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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –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

 (  124 لجنة رقم )               (   انتظام )              علم النفس الاكلينيكىبرنامج      

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  إبراهيم السيد إبراهيم جمعه محمود الدكرورى 1607120210103510  1
 

   آالء السيد السيد عبد اللطيف 1607120210104950  2

  آالء سامى ابراهيم حسين جامع 1607120210103639  3
 

   أمنيه عبد العزيز انورعبد العزيز سعد الدين 1607120210103482  4

   أميره سعد السيد علوش المزين 1607120210103803  5

   احالم منير محمد محمد موسى 1607120210104827  6

ماحياحمد اسماعيل عرفات بسيوني الس 1607120210104788  7   
 

   ادهم عبدالمحسن عاشور السيد موسى 1607120210103175  8

   اسراء عبدالقادر عبدالوهاب عوض الكريم 1607120210105134  9

  اسراء عبد القادر محمد حجازى المغربى 1607120210103160  10
 

   اسراء مصطفى احمد عبدالحميد سليمان 1607120210105081  11

بدالحميد احمد احمدالهندياسماء ع 1607120210104202  12   
 

   اسماء ماهر محمود طلحة الزيات 1607120210104243  13

   اسماء محمد محمد عبد الهادي الدسوقى 1607120210104174  14

   االء محروس محمد متولى ابو النجاه 1607120210104564  15

   امل اشرف محسن محمد القبيه 1607120210103542  16

طاهر أحمد المرسى نيل امل 1607120210104032  17    

   امل مجدى عبد الحميد حمزه بطاح 1607120210103547  18

   امنيه الشبراوى الشوادفى عطيه 1607120210105133  19

   اميره ابراهيم محمد دريس 1607120210104003  20

   اميره عاطف احمد محمد ابوزيد 1607120210104435  21

سيدانجى ايهاب محمد ال 1607120210103648  22    

   اوركيد اكرم ابراهيم اسماعيل درويش 1607120210103628  23

   ايمان السيد عبدالكفيل كامل 1607120210103212  24

   ايمان خالد كمال محمد يمنى 1607120210104915  25
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  ايمان رجب محمد حمودة 1607120210104828  26
 

   ايناس عبدهلل عبدربه السيد الجزايرلى 1607120210104016  27

  ايه ابراهيم فتحى السيد عبد الحميد 1607120210104565  28
 

بي حبشي ابراهيم الصباغايه خالد الزغ 1607120210103812  29    

   ايه رمضان حسني حسن عرفه 1607120210104424  30

   ايه نبيل العدوي محمود مرزوق 1607120210104766  31

  ايه يوسف احمد يوسف النعمانى 1607120210103590  32
 

   بدريه محمد محمد السيد عبد الوهاب 1607120210104064  33

بو المجد ابراهيم ابو عيسىبسملة ابراهيم ا 1607120210103539  34    

  بسمله اكرم احمد فتحى مصطفى الديب 1607120210103197  35
 

   بسمه الحسينى محمد مصطفى جابر 1607120210103316  36

  بسمه جمال محمد عبده ابو عجور 1607120210104400  37
 

   بسنت المهدي عبدالباري المهدي 1607120210103700  38

محمد راغب شرويدهبسنت  1607120210103181  39    

   بسنت محمد عبد الرازق عبد الحليم الزعويلى 1607120210104197  40

   تسنيم عبد المنعم محمود عبد المجيد الدعدر 1607120210104017  41

   تسنيم محمد ناصف السيد الجابرى 1607120210105058  42

   جنه محمد محمود محمود ابوالفضل 1607120210103217  43

   حبيبة احمد ابراهيم عبدهللا شحاته 1607120210103567  44

   حبيبه احمد القطب احمد شلبى 1607120210103180  45

   حبيبه عصام يوسف ابراهيم عبد العال 1607120210103528  46

   حبيبه محسن عبدالرحمن سليت 1607120210105157  47

   حسناء محمد السعيد مصطفى موسى 1607120210103193  48

   حنين أحمد شريف محمد يوسف 1607120210103945  49

   حنين جمال جاد الحق عبد الرحمن الشك 1607120210104910  50
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 ت مالحظا التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  حنين سعد حمدان هاشم 1607120210103202  51
 

