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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 
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ابانوب سامح فتحى عازر ميخائيل 1607120200103101  1
 

   ابراهيم احمد ابراهيم محمد الجمال 1607120200103143  2

  ابراهيم احمد محمود على عبده 1607120200103208  3
 

   ابراهيم جمال ابراهيم عبدالباقى 1607120200100111  4

   ابراهيم رمضان عثمان محمود حماد 1607120200103220  5

   ابراهيم سامى فرج مرسى غازى 1607120200102595  6

  ابراهيم صبحى محمود اسماعيل حماده 1607120200102836  7
 

   ابراهيم عادل ابراهيم الدسوقى عبد العزيز 1607120200100332  8

   ابراهيم عبد هللا محمد بسيونى العقده 1607120200101425  9

  ابراهيم عبد الناصر احمد على البحراوى 1607120200102808  10
 

   ابراهيم قطب سيد احمد حجازى اسماعيل 1607120200100148  11

هيم محمد طه بقوشابرا 1607120200101803  12   
 

   ابراهيم محمد محمد ابراهيم 1607120200103098  13

   ابراهيم محمد منير الصاوى راضى 1607120200100957  14

   ابراهيم محمود السيد محمد محمود 1607120200100589  15

   احمد ابراهيم عبدالفتاح محمد ابراهيم 1607120200100697  16

م محمد ابراهيم الجندىاحمد ابراهي 1607120200102920  17    

   احمد ابراهيم مصطفى مصطفى الزواوى 1607120200100081  18

   احمد ابو الحسن عبدهللا حشاد 1607120200100665  19

   احمد اسامه عبد الهادى المهدى حجازى 1607120200100318  20

   احمد اشرف محمد بهلول 1607120200103088  21

محمد حسن ابو علىاحمد السعيد  1607120200101792  22    

   احمد السيد درويش محمد درويش 1607120200101090  23

   احمد السيد محمد شعبان 1607120200101153  24

   احمد السيد محمد محمد الصعيدى 1607120200103106  25

    
 

     

     

     

     



 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  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

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

HEBA 

 

2 

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

 (  105لجنة رقم )             المساحة والخرائط                  ) انتظام  (            برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد ايمن السعيد حسن الحرون 1607120200102549  26
 

   احمد بكر عبد الفتاح محمد القصبى 1607120200102675  27

  احمد بكر مرايف محمد 1607120200100553  28
 

طه محمداحمد جمعه  1607120200103264  29    

   احمد حسن محى الدين حسن شعت 1607120200101321  30

   احمد حسين فتحى حسين عبد الهادى 1607120200102753  31

  احمد حماده احمد محمد العنانى 1607120200100624  32
 

   احمد حمدى بسيونى النجار 1607120200103201  33

   احمد خالد احمد احمد المحالوى 1607120200100961  34

  احمد خالد صبحى محمد عبدالسالم 1607120200101394  35
 

   احمد خالد عبد الفتاح ابو كرش 1607120200101397  36

  احمد خيرى على حسن شاهين 1607120200101805  37
 

   احمد رجب صالح رجب العباسى 1607120200100179  38

   احمد رزق على احمد اسماعيل 1607120200101997  39

   احمد رضا عبدالرحمن بدوى عبده 1607120200100489  40

   احمد زكى عبد الاله زاكى مبروك 1607120200102211  41

   احمد سامى ابراهيم محمد عوض 1607120200101331  42

   احمد سامى محمد سليم 1607120200103086  43

   احمد سامى محمد فرج 1607120200103131  44

ليلاحمد ساهر السيد بسيونى خ 1607120200100231  45    

   احمد شريف على عبدالغنى البالصى 1607120200100112  46

   احمد شوقى عبد العظيم عبد الحميد الغا 1607120200100338  47

   احمد صابر السيد على سعد 1607120200103197  48

   احمد عادل احمد لطفى بركات 1607120200101557  49

باقىاحمد عاطف سعد عبد الحى عبد ال 1607120200101078  50    
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  احمد عاطف عاطف بركات 1607120200100487  51
 

