
 Kafrelsheik  University                                                                                                      خ     جامعة كفر الشي

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى األول                       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

  100  )لجنة رقم  المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج      

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  إبراهيم السعيد محمود عبد الجواد أبو القمصان 1607120210103462  1
 

م السعيد عوضأحمد انيس عبد الحلي 1607120210104009  2    

  أحمد رضوان محمد شعوط 1607120210104466  3
 

   أحمد هانى بسيونى عبد العاطي عتمان 1607120210103302  4

   أسماء سعيد فتحى عبدالعزيز 1607120210103530  5

   آيه السيد ابراهيم محمد المغنى 1607120210104418  6

رابراهيم ابراهيم عوض صابر عم 1607120210103419  7   
 

   ابراهيم السيد محمد على الشوربجى 1607120210100027  8

   ابراهيم على حسن على ابوخديجة 1607120210104190  9

  ابراهيم محمد عبدالفتاح محمد غباشى 1607120210104801  10
 

   ابراهيم يوسف محمود محمد شعالن 1607120210100018  11

نماحمد ابراهيم جابر حسن غا 1607120210100049  12   
 

   احمد ابراهيم حمدي ابراهيم رمضان 1607120210104706  13

   احمد ابراهيم على على الصعيدى 1607120210100028  14

   احمد اشرف زكى محمد المغازى 1607120210103150  15

   احمد اشرف منصور قاضى 1607120210103915  16

   احمد السعيد احمد محمد الفار 1607120210104141  17

   احمد السيد احمد السيد الجمال 1607120210103497  18

   احمد السيد عبدالقادر عباس يوسف 1607120210105109  19

   احمد ايمن ابراهيم متولى بالل 1607120210100015  20

   احمد جمال محمد ندا 1607120210104311  21

   احمد حامد عزت عبدالتواب نوايه 1607120210104412  22

د خالد شلبى مزروعاحم 1607120210100043  23    

   احمد رجائى على االمام 1607120210100038  24

  احمد رمضان عطيه على العماوى 1607120210105121  25
 

   احمد سعيد عبدالغنى محمد يوسف حسن 1607120210100119  26
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 (  101لجنة رقم )            المساحة والخرائط                  ) انتظام  (             برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد سمير السعيد عبد اللطيف 1607120210103723  27
 

   احمد عادل احمد عبدالحميد سليم 1607120210100047  28

  احمد عاطف مصطفى احمد حسن 1607120210100109  29
 

الحليم عبدالحليم شعلهاحمد عبد 1607120210103107  30    

   احمد عبدالعزيز مسعد عبدالحميد خيرالدين 1607120210105064  31

   احمد عبدالكريم عبدالفتاح السمسار 1607120210103142  32

  احمد عبداللطيف خميس هارون 1607120210103730  33
 

   احمد عزالدين محمد عبداالغفار بكر 1607120210104780  34

   احمد على عبد اللطيف عبده 1607120210103378  35

  احمد عماد عبد العزيز محمد جوده 1607120210104402  36
 

   احمد فتحى محمد على قنديل 1607120210103387  37

  احمد فرج الشناوي عبدالباري علي 1607120210104894  38
 

   احمد ماهر زين العابدين حسنين محمد الحسانين 1607120210104079  39

   احمد ماهر محمد عبدالقدوس 1607120210104964  40

   احمد محمد حبيب احمد حبيب 1607120210103137  41

   احمد محمد عبدالرسول محمد طوالن 1607120210100017  42

   احمد محمد محمد رفعت السعيد عبد الحليم 1607120210100006  43

   احمد محمود السيد محمد ابراهيم شميسه 1607120210103134  44

   احمد محمود سعد الوردانى 1607120210100097  45

   احمد منصور متولى محمد داود 1607120210103970  46

   احمد وائل سعيد الفيشاوى 1607120210103145  47

   احمد ياسر احمد السيد ابوموسى 1607120210100079  48

   احمد ياسر خليل سيد احمد الشيخ 1607120210105118  49

دهللا عبدالعزيز حامد محمد الزهيرىادهم عب 1607120210100114  50    

  اسامه ابراهيم عبدالحميد ابراهيم بدر 1607120210100107  51
 

   اسامه اشرف حسن عبد هللا الصباغ 1607120210104053  52
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   102   لجنة رقم )  المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  اسامه نبيل محمد حسن داود 1607120210103537  53
 