   حنين سليمان عبدالواحد سليمان نصار 1607120210103163  52

  حنين هانى شاكر شرف درويش 1607120210104576  53
 

   خلود السيد احمد السيد حرفوش 1607120210103307  54

   خلود سعيد ابراهيم الشرقاوى 1607120210103173  55

   خلود محمد ابراهيم الطحاوي 1607120210104643  56

  داليا محمد محمد السمدوني 1607120210103295  57
 

   دخيل عبدالحميد عبداللطيف عبدالحميد مرعى 1607120210104245  58

   دعاء صالح عبدالرازق الشاذلى 1607120210103588  59

  دعاء ناجى زكريا محمود مصطفى 1607120210104838  60
 

   دنيا احمد السعيد احمد طايل 1607120210104180  61

  دنيا لطفى البسيونى عبدالحليم 1607120210103177  62
 

   دنيا محمد شوقى محمد مرجان 1607120210103192  63

   دينا المغازى المتولى المغازى 1607120210103162  64

   دينا خالد اسماعيل صالح منصور 1607120210103218  65

عازر حبيب عازر راندا حبيب 1607120210105136  66    

   رحاب ابراهيم عاطف على السواح 1607120210104030  67

   رحمه احمد حشمت ابراهيم عثمان 1607120210103198  68

   رحمه على كامل على عفيفى 1607120210103740  69

   رحمه متولى سعد المتولى القن 1607120210104868  70

عبد الباقى رضوى محمود ابراهيم المهدى 1607120210104508  71    

   رقيه حمدى محمد الفرماوى 1607120210103164  72

   رنا محمد مصباح عبد البارى والى 1607120210103634  73

   رنيم ابراهيم السعيد ابراهيم يوسف حمد 1607120210104594  74

   رواء عبدالشكور محمد بركات 1607120210104037  75
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  روان احمد محمد مصطفى الدسوقى 1607120210104547  76
 

   روان الشوادفى عبدالسالم محمد 1607120210103442  77

ور بسيونى غازى حميدهروان ان 1607120210103548  78   
 

   روان حسام عباس مصطفى العبد 1607120210105150  79

   روان رضا غازى سالم 1607120210103183  80

   روان عبد الحكيم عبد المنعم عبدالحفيظ عرفة 1607120210103383  81

  روان فتحى السيد ابراهيم رزق 1607120210103216  82
 

د محمد العراقىروان كمال السي 1607120210103213  83    

   روان هشام سامى عبد الصادق داود 1607120210104655  84

  ريم عصام السيد مصطفى نافع 1607120210103494  85
 

   ريم محمد زكريا مصطفى القاضى 1607120210104036  86

  ريم وئام محمود جمعه محمود زيد 1607120210103168  87
 

عمر هيبهريمان محمد عبدالفتاح  1607120210104047  88    

   ساره السيد زكريا محمد الغندور 1607120210104737  89

   ساره عادل على سيداحمد النجار 1607120210104488  90

   ساره محمد رمضان علي خميس 1607120210103343  91

   سحر محمد عبد العليم عبد القادر الفار 1607120210104018  92

اجىسفيان كامل بسيونى بلت 1607120210103454  93    

   سلمى احمد محمد متولى محمد 1607120210105056  94

   سلوي وليد السعيد عبد القادر الملتزم 1607120210104171  95

   سماح احمد محمد محمد محمد الشرقاوى 1607120210103712  96

   سماح مسعد مسعد ابراهيم حسن 1607120210103822  97

ن هزاعسمير خالد محمد جمال الدي 1607120210104898  98    

   سناء سعد عبدهللا محمد حسن 1607120210103672  99

   سندس سعد محمد محي الدين محمود الطناحي 1607120210104206  100
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  سهيله محمد رياض البحراوى 1607120210105057  101
 

