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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الرابع                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  

 لعلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت ا –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 

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

  130  )لجنة رقم  المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج      

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ابراهيم ثروت ابراهيم الشاعر 1607120180100015  1
 

   ابراهيم رضا ابراهيم سيد احمد بالطه 1607120180100208  2

  ابراهيم عيسى عبدالحميد اسماعيل الغباشى 1607120180102632  3
 

   ابراهيم محمد احمد محمد المرسى 1607120180103161  4

   ابراهيم مصطفى محمد مصطفى جنيدى 1607120180100766  5

   ابراهيم نصر محمد الجوهرى 1607120180103149  6

رداداحمد ابراهيم احمد ابراهيم  1607120180102966  7   
 

   احمد ابراهيم السعيد النجار 1607120180102737  8

   احمد ابراهيم زكريا الزفتاوى 1607120180103110  9

  احمد السيد فتح هللا محمد مرسى 1607120180103194  10
 

   احمد حمدى عبد العزيز على عبد الدايم 1607120180100072  11

  احمد رافت قطب عبد الرحمن 1607120180100242  12
 

   احمد رفعت محمد على 1607120180101196  13

   احمد سالم رزق السيد محمد حنورة 1607120180101241  14

   احمد سعد فواد مصطفى الباز 1607120180100201  15

   احمد سعيد عبد العزيز سالم بدر 1607120180101435  16

   احمد سمير عبدالهادى الدسوقى 1607120180103185  17

   احمد صالح احمد احمد هاشم 1607120180101540  18

   احمد طارق مسعود عبد المجيد سيف النصر 1607120180100293  19

   احمد عادل السيد محمد سالم 1607120180101900  20

   احمد عادل عبدالجواد محمد صقر 1607120180103155  21

   احمد عارف بركات احمد سيد احمد 1607120180101511  22

   احمد عاطف السيد عبدربه 1607120180102389  23

   احمد عاطف المليجى على طاش 1607120180100357  24

   احمد عبد السالم السعيد حسن عبد القادر 1607120180102572  25
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 (   131لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد عبد النبى محمود وهدان 1607120180100202  26
 

   احمد عبدالعزيز احمد الشهاوى 1607120180103171  27

  احمد عتمان محمود محمد عتمان 1607120180101512  28
 

   احمد على ابو االسعاد ابراهيم يوسف 1607120180101898  29

   احمد فهمى سيداحمد داود 1607120180103181  30

   احمد متولى على محمود 1607120180101334  31

  احمد محمد المتولى العزب 1607120180103153  32
 

   احمد محمد حامد محمد االمام 1607120180101514  33

   احمد محمد زغلول محمد عطيه 1607120180101792  34

كريا محمد الجريدىاحمد محمد ز 1607120180101799  35   
 

   احمد محمد سالمه بسيونى خضر 1607120180102523  36

  احمد محمد صالح محمد محمد 1607120180100507  37
 

   احمد محمد عبد السالم محمد عبده 1607120180102395  38

   احمد محمد عبد النبى احمد عيسى 1607120180101549  39

رجاحمد محمد على احمد ف 1607120180100222  40    

   احمد محمد كامل السيد داود 1607120180102730  41

   احمد محمد هالل طه حسن 1607120180101419  42

   احمد مدحت صبحى حسن النشرتى 1607120180103121  43

   ادهم احمد احمد سباق عيسى 1607120180100759  44

   اسراء عالء ابراهيم ابو النضر 1607120180101420  45

   اسراء محمد محمود رضوان 1607120180102697  46

   اسالم احمد عبد اللطيف عمار 1607120180100210  47

   اسالم حسن فرحات بهيج على 1607120180103189  48

   اسالم عابدين عبدالسميع شعبان 1607120180103008  49

   اسالم عاطف حلمى احمد ابراهيم 1607120180100463  50
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   132 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      مج برنا

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  اسالم محمد محمد عطيه ابو سمره 1607120180100743  51
 

