
 جامعة كفر الشيخ
  كمية التربية

 م2223-2222لمعام الجامعي  فرنسيةشعبة المغة ال
 م األسم مالحظات

  .1 االء شعبان محمد بيومى 
  .2 أحمد أيمن سعد محمد  
  .3 أروى نعمان مصطفى النحاس 
  .4 إسراء جمال أحمد طو 
  .5 إسراء كريم محمد بسيونى 
  .6 إسراء ناصر عبد الحميد شكر  
  .7 محسن سعد محمد البحيري  أسالم 

  .8 أسماء شيدى عبد المجيد نصار  
  .9 أسماء محمد أبو حشاد 
  .12 مامالآالء محمود عمي ا 
  .11 أمل محمد إلبراىيم غريب  
  .12 أمنيو حمدى عمى محمود حماد 
  .13 أمينة مجدي حبيب عمي ناصف 
  .14 أية صبري محمد مصطفى  

  .15 ايمان عنتر بياء الدين زامل 
  .16 العباسي أيمان فتحى 

  .17 إيمان محمد محمد محمد يوسف 
  .18 أيمان ىانى فيمى عبد الحميد 
  .19 أيو عالء قطب سالمة 
  .22 إيياب عبد المنعم السيد قوره 
  .21 بيداء ماىر السيد الفحل 
  .22 حبيبة عبد النبي إبراىيم 
  .23 الحمد محمد كمال فتوح 
  .24 خالد اشرف شعبان سعد 
  .25 خمود وائل عمى شحاتو 
  .26 جمال رمضان عبد القادرداليا  
  .27 دنيا عبد الوىاب محمد السيد 
  .28 دنيا عمى عبداهلل توفيق حجاج 

  .29 رحمة مجدى رافت عبده عبد القادر  



  .32 رحمو عبداليادى السيد أبو سبع 
  .31 رمزى محمد رمزى النجار 

  .32 رنا عمى محم معوض مصطفى  
  .33 روان سمير السيد أبو زاىر 
  .34 عبد السالم روان محمد محدم 
  .35 روان محمد وىبو محمود ىالل  
  .36 روجية عمى عمى الزغوي 
  .37 رودينا السيد محمد عبد المقصود 
  .38 سارة عبد المنعم سعد أحمد  

  .39 سممة عبد الكريم أبرىيم عميبو 
  .42 سممي عمي محمود عمي السيد 
  .41 سمير عمى أبو النيط سميمان  
  .42 سميره أحمد عبد الحميد حسن  
  .43 عبد المنعم كمال إبراىيم محمدشيد  
  .44 شيد عماد رجب عقل 
  .45 شيد محمد إبراىيم عمى 
  .46 شيد محمد السعيد محمود زيادة  

  .47 شيماء جمال محمد عمى صقر 
  .48 شيماء عماد الدين خميل أبو السعد 
  .49 صفاء مدحت فتحى محمد 
  .52 عبدالرحمن خالد محمد حنحوت 
  .51 عبداهلل محمد محمد رجب 

  .52 السيد عمى مصطفى شبلعمياء  
  .53 عمياء حسن محمد عمي كتكوت 
  .54 عمياء عبد العزيز سميمان  
  .55 عمياء مصطفى السيد أبو بكر  
  .56 عمرو صفوت فؤاد عبد الحميد  
  .57 فاطمة السيد فايز 
  .58 فاطمة جمال سعد فايد 
  .59 فرح يسري أبو الفتوح محمد يونس  
  .62 مارينا نور جرجس عبد المالك 
  .61 مارينا ياسر جميل نظير  
  .62 محمد السيد عبداهلل 
  .63 محمود أحمد ياسين عمر 



   

  

   

   

   

  .64 مرفت عبد الخالق نعيم محمد 
  .65 مريم أحمد السيد عبدالفتاح 
  .66 مصطفى عبداهلل إبراىيم سعيد 
  .67 ممك السيد محمد بسيونى  
  .68 منو اهلل السيد عمى محمد أبو لميمو 
  .69 منو محمد زغمول محمد سيد أحمد  
  .72 مى الدسوقى أحمد سالمة 
  .71 مى مطاوع عبد الرحمن عبد القار  
  .72 ميادة شاىين نبوي السيد عمي 
  .73 ميادة عمى محمود أحمد 
  .74 نانسي إبراىيم أحمد إبراىيم  
  .75 ناىد وليد فتحى السيد 
  .76 نجوي إبراىيم السيد فودة 
  .77 ندا محمد أسماعيل بيمي 
  .78 نرمين محمد خميل قطب 
  .79 نوران فيمى أحمد النجاري  
  .82 نورىان أبو طالب محمد أحمد رضوان 
  .81 نورىان ميران متولى عبد الوىاب  
  .82 ىاجر حسن حسن عبده 
  .83 ىالو نشأت عاطف جااهلل 
  .84 ياسمين عبد الحميد عبد المجيد فرج 
  .85 ياسمين محمد بسيونى العزبي  
  .86 ياسمين محمد محمود أبو العنين بدر 
  .87 عادل عوض يوستينا 