الحكيم العشماوى الخضرجىاحمد عبد  1607120200101659  52    

  احمد عبد الحى عبد الحليم عبد الحى عثمان 1607120200100232  53
 

   احمد عبد السالم ابراهيم بسيونى الصعيدى 1607120200100457  54

   احمد عبد العاطى هالل عبد هللا 1607120200102341  55

   احمد عبدالواحد عبدالغنى عبدالواحد حسن 1607120200100239  56

  احمد عزمى محمد على جاد 1607120200102483  57
 

   احمد عماد رمضان ابراهيم ابوكريمه 1607120200103093  58

   احمد عنتر السيد عنتر عطيه 1607120200103233  59

  احمد عيسى محمد على خليل 1607120200101426  60
 

   احمد فؤاد احمد محمد 1607120200100327  61

فؤاد رمزى ابولبدهاحمد  1607120200103077  62   
 

   احمد فتحى عوض ابوالفتوح دار 1607120200102577  63

   احمد فتحى محمد احمد نور الدين 1607120200101499  64

   احمد فرج شعبان البسطويسى 1607120200100064  65

   احمد كمال محمد السيد نصار 1607120200100849  66

اهيم الكرداوىاحمد ماهر عبد اللطيف ابر 1607120200102270  67    

   احمد متولى عبد اللطيف النجار 1607120200102677  68

   احمد مجدى محمد محمد خلف 1607120200102520  69

   احمد محمد ابراهيم محمد 1607120200102382  70

   احمد محمد احمد احمد عامر 1607120200101408  71

   احمد محمد احمد عبدالمقصود محمود 1607120200103206  72

   احمد محمد الشحات السيد متولى 1607120200100348  73

   احمد محمد شحاته محمد قنديل 1607120200103089  74

   احمد محمد صبرى اسماعيل شحاته 1607120200102185  75
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  احمد محمد عبدالعزيز احمد يوسف موسى 1607120200103111  76
 

   احمد محمد عطية حسن 1607120200103160  77

  احمد محمد غريب محمد حسن 1607120200101314  78
 

   احمد محمد فرج مرسى غازى 1607120200102754  79

   احمد محمد محمد عماشه 1607120200103157  80

   احمد محمد محمود اسماعيل عمار 1607120200102186  81

  احمد محمد مصطفى احمد صقر 1607120200100467  82
 

   احمد محمد يوسف اسماعيل رمضان 1607120200100502  83

   احمد محمد يوسف محمدعثمان 1607120200100198  84

مختار عبد الرحمن محمد الشاذلى احمد 1607120200101296  85   
 

   احمد ياسر عبد الفتاح عبد العزيز فراج 1607120200102411  86

  احمد ياسين عبد الجليل محمد الدبيانى 1607120200101018  87
 

   ادهم احمد الباشا ابراهيم اسماعيل 1607120200103218  88

   اسامة وجدى السيد يونس عبدالسالم 1607120200103187  89

   اسامه اشرف محمد احمد المرسى 1607120200100079  90

   اسامه عبد الرحمن مسعد عبد الرحمن 1607120200101691  91

   اسامه عبدالهادى عبدالرؤف ابوخضرة 1607120200103217  92

   اسامه فريج على عبد الحميد فراج 1607120200101747  93

رقاوىاسراء محمود محمود اسماعيل الش 1607120200100463  94    

   اسراء مسعد بدير ابراهيم المرادنى 1607120200101223  95

   اسالم اسماعيل عبدالفتاح مصطفى 1607120190100584  96

   اسالم عبد الغفار عبد الفتاح عبد الكريم 1607120200100316  97

   اسالم فهمى محمود الحنفى 1607120200102662  98

م بدر السبيعىاسالم وحيد عبدالمنع 1607120200100391  99    

   اسماء صابر عبدربه عبدالمهدى السيد 1607120200102124  100
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  اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبدالرحمن العرفى 1607120200101228  101
 

   اسماعيل قطب احمد على الشيخ 1607120200100927  102

  االء بكر محمد على عطيه 1607120200101118  103
 

   االء محمد السيد محمد طمان 1607120200100498  104

   السعيد اسماعيل محمد اسماعيل بكرج 1607120200100143  105

   السعيد اكرم السيد عبدالهادى منصور 1607120200100620  106

  السعيد محمد عبده يوسف سحالى 1607120200101324  107
 

   السعيد محمد فهمى عبد المجيد عليبة 1607120200100978  108

   السيد رجب شفيق محمد محمود عالم 1607120200101151  109

الالسيد عبد هللا عبد المنعم عبد الع 1607120200101556  110   
 

   السيد كرم على محمد عمارة 1607120200101074  111

  السيد محمد السيد المرسى 1607120200102725  112
 

   السيد محمد السيد مسعد قالوه 1607120200101582  113

   السيد محمود محمد عبدهللا البسطويسى 1607120200102751  114

   الهام ابراهيم كامل السيد ابو حنفى 1607120200102941  115

   امانى شعبان احمد احمد المحالى 1607120200100298  116

   امل محمد جمعه ابراهيم قطب 1607120200101749  117

   امير سالم محمد عطية محمد سالم 1607120200102470  118

   امير مصطفى السيد الحملى 1607120200103107  119

   انجى اسماعيل اسماعيل محمود شحاته 1607120200103145  120

   انس ايهاب فتحى عاشور فاروز 1607120200100151  121

   انس محمد فتحى خليفه عبدالهادى 1607120200103150  122

   انور ابراهيم انور عبدالمعطى كاشف 1607120200103209  123

   ايمن حسن عبدالوهاب عبد الحميد عمر 1607120200100567  124

   ايناس اسماعيل سعد مصطفى سعيد 1607120200103203  125
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  ايه احمد عبد هللا احمد موسى يوسف 1607120200102860  126
 