  شروق احمد عبد اللطيف احمد النمكى 1607120210104492  102
 

   شمس محمد المرسى فريد المرسي 1607120210103284  103

  شهد ابراهيم محمود عوض هللا عويضه 1607120210104550  104
 

لمتولى ابراهيم خطابشهد ا 1607120210103182  105    

   شهد حسن احمد على دعدور 1607120210103968  106

   شهد عادل سرى بدران 1607120210104873  107

  شهد عمر سالمه ذكى الزرقانى 1607120210104653  108
 

   شهد محمد عبد الرازق محمد مسلم 1607120210103300  109

سفشهد محمد محمود عبدالحميد محمد يو 1607120210104678  110    

  شهد هانى سيد ابراهيم قطب عكاشه 1607120210104574  111
 

   شيماء محمد عبد القادر شرابى 1607120210103781  112

  صباح زغلول العطافى الشين 1607120210103176  113
 

   صفاء احمد محمد البسطويسى 1607120210103171  114

   صفاء فايز سعد عبد هللا محمد 1607120210104835  115

   عايده السعيد عاطف محمود عصر 1607120210104506  116

   عزه ابراهيم صالح ابراهيم 1607120210103205  117

   عزه ابراهيم عبد الهادى مرسى عبد الهادى 1607120210104625  118

   عصام الدين خالد عبدالفتاح حامد عبدالفتاح 1607120210104177  119

   علياء غازى الزاهى على شيحه 1607120210104954  120

   فؤاد ابراهيم على محمد 1607120210103719  121

   فاطمه احمد رزق البرعى خضر 1607120210103207  122

   فاطمه الزهراء طارق عبد الحميد حواش 1607120210105060  123

   فاطمه ميسره عبدهللا مصطفي 1607120210104002  124

   فايزه عبدالفتاح سعد محمد ندا 1607120210105138  125
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  فرح ابوالعزم عبدالفتاح البحراوى 1607120210105103  126
 

سيدفرح احمد امام عبد العزيز ال 1607120210104762  127   
 

   كاميليا احمد السعيد عز 1607120210103211  128

  كرم سعد فوزى كامل عماره 1607120210105168  129
 

   كريم محمد جالل السيد السيد المزين 1607120210104906  130

   مايكل سامى فكرى وديع 1607120210104385  131

   محمد شاكر محمد ابراهيم متولى نصار 1607120210103215  132

  محمود سامي محمد محمد خليل 1607120210103595  133
 

   محمود محمد محمد الحلفاوى 1607120210103195  134

   مروة عرفة رشاد محمد سليمان 1607120210103450  135

  مروه اليمانى محمد شرف الدين 1607120210103170  136
 

   مروه عبدهللا محمود الخميسى الماظ 1607120210103750  137

يم احمد عبد العزيز شاكر محمدمر 1607120210103604  138   
 

   مريم خالد كامل اسماعيل العزب 1607120210103159  139

   مريم رائد ابراهيم يوسف العبد 1607120210104646  140

   مريم عبد السالم بسيونى عبد السالم المصرى 1607120210103587  141

   مريم محمد ابراهيم بدير حبيب 1607120210103697  142

   مريم محمد انور على محمد ابو شنب 1607120210104380  143

   مريم محمد صبرى رجب جمعه 1607120210103208  144

   مريم محمد عبد المنعم رجب الخامى 1607120210104596  145

   مريم محمد على عبد الحى عبد العال 1607120210104619  146

   مريم محمد عمر ابو المكارم السرى 1607120210103872  147

   مريم محمد محمد بدر 1607120210104126  148

   منار حسن محمد عبد الحميد سالم 1607120210104511  149

   منار خالد زكريا محمد احمد عمران 1607120210103747  150

    
 

     

     

     

     

 (  130 لجنة رقم ) علم النفس الاكلينيكى            )  انتظام   (               برنامج 



 Kafrelsheik  University                                                                                                           جامعة كفر الشيخ

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

  منار محمد الشحات محمد عبدالغنى 1607120210103571  151
 

  منة هللا محمد عبدالعزيز محمد خضر 1607120210104727  152
 

   منه هللا محمد محمد ابراهيم طحانه 1607120210104439  153

يد ابو طاحونمنه هللا عبد الحميد محمدعبدالحم 1607120210104160  154   
 

   منى حسن محمد يوسف سعده 1607120210103978  155

   منى على عبد العليم على شعبان 1607120210104946  156

   ميار خالد ابوالمعاطى محمد السيد 1607120210105076  157

  ناديه محمد فتحى محمد ابو الفتوح 1607120210104955  158
 

دين زين الدينناديه ناصر فتحى زين ال 1607120210103166  159    

  نانسى عماد كامل عبدالحميد المسدي 1607120210104676  160
 

   نبيله عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم احمد خليفة 1607120210104244  161

