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(  (      ) انتظام  االثار ) شعبت االثار االسالهيت قسن 

 (  لجنت رقن )                 الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 س ابراهٌم بدٌر ابراهٌم بدٌر ٌوسف 1607120120100153 
 نغة انجهيزية 

حمد ابوالنصرابراهٌم خالد م 1607120130101303    س 

 تاريخ انيوناٌ  س احمد محب عبدالحلٌم مصطفى العدوى 1607120120100148 

 س احمد محمد عبد اللطٌف عامر 1607120130100756 
 انى عهى االثار تاريخ 

  س اروى عصام جابر محمد عالم 1607120130100117 

ىاسراء خالد عبدالمعطى كامل محمد الدسوق 1607120130101107    س 

 انروياٌ تاريخ س اسماء حامد رمضان هنداوى 1607120130100465 

  س الهام أحمد محمد السروى إبراهٌم الفخرانى 1607120130100953 

  س امٌره حسنى محمد حسٌنى 1607120130101820 

  س امٌره رمضان غرٌب ضبش 1607120130101781 

واد عبد هللاامٌنه عبد العاطى عبد الج 1607120130101462    س 

  س اٌمان عبدالفتاح عبداللطٌف ابراهٌم 1607120130100662 

  س اٌه السٌد فتحى عبد المقصود البندارى 1607120130100738 

  س اٌه محمد عبده منٌسى 1607120130100354 

  س خالد اسامه ابراهٌم سالمه 1607120130102168 

ٌه غازىدالٌا مراد غازى عط 1607120130101573    س 

  س دٌنا رمضان على البسطوٌسى المرسى 1607120130101477 

  س دٌنا طارق احمد قطب الساٌس 1607120130100506 

  س دٌنا محمد سعٌد حسن عجٌز 1607120130101392 

  س رحاب عبداللطٌف ابراهٌم رضوان 1607120120100828 

سٌدسماح سعد محمد عبد الحمٌد ال 1607120130101523   س 
 تاريخ انيوناٌ 

  س سمر السعٌد محمد على الجمال 1607120130102169 

 س شروق ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم شرف الدٌن 1607120130101721 
 

  س صبرى عبدهللا احمد اسماعٌل صقر 1607120120100096 

  س عائشه عبدالمنعم عبدالمنعم القاضى 1607120130101527 

 نغه انجهيزية  س عبدهللا عبدالحمٌد نصر السٌد نمله 1607120130101345 

  س عبٌر مصطفى على محمد ٌوسف 1607120130101713 

  س على احمد حسن على 1607120120100113 

  س فاطمه محمد على محمد ابوالمجد 1607120130101142 

  س فتحٌه محمد عبدالفتاح ابوشعٌشع عبدالسمٌع 1607120130101325 
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ثار ) شعبت االثار االسالهيت  (      ) انتظام (  االقسن 

 (  لجنت رقن )                 الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  س محمد الشحات عبد الموجود عبده 1607120130100840 

  س محمد سمٌر محمد منصور 1607120130100919 

 نغه انجهيزية س محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح العباسى 1607120120100018 

 س محمد عبدالمجٌد محمد جادهللا 1607120120100979 
 جغرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة

 س محمد محمود عبد السالم محمود محمد 1607120130100935 
 يذخم انى عهى االثار

على ابراهٌم علٌوةمحمود صابر  1607120130101491   نغه انجهيزية س 

 -جغرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة س منى حسن عبد المعطى البواب 1607120130101427 

 س مها فكرى السعٌد السٌد راسى 1607120130100685 
 

  س نسمه السعٌد ابراهٌم محمد المزٌن 1607120130100971 

الستار محمد نهاد محمد عبد 1607120130100420    س 

  س نورهان محمد على عبٌد حمد 1607120130101544 

  س هاله عبد المنعم احمد محمد ابو عٌطه 1607120130100173 

  س والء هشام احمد محمد الطناحى 1607120130100147 

  س همسه محمد ابراهٌم لٌمونه 1607120130101240 

لسالم عطاٌارا فؤاد محمد عبد ا 1607120130100567    س 

  س ٌاسمٌن اٌمن خلف شبانه 1607120130101380 
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 (االثار ) شعبت االثار االسالهيت (            ) انتسابقسن 

 (  لجنت رقن )    الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 س اسماء شعبان سعد المعداوى 1607120130100069 
 يذخم انى عهى االثار

