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  م2021/2022 م جامعيللعاالمستـــوى الثانى                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  
 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 

 

ى سوق العمل على المنافسة ف تميز بالقدرةملغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية وال –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

 (  123 لجنة رقم )               (   انتظام )              علم النفس الاكلينيكىبرنامج      

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  ابراهيم هنداوى ابراهيم هنداوى سعد 1607120200101421  1
 

   احمد تامر نافذ حسين القبالوى 1607120190100662  2

  احمد حسن هدايات راضى جعوان 1607120200101086  3
 

   احمد فوزى رمضان عبد الرحمن عبد العزيز 1607120200100987  4

   احمد ياسر عبد الرحمن عطاهلل سليمان 1607120200101856  5

   اروى حسن على محمد العزقه 1607120200102467  6

  اروى سمير صبحى السيد 1607120200102226  7
 

   اروى محمد عبد السالم محمد مصطفى 1607120200100147  8

   اروى محمد عبدالسميع احمد الموافى 1607120200103040  9

  اريج على عبد الحميد رشاد عبد الحميد 1607120200102540  10
 

   اسراء خالد السيد فتوح اغا 1607120200102687  11

  اسراء خالد جمال فهمى الشعراوى 1607120200103019  12
 

   اسراء شعبان عبداللطيف شعبان ابراهيم 1607120200102135  13

   اسراء محمود عباس الصغير 1607120200103059  14

   اسالم احمد يحيى محمد عامر 1607120200102235  15

   اسالم اسماعيل عبدالمجيد حسان 1607120200103381  16

   اسماء احمد سعد محمد البنا 1607120200101509  17

   اسماء احمد محمود زيتون 1607120200102733  18

   اسماء محمد على محمد مطاوع 1607120200101745  19

   اسماء محمد محمد على الخراش 1607120200100106  20

   اسماعيل الشوادفى على محمد 1607120200102807  21

   اشواق عبد الرازق مسعد المتولي 1607120200100330  22

على بسيونىافنان نشات محمد  1607120200100280  23    

   االء اشرف يوسف عبد السالم محمد 1607120200103001  24

   االء ايمن عطيه امين سالمه 1607120200103053  25
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  االء شريف عبد هللا على محمد 1607120200102234  26
 

   االء عبدالهادى عاشور عبدالهادى 1607120200102736  27

  االء عصام محمدعيد محمد ابو صفيه 1607120200101740  28
 

   االء محمد عبدالرؤف محمد ابوطالب 1607120200100351  29

محمود ممدوح ابو الغيط االء 1607120200101781  30    

   الزهراء محمود عبدالعزيز عبدالعاطى 1607120200103372  31

  الشيماء اشرف موسى على موسى 1607120200102765  32
 

   الشيماء وليد المتولى على رية 1607120200102408  33

   امانى احمد عبدالحميد احمد على 1607120200100246  34

لد راشد على الصندفاوىامانى خا 1607120200101896  35   
 

   امانى محمد عطيه عبدالعاطى محمد زغلول 1607120200100105  36

  امنيه وليد المرسى السيد بالل 1607120200103046  37
 

   اميرة السيد محمد امين عيسى 1607120200101084  38

   اميرة محمد فرحات مصطفى عبدالغفار 1607120200100085  39

ره جالل فتحى السيد على قاسمامي 1607120200102784  40    

   اميره محمد محمد زين الدين الشهاوى 1607120200101335  41

   اميره هشام ابراهيم حسن القط 1607120200103056  42

   انجى محمد السيد الدهراوى 1607120200102423  43

   انورين احمد سعد عبد الخالق الحديدى 1607120200100295  44

ية عصام عبد اللطيف احمدا 1607120200100097  45    

   ايرين احمد ماهر الحديدى عبد الونيس اسماعيل 1607120200102731  46

   ايمان احمد عبدالحميد عبدالوهاب 1607120200103373  47

   ايمان السيد عبد اللطيف رزق ابو حسين 1607120200101778  48

   ايناس ايمن احمد سيد احمد عطيه 1607120200101072  49

   ايه ابراهيم عبد اللطيف عبد الحى النحلة 1607120200100320  50
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غاورى ابراهيم عبد العاطىايه اسامه الم 1607120200103006  51   
 