   اسماء السيد ابراهيم محمد غانم 1607120180102522  52

  اسماء طارق محمد عبد الرحمن عليبه 1607120180101554  53
 

   اسماء محمودعبد الباسط السيد السيد السهيلى 1607120180102834  54

   اشرف ابراهيم صالح عبد العزيز 1607120180101550  55

   اكرم محمد شفيق محمد مغازى البيلى 1607120180102555  56

رهاالء احمد محمد مصطفى زه 1607120180103112  57   
 

   االء عبدالباقى امين عبدالباقى 1607120180103152  58

   االمير محمد ابراهيم عبد الفتاح عطا هللا 1607120180102433  59

  الزهراء عادل سعد عبداللطيف جمعة 1607120180102778  60
 

   السيد احمد محمد الزهيرى 1607120180101626  61

م علىالسيد على السيد ابراهي 1607120180101515  62   
 

   السيد مصطفى السيد ابراهيم خليل 1607120180101242  63

   الشيماء ربيع عبدهللا محمد خليفه 1607120180103131  64

   الشيماء فهيم محمد عبدالمولى شحاته 1607120180100636  65

   المعداوى احمد المعداوى محمد على 1607120180103009  66

صباغامير محمد رزق ال 1607120180100243  67    

   اميره على اسماعيل السيد ابوهرجه 1607120180103118  68

   اميره ياسر محمد الشربينى يوسف 1607120180102230  69

   انس احمد متولى محمود ابراهيم 1607120180100135  70

   انس رمضان محمد عبدالواحد 1607120180103169  71

   انطون جرجس اسحق تاوضروس جرجس 1607120180103111  72

   ايمان السيد مصطفى عبده زقزوق 1607120180101039  73

   ايمان راضى عبد المنصف الزغبى 1607120180102444  74

   ايمان رضا عبدالحى رمضان سليمان 1607120180101895  75
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) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  ايمان محمد عبد المنصف السعيد محمد 1607120180101102  76
 

   ايمن ابراهيم السيد عبد الرحيم عطا هللا 1607120180101628  77

  ايمن عبدالعزيز عبده عبدالعزيز 1607120180102688  78
 

   ايه ابراهيم سعد ابوشعيشع عماره 1607120180101935  79

   ايه صالح الشاملى مرسى سالم 1607120180103026  80

   ايه عبدالحليم احمد عصر 1607120180102700  81

  ايه عبدهللا حلمى محمد عيسى 1607120180103141  82
 

   ايه محمد عبدالعظيم موسى المنير 1607120180103163  83

ب احمد اسماعيل احمد زلطايها 1607120180103192  84    

  بسام محمد ابراهيم السيد شاهين 1607120180101067  85
 

   بشير عبدالحكيم على السيد صقر 1607120180100948  86

  بالل رباح حسان الفار 1607120180100348  87
 

   بالل كامل المغازى عبد الحليم مغازى 1607120180101547  88

مد احمد عبد هللاجمال هادى مح 1607120180101516  89    

   حازم خليل السيد خليل قاسم 1607120180103193  90

   حازم محمد محمد ابراهيم ابوحشاد 1607120180102024  91

   حسام حسونه عبد الحق بركات 1607120180100180  92

   حسام رزق احمد الشربينى العشرى 1607120180100001  93

رمضان حسن السيد محمود بهنسى 1607120180102579  94    

   حسن عبد الرحمن احمد حسن 1607120180100270  95

   حمدى احمد محمد محمد الشامى 1607120180101213  96

   حمدى جمال محمد محمد الصعيدى 1607120180100707  97

   حمدى عطيه عبدالخالق عريضه 1607120180101517  98

   حنان عبد المنعم سعيد موسى قاسم 1607120180100415  99

   خالد السيد عبدالحميد حطب 1607120180102580  100
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   134 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