  س السعٌد صبرى فتحى ابراهٌم المصرى 1607120120101579 

 تاريخ انيوناٌ  س امال صبرى السعٌد حسن الدٌب 1607120130101810 

 س اٌات فهمى على سالم 1607120130101976 
 ى االثاريذخم انى عه

  1انهغه انًصرية انقذيًة س حسٌن سلٌمان محمود عوض سلٌمان 1607120130101919 

 س محمد فهمى ابراهٌم رمضان 1607120130102175 
 

 نغه انجهيزية س مصطفى على فرحات عبدالوهاب 1607120120101243 

 نغه انجهيزية س نادٌه حامد طه عبدالوهاب جهاوى 1607120120101355 

  س هدٌر بدراوى صادق محمود الجنزورى 1607120120101315 
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االثار ) شعبت االثار الوصريت  (      ) انتظام (  قسن 

 (  جنت رقن )ل                 الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 م احمد السٌد سعد عبد الوهاب عطا هللا 1607120130100097 
 

  م احمد شعبان موسى محمد ابودومه 1607120130100539 

  م اسماء ابراهٌم محمد ابراهٌم 1607120130101448 

راهٌم عبدالعزٌز بسٌونى رٌشهاسراء اب 1607120130101596    م 

  م اسماء حسنى ابراهٌم منصور 1607120130101785 

  م االء عبدهللا عبد المقتدر طلحه على 1607120130100014 

  م اٌمان ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم عمار 1607120130101969 

  م اٌه حمدى محمد على الصاوى 1607120130100238 

  م امٌره فتحى ابراهٌم محمد الوكٌل 1607120130101941 

  م اٌه محمد عبدالجٌد محمد النخالوى 1607120130101160 

  م بسمه محمد محمود محمد عجوه 1607120130100172 

  م بسمه ناصر محمد سعد ٌونس 1607120130100484 

  م تقى محمد صفوت محمود طواله 1607120130100535 

كر عبدالحفٌظ اسماعٌلحاتم شا 1607120120100076    م 

  م حسناء جابر على كامل 1607120130101372 

  م حلمى قطب محمد قطب عرب 1607120130101613 

  م حماده احمد محمد عوض 1607120130100203 

  م خلود السٌد محمد السٌد اللقانً 1607120130100815 

  م زٌنب احمد محمد عبد هللا مطاوع 1607120130101069 

  م دٌنا احمد محمد احمد شلبى 1607120130101066 

  م رانٌا رمضان محمد بسٌونى ٌوسف 1607120130100181 

  م سامٌه احمد عبدالعاطً السٌد منصور 1607120130100344 

  م سعاد محمد صبرى المصرى 1607120130101271 

  م شٌماء راغب حلمى السنباطى 1607120130100301 

  م صفاء عبد الهادى عبده بدر 1607120130100687 

  م صالح عبد هللا مبروك عاشور 1607120130102086 

  م عزه السٌد مسعد عبد الحى 1607120130100984 

  م عال عمر عمر على البستاوى 1607120130100940 

  م عال محمود على البستاوى 1607120130102173 

لمظالىغاده رمضان زكى ا 1607120130100513    م 
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االثار ) شعبت االثار الوصريت  (      ) انتظام (  قسن 

 (  لجنت رقن )                 الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  م مارتٌنا وفٌق سعد معوض شحاته 1607120130101608 

ٌوسفمحمد بسٌونى عبدالقوى  1607120130101489    م 

  م محمد سعد إبراهٌم أبو زٌد 1607120130100731 

  م محمد عبدالاله على جاد محمد 1607120130101199 

  م محمد محمد على بدر 1607120130101202 

  م مروه احمد عبد المنعم مصطفى محمد 1607120130100107 

  م مروه شفٌق السٌد خلف 1607120130100768 

  م مرٌم جمال عبدالخالق عطٌة حمدان 1607120130100451 

  م نوال حماده طه عبد العزٌز العربى 1607120130100596 

  م نوره محمد عبدالمهٌمن الشعٌري 1607120130100894 

  م نوره ٌوسف السٌد محمد مصطفى شٌحه 1607120130100857 

  م نسمه شوقى عبد الحمٌد السحماوى 1607120130101901 

  م هاله احمد محمود احمد مبارك 1607120130101032 

  م هاٌدي السعٌد عبد العظٌم ابراهٌم ندا 1607120130101264 

  م هدٌر عبد الحمٌد ربٌع حزٌن 1607120130101175 

  م هند جمال على على عبد ربه 1607120130101702 

  م ٌاسمٌن سامى فتحى محمد بخٌت 1607120130101023 

  م ٌونس جمال على على وزة 1607120130101726 
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   انتظام(االثار ) شعبت االثار الوصريت (            قسن 