اد محمد احمد السايحايه رضا رش 1607120200103141  127    

  ايه عاطف ابراهيم محمد النويهى 1607120200103078  128
 

   ايه كمال كمال يوسف خليل 1607120200102995  129

   بسمة احمد صبحى احمد مصطفى خليل 1607120200100419  130

   بسيونى جمال ابراهيم عبد المولى العطار 1607120200101832  131

ونى الشاملى غازىبالل بسي 1607120200100217  132   
 

   تقى اشرف عبد الخالق محمد ابو نصره 1607120200102943  133

   حبيبه ابراهيم خليفه الحداد 1607120200103211  134

  حسام ابو الفتوح بهى الدين ابو الفتوح 1607120200100009  135
 

   حسام الدين عيد عبدالعظيم عبدالرحمن 1607120200103237  136

سام شكرى محمد محمد حسن العمرىح 1607120200101051  137   
 

   حسن سامى رمضان عبدالحايم السكرى 1607120200103195  138

   حسن عبدالمنعم على محمود الدقنة 1607120200102469  139

   حسن على العرابى حسن محمد الديب 1607120200102521  140

   حسن عيسى السيد ابراهيم اسماعيل 1607120200102455  141

   حسن محمد شحاته عبد الحميد 1607120200101246  142

   حسن مدحت فتحى عرجاوى الريس 1607120200100880  143

   حسين ربيع السعيد ربيع عبيد 1607120200101783  144

   حسين محمود هاشم محمد ابوسماحة 1607120200102272  145

   حمدى محمد محمود توفيق خليفه 1607120200100908  146

خالد ابراهيم الريفى خالد رؤوف 1607120200101328  147    

   خلود ابراهيم محمد الطمازى 1607120200103199  148

   دعاء محمد خليفه ابراهيم الحبشى 1607120200103127  149

   راندا ابراهيم احمد محمد االطير 1607120200100681  150

    
 

     

     

     

     

 (  110لجنة رقم )   (                      المساحة والخرائط                  ) انتظام  برنامج 



 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  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

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

HEBA 

 

7 

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 م

  رانيا عبدالعزيز محمود حسن احمد الخياط 1607120200100131  151
 

   رجائى شحاتة محمد احمد الشبعان 1607120200101548  152

  رزان مصطفى محمد المغازى 1607120200100347  153
 

   رضا السيد سالمه رزق حايس 1607120200100301  154

   رضا حسن عبد الهادى الصالحى 1607120200100672  155

   رضا عبدهللا السيد شمس 1607120200102670  156

  رنا عزت هاشم محمد ابوعطيه 1607120200103153  157
 

   روان صادق عبده احمد الدناصورى 1607120200101348  158

حمد ابراهيم محمد مرجانروان م 1607120200102434  159    

  ريهام احمد محمد حمادى 1607120200100020  160
 

   زياد اشرف نادى عبدالغفار اسماعيل 1607120200103227  161

  زياد السيد محمد محمد شحاته 1607120200100688  162
 

   زياد يسرى السيد محمد طه 1607120200103138  163

مساره مالك زكريا ابراهي 1607120200103219  164    

   سالى سمير محمد الدسوقى 1607120200102180  165

   سعد ابراهيم سعد داود 1607120200103119  166

   سعد محمد ابراهيم سعد فايد 1607120200101332  167

   سعد محمود جمعه عبده فتوح 1607120200103207  168

   سلمى فتحى فتحى احمد خليفه 1607120200102938  169

سيد زين العابدين على بعرنجهسمير ال 1607120200101463  170    

   سمير محمد حسنى عبده ابراهيم 1607120200101656  171

   سمير محمد دسوقى احمد ابو سكين 1607120200101822  172

   شروق احمد عبد الفتاح احمد قادومه 1607120200100407  173

   شريف رجب عبدالرحمن عبدالقادر 1607120200103200  174

ف سمير كامل شلبى يوسفشري 1607120200102148  175    

    
 

     

     

     

     

 (  111لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 



 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  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

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

HEBA 

 