لعزيز حسن الخياطخالد السيد عبدا 1607120180101832  101   
 

   خالد رضا مبارك على خالد 1607120180101551  102

  خالد محمد سعيد السيد 1607120180100131  103
 

   داليا مراد محمود عبد السيد ناصر 1607120180100316  104

   دنيا رضا عبدالحليم سعد الخامى 1607120180102100  105

   دنيا كمال محمد حبى حبى 1607120180103168  106

  رباب ناصر فتحى حسن 1607120180100012  107
 

   ربيع عبدالخالق ربيع مقلد 1607120180103113  108

   رجب محمد محمد عبدالرحيم مخلوف 1607120180100708  109

  رشدى محمد عبدالشكور حسن ابوعلى 1607120180101077  110
 

   رضوان فوزى فريج محمد البربرى 1607120180100117  111

  رقية محمد محمد نبيه 1607120180100130  112
 

   روف عبدالعاطى سعد عبدالعاطى الشرقاوى 1607120180101152  113

   زينب محمد عبداللطيف البلتاجى 1607120180103188  114

   سامى ايمن عبد المنعم جلو 1607120180100118  115

   سامى بهاء الدين مصطفى شلبى 1607120180101630  116

محمد النجارسعد محمد سعد  1607120180103126  117    

   سعد محمود سعد محمود ابو سليمان 1607120180101286  118

   سعيد سالم السيد البندارى 1607120180101197  119

   سعيد سالمه محمد السعيد عبدالعال سليمه 1607120180102022  120

   سعيد فتحى سعيد عسل 1607120180102381  121

سىسمير احمد سيد احمد البسطوي 1607120180100972  122    

   سمير محمد محمود سالمة مصباح 1607120180101952  123

   سها على محمد ابراهيم الهارونى 1607120180101680  124

   سهام شعبان مصطفى عبدالمقصود صقره 1607120180103151  125
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   135 لجنة رقم )            المساحة والخرائط                  ) انتظام  (              برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  سهيله محمد محمد عبد الكافى رمضان 1607120180102654  126
 

   سهيله هشام محمد ابراهيم عمر 1607120180103138  127

  سوسو عماد محمد حامد البربرى 1607120180103137  128
 

   شرف الدين صابر على شرف الدين 1607120180101519  129

   شهاب رضا حسين حسن فايد 1607120180100736  130

   شيماء احمد حامد عبدالمجيد 1607120180100580  131

  شيماء السيد بدير منصور يوسف 1607120180101433  132
 

   شيماء مسعد ابراهيم السماحى 1607120180102431  133

د موسىصابر محمد فواد محم 1607120180100699  134    

  طارق احمد محمد عطيه رمضان 1607120180100355  135
 

   طارق اسماعيل السطوحى اسماعيل دهين 1607120180101214  136

  عبد الباعث محمد عبد الباعث عبده عطيه 1607120180101070  137
 

   عبد الرحمن السيد عنتر السيد على شاهين 1607120180101372  138

ن السيد موافى احمد الموافىعبد الرحم 1607120180101647  139    

   عبد الرحمن فتحى محمود ابراهيم 1607120180101068  140

   عبد الرحمن فيصل محمد سليمان فارس 1607120180101632  141

   عبد الرحمن نصر سيد احمد حميدة 1607120180100842  142

   عبد القادر حماده عبد القادر عبد القادر 1607120180100878  143

   عبد اللطيف طه عبد اللطيف البلتاجى 1607120180102528  144

   عبد هللا شحاته السعيد ابراهيم متولى 1607120180100360  145

   عبدالجواد عاطف عبدالجواد علوانى 1607120180100136  146

   عبدالرحمن احمد السيد محمد عبدالكريم 1607120180101078  147

قادر بريشهعبدالرحمن اسامه فيصل عبدال 1607120180102672  148    

   عبدالرحمن السيد الغريب عبد الحميد محمود 1607120180102574  149

   عبدالرحمن على مصطفى جسرها 1607120180103191  150
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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

 136   لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس االكاديمى الرقم م

  عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز عبدالهادى 1607120180103179  151
 

   عبدهللا احمد مصطفى كمال سعيد 1607120180103173  152

  عبدهللا محمد فتحى محمد عبدالخالق 1607120180100560  153
 

حمود مهرانعبدهللا محمد محمد اسماعيل م 1607120180100561  154    

   عبدهللا وليد محمد عبدالواحد الديب 1607120180103162  155

   عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ابوقورة 1607120180100844  156

  عبدالمنعم احمد محمد هلوله 1607120180103172  157
 

   عبدالهادى يحيى عبدالهادى محمد الجندى 1607120180100081  158

تحى عبدالجواد علىعال فايد ف 1607120180102284  159    

  عالء ربيع السباعى بدر الجناوى 1607120180103146  160
 

   عالء عادل عبداللطيف احمد عبيد 1607120180101541  161

  عالء محمد عبد الستار عرجاوى دردير 1607120180100562  162
 

   على احمد على بدر محمد 1607120180102404  163

رجب على اشرف على احمد 1607120180102382  164    

   على فريد السيد السيد رمضان 1607120180102308  165

   على محمد على متولى دومه 1607120180101079  166

   عماد الدين فتحى محمد حماد 1607120180100248  167

   عماد السعيد ابواليزيد ابراهيم جحا 1607120180101918  168

   عمار ابراهيم عبدالعاطى محمد سعد 1607120180100134  169

   عمر حاتم عباده السيد الجنزورى 1607120180103183  170

   عمر عادل يوسف حماد الصفطاوى 1607120180101637  171

   عمر فواد عبد السالم محمد موماى 1607120180100709  172

   عمر محمد محسوب اسماعيل فرج 1607120180101484  173

   عمر مختار مختار طلبه محمد 1607120180101808  174

   عمر هشام لطفى عبدالسالم 1607120180100975  175
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