 (  لجنت رقن )                 الئحت جديدة 

  هالحظبث التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــــوى لالعـــــــادة

مدخل الى علم  +جمٌع مواد الترم االول و الثانى  عبٌر احمد محمد محمد سٌد روحه  
 1االثار س

نغه  --1نغه يونانيه قذيًه بهغه اوربيه حذيثه  محمد عبد الاله عبدالحميد منصور الشريف  

ب تذري -التينيه حذيثه تذرس بهغه اوربيه حذيثه

نغه يونانيه قذيًه بهغه  -عًهى عهى انتصوير

نغه التينيه حذيثه تذرس بهغه  --2اوربيه حذيثه

 اعًال سنه -2اوربيه حذيثه

 جًيع يواد انترو االول و انثانى  هند بكر عبد الرحمن العيسوى  
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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

 (االثار ) شعبت االثار الوصريت (            ) انتسابقسن 

 (  لجنت رقن )    الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  م عبد السالم محمد عبد السالم العتر 1607120130102172 
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 م 4102/4102 للعام جامعي            الثانيه               طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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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
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االثار ) شعبت االثار اليونانيت والروهانيت  (   ) قسن 

 (  جنت رقن )ل    انتظام (  الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 يذخم انى عهى االثار  –جفرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة  ى احمد عبدالحكٌم عبدالعظٌم عبدالغنى 1607120130100300 

 تاريخ انذونة انعربية -انعصور انتاريخية انقذيًةجفرافيا يصر فى  ى احمد محمد محمد نورالدٌن مصطفى 1607120130100443 

 تاريخ انذونة انعربية  ى اسراء حسن محمد حسن على 1607120130100730 

 تاريخ انذونة انعربية ى اسالم خالد احمد البٌلى صبح 1607120120100157 

 تاريخ انذونة انعربية ى اسالم محمد رمزى محسن ابومصطفى 1607120130102167 

 تاريخ انذونة انعربية ى اسماء احمد على زٌدان 1607120130101597 

 يذخم انى عهى االثار + حقوق االنساٌ  ى اسماء حسنى على محمد ابوالمجد 1607120120100810 

 تاريخ انذول انعربية  ى اسماء سعد محمد شحاته حشله 1607120130101594 

اسماعٌل اٌمان السٌد عبد العزٌز 1607120130100787   تاريخ انذول انعربية ى 

 يذخم انى عهى االثار  –جفرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة  ى اٌه صبحى على بدوى 1607120130101445 

 ى بٌتر عزمى ماهر صلٌب سولاير 1607120130100376 
 

 تاريخ انذول انعربية ى جنا مرسى محمد محمد مرسى 1607120130101276 

  نغه انجهيزية نغة يصرية قذيًة  ى حسام حسن شعبان غرٌب محمد 1607120130100715 

 ى حسن محمود حسن محمود راشد 1607120130100434 
 نغه انجهيزية -تاريخ انذول انعربية

 تاريخ انذونة انعربية ى حسناء الشحات عبدالعزٌز جاد هللا 1607120130100879 

على حنان فتحى عوٌضه 1607120130100691   تاريخ انذول انعربية ى 

 فكر دينى واساطير  –يذخم انى عهى االثار  ى ساره احمد عزت عبد الحمٌد على 1607120130101090 

 تاريخ انذول انعربية ى شروق جمال مرسى ابراهٌم مرسى 1607120130100321 

 تاريخ انذول انعربية ى شٌماء محمد محمد بٌومى دعبس 1607120130100777 

 1انهغة انًصرية انقذيًة  ى عبد الرحمن احمد على الدماطى 1607120120101688 

عبدالعزٌز فوزى عبدالعزٌز محمد  1607120120100044 
 خضر

 ى

 نغه انجهيزية  –يذخم انى عهى االثار 

  1انهغه انًصرية انقذيًة  –يذخم انى عهى االثار  ى فاطمه محمد ابوالعال على 1607120130101500 

 نغه انجهيزية  –جغرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة  ى كرٌم مٌخائٌل فؤاد حنا 1607120130102025 