   ايه السعيد احمد محمد بندق 1607120200103034  52

  ايه المعداوى هاشم بيومى 1607120200103065  53
 

   ايه رفعت ابراهيم العربى عياد 1607120200103376  54

   ايه سمير حسن محمد ناصر 1607120200100523  55

اهيم عبد العاطىايه عبد الدايم السيد ابر 1607120200100132  56    

  ايه عبد العزيز عبد هللا بيومى منصور 1607120200101352  57
 

   ايه على محمد اسماعيل عبدالهادى 1607120200103382  58

   ايه محمد عبد الحميد عطيه حسنين 1607120200100595  59

  ايه محمد عبدالسالم صالح غازى 1607120200102800  60
 

د صالح البيلى محمدايه محمو 1607120200100689  61    

  ايه محمود محب السيد عوض 1607120200100122  62
 

   بتول محمد عبدالستار مصطفى عوينه 1607120200102728  63

   بسمه جوده رشاد ابراهيم 1607120200102202  64

   بسنت عبد الحميد احمد الحسينى البحراوى 1607120200101349  65

ز محمد الدسوقى الشرنوبىتسنيم عبد العزي 1607120200102290  66    

   تسنيم عبدالهادى محمد عبدالهادى 1607120200100693  67

   ثريا عباس محمد عباس محمد سعد 1607120200102472  68

   حبيبه خالد فاروق عبد الستار ابو راس 1607120200101739  69

   حنان اشرف محمد السيد محمد 1607120200102427  70

محمد على ابراهيم الشهاوىحنان  1607120200102722  71    

   حنين عبدالحميد احمد عثمان احمد 1607120200102648  72

   حنين عبدالحميد صالح عبدالحميد عبدالنبى غنيم 1607120200100647  73

   حنين محمد احمد محمد ابوغزالة 1607120200103374  74

   حنين محمد محمود محمد عبدالكريم هيكل 1607120200103052  75
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  خالد السيد محمد مصطفى الشريف 1607120200101584  76
 

ميد عبدالعزيزخديجه عبدالجليل عبدالح 1607120200100024  77    

  خلود ابو السعود رشدى ابوالسعود الجبيهى 1607120200102718  78
 

   خلود جمال موسى جمعه موسى 1607120200102516  79

   خلود رضا الشافعى محمد عماره 1607120200101784  80

   خلود رضا عبدالسالم محمد محمود 1607120200102251  81

محمد محليس خلود سامى محمود 1607120200101343  82   
 

   خلود يوسف محمد يوسف جمعه 1607120200100271  83

   داليا ابراهيم حامد بشته 1607120200100144  84

  دعاء سعد عبدالحفيظ عبدالقادر الجوهرى 1607120200100155  85
 

   دنيا محمد سعد بسيونى عبده 1607120200101467  86

حيشىدنيا محمد عبد هللا محمد الو 1607120200102816  87   
 

   دنيا هشام صالح موسى المالح 1607120200101551  88

   دينا سليمان الزغبى ابراهيم السعدنى 1607120200101528  89

   دينا منير رشدى عبداللطيف طنطاوى 1607120200103062  90

   رانيا احمد فهيم محمد 1607120200100264  91

   راويه الخطيب حسن محمد حميده 1607120200101116  92

   رحمه محمد السعيد الطحاوى 1607120200100606  93

   رحمه مصطفى نبيه عبد العليم حرب 1607120200100328  94

   رقيه محمد محمد عبدربه عبدالغفار 1607120200100452  95

   رنا ايهاب عبدالحميد بدوى النحاس 1607120200103044  96

   رنا رضا السيد فؤاد موسى 1607120200100494  97

   رنا غازى عوض غازى جاد هللا 1607120200103064  98

   رنا فايز يوسف رمضان 1607120200102134  99

   روان شريف حمدى محمد الحفناوى 1607120200100192  100
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  روان عادل محمد خيرى عبيد 1607120200103063  101
 