   137 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

مد علىعمرو ابراهيم محمد اح 1607120180100563  176   
 

   عمرو اسامة محمد عبد السالم الظن 1607120180101579  177

  عمرو حسين اسماعيل ابوزيد 1607120180103592  178
 

   عمرو زكريا بسيونى عبدالعزيز 1607120180102980  179

   فاطمة محمد شاكر عبدالسالم القلفاط 1607120180101400  180

   فاطمه الزهراء محمد يوسف محمد شحاته 1607120180101562  181

  فاطمه بسيونى محمود الكالف 1607120180100823  182
 

   فاطمه خالد عباس احمد احمد ابراهيم 1607120180101380  183

   فتح هللا محمد فتح هللا عبدالجواد نافع 1607120180101769  184

  فتح هللا نبيل فتح هللا النجومى 1607120180103156  185
 

   فخرى محمد عبد القادر عبد السالم ابو عمر 1607120180100746  186

  فراج عبد المجيد فرج سعيد 1607120180101048  187
 

   فوزى فرج السيد محمد احمد سرور 1607120180102397  188

   فوزية محمد احمد على 1607120180100640  189

   كامل ابراهيم كامل ابراهيم السنطاوى 1607120180103176  190

   كرم ممدوح فتح هللا محمد سعد 1607120180102342  191

   كريم زغلول بغدادى احمد محمود 1607120180102582  192

   كريم عادل محمد عبدالمحسن ابونجله 1607120180103127  193

   كريم محمد توفيق حلمى بكر 1607120180100747  194

   كريم محمد حسن حامد محمد 1607120180103133  195

   مارينا يوسف فواد نصر ابراهيم 1607120180102460  196

   مازن عاصم عبدالعال ابراهيم عجور 1607120180103128  197

   ماهر محسن سند السيد اسماعيل 1607120180103105  198

   متولى صابر متولى احمد فايد 1607120180101640  199

   مجدى محمد حسين السعداوى 1607120180101641  200
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 ( 138  لجنة رقم ) المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محسن مبروك فوزى محسن كساب 1607120180100068  201
 

   محمد ابراهيم السيد حامد محمود يوسف 1607120180100850  202

  محمد ابراهيم محمد نوفل 1607120180100979  203
 

   محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم 1607120180100113  204

   محمد ابراهيم مصطفى ابو الحسن القزاز 1607120180100353  205

   محمد ابراهيم يوسف ابواليزيد عشوش 1607120180101081  206

  محمد ابوزيد محمد عبدالمنعم زيد 1607120180103145  207
 

   محمد احمد احمد محمد نصر 1607120180102562  208

   محمد احمد سعيد ابراهيم عمار 1607120180103150  209

  محمد احمد عادل حسن محمد توفيق 1607120180100263  210
 

   محمد اشرف زرق حسن سلطان 1607120180100211  211

  محمد الزناتى السيد عبدالشافى 1607120180100998  212
 

د السعيد السيد حسن ابو المجدمحم 1607120180100713  213    

   محمد السيد عوض ابراهيم عطيه 1607120180100115  214

   محمد السيد كامل عبده الفخرانى 1607120180102042  215

   محمد المهدى المهدى احمد غازى 1607120180100194  216

   محمد ايمن سعيد تفال 1607120180100724  217

شرف الدينمحمد باسم ربيع  1607120180103175  218    

   محمد حسن عبدهللا عبدالغنى محمود 1607120180103190  219

   محمد حسن محمد حسن غبيش 1607120180101082  220

   محمد حسنى موسى رمضان 1607120180102105  221

   محمد حلمى ابراهيم عباس قنديل 1607120180102144  222

   محمد حماده عبد المنعم عبد الرازق 1607120180101814  223

   محمد حمدى محمد اسماعيل حنجل 1607120180103182  224

   محمد حمدى محمد سالم صالح 1607120180101429  225
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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 

 ث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحو
24/05/2022 

HEBA 

 

10 

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

  139  لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد حمدين السيد ابو الفتوح مصطفى 1607120180100116  226
 