 يذخم انى عهى االثار  –جغرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة  ى محمود محمد محمود صقر 1607120130100450 

 تبريخ الذول العربيت  -يب هصر في العصور التبريخيت القذيوتجغراف ى مدٌحه السٌد عبد الداٌم لبٌب 1607120130100582 

تاريخ انذول  -جغرافيا يصر فى انعصور انتاريخية انقذيًة ى منال محسن بدٌر محمد ابوالسعود 1607120130101653 

 انعربية

  ى مٌار محمد احمد على السٌد حموده 1607120130101191 

محمود عبدالمعطى محمود نهى 1607120130101671   نغة انجهيزية  –تاريخ يصر انفرعونية  ى 

 تاريخ انذول انعربية ى نورٌهان عونً محمد السٌد عمر 1607120130101510 

 تبريخ الذول العربيت -جفرافيب هصر في العصور التبريخيت القذيوت    ى وسام سمٌر حامد ٌوسف جاد 1607120130100230 
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ت االثار اليونانيت والروهانيت  (   ) االثار ) شعبقسن 

 (  لجنت رقن )    انتظام (  الئحت جديدة 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  1انهغه انًصرية انقذيًة  –يذخم انى عهى االثار  ى ٌمنً جالل السٌد حسن محمود 1607120130100143 
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 م 4102/4102 للعام جامعي            الثانيه               طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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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

االثار ) شعبت االثار اليونانيت والروهانيت (  ) قسن 

 (  لجنت رقن )    الئحت جديدة  (انتساب

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس يوي الرقن االكبد هسلسل

 ى احمد محمد احمد قاسم 1607120130101997 
 تاريخ انذول انعربية

 1انهغه انًصرية انقذيًة  ى اسالم عبد الحمٌد عبد هللا صادق 1607120130102171 

يا يصر جفراف -1انهغه انًصرية انقذيًة  ى الهام رشدى ماهر ثابت محمود 1607120130101826 

 فى انعصور انتاريخة انقذيًة 

 تاريخ انذول انعربية ى خلود الشحات سعد الغرٌب عامر 1607120130101773 

جفرافيا يصر فى انعصور انتاريخة  ى دالٌا مصطفى طة محمد أبوزٌد 1607120130101839 

  1انهغه انًصرية انقذيًة  -انقذيًة

مد سلطانرحاب ابراهٌم محمد مح 1607120130101751   تاريخ انذول انعربية ى 

 ى روٌدا البسطوٌسى عٌسى شرٌف 1607120130101756 
 نغه انجهيزية  -تاريخ انذول انعربية

 تاريخ انذول انعربية ى سحر عبدالمنعم ذكً سعد أحمد 1607120130100082 

 نيوناٌتاريخ ا -يذخم انى عهى االثار ى شمس نهاد محمد ابراهٌم علً 1607120130100046 

 تاريخ انذول انعربية ى ماجد شعبان محمد عبدهللا 1607120130101970 

 تاريخ انذول انعربية ى محمد احمد لطفى ابراهٌم سلٌمان 1607120120101173 

جفرافيا يصر فى  -تاريخ انذول انعربية ى مصطفى احمد عبدالحمٌد عبدالعزٌز االشوح 1607120120101189 

 نقذيًة انعصور انتاريخية ا

 تاريخ انيوناٌ  -تاريخ انذول انعربية ى مها محمد مختار الوكٌل 1607120130100038 

 تاريخ انذول انعربية ى هدٌر صبحى عبد البدٌع محمد 1607120130100044 

حقوق  –نغة انجهيزية  -تاريخ انذول انعربية ى وائل قطب عبد هللا قطب 1607120130102176 

 انساٌ 
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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

) ـاث الشرقيت  شعبت  ) اللغاث العبريت ( اللغقسن 

 (  لجنت رقن )   الئحت جديدة      انتظام(

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ونى الحسٌنى البحٌرىابراهٌم الحسٌنى بسٌ 1607120130102092 0  انهغه انعبريه 
 

  انهغه انعبريه احمد شعبان رجب النجار 1607120130101601 4

 انهغه انعبريه احمد صبحً قطب محمد قطب 1607120130102080 3
 1ه االنجهيزية غانه –تاريخ ايرانى قذيى 