8 

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 م

  شريف متولى محمد محمد اسماعيل 1607120200101653  176
 

   شعبان محمد شعبان حسن موسى 1607120200101409  177

  شهد حسن السيد حسن عمر 1607120200102571  178
 

   شوقى محمد محمد احمد ابو شامه 1607120200100955  179

   شيماء سالمه لطفى سالمه ابراهيم الخضرجى 1607120200101119  180

   شيماء ضاحى جادالكريم محمود 1607120200101079  181

  صالح الدين محمد صالح حامد خليفه 1607120200100283  182
 

   صالح ياسر رشاد عبد الغفارالقصاص 1607120200102970  183

   طارق السيد عبد السالم السيد الطنطاوى 1607120200100454  184

  طارق شريف السيد محسب الطويل 1607120200100734  185
 

مهطارق عبد العزيز عبد العزيز محمد سال 1607120200100921  186    

  عادل عبدالغنى عرفه ابراهيم هوى 1607120200103112  187
 

   عاصم محمود على عبدالعزيز العقده 1607120200100337  188

   عبد الحميد حمدى احمد محمد المعداوى 1607120200102368  189

   عبد الرحمن اشرف عبد السالم طلحه 1607120200100783  190

حسن عبد الرحمن حسن زكى 1607120200100547  191    

   عبد الرحمن فراج عبده الشناوى عطا 1607120200100243  192

   عبد الرحمن مجدى عوينات حسن 1607120200100035  193

   عبد الرحمن محمد ابراهيم الجندى 1607120200100545  194

   عبد الرحمن محمد ابراهيم الشلقانى محمود على 1607120200101142  195

حمد سالم عبد المجيد الحنبلىعبد الرحمن م 1607120200100458  196    

   عبد الرحمن محمود شعبان السيد محمد البلتاجى 1607120200102601  197

   عبد العزيز حامد احمد عبدهللا عتاقى 1607120200102609  198

   عبد الغفار سعد عبد الغفار محمد منيسى 1607120200101756  199

مد فضلعبد الفتاح جابر عبد الفتاح مح 1607120200102897  200    

    
 

     

     

     

     

 (  112لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 



 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  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

 بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية واجراء
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 م

  عبد هللا احمد مبروك بلتاجى 1607120200101125  201
 

بد هللا احمد محمد الديكع 1607120200101437  202    

  عبد هللا طه محمود محمد خميس 1607120200101830  203
 

   عبد هللا فتحى فتحى محمود ابو طالب 1607120200102918  204

   عبد هللا محمد سماحه محمد صبره شلبى 1607120200102743  205

   عبد الوهاب وفدى فتحى غريب عبده 1607120200101317  206

  عبدالخالق ناصر عبدالخالق بسيونى شهاب الدين 1607120200101618  207
 

   عبدالرحمن ابراهيم عبدالباسط احمد الحنفى 1607120200103215  208

   عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدالخالق 1607120200101727  209

  عبدالرحمن ابراهيم محمود ابراهيم الشيخ 1607120200103091  210
 

لرحمن اسامه محمد بهى الدين محمدالعنتبلىعبدا 1607120200101798  211    

  عبدالرحمن سامى محمد نور الدين النجار 1607120200103152  212
 

   عبدالرحمن عادل عبدالعاطى عبدالحميد السيد 1607120200103103  213

   عبدالرحمن مصطفى عباس مصطفى الخشاب 1607120200100284  214

السالم اسماعيل خزعلعبدالسالم ابوبكر عبد 1607120200103155  215    

   عبدهللا اشرف عبدهللا السيد المكاوى 1607120200102585  216

   عبدهللا الشحات السعيد الشحات ابراهيم 1607120200100639  217

   عبدهللا رمضان عبدهللا على سالم عرب 1607120200100834  218

   عبدهللا فوزى محمد احمد حرفوش 1607120200101454  219

   عبدهللا كمال عبدالمجيد محمد الشاذلى 1607120200101834  220

   عبدهللا محمد على محمد ابو الفرح 1607120200100612  221

   عبدهللا محمود ابراهيم عبدالسالم صقر 1607120200103156  222

   عبدهللا نبيل محمود ابواليزيد الشاميه 1607120200103123  223

   عبده اشرف عبد الحى حسانين 1607120200101880  224

   عصام صبرى اسماعيل على البيلى 1607120200101962  225

    
 

     

     

     

     

 (  113لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 
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 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالب                  التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الثانى                    الب ــــطقائمة بأسمــــاء  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

 بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية واجراء
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 م