   اسامه وائل على احمد على 1607120210103334  54

  اسراء السيد عطيه عبدالحميد 1607120210103794  55
 

   اسراء رجب عبدالمنعم عفيفى الدقاق 1607120210104968  56

   اسراء نصر الدين محمد محمد شريف 1607120210104503  57

   اسالم وفيق عبدالمنعم ابراهيم صقر 1607120210104764  58

  اسماء على احمد يوسف 1607120210103273  59
 

   اسماعيل حسين اسماعيل ابوزيد 1607120210103733  60

   السعيد محمد السعيد على بدر 1607120210104426  61

  السيد عبدالعاطى السيد سليم 1607120210103186  62
 

   السيد فضل عطية ابراهيم السيد 1607120210103581  63

  السيد محمود السيد شكر 1607120210103923  64
 

   السيد يوسف السيد يوسف محمد احمد 1607120210103887  65

   امنية هيثم عطيه كامل ابراهيم 1607120210103985  66

ية وليد علي محمد عبدهامن 1607120210103768  67    

   اميره السيد يوسف احمد ابراهيم 1607120210103855  68

   ايمان السيد مهدي حسين محمود 1607120210103501  69

   ايمان بسيوني حسن أبو الخير 1607120210103753  70

   ايمان محمد عبدالباسط عامر 1607120210103108  71

لب عبدالعزيز السهيتايمان محمد عبدالمط 1607120210104417  72    

   ايمن محمد عبدالعزيز حسن عبده 1607120210100021  73

   ايه احمد محمد بدوى النعناعى 1607120210100100  74

   ايهاب السيد ابوالوفا احمد ناعوس 1607120210105104  75

   بدر محمود بدر الحسنين بدر الزناتى 1607120210100035  76

محمد على الفاضلى بالل على 1607120210104147  77   
 

   بالل محمد عبد العال عبد العاطى محمد 1607120210104282  78
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   103 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  تغريد محى محى عبده الصعيدى 1607120210104477  79
 

   جالل فواز جادهللا صالح جمعه 1607120210103724  80

  جمال عبدالحكيم احمد العدوى مصطفى 1607120210103115  81
 

   حازم احمد محمد المرسى 1607120210100110  82

   حازم فرحات فرحات محمد قدره 1607120210103296  83

   حازم محمود عبد الراضي أحمد جمال الدين 1607120210104523  84

  حبيبه خلود السيد احمد محمد الشيخه 1607120210103732  85
 

   حسام ماهر فتحى ابوعبدهللا 1607120210100057  86

   حسين علي حسين علي محمود 1607120210103607  87

  حمدى عبدالستار محمد يونس 1607120210104368  88
 

لد احمد السيد المندوه على يوسفخا 1607120210100012  89    

  خالد عبد الرحمن اسماعيل على يونس 1607120210104429  90
 

   خالد عبده شعبان ابراهيم ابو شريف 1607120210104203  91

   خالد محمد احمد السيد علي 1607120210104367  92

   خلود حمدى البدراوى صقر 1607120210104965  93

ناصر فهمى بسطوروس جرجسديفيد  1607120210100073  94    

   رامى رضا محمد محمد شلبى 1607120210104393  95

   رامى عبدالمنصف عبدالمنصف الجوهرى الطويل 1607120210100077  96

   رجب عبدالعزيز رجب ابواليزيد السيد 1607120210100074  97

   رحمه رمزي محمد رمضان البسنديلي 1607120210104289  98

   رحمه هانى عبد الفتاح عباس محمد 1607120210104273  99

   رضا جمال على شتا 1607120210104316  100

رجائى عبدالحميد النفيلىمحمد  رضا 1607120210103133  101    

   رضا محمد عبد هللا عبد الغنى 1607120210104913  102

   روان ابراهيم عبدالفتاح عبدالعظيم احمد 1607120210104948  103

ام احمد ابراهيم احمدريه 1607120210100094  104   
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   104 لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