  انهغه انعبريه احمد عماد جمال الدٌن احمد بازٌنه 1607120130100794 2

  انهغه انعبريه اسالم محمد رجب ٌوسف عبد القادر 1607120130102093 

  انهغه انعبريه اٌه السٌد ابراهٌم شعبان ابوورده 1607120130100752 

  انهغه انعبريه بسمه فتحى عصفور حسن 1607120130100012 

  انهغه انعبريه خالد احمد شوقى أحمد بازٌنه 1607120130100037 

  انهغه انعبريه خلود صبحى عبدالحمٌد محمد عٌاد 1607120130101797 

  انهغه انعبريه خلود محمد عبدالمنعم احمد الشال 1607120130100083 

  انهغه انعبريه رحاب خلٌل محمد ابوقوره 1607120130101744 

 تذريبات فى انهغه انعبرية  انهغه انعبريه رضا سٌد محمد التهامى 1607120130101614 

  انهغه انعبريه رفاعى محمد رفاعى البنا 1607120130100098 

  انهغه انعبريه سلمى عمر محمد كامل عٌسى محمد السٌد 1607120130100074 

  انهغه انعبريه سلوى عٌد عبد السالم الحو 1607120130101753 

  انهغه انعبريه سمٌره فتحى سٌد احمد محمد سعدهللا 1607120130100861 

  انهغه انعبريه شٌماء شعبان احمد عبدالرحمن عبدالباقى 1607120130101323 

  انهغه انعبريه صفاء عالء نبٌه محمد البنا 1607120130102096 

  انهغه انعبريه ضحى محمد على محمد بدر غنٌم 1607120130100036 

  انهغه انعبريه فاٌزه محمد حامد دراز 1607120130100918 

  انهغه انعبريه فتحى ضٌاء فتحى مخٌمر ابوشادى 1607120130101657 

  انهغه انعبريه مجدى ماجد مرسى بسٌونى شاهٌن 1607120130101998 

  انهغه انعبريه محمد الصدٌق محمد عقل داود 1607120130102095 

  انهغه انعبريه نها عبد الغنى احمد البٌلى السٌد 1607120130101650 

  انهغه انعبريه هدٌر جمٌل محمد محمد عوٌضه 1607120130102094 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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قسن اللغـاث الشرقيت  شعبت  ) اللغاث العبريت ( ) 

 انتساب(  الئحت جديدة    لجنت رقن )  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

محمد بسطوٌسىاحمد رجب عبدالونٌس  1607120130101880   انهغه انعبريه 
 تاريخ ايراٌ انقذيى نغة عربية 

  انهغه انعبريه الشٌماء عبد الوارث شحاتة عبد العال 1607120130100048 

 يذخم انى انفهسفة  انهغه انعبريه اٌه عالء الدٌن السٌد عبدالعزٌز جعفر 1607120130101967 

هعدلى محمد عدلى محمد خلٌف 1607120130101924   انهغه انعبريه 
 

 2انهغه االنجهيزية  انهغه انعبريه عزه ابراهٌم محمد السٌد غالى 1607120130101765 

 انهغه انعبريه فكرى مصطفى فكرى عبدالهادى عبد الحلٌم 1607120130100072 
  + انحضارات انسايية 2انهغه االنجهيزية 

باشىلولو السٌد محمود حسنى محمود الغ 1607120130101833    انهغه انعبريه 

  انهغه انعبريه محمد امل الوحده خلٌل عبده الخولى 1607120130102097 

  انهغه انعبريه همت محمد جمال حسن على سنٌد 1607120130101401 
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 م 4102/4102 للعام جامعي            الثانيه               طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول  الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
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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

) اللغـاث الشرقيت  شعبت  ) اللغاث الشرقيت ( قسن 

 (  لجنت رقن )   الئحت جديدة   انتظام(

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  انهغات االسالييه احمد عونى عبدالغنى ابراهٌم والً 1607120130101818 