ى محمد السيد خميسعال عل 1607120200102568  226   
 

   عالء ابراهيم احمد ابراهيم 1607120200103133  227

  عالء جمال مصباح قطب الجارحى 1607120200100260  228
 

   عالء فصيح محمد الزينى 1607120200101417  229

   عالء يونس محمد يونس زيدان 1607120200102909  230

النعلى احمد خليفة ابراهيم السيد قش 1607120200102025  231    

  على احمد عباس على المنجودى 1607120200100687  232
 

   على احمد مخلوف مراد 1607120200100563  233

   على جمال عبد هللا عبد هللا بيصار 1607120200100894  234

  على على عبد اللطيف على الحطاب 1607120200102671  235
 

   على فؤاد على صالح سالم 1607120200103116  236

  على محمد عبد الحميد حامد محمد 1607120200102161  237
 

   على محمد عبد الراضى ابو الفتوح على 1607120200102719  238

   على محمد على على القرضاوى 1607120200101123  239

   على محمد على محمد ابوالفرج 1607120200103204  240

   على محمود عبد النبى محمد النجار 1607120200101272  241

   عماد عالء الدين محمد عبدالنبى 1607120200103232  242

   عمار طارق حسن محمد الشيتانى 1607120200102504  243

   عمار عبد الرحمن محمد الحسينى عطا 1607120200101245  244

   عمار عبد هللا ابراهيم الدسوقى احمد 1607120200102785  245

   عمار محمد محمد المعداوى ابو العنين 1607120200102410  246

   عمر ابراهيم حسين ابراهيم عطيه 1607120200102617  247

   عمر احمد عبد النبى مصطفى سلطان 1607120200100898  248

   عمر عبداللطيف السعيد بسيونى على الدجوى 1607120200103080  249

   عمر محمود زكى على حمده 1607120200100212  250

    
 

     

     

     

     

 (  114لجنة رقم )   ئط                  ) انتظام  (                      المساحة والخرابرنامج 
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 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                                            الطالب                  التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الثانى                    الب ــــطقائمة بأسمــــاء  
 ت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاال –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 

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

  عمر وائل عبد الحكيم امين عبد ربه 1607120200101157  251
 

   عمرو احمد عبد الهادى احمد القاضى 1607120200100109  252

رو اسعد شعيب ابراهيم غانمعم 1607120200101482  253   
 

   عمرو خالد عيد عبد الغنى 1607120200100309  254

   عمرو عاطف شعيب السيد 1607120200102457  255

   عمرو هانى معوض احمد حماده 1607120200101308  256

  عمرو وليد فهيم احمد محمد منصور 1607120200100126  257
 

   غريب احمد غريب ابراهيم 1607120200102191  258

   فادى محب عبدالملك عبدالملك البيباوى 1607120200103190  259

  فارس السعيد يوسف البسيونى 1607120200101536  260
 

   فارس رمضان السيد عبد الرحمن عليوه 1607120200102726  261

  فاطمه على نبيل احمد شلبى 1607120200103128  262
 

   فرحه رمضان صديق حسن على 1607120200103110  263

   فيصل حسنى يوسف ابراهيم مرسى 1607120200103105  264

   كريم السيد عيد عبدالحميد عبدالجليل 1607120200102506  265

   كريم رضا فضل عبد الحى دعوة 1607120200101966  266

   كريم محمد ابراهيم اسماعيل جمعه 1607120200103202  267

   كريم محمد احمد عبد الرحمن عبادى 1607120200100240  268

   كريم محمود موسى ابراهيم السهيلى 1607120200101047  269

   كمال احمد كمال السوليه 1607120200103134  270

   لمياء زين العابدين محمد محمد غانم 1607120200100779  271

   مازن سعود عبد العزيز محمد علم الدين 1607120200101005  272

   مايا محمد مصطفى محمد الشرقاوى 1607120200102158  273

   محمد ابراهيم السيد احمد الراعى 1607120200100980  274

   محمد ابو اليزيد مصطفى ابو اليزيد محمد 1607120200100519  275
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  محمد احمد احمد احمد عرنوس 1607120200103161  276
 

