمد السيد محمد السيد سل 1607120190103156  175    
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   135 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد الفاضلى سعد احمد النوسانى 1607120190100090  176
 

   محمد انور نبوى محمود سالم بدر 1607120190100420  177

  محمد ايمن محمد بدر بدر 1607120190100197  178
 

   محمد باسم محمد السيد السمنودى 1607120190101378  179

   محمد بهنسى العبد بهنسى عوض 1607120190101873  180

   محمد جمال عبدالحكيم ابراهيم الديب 1607120180100982  181

د حسن احمد حسن محمدمحم 1607120190101394  182   
 

   محمد حمادة شوقى عبده ابراهيم 1607120180100725  183

   محمد حمدى عبد العزيز خلف سالم 1607120190101242  184

  محمد حمدى محمد عبالوهاب 1607120190103149  185
 

   محمد خالد محمد بركات البسطويسى 1607120190100578  186

عينين السيد الشناوىمحمد دسوقى ابو ال 1607120190100179  187   
 

   محمد رابح ابراهيم ابو نار 1607120190100198  188

   محمد ربيع على عيسى االورش 1607120180103130  189

   محمد رمضان محمد حيطاوى ندا 1607120190102117  190

   محمد سعد ابراهيم مرسى 1607120190100591  191

   محمد سعد محمد ابو ابراهيم 1607120180102844  192

   محمد صالح على مرسى عواض 1607120190101638  193

   محمد طلعت الغريب السيد احمد 1607120190101395  194

   محمد عادل مصطفى المتولى عقل 1607120180102405  195

   محمد عبد الحميد محمد محمد الحيطى 1607120190101784  196

   محمد عبدالفتاح محمد اماره 1607120190103115  197

   محمد عزت توفيق ابراهيم عبده 1607120190103119  198

   محمد عصام محمد احمد ابراهيم 1607120190101270  199

   محمد عصام محمد مصطفى منصور 1607120190102704  200
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد على السيد شعيشع 1607120190100979  201
 

   محمد عماد عبدالحميد محمد البزاوى 1607120190100661  202

  محمد عيد عيد على خفاجى 1607120190101256  203
 

   محمد فتح هللا سعد فتح هللا دغيدى 1607120190101640  204

   محمد كمال نعيم عطيه خلف هللا 1607120190102171  205

   محمد مجدى حسن عبدالفتاح الجمل 1607120190101337  206

  محمد محسن صالح طلبه سرحان 1607120190103144  207
 

   محمد محمد عبدالعظيم خليل سليمان 1607120180103159  208

   محمد محمد عبدربه جاب هللا نويجى 1607120180103134  209

  محمد محمود عبدالهادى الكرداوى 1607120180103184  210
 

   محمد محمود محمد امين رحاب 1607120190101161  211

  محمد مدحت فضل هللا محمود جنيدى 1607120190103154  212
 

   محمد مصباح محمد السيد اسماعيل 1607120190100980  213

   محمد مصطفى ابراهيم الشرقاوى 1607120190100281  214

   محمد مصطفى محمد ابراهيم محمد 1607120190103091  215

   محمد هشام انور داود 1607120190101330  216

   محمد ياسر فتحى احمد مرعى 1607120190100081  217

   محمد ياسر محمد ابو المجد سعيد 1607120190101643  218

   محمد ياسر محمد سعد الدين محمد 1607120190101967  219

السيد محمد عبدالنبىمحمود ابراهيم  1607120190101382  220    

   محمود ابراهيم رمضان سيد احمد محمد 1607120190101645  221

   محمود ابراهيم عبده محمد عبد المجيد 1607120190100361  222

   محمود احمد محمود محمد عبد الرحمن 1607120180100568  223

   محمود حسين محمود على محمد 1607120190101396  224

ود طاهر محمود عبدالمقصود بدرمحم 1607120190100211  225    
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمود طلعت محمد كرشه 1607120190100282  226
 

   محمود عبدهللا فتحى حماده 1607120190100651  227

  محمود عبدالمحسن عبدالحى اسماعيل الصعيدى 1607120190101268  228
 

   محمود عزمى محمد على جاد 1607120180101837  229

   محمود مازى جوهر عمر 1607120190101258  230

   محمود محمد ممدوح عبدالبارى الشامى 1607120190102919  231

  محمود مختار مختار محمد شعبان 1607120190101647  232
 

   محمود ناصر على على محمد زبيده 1607120190101332  233

   مصطفى احمد على محمد محمد 1607120190100968  234

  مصطفى احمد محمد السيد 1607120190100016  235
 

   مصطفى اشرف مصطفى حسن سليمان 1607120190101259  236

لسيد مصطفى محمود عبدالعال البنامصطفى ا 1607120190101890  237   
 

   مصطفى رضا احمد محمد الدوح 1607120190101157  238

   مصطفى ماهر عبدالحليم محمد الدهمه 1607120190100191  239

   مصطفى محمد السيد حاجين 1607120190103139  240

   مصطفى محمد سعد مصطفى مصطفى 1607120190102493  241

د ابوالفتوح عيادمصطفى محمو 1607120190103465  242    

   مصطفى محمود مصطفى مبارك احمد 1607120180102569  243

   معاذ وليد عبد اللطيف محمد البص 1607120180101288  244

   منصور محمد منصور ريحان 1607120190101397  245

   نادر حامد محمد حامد المصرى 1607120180103108  246

عطيهنبيل عبداللطيف محمد على  1607120180100750  247    

   ندا حسن مراد حسن على 1607120190100667  248

   ندى عبدالمنعم عبدالفتاح عبد الدايم المحالوى 1607120190102954  249

   نسمه مجدى شحاته سالم محمد 1607120190101833  250
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  138  لجنة رقم )              المساحة والخرائط                  ) انتظام  (            برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  نغم فتحى محمد محمد العبسى 1607120190102003  251
 

