
 جامعة كفر الشيخ
  كمية التربية

 م2222-2222لمعام الجامعي بيولوجي شعبة 
 م االسم  مالحظات

  .1 أحمد جمال عبدالجلٌل نوفل 

  .2 أحمد سامح فتحً ناصر 
  .3 أحمد عاطف محمد محمد علً 

  .4 أحمد عبد البدٌر محجوب 
  .5 أحمد محمود أحمد علً الشرقاوي 

  .6 إسراء حمدي عبدالباسط محمد 

  .7 أسماء السكري محمد السكري 
  .8 آالء كامل علً عبدهللا 

  .9 أمنٌة شعبان صالح أبو شنب 
  .11 أمٌرة أحمد محمد سالم غازي 

  .11 أٌبك إٌهاب جمٌل حلمً 

  .12 إٌمان إبراهٌم  أحمد محمد الشامً 
  .13 إٌمان حسن محمد الجمال 

  .14 إٌمان شفٌق مرسً عبدالمهٌن الخطٌب  
سعدٌةإٌمان مصطفً إبراهٌم علً    15.  

  .16 آٌه إبراهٌم أبو الٌزٌد  
  .17 آٌه أحمد إبراهٌم مجاهد نصار  

  .18 آٌه حمدي إبراهٌم أحمد محمد العشري 

  .19 بسمة رمضان ذكً مرسً 
  .21 بسملة السعٌد رجب عبدالحً 

  .21 بسملة مصطفً إبراهٌم محمد حسن 

  .22 بسنت القذافً حسن رزق  

  .23 جنة عبدالعزٌز المتولً البٌلً 
قطب حسن الشربٌنًحسن جمٌل    24.  

  .25 حسن عبدالحمٌد إبراهٌم عبدالفتاح 

  .26 حسناء السعٌد سعد أبو منصور 
  .27 حنان زغلول السٌد محمد عوٌس 

  .28 حنان وائل علً السٌد 
  .29 حنٌن السٌد أحمد محمد سلٌمان  

  .31 خدٌجة أسامة محمد 

  .31 خلود علً السٌد عمر 
  .32 دنٌا السعٌد إبراهٌم عبدالعزٌز فارس 

  .33 رانً عبدهللا الخولً  
  .34 رجب وجٌة أبو السعود جمعة 



  .35 رحمة سعٌد فوزي سعٌد 

  .36 رحمة شوقً فتحً عبدالرحمن  
  .37 رحمة عبدالحمٌد عبدالواحد محمد 

  .38 رحمة وائل موسً أبو العنٌن 
  .39 رٌم آمٌن سعد فتح هللا زٌد 

  .41 سارة جمعة محمد الحمراوي  

  .41 سارة محمد إبراهٌم أحمد 
صالح عبدالمنعم حسنسماسم    42.  

  .43 شروق محمد محمد الشوادي عمر  
  .44 عبدالرحمن مجدي إبراهٌم عبدالمنعم  

  .45 عبٌر محمود فتحً عبدالسالم مدكور 

  .46 عمر عبدالعزٌز أحمد شهاب الدٌن 
  .47 عمرو عبدالهادي عبداللطٌف 

  .48 كرٌم رضا عبدالشافً محمد موسى المحالوي  
عبدهمحمود أشرف السعٌد عبدالحمٌد    49.  

  .51 مروة عبدهللا محمد أبو زٌد 
  .51 مرٌم شاكر السٌد أحمد محمد 

  .52 مرٌم عبدالناصر إبراهٌم سعفان 

  .53 مصطفً إٌهاب كامل الشاملً 
  .54 منار محمد محمود محمد شرٌف 

  .55 منال ولٌد عبدالحلٌم محمد فرج 
  .56 مؤمن سمٌر السٌد محمد 

  .57 مٌرنا ولٌد إبراهٌم أحمد إبراهٌم 

السٌد بدوي خالدنجوي خالد    58.  
  .59 ندا رأفت عزت محمد الدولتلً 

  .61 ندي شعبان مصطفً البٌلً  
  .61 نرمٌن السٌد قطب ناجً 

  .62 هاجر السٌد مرسً عبدالوهاب 
  .63 هاجر مجدي فرٌس رمضان الحداد 

  .64 هاجر محمد علً المعداوي علً  

  .65 ٌاسمٌن محمد بسٌونً عوض رزق 
  .66 ٌمنً عصام الدٌن عاشور أحمد منصور 

   

  