ب رزقعبد الوهاعبد المنعم زياد عبد الرازق    1607120210104462  105   
 

   زياد محمد الشربينى الدسوقى ابراهيم 1607120210100112  106

  ساره عصام اتكال ابو الفتوح ابو شهبه 1607120210103391  107
 

   ساره محمد شبل التهامى 1607120210103141  108

   سالم محمد سالم ابراهيم محمد 1607120210103456  109

البستاوى سعد محمد عبد العزيز محمد 1607120210104460  110    

  سعد ناصر ابراهيم ابراهيم الشريف 1607120210104241  111
 

   سلمى احمد محمد عبده سيداحمد 1607120210104346  112

   سلمى مختار عبدهللا على سالم 1607120210103127  113

  سما احمد جابر بسيونى 1607120210105065  114
 

   سمير أشرف حسن ابراهيم البيلى 1607120210103485  115

  شادى احمد فتحى محمود فرج 1607120210100042  116
 

   شروق عصام على احمد مرعى 1607120210104509  117

   شهاب احمد شهاب الدين بسيونى شهاب الدين 1607120210104686  118

   شهد احمد احمد لطفى عبداللطيف 1607120210103135  119

   شهد خالد احمد السيد احمد 1607120210103608  120

   شهد طارق ابراهيم احمد حماد 1607120210103706  121

   شهد طارق محمد عبد الغنى الرفاعي 1607120210104295  122

   شهد هشام مسعد رمضان شحاته 1607120210103779  123

   شيماء عنتر شعبان عبدالنبى 1607120210103703  124

   ضحى السيد محمود عباس اسماعيل 1607120210103725  125

رق رزق السيد الصباغطا 1607120210100046  126    

   طارق مامون احمد جعفر 1607120210105132  127

   طة محمد طة سعد وفا 1607120210104817  128

   طه محمد عبد العزيز شحاته 1607120210104043  129

  عادل خالد العربى محمد محمد مرزة 1607120210103973  130
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) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  عادل فتحى محمد على عوض 1607120210104768  131
 

   عاصم اشرف عبدالحميد ابو النضر 1607120210104138  132

اللطيف مصباح عبد العال عبد الرحمن اشرف عبد 1607120210103439  133   
 

   عبد الرحمن دسوقى فتحى محمد اسماعيل رمضان 1607120210104263  134

   عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد القاضى 1607120210104228  135

   عبد هللا سامى عبد هللا الزغبى 1607120210103550  136

  عبد هللا عالم فتح هللا غباشي 1607120210104765  137
 

   عبد هللا محمد احمد محمد رضوان 1607120210104473  138

   عبد هللا مصباح عبد هللا مصباح عيد 1607120210103688  139

  عبدالحميد عبداللطيف عيسوى السيد العيسوي 1607120210104628  140
 

   عبدالرحمن ابراهيم احمد حماد عبدالمنعم 1607120210102325  141

عيد عبد السالم الجنديعبدالرحمن خالد الس 1607120210104663  142   
 

   عبدالرحمن رضا عبد الجواد محمود على 1607120210104683  143

   عبدالرحمن ضياء صالح الجندى 1607120210100088  144

   عبدالرحمن محمد عبدالوهاب محمد السيد 1607120210103148  145

   عبدالرحمن محمد محمد احمد الشافعى 1607120210103558  146

اسماعيل عبدالرحمن محمود اسماعيل حجازى 1607120210103330  147      

   عبدالرحمن هشام ابوالعنين غانم 1607120210103830  148

   عبدهللا حسين اسماعيل القاضى 1607120210100037  149

   عبدالمنعم كامل عبد المنعم كامل عبدالعزيز 1607120210100020  150

اديعصام محمد عثمان السيد محمد الرم 1607120210104771  151    

   عصام ناصف فتوح حجازى عبد الخالق 1607120210104505  152

   عالء بسيوني عبداللطيف إسماعيل 1607120210103469  153

   عالء محمد عبده الصباغ 1607120210100086  154

   على اسامه على الغريب حسين 1607120210100052  155

  على مغاورى على متولى بسيونى 1607120210103500  156
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 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى األول                       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
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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

 106   لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  عمار هانى عوض حسن شعبان 1607120210100104  157
 