   روان على يوسف محمد ابوعيطه 1607120200100042  102

  روان محمد عز الدين كامل السيد النوام 1607120200101347  103
 

   روان وائل محمد عبدالغنى عبدالعال 1607120200101058  104

   روان يسرى زكريا عمر 1607120200101928  105

   ريم حمدى عبد القادر محمد خفاجى 1607120200101353  106

  ريم رضا محمود حافظ الشناوى 1607120200100451  107
 

   ريم عارف بركات احمد سيداحمد 1607120190103186  108

   ريم محمد ابراهيم محمد بحيرى 1607120200100036  109

مصطفى عبدالحميد الشيخ ريم 1607120200103023  110   
 

   ريهام السيد على احمد فرج 1607120200103007  111

  زياد اسامه محمد نور القاضى 1607120200100944  112
 

   زيد محمد احمد احمد البنا 1607120200101488  113

   زينب اشرف محروس على غزال 1607120200103066  114

   زينب حسام مصطفى على خميس 1607120200103360  115

   زينب ناصر محفوظ ابوزيد الحنفى 1607120200102190  116

   سارة ابوالمعاطى ابو المعاطى السيد البيومى 1607120200102535  117

   ساره سامى حلمى محمد مرسى 1607120200101432  118

   ساره سامى عبد الحميد ابراهيم الصالحى 1607120200101400  119

العزيز طه ساره محمد احمد عبد 1607120200100325  120    

   ساره ياسر خليل ابراهيم الصيحى 1607120200102837  121

   سالى محمد عبد هللا عبد العزيز عالم 1607120200100321  122

   سلمى اسماعيل محمد اسماعيل سلطح 1607120200101841  123

   سماح صبرى السعيد اسماعيل الدسوقى 1607120200101264  124

عبدالعزيز سليمانسمر السعيد  1607120200103035  125    
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  سمر خليفه عيسى احمد خليفه 1607120200101141  126
 

ميره احمد على عبدالفتاحس 1607120200100005  127    

  سميره احمد مصطفى العدلى 1607120200103055  128
 

   سميه محمد محمد محمد ابو دشيش 1607120200100982  129

   سناء السعيد سليمان سليمان السيد 1607120200101844  130

   سناء جمعه عبدالتواب ابوعلى 1607120200103039  131

لمجد مصطفى ابوالمجدسهيلة رضا ابو ا 1607120200101065  132   
 

   سهيله تامر محمد عبد الكريم 1607120200100614  133

   سهيله عبد الرازق عبد النبى محمد 1607120200100319  134

  سهيله محمد شفيق عبدالحميد السنيطى 1607120200103047  135
 

   شانتال وجدى عزيز عطيه 1607120200100549  136

  شروق الشافعى محمد محمد العرجاوى 1607120200101758  137
 

   شروق حسام موريس ميخائيل منصور 1607120200103060  138

   شروق سالم عبد الفتاح الشناوى النقيب 1607120200100664  139

   شروق ياسر محمد الدلتونى 1607120200102395  140

   شرين الساهى انيس محمود 1607120200101091  141

د السالم على ذكى الحارونشمس عب 1607120200101886  142    

   شيماء محمد طه سالمه طه 1607120200100190  143

   صباح السيد صبحى السيد عطيه 1607120200100715  144

   صفاء مجدى طلب السوقى 1607120200103058  145

   عبد الرحمن نجيب عبدالواحد محمد داوود 1607120200100431  146

لبدوىعزه ابراهيم احمد ا 1607120200100875  147    

   عزه محمد عبد السالم هنداوى 1607120200102730  148

   عال محمد صالح محمد غنام 1607120200101401  149

   علياء السيد عبد القادر على عيش 1607120200102703  150
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  علياء عابد الشحات عركز 1607120200103205  151
 