   محمد احمد اسماعيل عباس 1607120200103144  277

  محمد احمد اسماعيل مصطفى السقا 1607120200101827  278
 

   محمد احمد المحمدى الغريب مصطفى 1607120200103154  279

مد عبدالمنعم احمد يوسفمحمد اح 1607120200103250  280    

   محمد احمد عبدالنبى عبدالحميد ابو النجا 1607120200100403  281

  محمد احمد محمد حسين العكش 1607120200103084  282
 

   محمد احمد محمد حلمى الرمسيسى 1607120200100958  283

   محمد احمد محمد محمد كيالنى 1607120200102170  284

امه محمد عبدالوهابمحمد اس 1607120200103216  285   
 

   محمد اسماعيل ابراهيم ابراهيم يونس 1607120200101311  286

  محمد اشرف عبدالنبى اسماعيل عطاهللا 1607120200102157  287
 

   محمد اشرف على ابراهيم دبور 1607120200103136  288

   محمد اشرف محمد احمد خالف 1607120200103074  289

حمد على اسماعيل وهبهمحمد اشرف م 1607120200101177  290    

   محمد السعيد على احمد سالمه 1607120200102473  291

   محمد السيد اسماعيل اسماعيل المزين 1607120200102786  292

   محمد السيد سالم دشيشة 1607120200102214  293

   محمد السيد على درويش ابوليله 1607120200101837  294

بدالفتاح غزىمحمد الشحات احمد ع 1607120200101824  295    

   محمد ايمن عبدالواحد محمود ابوالخير 1607120200100768  296

   محمد ايمن محمد عبدالسالم عمار 1607120200103113  297

   محمد بريك عجيل امبيوه 1607120200102866  298

   محمد جمعه سعد رزق على عبدالرازق 1607120200102917  299

رهمحمد حامد عوض ابوخض 1607120200101002  300    
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  محمد حسونه عباس حسين عتش 1607120200100525  301
 

مى محمد عز الدينمحمد را 1607120200102299  302    

  محمد رضا سالم عباس عمران 1607120200101895  303
 

   محمد رضا عوض عاشور الرشيدى 1607120200100628  304

   محمد رفيق محمد عاصى 1607120200103083  305

   محمد رمضان عبد الستار جمعه شبار 1607120200101455  306

  محمد سعد وهدان حمد وهدان 1607120200103246  307
 

   محمد سعيد عبدالمجيد محمد اسماعيل الجوهرى 1607120200103114  308

   محمد سعيد فرج احمد الدرينى 1607120200101392  309

  محمد سيف الدوله محمد فهمى 1607120200103239  310
 

   محمد شعبان رمضان عبدالبارى علوان 1607120200101407  311

  محمد صبرى احمد ابراهيم رسالن 1607120200100158  312
 

   محمد صالح السيد نصر 1607120200103108  313

   محمد صالح عبدالمولى يوسف اسماعيل 1607120200101800  314

   محمد عادل فوزى عبدالنبى محمد 1607120200103210  315

   محمد عادل محمد راشد 1607120200100869  316

   محمد عبد الرؤف عبد القادر عون 1607120200102443  317

   محمد عبد السميع عبد الحليم مصطفى علوان 1607120200100763  318

   محمد عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز عيد 1607120200100583  319

   محمد عبد اللطيف عبد السميع سليمان موسى 1607120200102810  320

   محمد عبد هللا سالم عبد الفتاح السيد 1607120200100611  321

لى على شلبىمحمد عبد المحسن ع 1607120200100484  322    

   محمد عبدالفتاح رجب مرسى 1607120200103263  323

   محمد عبدالاله متولى عبدالاله محمد الحكيمى 1607120200100901  324

   محمد عبدهللا رمضان الشيخى 1607120200103104  325
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  محمد عبده محمد عبده فليفل 1607120200101453  326
 

   محمد عصام توفيق على جلو 1607120200101620  327

  محمد عصام ضيف هللا المرسى الحداد 1607120200101695  328
 

   محمد عصام محمد ابراهيم غنام 1607120200100518  329

   محمد عطا محمد السعيد يوسف 1607120200103121  330

   محمد عطيه رمضان عبدهللا ابراهيم 1607120200103095  331

  محمد عالء عبدالعزيز عبدالسالم صديق 1607120200103159  332
 

   محمد على صالح محمد 1607120200100129  333

بدالحميد علىمحمد على ع 1607120200103230  334    

  محمد على عبدالستار عبد الرازق 1607120200101549  335
 

   محمد على محمد ابراهيم البنا 1607120200101300  336

  محمد على محمد على ابراهيم 1607120200100615  337
 

   محمد عيد خضر عبدالواحد خضر 1607120200102383  338

   محمد ماهر حسن السيد حريز 1607120200100442  339

   محمد ماهر سعد على عطيه 1607120200102301  340

حمد متولى السيد متولى عبد هللا ابراهيم عجورم 1607120200100033  341    

   محمد محمود حامد محمد احمد دحروج 1607120200101206  342

   محمد محمود سعد عبد اللطيف عامر 1607120200100300  343

م ابواحمدمحمد محمود عبدهللا اما 1607120200103120  344    

   محمد محمود محمد على رشوان 1607120200102402  345

   محمد مرسى مغازى سويلم 1607120200100959  346

   محمد مسعد ابراهيم احمد الشالوى 1607120200103247  347

   محمد مسعد محمد مسعد والى 1607120200103124  348

   محمد مصطفى عبدالعاطى ابوالعال هجرس 1607120190103125  349

   محمد مصطفى على عبدالجواد زقزوق 1607120200103122  350
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عروف حافظ محمد السبيعىمحمد م 1607120200101094  351   
 

