
 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الثانى                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  

 لى المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية ع –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

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

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

 ( 133لجنة رقم )  اللغة الانجليزية والترجمة المتميز            ) انتظام (         برنامج    

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  احمد محمد عبدالمطلب احمد صالح 1607120200100371  1
 

   احمد وائل احمد السيد نجم 1607120200101996  2

  اسراء فرج هللا العابد عبدالرحمن 1607120200103137  3
 

   اسماء السيد محمد ذكى عوض الناظر 1607120200102942  4

   اسماء عبد القادر محمد حجازى المغربى 1607120200102021  5

   الزهراء احمد على عبد الرحمن اسماعيل 1607120200100436  6

رىامال محمد عبد العزيز محمد المسي 1607120200102685  7   
 

   امنيه حماده رمضان فراج طبيخ 1607120200101699  8

   اميره خالد عبدالحليم اسماعيل عاشور 1607120200101215  9

  اميره عادل عيد محمد حسن الشرقاوى 1607120200102309  10
 

   انجى سليم محمد محمد عبده سليم عرفه 1607120200100495  11

ابوالعز زيدان اية على عبدالونيس 1607120200102346  12   
 

   اية مديح السعيد اسماعيل وهيب 1607120200103288  13

   ايمان على محمد على سناره 1607120200101032  14

   ايمان عمرو عبدالحميد محمد غنيم 1607120200103254  15

   ايه احمد على سالم 1607120200102759  16

   ايه زكريا مختار احمد الجزايرلى 1607120200101505  17

   ايه شفيق محمد عبد الرحمن المرشدى 1607120200100884  18

   ايه على احمد محمد فوده 1607120200100002  19

   جميله حسن محمد حسن ناموس 1607120200100602  20

   جهاد عبدالحسيب احمد حسين رهوان 1607120200102038  21

   حبيبة محمود محمد الخلفى 1607120200102858  22

   حماس محمد على محمد ناجى 1607120200102896  23

   حنين احمد عبد الرحمن محمد شتا 1607120200102155  24

   حنين ايمن عبد الفتاح ابراهيم السيد 1607120200100694  25
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  حنين وائل خالد موسى مكرم هللا 1607120200100446  26
 

   دينا رمزى على بنوان 1607120200102870  27

  دينا على اسماعيل السيد ابوهرجه 1607120200103257  28
 

   دينا وليد السيد عبدالرازق موسى 1607120200103260  29

   رانيا قنديل صفوت شعت 1607120200103253  30

   رحاب محمد محمد السيد الهمشرى 1607120200103256  31

  رنا ابراهيم على سليمان سليمان شاهين 1607120200100740  32
 

   رهف اسامة عبد المطلب السيد المكاوى 1607120200102490  33

ليلروان زكريا عبد الوهاب زكريا عبد الج 1607120200101929  34    

  ريم على محمد على البنا 1607120200101442  35
 

   ساره سالمه حسن بعرنجه 1607120200101475  36

  ساره محمد السيد السيد خضر 1607120200102644  37
 

   ساره محمود السعيد بدير سليمان 1607120200101458  38

   ساندى محمود السعيد بدير سليمان 1607120200101440  39

   سعاد محمود عبد السالم عبد الفتاح الزفتاوى 1607120200101478  40

   سلمى احمد محمد بسيونى الشامى 1607120200102693  41

   شروق احمد فؤاد عبدالعزيز 1607120200103435  42

   شرين محمد بسيونى حسين حميده 1607120200103259  43

   شهد راضى حماده ابراهيم حماده 1607120200101220  44

   شوقى وائل صادق السيد الدجله 1607120200101965  45

   ضياء ايمن محمد السعيد مصطفى ابو عطوان 1607120200100988  46

   عبد هللا محمد حسن حسن عبد الوهاب 1607120200101164  47

   عبد الوهاب سعد عبد الوهاب خلف 1607120200100242  48

   عبدهللا السيد زين العابدين السيد 1607120200102825  49

   علياء مسعد بلتاجى موسى سعيده 1607120200100826  50
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عبد الرحمن محمدعمر رشاد سالم  1607120200102178  51   
 

   عمر محمد عبدالعزيز عمر الجمال 1607120200100712  52

  فاطمه اسامه عبد الرحمن عبد السالم خميس 1607120200102672  53
 

   فلاير الحاج ابو زيد سالم 1607120200100909  54

   محمد احمد فوزى محمد عبد الرحيم 1607120200100700  55

   محمد حسين مسعد حسبو شرابى 1607120200101075  56

  محمد نشات على القرضاوى 1607120200100430  57
 

   محمود احمد ابوشادى السيد محمد 1607120200101899  58

   محمود محمد احمد ابراهيم شادى 1607120200100626  59

  مروة الخطيب ابراهيم الدسوقى محمد على 1607120200100424  60
 

مضان حامد ابو اليزيد المزينمريم ر 1607120200101416  61    

  مريم عبد الهادى عابدين على شعبان 1607120200102831  62
 

   منه هللا محمد اسماعيل محمد الحوفى 1607120200103258  63

   ميرنا ابراهيم توفيق احمد جمعه 1607120200102113  64

   نانسى حمادة رفاعى محمد عبدهللا 1607120200100161  65

   ندى صبحى محمد مسعد 1607120200100948  66

   ندى كامل عبد الشافى ابراهيم عيد 1607120200100285  67

   نرمين رضا احمد محمد 1607120200101039  68

   نهال فتحى سيد احمد المليجى 1607120200100931  69

   نورهان محمود شحاته عبدالحميد عليوة 1607120200101677  70

د محمد زيتونهاجر احمد محم 1607120200102841  71    

   هاجر مسعد اسماعيل على سعدهللا 1607120200103394  72

   هبه اشرف محمد اسماعيل محمود 1607120200103380  73

   هند محمد حسن المرشدى على كيوان 1607120200100720  74

   وسام حماده ابوزيد ابراهيم ابوالعطا 1607120200101684  75

    
 

     

     

     

     

 ( 136لجنة رقم )  اللغة الانجليزية والترجمة المتميز            ) انتظام (         نامج بر 
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  والء جمعه عوض احمد 1607120200100382  76
 

   ياسمين رضا محمد عبدالقادر الهمشرى 1607120200103255  77

نس هشام يونس الصاوى ابراهيميو 1607120200100150  78   
 

     

     

     

    
 

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 ( 136لجنة رقم )          (  رجمة المتميز            ) انتساباللغة الانجليزية والتبرنامج 
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  احمد سالمه السيد سالمه 1607120200102388  79
 

   اميرة المعزلدين هللا محمد عبدالحميد قاسم 1607120200102088  80

  بدر مبروك الشحات عبد المطلب صابر 1607120200101666  81
 

   شيماء عطيه اسماعيل السيد عطيه 1607120200102598  82

   محمد خالد عبد العظيم سليمه 1607120200102583  83

   محمود عبدالمنعم محمد السعيد ابوالنجا 1607120200102321  84

  مريم محسن احمد احمد جامع 1607120200100375  85
 

   هاجر السعيد ابو السعود محمد الشهاوى 1607120200101705  86

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 