   عمر صالح حسنى رمضان مرزوق 1607120200100671  152

  فادى عابد عبد المعبود عبدالغنى النجار 1607120200101000  153
 

ابراهيم جاللفاروق محمد فرج محمد  1607120200101855  154    

   فاطمة على احمد سعيد على القماش 1607120200100637  155

   فاطمه احمد السعيد عبد هللا الحداد 1607120200102172  156

  فاطمه خالد سمير حسن زكى 1607120200102260  157
 

   فاطمه محمد محمد الحلفاوى 1607120200103048  158

بفرح مصطفى رفاعى عبدالوها 1607120200100281  159    

  فردوس ياسر محمد فتحى محمد عاشور 1607120200103025  160
 

   كاترين تادرس رزق هللا تادرس 1607120200100174  161

  كريمان حمزة ابراهيم محمد اسماعيل 1607120200103366  162
 

   كنذى هيثم عطيه على عبدهللا 1607120200103371  163

   لقاء وائل عبد الحى محمد على 1607120200100641  164

   ليلى السعيد احمد احمد الحاوى 1607120200101415  165

   لينا محمد مهدى محمد 1607120200100471  166

   ماجده رضا على محمد 1607120200100695  167

   محمد احمد عبدالسالم محمد عبدالسالم 1607120200103370  168

   محمد اشرف شعبان سعد ابو عصر 1607120200100896  169

   محمد انور محمد محمود امبابى 1607120200100041  170

   محمد حسين حسن الشربينى هويدى 1607120200100667  171

   محمد عادل السيد منصور محمود جادو 1607120200100680  172

   محمود طارق محمود عبد السالم ابو حمر 1607120200101801  173

   محمود فتحى قطب احمد الهابط 1607120200101301  174

   مرام اشرف عبد العزيز رمضان ابو النجا 1607120200101790  175
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لصعيدىمرنا عبدالقادر شبل مصطفى ا 1607120200100477  176   
 

   مروه محمود عبدالجليل المرسى خضر 1607120200101914  177

  مريم اكرامى محمد عبدالحميد ابو عنايه 1607120200100278  178
 

   مريم حسام الدين فتوح محروس عبد القادر 1607120200100864  179

   مريم طارق كمال السباعى 1607120200102122  180

محمد رشدى مصطفى السنباطىمريم محمد رضا  1607120200103042  181    

  مريم محمد عبدالنبى السيد النجار 1607120200103038  182
 

   مريم محمود محمود على عبدهللا 1607120200103028  183

   مصطفى احمد محمد احمد ابراهيم مدين 1607120200100924  184

  مصطفى حمدى محمد عبد المنعم عامر 1607120200101498  185
 

   مصطفى على عبد السالم رياض الجمال 1607120200101908  186

  معوض ابراهيم محمد معوض مصطفى 1607120200103061  187
 

   ملك مصطفى كامل قطب زعلوك 1607120200101428  188

   منار عماد الدين عبد القادر حسن صالح 1607120200102445  189

   منه هللا ماجد جالل غريب خميس 1607120200101366  190

   منه هللا محمود مصطفى عبدالمعطى ابو عريشه 1607120200100541  191

   مى حسن امين مرعى 1607120200103041  192

   ندا السيد السيد محمد على 1607120200101097  193

   ندا السيد محمد السيد ابوالمكارم 1607120200100724  194

   ندا الشحات محمد على العطافى 1607120200103377  195

راهيم محمد عبدالجواد السبعندى اب 1607120200100010  196    

   ندى احمد حمدى على 1607120200102526  197

   ندى عبد العزيز محمد عبدالعزيز شحاته 1607120200102727  198

   ندى عمر عبد العزيز عمر عبد الحميد 1607120200101391  199

   ندى محمد عبدالحميد ابراهيم سعيد 1607120200101860  200
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  ندى محمد محمد البرى 1607120200103378  201
 