ىعمر اسماعيل على الالوند 1607120210104116  158    

  عمر عبد العزيز محمد شمس الدين عبد العزيز 1607120210103259  159
 

   عمر عثمان حسن عبد االعاطي نعمت هللا 1607120210104517  160

   عمر محمد ياسين محمد ابراهيم 1607120210104881  161

احمد بدر محمد عمرو خالد  1607120210105059  162    

سيد احمد الحجرىعمر خالد محمد محمد  1607120210103901  163    

   عمرو عبد الفضيل عبد هللا عبد الفضيل محمد 1607120210104718  164

  عمرو محمد جمعه على الدقدوسى 1607120210100091  165
 

   فارس عبدالرحمن سعد الحوتى 1607120210100023  166

   فارس على محمد رضوان 1607120210100096  167

سيففارس محمد رفعت محمد  1607120210100041  168   
 

   فاروق سعيد فاروق عبدالخالق 1607120210100055  169

   فريد ابراهيم فريد ابراهيم زعلوك 1607120210104164  170

   فضيل عبدالفتاح مسعد عبدالفتاح 1607120210100004  171

   فكرى هانى فكرى فرج بدوي 1607120210103356  172

   كرم ياسر طلعت السيد المرسى نصار 1607120210100103  173

   كريم بسيونى عبد الونيس بسيونى عبد الغفار 1607120210104669  174

النجار بسيونى 1607120210100001  175      كريم رضا سيد احمد 

   كريم عبدالحليم احمد البهى 1607120210100058  176

   كريم عوض االمام البنا 1607120210103280  177

   كريم محمد غريب محمد شحاتة 1607120210103493  178

   كريم محمد كمال محمد عويضه 1607120210103444  179

   كمال مجدى يحيى خليل الفزارى 1607120210104390  180

   مؤمن محمد حامد حامد رمضان 1607120210103625  181

  محروس محمد عبدالرحيم فيشار 1607120210103118  182
 

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      خ     جامعة كفر الشي

 Faculty of Arts                                        كليـــة اآلداب                                                                                        

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى األول                       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
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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

   107 لجنة رقم )    انتظام  (                       المساحة والخرائط                  )برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد شريف محمد بدر زين الدين 1607120210100031  183
 

   محمد أبو العزم أبو العزم سيد أحمد عتمان 1607120210104216  184

داود محمد ابراهيم محمد 1607120210104223  185   
 

   محمد احمد توفيق عبد الفتاح احمد يوسف 1607120210104845  186

   محمد احمد رمضان السيد سليمان 1607120210103299  187

   محمد احمد محمد ابوالفتح الحداد 1607120210100118  188

  محمد اسامه محمد رمضان 1607120210103122  189
 

   محمد اسماعيل رزق رزق نصار 1607120210100009  190

   محمد اشرف عبدالعظيم مرسى 1607120210100087  191

  محمد اشرف ناجى فتوح طرباى 1607120210100102  192
 

   محمد السعيد عبدالستار محمد خطاب 1607120210100002  193

  محمد السيد عبدالرازق محمد عبدالعال 1607120210105062  194
 

باحمحمد السيد عبدالعزيز عبدالخالق مص 1607120210100072  195    

   محمد المعداوى ابراهيم المرسى احمد منصور 1607120210104253  196

   محمد انور الغمرى غزال 1607120210103346  197

   محمد ايمن ابراهيم نبيه عبده الدعدع 1607120210104376  198

   محمد بركات محمد شكرى الجمل 1607120210105137  199

لطنوبيمحمد حسن احمد ابراهيم ا 1607120210103458  200    

   محمد حسن حسن الصعيدى 1607120210104135  201

   محمد حسن كمال الشرنوبى 1607120210100056  202

   محمد حميده عطوه حميده عطوه 1607120210103734  203

   محمد خالد فهمي شراقي 1607120210104058  204

   محمد خليل عبدالجليل محمد عطية 1607120210103451  205

حمد خميس ابراهيم مرسى الشابىم 1607120210104114  206    

   محمد رضا عبدهللا جابر زايد 1607120210100084  207

  محمد رضا عبدهللا مرسى 1607120210100039  208
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  م2021/2022 للعام جامعيالمستـــوى األول                       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 Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 ( 108  لجنة رقم ) المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس ىالرقم االكاديم م

