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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى االول                        الب ــــطقائمة بأسمــــاء  
 ية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسان –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 

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

 ( 117لجنة رقم )  اللغة الانجليزية والترجمة المتميز            ) انتظام (         برنامج    

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  آالء اسماعيل محمد عيسى خليل 1607120210104581  1
 

   آيه رزق ابراهيم عيسى 1607120210104291  2

حمد شاكر عبدالعزيز شاكر محمدا 1607120210103228  3    

   احمد ماجد حسنى مصطفى منيسى 1607120210104467  4

   احمد محمد عبدهللا محمد النيل 1607120210104744  5

  اسامه ابراهيم ابراهيم احمد محمود 1607120210104110  6
 

  اسماء ابراهيم مصطفى عبدالعال موسى 1607120210103241  7
 

  اسماء ابو بكر حماده علي محمد 1607120210103062  8
 

   اسماء اسامه منير مصباح 1607120210103261  9

   االء الرحمن مفرح عبدالعزيز سيداحمد الصعيدى 1607120210104642  10

  االء خالد محروس عمار 1607120210104470  11
 

   االء محمد عبدالفتاح محمد مصطفى بلتاجى 1607120210104775  12

  االء محمد محمد عبد الفتاح حسن القصاص 1607120210103509  13
 

   اميرة خالد محمد على عبدالجليل 1607120210104688  14

   اهداء عصام حسن عبد المطلب شرابى 1607120210103871  15

   ايمان حسين فؤاد عبدالمجيد حسين 1607120210104717  16

   ايمان عبد الخالق رشاد على الصعيدى 1607120210104454  17

   ايه اسماعيل محمد عيسى محمد خليل 1607120210104715  18

   ايه هللا قدرى على على محمد القبالوى 1607120210103600  19

   بسمه سالمه محمد رزق الويشي 1607120210103529  20

   بسنت محمد بسيونى السيد المليجى 1607120210105071  21

   تسنيم عبدالعزيز عبدهللا محمد 1607120210103242  22

   تقى محمد عبدالعزيز رجب شتا 1607120210103239  23

   جاسكى يوسف فؤاد رزق عبد الشهيد 1607120210103939  24

   جهاد حسن السيد حسن زيد 1607120210104720  25
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 ( 118رقم )  لجنة اللغة الانجليزية والترجمة المتميز            ) انتظام (         برنامج   
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  حبيب نصر فايز محمد حسونه 1607120210104832  26
 

   حبيبه السيد جابر السيد الساكت 1607120210103248  27

  حنين نشأت على خفاجى 1607120210105174  28
 

   خالد رضا احمد االمام احمد 1607120210103291  29

   دينا عنتر محمد عنتر الدسوقي 1607120210104086  30

   رؤي عبد الحليم حسن عبد الحليم حسن 1607120210104270  31

  روان خالد عبدالسالم اسماعيل السماحى 1607120210103232  32
 

   روضه محمد السيد احمد محمد 1607120210103505  33

   ريحان خالد جمال عبدالسميع سليمان 1607120210103649  34

  ريم عصام عبد هللا السنديونى 1607120210104591  35
 

   ريهام ناصر عبدالمجيد محمود الشيخ 1607120210103337  36

  ساره حسان عبد العليم مصطفى جلو 1607120210103967  37
 

   ساره حسن ابراهيم حسن شرف 1607120210103790  38

دساره سمير عبد المبدى عبدالحميد محمو 1607120210104909  39    

   ساره محمد حلمى محمد الكرش 1607120210103235  40

   ساره محمد على محمود رزق 1607120210103498  41

   سامح السيد محمد مبروك عبدالمحسن عميره 1607120210103230  42

   سراج سمير رشاد عبد الموجود خليل االنصاري 1607120210104427  43

رى محمدسماح عادل معبدى الزه 1607120210104543  44    

   سهيله محمد عيد أبوريه 1607120210104313  45

   شرين محمد محمدي محمد الحداد 1607120210104484  46

   شهد خالد عبد العظيم جاد عبد العظيم 1607120210104622  47

   شهد خالد عبد الوارث عبد القادر الغبارى 1607120210103721  48

لنبى شفيق احمدشهد عادل محمد عبد ا 1607120210104711  49    

   شهد محسن عبدالرؤف محمود الجريدي 1607120210104551  50

  شيماء ابراهيم شحاته سالم عبده 1607120210103371  51
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  شيماء احمد ابراهيم احمد بغدوده 1607120210104916  52
 