  ندا خيرى على قاسم 1607120210103157  162
 

   ندا رمضان البسطويسى عيد البسطويسى 1607120210103154  163

سيونى محمد عبد القادر محمد العربىندى ب 1607120210103591  164    

   ندى عاطف احمد خضير 1607120210104163  165

   ندي عمرو عبدالعزيز الدريني الدسوقى 1607120210103980  166

   ندى فوزى مصطفى على خلف 1607120210103219  167

   ندى محمد عبدالمنعم عبدالغنى 1607120210103206  168

د على عبد الحميد منيسىندى مدحت محم 1607120210104675  169    

   نرمين صالح عبد الباسط محمد عبدربه 1607120210103756  170

   نرمين صالح محمود محمد كحيلو 1607120210104067  171

   نرمين عبدالفتاح عبدالغفار فياض 1607120210103220  172

   نسمه خالد فؤاد بدير محمد 1607120210103742  173

حمود محمد السيدنهي محمد م 1607120210103477  174    

  نورا محمد الصافى علي خاطر 1607120210104831  175
 

     

     

     

     

     

 (  131 لجنة رقم ) علم النفس الاكلينيكى            )  انتظام   (               برنامج 
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 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

را محمد صالح عطيهنو 1607120210103178  176   
 

  نوران عبد المنعم رجب عبد المجيد القرضاوى 1607120210103304  177
 

   نوران ناصر محمد الشهداوى 1607120210103191  178

  نورهان إيهاب عزت عبد الجواد وهبه 1607120210104236  179
 

   نورهان اسامه مبروك عبده شحاته 1607120210104211  180

ان ايمن محمد الدقاقنوره 1607120210103172  181    

   نورهان بسيونى عبد الرازق عبد هللا زايد 1607120210104753  182

  نورهان جمال احمد محمد احمد 1607120210103209  183
 

   نورهان فتحى محمد محمد ابو شهبه 1607120210104209  184

   نورهان وليد محمد طلعت عباس 1607120210104057  185

صطفى احمد متولى احمدنورين م 1607120210104342  186   
 

   نيرمين محمد عبد الباقى حمدان حامد 1607120210104635  187

  نيره فريد محمد على مرعى 1607120210103201  188
 

   هاجر السعيد انور عبدالعزيز عامر 1607120210103200  189

   هاجر السيد رمضان القاضي 1607120210103297  190

اطى عبد الغنىهاجر عوض عبد الع 1607120210104903  191    

   هايدي مبروك محمد احمد هاشم 1607120210103488  192

   هبة محمد محمود السيد يوسف 1607120210103981  193

   هبه ابراهيم احمد دعبس 1607120210103161  194

   همس طارق مسلم محمد مسلم 1607120210104904  195

   وائل هانى الصافى ابراهيم عبدالمولى 1607120210103165  196

   وفاء سالم رجب محمد 1607120210104842  197

   والء شريف زكريا رشدى ابوطبل 1607120210104399  198

   والء قطب قطب بسيونى ابوسته 1607120210103338  199

   يارا محمد ابراهيم عبدالرحمن مرشدي 1607120210104778  200

    
 

     

     

     

     

 (  132 لجنة رقم ) )  انتظام   (                    علم النفس الاكلينيكى       برنامج 
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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –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 

 

9 

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 

  ياره محمد على احمد الشيخ على 1607120210103361  201
 

   ياسمين ابراهيم محمد محمد الشوره 1607120210103928  202

المزينياسمين السعيد محمد على عاشور  1607120210104167  203   
 

   ياسمين سامح محمود عبد الفتاح العمروسى 1607120210104786  204

   ياسمين كرم عطيه علي السيد 1607120210104611  205

   يمنى محمد محمد عبد الفتاح شرف 1607120210104884  206

  شهد محمد ادريس احمد 1607120210105187  207
 

     

     

    
 

     

    
 

 ةطالب باقون لالعاد 

   محمد عبد الحليم عبد الرازق محمد 1607120200100701  208

   مرفت محمد عبدالنبى السيد النجار 1607120200103036  209

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 (  132 لجنة رقم )           علم النفس الاكلينيكى            )  انتساب   (     برنامج 
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 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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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 

  اسماء ايمن السعيد احمد الكردي 1607120210102665  210
 

   اسماء سميح محمد عطيه مرعى 1607120210103169  211

  اسماء عبد الباعث مصطفي عبيد السيد 1607120210102883  212
 

ماء عبد العليم محمد صبرة البسطويسىاس 1607120210103051  213    

   االء شعبان على عبدالفضيل الغمرى 1607120210101914  214

   االء هانى ابراهيم الخطيب 1607120210103156  215

  امنيه وائل احمد نحله  1607120210105127  216
 

   ايمان سعد سعد محمد عبد الكريم 1607120210102548  217

لى محمود على القمارىايمان ع 1607120210102299  218    

  ايمان غريب محمد ابو النجاه غالى 1607120210102008  219
 

   ايمان ممدوح محمد محمد عبدالمجيد 1607120210102232  220

  ايناس محمد حجازى زهران 1607120210105099  221
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 (  133 لجنة رقم ) (                 الاكلينيكى            )  انتسابعلم النفس برنامج 