   محمد خالد ابراهيم ابراهيم قطب الزفتاوى 1607120180100596  227

  محمد رافت فوزى راضى موسى 1607120180101708  228
 

   محمد ربيع سعد محمد الفاره 1607120180103174  229

محمد احمد بدرمحمد رضا  1607120180101926  230    

   محمد رضا محمد على الخولى 1607120180103177  231

  محمد سمير عبد العزيز البسطويسى شادى 1607120180100213  232
 

   محمد شعبان محمد بسيونى الجوهرى 1607120180103061  233

   محمد شوره سرحان محمود عبد السند 1607120180101405  234

هللا صادق عبدالرحمنمحمد صادق عبد 1607120180103109  235   
 

   محمد طارق عبدالعظيم محمد 1607120180103139  236

  محمد طه المتولى احمد العيسوى 1607120180100801  237
 

   محمد عادل محمد السيد على 1607120180101619  238

   محمد عبد الرازق عبد القادر يوسف 1607120180101797  239

اهيم خليل عبد المنعممحمد عبد المعبود ابر 1607120180101458  240    

   محمد عبدالحميد عطيه محمد على هاشم 1607120180101951  241

   محمد عبدالرحمن عبدالسالم يوسف جاد 1607120180101084  242

   محمد عبدهللا على عبدهللا 1607120180103165  243

   محمد عرفات محمد محمد نصر القاضى 1607120180102207  244

عصام الطنطاوى السيدمحمد  1607120180102611  245    

   محمد على تاج الدين على االحول 1607120180100748  246

   محمد على مغازى غازى على 1607120180100171  247

   محمد عمر عبدهللا عمر حسين 1607120180100207  248

   محمد فتحى السعيد ابو اليزيد كشك 1607120180100702  249

د خميسمحمد فتحى مصباح محم 1607120180101239  250    
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  140  لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد كمال حامد بسيونى البريدى 1607120180103180  251
 

   محمد كمال خليل عبدالنبى الغنام 1607120180100069  252

  محمد محب عبدالمنعم احمد 1607120180100880  253
 

   محمد محمد احمد السيد احمد عطيه 1607120180102343  254

   محمد محمود ابراهيم احمد عيد 1607120180102062  255

   محمد محمود محمد بيومى جالل 1607120180100078  256

منتصر على عبد العزيز السقامحمد  1607120180101821  257   
 

   محمد منصور سيداحمد محمد القاضى 1607120180100119  258

   محمد منير الشاذلى خليفة 1607120180102529  259

  محمد ياسر محمد حسن حسن 1607120180101885  260
 

   محمود احمد الرفاعى ابراهيم قدره 1607120180101520  261

اللطيف فتوح الشناوى محمود احمد عبد 1607120180102384  262   
 

   محمود احمد محمود شعبان 1607120180102840  263

   محمود احمد منجى اسماعيل 1607120180101710  264

   محمود اسماعيل محمود اسماعيل هجرس 1607120180103143  265

   محمود اشرف عبدالونيس صالح 1607120180101406  266

   محمود جمال على حطب 1607120180103170  267

   محمود حمدى عبد الجواد محمد الكردى 1607120180101823  268

   محمود حمزه خطاب على الدبابى 1607120180100749  269

   محمود سامى ابراهيم حسين جامع 1607120180101486  270

   محمود صالح حمدى يوسف عاشور 1607120180101431  271

   محمود عطا هللا عبدالنبى عطا هللا 1607120180101621  272

   محمود غازى خفاجى على 1607120180100025  273

   محمود لطفى محمد عبدالجواد السقا 1607120180100729  274

   محمود مبروك سعد محمود سليمان 1607120180101287  275

    
 

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                                    الطالب                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى الرابع                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  

 لعلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت ا –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 

 ث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائيةواجراء بحو
24/05/2022 

HEBA 

 

12 

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

  141  )    لجنة رقم المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمود محمد ابوعجيله محمد ابوعجيله 1607120180103140  276
 

