
      جامعة كفر الشيخ

 كلية  التربيــــــة

 م2222 -2222للعام الجامعي  كيمياءشعبة 

 مالحظات  األسم  م

  أحمد إسماعيل محمد أبو الخير -1

  إسراء محمود غازي مصطفي  -2

  أسماء عبدهللا توفيق محمد إبراهيم  -3

  أمنية عادل كمال المغربي  -4

  الحويط أمنية علي علي علي  -5

  أهله زغلول عرفة النجار  -6

  بسمة رأفت عبد الوهاب قنديل  -7

  بسملة إبراهيم صابر إبراهيم  -8

  حماده رائد محمد إسماعيل  -9

  دعاء عالء الدين أحمد سليمان  -11

  رحاب محمد فوزي عبد المنعم  -11

  سارة حسن عبد الحميد حسن  -12

  سماح إسماعيل فتحي يوسف  -13

  سمية محمد عبد العزيز فرج  -14

  شرين سامح نجاح السيد -15

  شهد سامي إبراهيم عيسي -16

  شهد عبد العزيز فاروق حجازي  -17

  صبحي شريف أحمد علي  -18

  عبد الهادي عبد الجليل السيد عبد الوهاب  -19

  فاطمة الزهراء سالم هاشم  -21

  كريم محمد خضر الزواوي  -21

  محمد إبراهيم سعد الدين بسيوني  -22

  محمد عصام علي عبد الوهاب  -23

  منار محمد محمود إسماعيل  -24

  نانسي عصام عطية عبدو -25

  ندي ياسر رشاد القصاص -26

  نورهان أحمد البرديني غازي  -27

  نورهان محمد علي المرسي  -28

  نيرة علي محمد خميس  -29

  يمني متولي فرج أبو العنيين  -31

  يوسف السيد محمد إسماعيل  -31
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 كلية  التربيــــــة

 م2123 -2122للعام الجامعي  كيمياءشعبة 

 مالحظات  األسم  م

  إبراهيم أيمن علي محمد   -32

  رضا محمد أحمدأسماء  -33

  أشرف السيد محمد صحصاح  -34

  أفنان رمضان أحمد الجناوي   -35

  آالء عبد الواحد محمد نصار  -36

  آالء محمد حسن حسن الضوه -37

  أميرة السيد عبيد العماوي  -38

  إيمان عبد القادر أبو الكرام عمار -39

  حبيبة هللا يوسف حسن لطفي  -41

  حسام السيد جالل سليمان  -41

  حسناء حسن العقيبي حامد -42

  رحمة محمد عبد المعطي هالل  -43

  الزهراء ياسر عبد العزيز عبد الجيد  -44

  سارة حلمي محمد رشوان  -45

  سارة فتوح إبراهيم أبو عيشه -46

  شاهيناز محمود عبد الحليم غالي   -47

  شيماء حماده سعيد إبراهيم  -48

  عبد هللا دياب عبد هللا بسيوني  -49

  علي محمد علي رضا السيد  -51

  عمر أحمد مصطفي دسوقي  51 

  عمرو جمال سيد إبراهيم  -52

  محمد السيد حمزه إبراهيم  -53

  محمد علي كمال جبريل  -54

  منه كمال حسن الشرنوبي  -55

  مها عبد الفتاح السيد عبد اللطيف  -56

  ندي عزت عبد الواحد عبد القادر  -57

  نشأت شانه شحاته المرسي -58

  نوران رزق عبد الحميد الشامي  -59

 



  نورهان محمد محمود قوره -61

  هاجر عبد الحميد حامد الحسيني  -61

  هدير عبد الجواد فتوح مغيرل  -62

  هشام صبحي أحمد السقا  -63

  هند رضا محمد سليمان  -64

  ياسمين أحمد إبراهيم عبده -65

  يوسف رمضان فؤاد أبو المجد  -66

  سمير سعيد السعيد محمد سعود 67

  حسناء محمد محمد الشحات عوض 68
 