   صفا عبد السالم فاروق محمدعبد السالم 1607120210103946  53

  ضحى ممدوح ابراهيم خطاب عمر 1607120210104701  54
 

   عادل عاطف بلتاجي عيد سالمه 1607120210104774  55

   عبدالرحمن احمد شعبان محمد ماضى 1607120210103236  56

   عبدهللا حمدى سعد على موسى 1607120210104687  57

  عبدهللا غريب عشماوى محمد عشماوي 1607120210104394  58
 

   علي عماد شاكر محمد حامد 1607120210104690  59

   فاطمة خفاجى حسان محمد خفاجى 1607120210104660  60

عطاهللا خليل يوسف فاطمه امجد 1607120210105111  61   
 

   فرح رفيق عبد الوارث عبد القادر الغبارى 1607120210104887  62

  لوجين محمد الصاوى ابوجازيه 1607120210103238  63
 

   ليلى عادل كمال رمضان عقبه 1607120210103521  64

   مازن السيد محمد محمد حسن 1607120210104696  65

راهيم صابر عيسىمحمد ابراهيم اب 1607120210104397  66    

   محمد جمال عبدالواحد سعد الحق 1607120210104330  67

   محمد طارق عبداللطيف القطب الكندوز 1607120210104315  68

   محمد عبد هللا حسن محمد الشافعي 1607120210104776  69

   محمد فرج خليل ابراهيم سالم 1607120210103937  70

يد توفيق بلحمحمد محمد السع 1607120210103234  71    

   محمد يوسف رشاد سعداوى حسين 1607120210104414  72

   محمود فرج السعيد ابو شعيشع فرج 1607120210103833  73

   مريم فتحى بسيونى حافظ الشنوانى 1607120210104632  74

   مريم مجدى عبد المسيح بشاره بسطوروس 1607120210104750  75

محمود سلطان مريم ناجى احمد 1607120210103263  76   
 

   منار حامد محمد حامد حماد 1607120210104459  77
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توفيق محمد بكر منار مجدى 1607120210104521  78   
 

   منار محمد السعيد عبد الفتاح حب هللا 1607120210104073  79

  منه هللا حسن علي مصطفي مرعي 1607120210104736  80
 

   منى محمود على مصباح خليل الصردي 1607120210103575  81

   منيره يوسف محمد محمد احمد 1607120210103630  82

اته السيد زناتهمونيا محمد زن 1607120210103844  83    

  ميادة صبحي الشحات عبد العزيز 1607120210104962  84
 

   مياده نعيم الدسوقى السيد سالم 1607120210104522  85

   ندى سامي مصطفى حراز 1607120210104142  86

  ندى عماد فتحى عبدالعزيز العيسوى 1607120210104926  87
 

حندى محمد ابراهيم محمد صب 1607120210104214  88    

  ندى محمد عبد المنعم محمد محمود 1607120210103959  89
 

   ندى محمد محمود ابو ريشه 1607120210103358  90

   ندى محمود نصر محمود االبحر 1607120210104995  91

   نورا احمد محمود طه الديهى 1607120210104230  92

   نورهان احمد سعادة احمد حسن 1607120210104616  93

   نورهان عصام الجوهرى محمد عبد الحق 1607120210104748  94

   هبه محمود موسى محمد عبدالفتاح ابوالنجا 1607120210103237  95

   هدير محمد عدوي عدوي مسلم 1607120210103897  96

   يارا باسم شريف عبدالسالم سعد 1607120210103226  97

   يارا محمد السيد السعيد فرج الحجري 1607120210104598  98

   ياسمين رضا على عبد السالم سالم 1607120210104227  99

   ياسمين على محمد على محمد طعميه 1607120210104590  100

   ياسمين مصطفى عبد اللطيف عبد العزيز فرج 1607120210104674  101
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  ابوبكر السيد محمد حسن شرف 1607120210102602  102
 

  أروى محمد محمود مصطفى حرفوش 1607120210102803  103
 

ن عبد العاطيإسراء إبراهيم عبد الحليم حس 1607120210102285  104    

  أسماء عباس أحمد محمد الغبارى 1607120210101989  105
 

   أسمه عز الدين محمود محمد جودة 1607120210101949  106

   أهله محمد احمد مصطفى عامر 1607120210102661  107

   آية زغلول عبد الغنى يوسف سالم 1607120210102837  108

لسالماحالم ايمن عزالدين عبدا 1607120210103096  109   
 

   احمد مجدى متولى ابراهيم أحمد عطيه 1607120210103008  110

   اروي محمد محي الدين امام الشناوي 1607120210102897  111

  اسامه حاتم رفعت غازى يوسف 1607120210101944  112
 

   اسراء زغلول محمد على الشال 1607120210102406  113

در السبيعىاسماء ابو الوفا اسماعيل ب 1607120210102540  114    

   اسماء حماده بسطويسى السيد فوزهللا 1607120210102341  115

   امال عامر محمد فوزى محمد منيسى 1607120210103097  116

   امال مختار عبد الرجال عبد الباسط مرزه 1607120210102009  117

   ايمان فؤاد جمال عبدالفتاح الدسوقى 1607120210102352  118

رة مصطفى بسيونى مرشدى النيلامي 1607120210102223  119    

   ايه ابراهيم عبدالرسول السباعى حسين 1607120210101895  120

   ايه حسن مبروك عبد العزيز بنات 1607120210102069  121

   ايه خليل السيد على ابوسبع 1607120210102735  122

   ايه عبد الحميد محمد محمد المشد 1607120210102318  123

يه عصام المتولى الشربينىا 1607120210103039  124    

   جهاد حماده محمد البيومى عيد 1607120210104997  125

   جيهان طارق عاطف احمد حسن العبد 1607120210104996  126

  حبيبه ابراهيم مصطفى محمود االشوح 1607120210102782  127
 

     