  محمد زكريا احمد احمد محمد ابو الضراير 1607120210104233  209
 

   محمد سامى عبدالعزيز محمد الشيخ 1607120210103153  210

  محمد سعد عيسى عيسى الخطيب 1607120210104198  211
 

   محمد سعد قاسم الطوخى 1607120210103446  212

   محمد سعيد رجب محمد خليف 1607120210100083  213

   محمد شبل احمد السيد الفيومى 1607120210100016  214

  محمد صبحى شحاته عبدالغنى عبدالسالم 1607120210103397  215
 

   محمد صبحى هاشم شحاته 1607120210103954  216

   محمد صبرى مصطفى بيومى 1607120210104700  217

عثمان محمد عبد الحليم محمد 1607120210104421  218   
 

   محمد عبد الرؤف عبد المنعم دياب 1607120210104123  219

  محمد عبد الناصر محمد ابراهيم هيبه صقر 1607120210103963  220
 

   محمد عبدهللا عزت عبدربه االمير عياد 1607120210100075  221

   محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد 1607120210103668  222

المحسن محمد السيد الحسينى الشريفمحمد عبد 1607120210103136  223    

   محمد عبده ابراهيم حميد 1607120210104117  224

   محمد عطوه فاروق عطوه 1607120210103254  225

   محمد علي محمود علي 1607120210104129  226

   محمد عماد ابراهيم محمد ابوالنصر 1607120210100024  227

   محمد ماهر محمد الهالوى 1607120210100040  228

   محمد محمد عباس عباس ابو احمد 1607120210104173  229

   محمد محمود عبدالمحسن محمد نيل 1607120210103738  230

   محمد محمود محمد ابوالسعود 1607120210103552  231

   محمد محمود محمود ابوصالح 1607120210100054  232

   محمد مرشدى على ابوطايش 1607120210100068  233

  محمد مسعود عبد الجواد الحب 1607120210103317  234
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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 Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  109  لجنة رقم )    المساحة والخرائط                  ) انتظام  (                      برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد نظير راغب احمد شرف 1607120210104301  235
 

   محمد هانى محمد عباس احمد 1607120210103864  236

  محمد هالل احمد الصياد البف 1607120210104465  237
 

   محمد هيسم محمد عبد الباقى 1607120210104912  238

   محمد وائل جابر موسي احمد 1607120210104890  239

   محمد وليد محمد ابو االسعاد 1607120210104387  240

أحمد محمود عبد المولى حرب محمود 1607120210104000  241   
 

   محمود ابراهيم محمد ابودرريع 1607120210100082  242

   محمود ابراهيم محمود مرسى ابراهيم 1607120210104476  243

  محمود جمعه محمد احمد 1607120210100066  244
 

   محمود جمعه محمد السيد الحمير 1607120210103406  245

مد اسماعيلمحمود حامد حا 1607120210104992  246   
 

   محمود سعد محمد احمد الخطيب 1607120210103319  247

   محمود عصام محمود محمد طيبه 1607120210100005  248

   محمود علي كامل علي ابراهيم حامد 1607120210103622  249

   محمود فؤاد محمد عطيه 1607120210100011  250

   محمود فريد محمود محمد العطار 1607120210104422  251

   محمود مبروك معتمد السيد مبروك 1607120210104366  252

   محمود محمد محمد بسيونى شرشير 1607120210103188  253

   محمود محمد مصباح سيد احمد 1607120210103765  254

   محمود مصطفى مسلم نور الدين السيد 1607120210103549  255

   محمود ياسر عرجاوى السيد الزيات 1607120210100014  256

   مروان عبد الونيس السعيد محمد عبادى 1607120210103531  257

   مصباح محمد مصباح على امام 1607120210104809  258

  مصطفى جابر مصطفى صابر مخيمر 1607120210103103  259
 

   مصطفى جمال فتحى الهطيل 1607120210100101  260
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  110  لجنة رقم )    ) انتظام  (                        المساحة والخرائط                برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  مصطفى حسام محمد عبدالمنعم موسى خضر 1607120210105063  261
 