   ندى محمود بدير حماده يوسف 1607120200103430  202

دى ياسر محمد زكى الصفتىن 1607120200103005  203   
 

   نرمين الدسوقى محسن يوسف احمد 1607120200102453  204

   نرمين امين محمد البرماوى 1607120200103057  205

   نها سعد بهجات شامخ على 1607120200103359  206

  نهى على محمد جبر 1607120200100058  207
 

   نوران عصام اسماعيل اسماعيل عكاشه 1607120200103018  208

   نورهان ابراهيم يوسف احمد ابوعرب 1607120200103357  209

  نورهان ايهاب محمد محمد الجزار 1607120200103379  210
 

   نورهان حسام فتحى الدسوقى سعد 1607120200103070  211

  نورهان خالد حسين محمد ابو مصطفى شرف 1607120200101479  212
 

   نورهان محمد عامر موسى 1607120200103365  213

   نورهان محمد فتحى اسماعيل غازى 1607120200103391  214

   هاجر خميس عبد الحميد ابراهيم درباله 1607120200100027  215

   هاجر رضا محمد متولى 1607120200100057  216

   عبد العزيز هاجر عبد العزيز عبد هللا 1607120200101031  217

لىهبه عبدالحليم عبدالفتاح السيد ع 1607120200103049  218    

   هبه عالء عبدالسالم عبدهللا سعفان 1607120200102761  219

   هنا هشام مصطفى حسين يحيى 1607120200102489  220

   هناء وائل حسن عبدالجليل االختيار 1607120200103031  221

   هند محمد السيد محمد هاشم 1607120200101462  222

   ورده حافظ فوزى محمد 1607120200102752  223

   وفاء محمد اسماعيل اسماعيل صالح 1607120200101907  224

   يارا عاصم عوض وهدان 1607120200100585  225
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  يارا عالء الدين سيداحمد خليفه 1607120200103050  226
 

   ياسمين مرتضى بكر على عبدالموجود 1607120200103429  227

  يحى محمد ربيع محمد ابوهالل 1607120200103358  228
 

   يمنى ناصر محمد طلحه موسى 1607120200102145  229

   يوستينا زكى عزيز زكى 1607120200101390  230

     

    
 

     

     

 طالب باقون لالعادة 

   احمد اشرف ابراهيم عبدالحميد المالح 1607120190101244  231
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  ابراهيم خليل ابراهيم خليل احمد 1607120190102699  232
 

   اريج السيد شعبان عبدالغفار سعيد 1607120200103043  233

  الشيماء رشاد رشاد السيد احمد 1607120200102632  234
 

   امانى محمود احمد الجوهرى الجعب 1607120200101237  235

   امنيه عبد المنصف معوض السيد 1607120200101638  236

   اميره مجدى عزت الخولى 1607120200103068  237

  ايمان عزت عبد الستار احمد وعيوع 1607120200102894  238
 

   ايه طارق السيد حسين ابو حسن 1607120200102306  239

عبد هللا احمد عبدهحنان طارق  1607120200101598  240    

  ديانا عادل احمد حسن عميرة 1607120200100844  241
 

   رنا حمادة انور محمود درويش 1607120200100764  242

  ريم على سعد على محمد الشرقاوى 1607120200102329  243
 

   ساره صبرى احمد محمد السيد عيد 1607120200101254  244

   سلمى هشام محمد محمد 1607120200103067  245

   سماح خالد مصطفى عبدالحميد ابوالعنين 1607120200103375  246

   سهيلة على عطا على حسن 1607120200101678  247

   رافت حسنى محمد احمد خليل شهد 1607120200100411  248

   نانسى سمير عبداللطيف عبداللطيف الشناوى 1607120200103045  249

د صالحنوال السعيد السعيد السعي 1607120200101630  250    

   هاله شكرى محمود ابراهيم المغربى 1607120200101158  251

     

     

     

 طالب باقون لالعادة 

   اسالم معمر فتحى احمد غنيم 1607120190103209  252

  منار عبدالمنعم حميده متولى 1607120190102156  253
 

     

     

     

     

 