     

     

     

 ( 122لجنة رقم )  (          ) انتساب   رجمة المتميز         اللغة الانجليزية والتبرنامج 
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  حبيبه احمد محمد احمد دالل 1607120210102859  128
 

   حبيبه الدسوقى شبل محمد شبانه 1607120210102947  129

  حسناء محمد فوزى خطاب 1607120210102666  130
 

عبدالرحمن عبدالتواب طلىحنين  1607120210101877  131    

   حنين محمد عبد الجليل مصطفى الصباغ 1607120210102015  132

   داليا محمد السيد خليل 1607120210102900  133

  ردينه ابراهيم ابراهيم محمد على الصعيدى 1607120210105079  134
 

   رقيه رضا توفيق طه عبد العزيز 1607120210101931  135

ساء سامى حمدى الدوانسيرمي 1607120210102914  136    

  روزان ابراهيم قطب محمد العجمى 1607120210102303  137
 

   ريهام احمد عاطف محمد دوير 1607120210102330  138

  ساره حسن السعيد مسعد دردره 1607120210102555  139
 

   ساره عبد البديع عبد اللطيف عبد البديع 1607120210103231  140

مد عبدالوهاب عبدالحميد محمدساره مح 1607120210102894  141    

   سعد محمد عوض محمد الحصرى 1607120210101865  142

   سلمى حسام عبد القادرعبد المنعم معروف 1607120210102478  143

   سما علي احمد احمد الخياط 1607120210101930  144

   سيف عادل نصر اسماعيل المرادنى 1607120210102193  145

حسن بديوى صبره الشخيبى شاهنده 1607120210102676  146    

   شروق رأفت ابراهيم ريحان 1607120210102149  147

   شهد ايمن محمود محمود الحاوى 1607120210102089  148

   شهد علي عبدالجواد عبدالفتاح سلطان 1607120210102994  149

   شيماء سامي عبد الجواد محمد 1607120210102401  150

بوى حافظ حسام الدينصافيناز محسن ن 1607120210103240  151    

   عبير محمد مصطفى الكاشف 1607120210102186  152

  عطيه مسعد عطيه محمد نصر حمد 1607120210102892  153
 

     

     

     

     

 ( 123لجنة رقم )  (          رجمة المتميز            ) انتساباللغة الانجليزية والتبرنامج 



 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  
 ية على المستوى المحلى واالقليمىكلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسان –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 
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى 

  عمار ياسر عبدالعظيم دخيل 1607120210101945  154
 

   فؤاد عبدهللا فؤاد عبدالفتاح 1607120210102214  155

  فاطمه محمود سعد سليم العبد 1607120210102200  156
 

   فرح محمد ابراهيم محمد محمد عبد هللا 1607120210102867  157

حمد حامد الشبراويمحمد اشرف م 1607120210102079  158    

   محمد حامد السيد محمدالجوهري 1607120210102098  159

  محمد طارق ابراهيم سيداحمد السعدني 1607120210102649  160
 

   محمد وجيه عبد العزيز سيد احمد يوسف 1607120210102630  161

   مريم شحاته حميده سكين 1607120210102037  162

عبدالعزيز محمد على مريم هانى كامل 1607120210101946  163   
 

   مصطفي اسماعيل عبد هللا القمحاوي 1607120210102326  164

  منه هللا محمد عبد العزيز محمد الشرقاوى 1607120210101918  165
 

   منه عبدالمحسن على السيد ابوزيد 1607120210102904  166

   منير محمد زكريا مصطفى عامر 1607120210102490  167

در محمد محمد عبدالعزيزنا 1607120210102696  168    

   نادية السيد السيد عبد القادر الفار 1607120210102479  169

   نبيلة محمود إبراهيم شفيق على الدين 1607120210102714  170

   ندى الشحات محمد حبيش 1607120210103233  171

   ندى زيدان زيدان ابراهيم عوض 1607120210102757  172

عبد العليم السيد حسينندى محمد  1607120210102868  173    

   نوال احمد السيد محمد قرقورة 1607120210102679  174

   نوران محمد سالم عواد السروجى 1607120210102389  175

   نورهان احمد مرسى احمد شرمنت 1607120210102613  176

   نورهان عادل عبيد عباس 1607120210102078  177

لخياطهاجر عبد الجواد احمد ا 1607120210102528  178    

  هند احمد عوض على الحمامى 1607120210102805  179
 

   هند محمد عبد العزيز السيد الشك 1607120210101983  180

     

     

     

 