متولى عبد الغنى متولى احمد 1607120130101963    انهغات االسالييه 

 انهغات االسالييه اسراء زكرٌا طه العٌسوى 1607120130101775 
 

  انهغات االسالييه اسراء عبد هللا خٌرهللا محمد اسماعٌل 1607120130100664 

 انهغات االسالييه اسماء المغازى السعٌد المغازى 1607120130100112 
 

 تبريخ ايراى  –الحضبراث السبهيت   اسماء خالد السٌد طلحه الشٌتانى 1607120130100889 

  امل محمد السٌد عبدهللا سلٌمان 1607120130100334 
 

  انهغات االسالييه اٌمان محمد على عبدالغفار عكه 1607120130101667 

  انهغات االسالييه اٌمان مصطفى محمد مصطفى عثمان 1607120130100666 

  انهغات االسالييه اٌه حسن فوزى خلٌل اغا 1607120130100439 

  انهغات االسالييه رانٌا كامل كمال ابراهٌم 1607120130101822 

  انهغات االسالييه رضا عبد المحسن عبد الحافظ احمد القن 1607120130100784 

  انهغات االسالييه زٌنب بسٌونى حسن عبدالقادر 1607120130100271 

  انهغات االسالييه سعٌده عماد الدٌن رجب سالمه 1607120130101806 

 1انهغة االنجهيزية  انهغات االسالييه سمر ناصرعبدالفتاح محمد السٌد احمد 1607120130101509 

  انهغات االسالييه سهٌله خٌرت محً الدٌن الخٌرى 1607120130101918 

   شلبى محمود شلبى بركات 1607120130100615 

  انهغات االسالييه شٌماء ابراهٌم محمد كرٌم مشرف 1607120130101693 

  انهغات االسالييه صالح محمد محمد شهاوى 1607120130100421 

  انهغات االسالييه عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد البحراوي 1607120130100704 

  يهانهغات االسالي غاده خالد محمد حجازى دردرة 1607120130100572 

  انهغات االسالييه فاطمه ابراهٌم عبدالستار عبدالعاطً 1607120130101246 

  انهغات االسالييه محمد عاطف عبدالرحٌم عبدالحكٌم 1607120130101921 

  انهغات االسالييه محمد على عطٌه على قاسم 1607120130100874 

  سالييهانهغات اال محمود على عبد الصمد حسون 1607120130100234 

   مروه ٌاسر السٌد عبد المقصود 1607120130101318 

  انهغات االسالييه منة هللا حسن محمد عبدالمجٌد عبدهللا 1607120130101705 

  انهغات االسالييه منه هللا حلمى شفٌق السٌد 1607120130100963 

  انهغات االسالييه مها ابراهٌم خلٌل الصاوى 1607120130100514 

  انهغات االسالييه مونٌكا مجدى ولسن بولس 1607120130100674 
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قسن اللغـاث الشرقيت  شعبت  ) اللغاث الشرقيت ( ) 

 انتظام(  الئحت جديدة    لجنت رقن )  (

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ييهانهغات االسال مى حسن جابر على عابدٌن 1607120130100864 

 انهغات االسالييه مٌرنا عصام احمد متولى الدسوقى 1607120130101299 
 

  انهغات االسالييه نبٌله سامى عبد الحمٌد ابراهٌم حسٌن 1607120130100093 

  انهغات االسالييه نسمه طلعت ابراهٌم محمد طبل 1607120130101730 

اقًهند السٌد عبد الحمٌد عبد الب 1607120130101925   انهغات االسالييه 
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واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويز ببلقذرة علي الوٌبفست في سوق العول  الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 واجراء بحوث علويت توظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيت
 99 /09 /4902 

HEBA 

 

05 

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

قسن اللغـاث الشرقيت  شعبت  ) اللغاث الشرقيت ( ) 

 ( انتساب(  الئحت جديدة    لجنت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 انحضارات انسايية  انهغات االسالييه احمد عبد الجواد محمد على ابو عصر 1607120130100094 

 انهغات االسالييه اسماء سعد ابوالعنٌن محمود عبدالعال 1607120130100045 
 2ه االنجهيزية غانه

 2انهغه االنجهيزية  انهغات االسالييه رانٌا ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ابوعطٌه 1607120130100013 

  انهغات االسالييه غاده عبدالباسط السٌد الخٌاط 1607120130101732 

 انهغات االسالييه محمد احمد على ابراهٌم الشٌخ 1607120120101434 
 

 انسايية انحضارات   محمد حسنى منصور ابراهٌم 1607120120101187 

 انحضارات انسايية  انهغات االسالييه محمد محمد حامد دسوقى الشٌخ 1607120120101226 

 انحضارات انسايية  انهغات االسالييه ندى فؤاد حسن الخشت 1607120130101895 

  انهغات االسالييه ندى محمود السٌد احمد البسطوٌسى 1607120130100040 

بدالجلٌل عبدالحمٌد عبدالهادىنورا ع 1607120130100076   يذخم انى انفهسفة  انهغات االسالييه 

  انهغات االسالييه هدٌر احمد سالم مصطفى سالم 1607120130102098 

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