   مصطفى ربيع فتحى عبدالرحمن خليل 1607120210100076  262

ابراهيم نيدهمصطفى عالء الدين  1607120210100003  263   
 

   مصطفى محمد عبدالحكيم حموده 1607120210105061  264

   مصطفي نشأت مصطفي النشار 1607120210104046  265

   معاذ محمد رمضان ابراهيم جبر 1607120210104691  266

  معاذ محمد عبد السميع القبالوى 1607120210103452  267
 

لمنعممنار عز الدوله عبدالشافى عبدا 1607120210105120  268    

   منه هللا ياسر عزت عبد الخالق الشرقاوى 1607120210104189  269

احمدعبد المنعم السيد مهند السيد  1607120210103269  270   
 

   ناهد محمود عبد الصمد محمود فايد 1607120210103513  271

  نبيل غاوي سالم البزاوي 1607120210104457  272
 

   ندى سامى السيد هالل 1607120210103814  273

   نرمين رابح محمد شرف الدين االحول 1607120210103890  274

   نور رجب فرج عبداللطيف البنا 1607120210104758  275

   نورالدين سعد سعيد الطنايحى 1607120210105077  276

   نورهان الشحات يوسف محمود جاهين 1607120210104951  277

   نورهان محمد محمد الشناوى 1607120210100116  278

   نيره عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب وحيش 1607120210100050  279

   هشام ايمن محمد حسين ابراهيم الحنفى 1607120210103568  280

   هشام حسن محمد حسن ابوخاليه 1607120210104098  281

   وليد محمد عبد المالك ابوالنضرعطا هللا 1607120210103829  282

الشوربجى ياسر زكريا عبدالقوى 1607120210103119  283    

   يوسف الصباحى محمد  احمد  الصباحى عزيز  1607120210103689  284

   يوسف السيد يوسف محمد رزق 1607120210100081  285

  يوسف صبري عبدالغني عماره 1607120210103642  286
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  111  لجنة رقم )           المساحة والخرائط                  ) انتظام  (               برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  يوسف مصطفى عبدالمقصود احمد الخياط 1607120210103486  287
 

   يمنى هشام محمد عبدالسميع سعود 1607120210100063  288
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 ( 111لجنة رقم )   (                        لخرائط                  ) انتسابالمساحة وابرنامج 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  إبراهيم عادل السباعى الزينى 1607120210102291  289
 

   ابانوب مجدى زكريا يوسف عوض هللا 1607120210100048  290

  ابراهيم محمد ابراهيم النمر 1607120210100007  291
 

   ابراهيم احمد عبدهللا عبدالرؤف عبدهللا 1607120210103113  292

   ابراهيم حمودة السيد محمد سالم 1607120210102980  293

   احمد عبد العزيز عبد هللا عبد الرسول بدر 1607120210100029  294

  احمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل غالب 1607120210100117  295
 

  احمد اسالم نصر عفيفى طليس 1607120210102077  296
 

   احمد اشرف عبدالحميد على الجبالى 1607120210102323  297

حليسىاحمد السيد عبدالعظيم ال 1607120210103104  298    

  احمد ايهاب احمد سالمه 1607120210100019  299
 

   احمد رضا ابراهيم محمود عيد 1607120210103140  300

  احمد سمير ابراهيم خليل 1607120210103125  301
 

   احمد شحاته محمد شناوى 1607120210102477  302

   احمد صبحى مبروك عيد حشيش 1607120210100061  303

طارق محمد سليمان شلبىاحمد  1607120210100064  304    

   احمد عاطف عبدالقادر الشين 1607120210100090  305

   احمد عبدالهادى شدوا عبدالهادى شدوا 1607120210100085  306
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  احمد عزت محمد احمد الحفناوى 1607120210100030  307
 