   محمود محمد عبد الباقى عبد الروف الجرن 1607120180101072  277

  محمود محمد محمود راشد 1607120180100291  278
 

حمزه مرسى عونمحمود ممدوح  1607120180103129  279    

   مروه ناصر عبدالعزيز حسن الدماطى 1607120180101739  280

   مريم مجدى فهيم اسكندر 1607120180102117  281

  مصطفى احمد محمد مصطفى العجمى 1607120180103164  282
 

   مصطفى رضا مصطفى محمود فوده 1607120180103528  283

المعاطى مصطفى شحات يحى عبد هللا ابو 1607120180100218  284    

  مصطفى عبدالحميد هاشم عبدالحميد 1607120180100459  285
 

   منار محمد محمد ابراهيم السكرى 1607120180102203  286

  منصور محمود عبد المطلب البربرى 1607120180101946  287
 

   منه هللا البدراوى محمود محمد ابوالفرج 1607120180100890  288

السيد محمد يوسف العبد منه هللا على 1607120180102953  289    

   منى رامى السعيد رجب العسقول 1607120180100611  290

   مها سميح البسيونى متولى 1607120180101144  291

   مها هشام سعد محمود ابو زيد 1607120180101893  292

   مومن محمد عبدهللا الكومى 1607120180103178  293

اوىنجوى مالك السعداوى السعد 1607120180100536  294    

   نجوى محمد جمال البطاط 1607120180101392  295

   ندا رمضان عالم ابراهيم 1607120180100555  296

   ندا عاطف السيد المهدى 1607120180101896  297

   ندا عزيز محمد خطاب الدهشورى 1607120180102511  298

   ندا نزيه لطفى السيد على 1607120180102909  299

يمن على على الجمالنرمين ا 1607120180101118  300    
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 ( 142لجنة رقم )   المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  نرمين محمد محمود الحطاب 1607120180100859  301
 

   نهاد زهران محمد بسيونى زهران 1607120180102011  302

  نور الدين صالح عبد الفتاح ابراهيم مطر 1607120180101054  303
 

   نوران رضا عطيه زهران 1607120180102693  304

   نورهان محمود حنفى السيد حسين الجميل 1607120180103125  305

   هاجر جمال مسعد ابراهيم السيد 1607120180102096  306

  هاجر محمد بسيونى احمد 1607120180102029  307
 

   هاجر يحيى محسوب محمد يوسف منصور 1607120180101218  308

   هبه سعد حلمى سعد فرج 1607120180101759  309

  هبه محمود ابوالفتوح ابراهيم 1607120180102001  310
 

   هدى اسماعيل حسن الهاللى على بكر 1607120180100873  311

يس محمد عيد سلومههدير خم 1607120180100632  312   
 

   هدير سامى السيد العربى على محمد حسن 1607120180100014  313

   وداد زكريا يحى زكريا المصرى 1607120180101212  314

   وديده منصور الجعفرى محمود السيد 1607120180101366  315

   وسام عادل عبدالعزيز عبدالسالم بندق 1607120180102157  316

سر على ابوالفتوح الزعيميا 1607120180101947  317    

   ياسر محمد عبدالمنعم جادهللا بدوى 1607120180103123  318

   ياسمين خالد عبد هللا محمد النشار 1607120180101721  319

   ياسمين مصطفى يونس احمد 1607120180101236  320

   يحى محمود احمد طه 1607120180100017  321

فيقيحيى ابراهيم يحيى تو 1607120180100177  322    

   يوسف السيد ابراهيم مجاهد النبراوى 1607120180102309  323

   يوسف جالل ذكى قبيصى محمد 1607120180103186  324

   يوسف محمد مسعد عبدالرحمن 1607120180102310  325

    
 

     

     

     

     

 ( 143  لجنة رقم )   (                      لخرائط                  ) انتسابالمساحة وابرنامج 
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد محمد عبد المعبود عمر الوكيل 1607120180102385  326
 

   احمد هانى عبدالعليم جابر 1607120180102341  327

  بيتر نسيم عزيز سعد مرقص 1607120180102748  328
 

ار عبدالهادىحسام عصام عبدالغف 1607120180103120  329    

   حسام محمد محمد السيد ابومنديل 1607120180103132  330

   حسن معوض حسن محمد حسن 1607120180102551  331

  سلمى جمال جابر احمد موسى 1607120180102086  332
 

   عبد الرحمن ايمن حمدى محمد الجمال 1607120180102088  333

و المكارمعبد الوهاب رجب عبد الوهاب اب 1607120180102436  334    

  عصام عماد احمد القاضى 1607120180102408  335
 

   كمال حمدى عوض المنسى عامر 1607120180102643  336

  محمد رضا سليمان محمد سليمان 1607120180103116  337
 

   محمد سامى عرفة مصطفى 1607120180101924  338

   محمد عبد الجواد مسعود محمد ابو سمره 1607120180102153  339

   هدير مصطفى محمود مصطفى المالح 1607120180102046  340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 