 Kafrelsheik  University                                                                                                           جامعة كفر الشيخ

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

  ايه عالء الدين محمد الفيشاوى 1607120210104971  222
 

االسود بسنت عبدالحميد محمد على 1607120210104988  223    

  بسنت كريم رجب عبدالعزيز طايل 1607120210103199  224
 

   تسنيم محمد ابراهيم غانم 1607120210103187  225

   تغريد سمير السيد القبيص 1607120210103155  226

   جهاد وليد محمد السيد عمر عبدالجواد 1607120210103210  227

  حبيبه صابر مرسى اسماعيل 1607120210105101  228
 

   حسناء مصطفي السعيد احمد الكردي 1607120210102718  229

  حنين اشرف علي سيداحمد 1607120210102233  230
 

   حنين عبد الصمد عبد الحميد عبد الواحد موسى االحول 1607120210103078  231

  خلود ابراهيم محمد ابراهيم الحملة 1607120210101927  232
 

العزيزدنيا محمد كمال محمد عبد 1607120210104993  233    

   رانيا محمد حمزه خميس 1607120210103045  234

   رويدا زغلول عاشور سالم عثمان 1607120210105100  235

   سارة احمد محمد احمد زايد جاد الحق 1607120210101990  236

   ساره مجدى عبد المولى محمد شهاب 1607120210102957  237

   سميه حسنى احمد فؤاد حسن بكر 1607120210102928  238

   شرين محمد زكى موسى عيسى 1607120210103174  239

   شمس وائل محمد احمد ابراهيم حبيب 1607120210102117  240

   شيماء محمود محمد حافظ مكى 1607120210101853  241

   عبد هللا عادل كرم على ابو السعود 1607120210102752  242

   عبير عطيه محمد عطيه رضوان 1607120210105149  243

   غدير محمد يوسف عبدالفتاح حرفوش 1607120210103194  244

  فاطمه ابراهيم كمال ابراهيم يونس 1607120210102852  245
 

   ليلى عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم 1607120210103179  246

     

     

     

     

     

 (  134 قم )لجنة ر  (                 الاكلينيكى            )  انتسابعلم النفس برنامج 
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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        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 بالقدرةمالمجتمع من خالل اعداد خريج  الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  مريم أشرف محمد محمد الشرقاوى 1607120210102736  247
 

   مريم حسن محمد محروس محمد البلتاجى 1607120210102445  248

  مريم محمد عبد الفتاح فتح هللا مطر 1607120210102365  249
 

السيد احمد رضوانمريهان احمد  1607120210103184  250    

   منة هللا محمد احمد محمد احمد المهدي 1607120210102414  251

   منة هللا محمد السيد ابواليزيد السيد 1607120210103203  252

  منه هللا السيد هاشم عبد الكريم عياد 1607120210102146  253
 

   منه جهاد محمد محمد مجاهد 1607120210103185  254

نه على محمد ابراهيم الهارونىم 1607120210102796  255    

  منى محمد محمد عبدالسالم سيداحمد 1607120210102793  256
 

   ندى اشرف مراد احمد محمود 1607120210103167  257

  ندى عبد الغنى محمد على القصاص  1607120210102197  258
 

   نيرفانا طلحه محمد جابر عكاشه 1607120210102678  259

عبدالسالم على عوضين علىهاجر  1607120210102532  260    

   هدى احمد ابراهيم محمد هالل 1607120210105078  261

   همسه ابوالسعود محمد عيسى 1607120210103090  262

   هند السيد ابراهيم أحمد الراعى 1607120210102151  263

   والء محمد محمد بركات 1607120210102189  264

حسن النمكىيارا محمد ابوالحسن محمد  1607120210104969  265    

   يمنى خيرى رمضان محمد الجداوى 1607120210102483  266

   يمنى رضا السعيد على محمدالفولى 1607120210103222  267

   يمنى مبروك كرم عوض عبد الرحمن 1607120210102368  268

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 