  احمد عصام زين العابدين على ابو عيانه 1607120210102070  308
 

   احمد قيس علي ابراهيم البيلى 1607120210102424  309

  احمد ماهر السيد محمد سليمان 1607120210103120  310
 

   احمد مجدى السيد فوده 1607120210103190  311

   احمد محمد احمد عبيد 1607120210100010  312

   احمد محمد سالمه حامد 1607120210104987  313

  احمد محمد عبد الجليل عبد الجليل العساسى 1607120210102609  314
 

يالنى عبدالحفيظاحمد محمد ك 1607120210102351  315    

   احمد محمد محمد صفيه 1607120210104990  316

  احمد محمد محمد محمد الوهيدى 1607120210103105  317
 

  احمد مسعد مكرم حموده 1607120210100071  318
 

   احمد ياسر فتحى عثمان حجاج  1607120210100105  319

  اسامه محمود محمد على محمد عمر 1607120210100093  320
 

   اسالم صبحى عبدالحميد منيسى 1607120210101872  321

   اسالم ياسر اسماعيل على النعاس 1607120210100062  322

   اسماعيل محمد اسماعيل محمود عبدالمعطى كساب 1607120210100022  323

   اشرف السيد عبدالمحسن السيد قاسم 1607120210103117  324

   السعيد محمد السعيد الدومانى 1607120210105175  325

   ايمن محمد عبدالخالق عبدالخالق 1607120210105074  326

   ايمن نصر محمود مصطفى السماحى 1607120210100089  327

   ايهاب خليل احمد خليل النحراوى 1607120210103132  328

   باسل ياسر موسى عطيه جالله 1607120210100080  329

   بالل نصر عمر محمد الجمال 1607120210103106  330

   تونى شفيق لبيب مسيحه اسعد 1607120210100044  331

   جمال خالد ابراهيم على رزق 1607120210101911  332
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 ات مالحظ التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  حازم وائل محمد عبد العاطى عبدالعاطى 1607120210102616  333
 

  حسام ابراهيم محمدالسيد السقا 1607120210102476  334
 

  حسام ابوالهيثم خضر احمد الشيخ 1607120210100033  335
 

  حسن مجدى محمد شلبى ابوشلق 1607120210100045  336
 

   حسن محمد ابراهيم الفقى 1607120210103131  337

  حسين يوسف محمد الشحات سليمان 1607120210101973  338
 

   خالد ابوالسعود حسن ضيف هللا مرزوق 1607120210102496  339

   خالد يسرى عبدالهادى المتناوى 1607120210100008  340

   رنا مهدى موسى حسن عبدالغفار 1607120210102908  341

  زياد ابراهيم ابو اليزيد احمد مبروك 1607120210102027  342
 

   زياد عادل ابراهيم محمد ابوسيف 1607120210100078  343

   زينب الطنوبى فرج محمد الطنوبى 1607120210101878  344

  ساره ناصر محمد ابراهيم خميس 1607120210102934  345
 

   سعيد محمد محمد ابو المكارم الصياد 1607120210101861  346

  سلمى ابراهيم السيد حامد عاشور 1607120210105135  347
 

   سيف هللا اشرف حامد حماد طعيمه 1607120210103114  348

   شهاب هانى محمود ابوسعده 1607120210103147  349

   شيرين احمد محمود رضوان على 1607120210100099  350

   صفاء جمعه عبدالعزيز محمد سلطان 1607120210100108  351

   صالح اشرف عبدالفتاح السيد محمد 1607120210100051  352

   ضحى حازم طلعت قاسم 1607120210102269  353

   طارق احمد عبدالحميد محمد نور 1607120210100067  354

   طارق سعد عبدالوهاب خميس 1607120210103138  355

   طارق ياسر عباس محمد الشافعى 1607120210102986  356

   طاهر عبد الظاهر موسى محمود 1607120210102922  357

لسيد محمد يوسف النجارعادل يوسف ا 1607120210100053  358    
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  عاصم عمر عبدالحى رجب خطاب 1607120210102685  359
 