   محمد هانى محمد قطب مصطفى 1607120200103090  352

  محمد هشام الجوهرى حسن عبدهللا 1607120200101183  353
 

   محمد يحى احمد الشاعر 1607120200103102  354

   محمود ابراهيم ابراهيم السيد عبد الجواد 1607120200102537  355

ى بكيرمحمود احمد عل 1607120200100120  356    

  محمود احمد فتحى محمود فرج 1607120200103245  357
 

   محمود السيد سعداوى بسيونى شليل 1607120200100229  358

   محمود السيد محمد عبدالقادر حسونه 1607120200100544  359

  محمود حاتم فتح هللا محمد 1607120200101162  360
 

ىمحمود خالد محمود احمد الشرنوب 1607120200100728  361    

  محمود سمير يوسف ابراهيم شريف 1607120200100597  362
 

   محمود شحته محمود شحته المتولى 1607120200102281  363

   محمود عبدالفتاح محمود احمد عطيه 1607120200100039  364

   محمود عبدالمجيد عبدالرحمن عبيد 1607120200103235  365

   محمود عبده محمود محمد ناصر 1607120200100385  366

   محمود عنتر على محمود الجلمه 1607120200101839  367

   محمود فؤاد محمد عبدالقادر القصاص 1607120200102955  368

   محمود فرحات عبدالتواب مصطفى سالم 1607120200100468  369

   محمود كمال محمد كامل متولى 1607120200101874  370

   محمود محمد زغدان حسن البقرى 1607120200100524  371

   محمود محمد عبدالمعطى محمود هالل 1607120200100643  372

   محمود محمد محمد عبده 1607120200100947  373

   محمود محمد محمود منصور خضير 1607120200101944  374

   مروان ابو العباس محمد محمود النجار 1607120200101326  375
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  مروان سمير ابراهيم عبد هللا شحاته 1607120200100340  376
 

   مشيرة ابراهيم على محمد منتصر 1607120200102485  377

عبدالرازق ابراهيم مصطفى حسن 1607120200103186  378   
 

   مصطفى سامى محمد نور الدين النجار 1607120200103146  379

   مصطفى طارق محمد محمد عميش 1607120200100485  380

   مصطفى عماد مصطفى محمدالسيد 1607120200102327  381

  مصطفى محمد طلبه عبدالسالم المحصى 1607120200101273  382
 

مد كرم المعداوى عبيدمصطفى محمد مح 1607120200100053  383    

   مصطفى محمود ابراهيم عبدالعال حشيش 1607120200103198  384

  مصطفى مسعد عبدالجواد محمد الجرده 1607120200103417  385
 

   مصطفى منتصر مصطفى محمد عبدهللا 1607120200100591  386

  مصطفى نصر نصر يونس 1607120200103149  387
 

الفصيح خليفهمعاذ بشير عبد 1607120200100992  388    

   معاذ سامى عبدالسالم يسن 1607120200103132  389

   معاذ عادل محمد على الصفتى 1607120200100501  390

   معاذ عبد النبى محمد محمد داود 1607120200100194  391

   معوض سعد الدين معوض محمد ابوشوق 1607120200101491  392

دممدوح عرفات سالم شفيق السي 1607120200103158  393    

   منار مسعد عبد العليم على مهنا 1607120200100069  394

   منصور محمد سعد الدين محمد منصور 1607120200101920  395

   ميخائيل رزق ميخائيل يوسف 1607120200100882  396

   ميرنا ابراهيم محمد حسان عمر 1607120200100019  397

   نبيل شبل نبيل محمد العباسى 1607120200101471  398

   ندا ابراهيم عبدالوهاب رمضان 1607120200103221  399

   ندا هالل عبدهللا صقر 1607120200101807  400
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ندى احمد عبدهللا الطنطاوى ابوغد 1607120200102090  401
 