   هادى محمود حسن محمود حسن 1607120190103100  252

  هانى شعبان متولى عبدالقادر 1607120180103351  253
 

ت سعد رمضان حسن الشازلىهايدى مدح 1607120190100386  254    

   وائل على رمضان عبد الواحد على عجور 1607120190100620  255

   وجيه مطر يحى مطر بطرس 1607120180103142  256

  وسام محمد معداوى الهطيل 1607120190103097  257
 

   والء فوزى عبد الفتاح بيلى 1607120190100672  258

مغازى يارا ياسر ابو الفتوح 1607120190102151  259    

  ياسر محمد منصور مرشدى على 1607120180101827  260
 

   ياسمين السعيد السيد محمد ربيع 1607120180101897  261

  ياسمين خالد محمد احمد ابو حجازى 1607120190103094  262
 

   ياسمين شعبان عبد العاطى عبد القادر الحالج 1607120190101909  263

حسين مبارك يوسف اشرف يوسف 1607120190101612  264    

   يوسف عصام عبدالفتاح مهدى شلتوت 1607120190103137  265

   يوسف على متولى على شمس الدين 1607120190100783  266

   يوسف محمود عبدالفتاح فرج هللا 1607120180103115  267

   يوسف ياسر فريد ابوشعيشع 1607120190101334  268

     

     

     

     

 طالب باقون لالعادة 

   ايمان فواد السيد محمد على البلتاجى 1607120180100602  269
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  139  لجنة رقم )    (                        لخرائط                  ) انتسابالمساحة وابرنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ابراهيم السيد ابراهيم عبد الفتاح 1607120190102882  270
 

   ابراهيم شكرى محمد سليم ربيع 1607120190103043  271

  ابراهيم ماهر عبد الغنى احمد زقزوق 1607120180102747  272
 

   احمد حمدى محمد ابراهيم موسى 1607120180102637  273

   احمد سعد محمد احمد هنداوى 1607120190103039  274

   احمد عادل عبد العاطى محمد ابو طالب 1607120190102575  275

  احمد عبد الناصر عبدالمطلب محمد عيسى 1607120190102627  276
 

   احمد عبدالحميد زكريا ابراهيم عبدالخالق 1607120180102437  277

   احمد محمد عبدالمنصف احمد عليبه 1607120190102784  278

  احمد محمد عزت على الشهاوى 1607120190101991  279
 

   السيد حاتم السيد محمد السيد 1607120190102886  280

  حازم بدوى السيد بدوى 1607120180102963  281
 

   حسن رفعت حسن حماد 1607120180103019  282

   ساره احمد السيد ابراهيم عبد العاطى 1607120180102866  283

   عبدالرحمن رضا سالم موسى على 1607120190102630  284

   علم الدين مجدى ابو المعاطى احمد علم الدين 1607120180102612  285

   على محمد السيد يونس المعداوى 1607120190102357  286

   عمر رمضان ربيع رمضان حذيفه 1607120190103131  287

   محمد احمد حسن احمد حماده 1607120190102098  288

   محمد السعيد بسيونى احمد بليح 1607120180102738  289

   محمد ايهاب احمد ابراهيم حميده 1607120190102973  290

   محمد ثروت البسطويسى الشوره 1607120190103103  291

   محمد رفعت حامد محمود مشه 1607120190103133  292

   محمد سعد عبدالحميد السيد البمبى 1607120190102878  293

   محمد سليم السيد غنيم 1607120180102061  294
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 متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية  –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

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

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

HEBA 

 

13 

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

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 ( 140لجنة رقم )   (                       خرائط                  ) انتسابالمساحة والنامج بر 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد عاطف محمد نصرالدين محمد العشماوى 1607120180103117  295
 

   محمد على محمد ابراهيم الجندى 1607120190103150  296

  محمد على مسعود محمود الدباح 1607120180102140  297
 

   محمد محمود محمود احمد الشربينى 1607120190102323  298

   محمدى نبيل احمد ابوطالب 1607120190103132  299

   محمود حمزه محمد السيد الشرقاوى 1607120190102324  300

  محمود حميده ابو الوفا مصطفى دره 1607120180102344  301
 

   محمود رجب سعد بسيونى سعد 1607120190101959  302

   محمود صبرى عبداللطيف محمد غنام 1607120180102412  303

  محمود عالء الدين كمال السعيد الطبجى 1607120190102620  304
 

   محمود محمد محمد عبدالباعث ابراهيم 1607120190102974  305

  مصطفى عبدالفتاح عبدهللا عبده عبدهللا 1607120180103122  306
 

   ياسر المهدى على ابو العطا 1607120190102159  307

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 