  عبدالرحمن احمد محمد عطا ابوحمر 1607120210103189  360
 

  عبدالرحمن جهاد محمد محمد مجاهد 1607120210100092  361
 

  عبدالرحمن عماد عبدالستار عبدالرحمن صابر 1607120210102953  362
 

   عبدالرحمن عيد حسن عيد سالمة 1607120210102945  363

  عبدالرحمن محمد محمود كمال عاشور 1607120210104989  364
 

   عبد العظيم محمد محمد عبد العظيم حلوه 1607120210103129  365

   عبد القادر محمد عبد القادر عبد المنعم زين 1607120210100070  366

   عزت صالح السيد على الصيفى 1607120210103116  367

  عفاف محمد عبدالوهاب محمد ابوالخير 1607120210103068  368
 

برعلى احمد حسن جا 1607120210104991  369    

   على حسن السيد احمد موسى 1607120210100060  370

  عمر خالد حسن محمد عماره 1607120210101840  371
 

  عمر شوقى عبدالبارى عبدالرازق ابورمضان 1607120210103152  372
 

  عمر محمد محمد محمود الغرباوي 1607120210101972  373
 

رعمرو خالد محمد عبد المقصود الغندو 1607120210102313  374    

   عمرو عدس ابوشعيشع محمد ولى هللا 1607120210102808  375

   عيسى محمد احمد عيسى البهنسى 1607120210103112  376

   غاده محمد عبدالمنعم عبدالحميد 1607120210104966  377

   فارس رمضان سالم الشحات احمد 1607120210103077  378

رىفارس عبد المعطى عبد الغفار الحض 1607120210102886  379    

   فارس محمد حلمي عوض هللا سالم 1607120210102721  380

   كريم ابراهيم ضرغام ابراهيم الشقوير 1607120210100036  381

   كريم طارق يوسف عوض أبو سكين 1607120210102731  382

   كمال محمد محمد المتولى الجوهرى 1607120210100113  383

   كيرلس سامى سليمان وهبه 1607120210100098  384
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  لميس سمير عبدالمنعم الباجورى 1607120210103144  385
 

اهيم عوض عبد العاطىماجد سعد ابر 1607120210103000  386   
 

  مجدى محمد محمود زهره 1607120210100069  387
 

  محمد أحمد فتح هللا عبدالجواد عصر 1607120210102183  388
 

   محمد احمد احمد ابو زيد ابوسكين 1607120210102152  389

  محمد احمد رمضان القللى 1607120210100111  390
 

   محمد احمد عل عوض السيد 1607120210100065  391

   محمد احمد مصطفى عبدالحى مصطفى 1607120210100013  392

   محمد اسامه عبدالجيد مبارك نجم 1607120210103007  393

  محمد اسماعيل محمد اسماعيل عالم 1607120210103139  394
 

   محمد السعيد فرج الرفاعى جادو 1607120210102804  395

   محمد السيد عبدالقادر الششتاوى 1607120210102215  396

  محمد حاتم الصافى خليل 1607120210105167  397
 

   محمد حسام عبدالرحمن عبده 1607120210103123  398

  محمد حسام مختار ابراهيم عمر 1607120210102785  399
 

   محمد حسن ابراهيم محمد السيد 1607120210103091  400

   محمد خالد محمد ابراهيم اسماعيل 1607120210101984  401

   محمد رمضان محمد حنفى ابودشيش 1607120210100095  402

   محمد شوقى فريد محمد درغام 1607120210101976  403

   محمد صبري ابوالغيط صبرة الحديدى 1607120210101995  404

   محمد عبد الحميد محمد عبد الحميدبسطويسى 1607120210102949  405

   محمد عبد الصمد عبد اللطيف بيومى 1607120210101844  406

   محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخولى 1607120210103121  407

   محمد على بسيوني على دومه 1607120210102950  408

   محمد على مصطفى على كباش 1607120210100034  409

   محمد عماد عدالمجيد عبدالفتاح شامه 1607120210104967  410
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   116 لجنة رقم )    ) انتساب (                            المساحة والخرائط            برنامج 

) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى م

  محمد محمد حسين عيد 1607120210105152  411
 

  محمد مشهور محمد بهيج 1607120210100026  412
 

  محمد ياسين محمود عبدهللا طه 1607120210100032  413
 

  محمود ابراهيم جوده متولى 1607120210105119  414
 

   محمود احمد محمد احمد عثمان 1607120210103102  415

  محمود حسن يوسف حسن شتية 1607120210102129  416
 

   محمود عبدالقادر محمد عبدالقادر العجمى 1607120210103143  417

   محمود عبدالناصر عبدالرحمن السجاعى 1607120210103146  418

   محمود عمر جاد عبداللطيف شلش 1607120210105072  419

  محمود محمد رجب عبدالعال 1607120210103151  420
 

   محمود محمد عبد الحميد محمد 1607120210102937  421

   محمود نبيه فتحى عبده ابراهيم حموده 1607120210102222  422

   محمود هادى ابراهيم ابوالليل 1607120210100025  423

في أحمد عبدالفتاح عطا هللا عجالنمصط 1607120210102719  424   
 

   مصطفى محمد الشحات بهجات سالم 1607120210102164  425

  مصطفى محمد محمود عبد الهادى جويلى 1607120210101848  426
 

   منال الدسوقى محمد االشقر 1607120210105095  427

   منه عمر جمعه بدران ابراهيم 1607120210105146  428

د مصطفى احمد راغب صياممهن 1607120210100106  429    

   نجيب خيرى السيد عبدالحميد 1607120210105073  430

   هشام محمد عزيز حسن قطب 1607120210103149  431

   يوسف نصر عبده محمود ابو الروس 1607120210101845  432
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