   ندى اشرف فتحى ابو العنين كميشه 1607120200101697  402

  ندى عبدالقادر السيد عبدالقادر شرف الدين 1607120200103130  403
 

   ندى محمد عبدالنعيم الحمادى ابراهيم محجوب 1607120200103213  404

   نسيم محمد نسيم السيد السيد 1607120200102824  405

   نورهان رضا محمد الشحات الحلوانى 1607120200102902  406

  نورهان فكرى محمد عبد الوهاب على 1607120200101102  407
 

   نيره ابراهيم ابراهيم البطاط 1607120200101044  408

   هاجر السيد حسين القبالوى 1607120200102233  409

ء عبدالمنعم محمد السقاهادى عال 1607120200103243  410   
 

   هانى على على عبدالحق السبيعى 1607120200100433  411

  هايدى ابراهيم عبد القادر محمد ابراهيم سيد احمد 1607120200100461  412
 

   هايدى احمد عبدالعاطى حسان ضبيش 1607120200100291  413

   هدى رجب طوسن مامون االمام 1607120200101062  414

   هدى مصطفى فؤاد يوسف السيد 1607120200101847  415

   هدير هانى احمد احمد على 1607120200101646  416

   هشام اشرف صابر محمد الشهاوى 1607120200100510  417

   هشام محمد ابراهيم غانم 1607120200103228  418

   همسه احمد منصور رضوان حسن الموجى 1607120200103151  419

عيد عبد الرؤف سعدهيثم فارس س 1607120200100976  420    

   وجدى وليد سامى عبد السالم جعفر 1607120200100775  421

   وسام حسن السعيد عبدالجواد النجار 1607120200103225  422

   والء رضا عبدالعاطى عباس محمد راشد 1607120200101419  423

   وليد صبحى ابراهيم محمد ابراهيم 1607120200102596  424

محمد الشحات احمد عبداللطيف وليد 1607120200103189  425    

    
 

     

     

     

     

 (  121لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 
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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 م

  وليد محمدى محمد المالح 1607120200100220  426
 

   ياسر عبدالستار محمد عبدالستار مصطفى 1607120200100378  427

  ياسر ناصر رجب يوسف 1607120200102340  428
 

   ياسمين حمدى عبد الكريم عبد العليم احمد 1607120200102940  429

   ياسمين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مرعى 1607120200103139  430

اهيم ابوتركيهياسمين عبداللطيف محمد ابر 1607120200103140  431    

  يحيى محمد السيد على غالى 1607120200102997  432
 

   يحيى مغازى مغازى السيد ابو معبد 1607120200100974  433

   يوسف احمد مختار مراد 1607120200101993  434

  يوسف اشرف العطافى يوسف حافظ 1607120200102413  435
 

   يوسف ايمن فاروق رجب الدماطى 1607120200100604  436

  يوسف حامد ابراهيم حامد ابوزيد 1607120200103135  437
 

   يوسف عادل محمد حسن البيلى 1607120200103097  438

   يوسف عادل ممدوح يوسف خميس 1607120200100529  439

   يوسف محمود السيد عكاشة حسين 1607120200102406  440

   يوسف نبوى محمد محمود ابونازل 1607120200100892  441

   يوسف ياسر احمد عبد العزيز 1607120200100653  442

     

     

     

     

 طالب باقون لالعادة 

   عماد حمزه محمد جبر محمد 1607120190101372  443

   محمود محمد البندارى الصافورى 1607120190103155  444
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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 م

  ابراهيم عبدالقادر عبدالقادر عبدالسالم فرج 1607120200103129  445
 

   احمد ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 1607120200102895  446

خالق حامد القصيفاحمد نبيل عبد ال 1607120200102365  447   
 

   السيد عطيه محمد الحسينى محمد على 1607120200103162  448

   عبد الرحمن عبد المنعم احمد سيد احمد حجازى 1607120200100859  449

   عمرو عماد حمدى محمود عوض الشامى 1607120200102288  450

  محمد عبد الغنى محمد محمد مجاهد 1607120200100387  451
 

   محمد عبدالمحسن محمد السيد صالح 1607120200103248  452

   محمد عوض على حسن 1607120200101640  453

  مصطفى امين احمد امين صقر 1607120200101163  454
 

     

    
 

 طالب باقون لالعادة 

   احمد جوده محمد محمد جوده 1607120190102614  455

   جمال اسماعيل حامد السيد اسماعيل 1607120180102978  456

   على طارق عبدالفتاح احمد البدويهى 1607120190102435  457

   كريم ابراهيم عبد الحميد عالم 1607120190103021  458

   محمد العشرى عبيد العشرى الغنام 1607120190102497  459

   محمد محمد محمد حسن ابو عمر 1607120190102787  460

   محمد يوسف يسن ابراهيم ابوشادى 1607120180102644  461

     

     

 طالب باقون لالعادة فرصة اولى واخيرة من الخارج 

   مصطفى ابراهيم مصطفى محمد غانم 1607120180102378  462

    
 

     

     

     

     

     

 


