
         Kafrelsheikh  University                                                                            جامعة كفر الشيخ             

                                          كلية التربية                                                                                   
                                                                                 education     Faculty of education          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 قائمة بأسماء الطالب المرشحين لشعبة أساسي مواد إجتماعية للعام الجامعي 
 م2222/2222

 مالحظات،،،،، م         االس م

  إبراهٌم زٌن العابدٌن إبراهٌم   .1

  امٌره المرسً عبد القادرمحمد  .2

  شعٌشع بدٌرالزهراء   .3

  احمد عمرو محمد ٌوسف  .4

  اٌمان مصطفً محمد ٌوسف  .5

  اآلء سلٌم السٌد علً السٌد  .6

  أحالم محمد موسى عطٌة محمد الجمال  .7

  أحمد حسن سعد علً العافً  .8

  أحمد محمد عبدالفضٌل رٌاض  .9

  إسراء السٌد أحمد سٌد أحمد نافع  .11

  األغاإسراء حاتم محمد حسن عبدالخالق   .11

  إسراء محمد عبدهللا عبدالحمٌد السٌد خلٌفة  .12

  إسراء وحٌد محمد السعٌد جبر  .13

  أسماء موسى عبدالعزٌز حجازي حجازي  .14

  اكرم احمد السٌد سلطان حسٌن  .15

  آالء بسٌونً فتحً ابو الٌزٌد  .16

  آالء حماد محمد قمر  .17

  آالء محمد محمد أمٌن بدوي  .18

  أمٌرة اسامة البٌلً إبراهٌم مروان  .19

  اٌه هشام محمد كرم  .21

  عطا الضادي إنجً عمر عبدالفتاح  .21

  آٌة علً عطٌة محمد مبارك  .22

  اٌاد احمد فروق علً بدر  .23

  اٌه محمود إبراهٌم دراز  .24

  آٌة ٌاسر أحمد عطٌة الطوخً  .25

 بدون إستمارة الثانوٌة العامة اٌه عبده رضوان الحضري  .26

  بسمله صفوت عبدالمنعم ذكً  .27

  فهمً محمد بسمه محمود   .28

  حبٌبة محمد عبدالفتاح علً الصاوي  .29

  حسناء سعٌد ٌحً مغازي أحمد  .31

  حسام الدٌن مازى عبدالمنعم جوهر   .31

 ال ٌوجد بطاقة ترشٌح حسناء سالمة سالمة محمد   .32

  حسٌن محمد سعد أبو الٌزٌد أحمد   .33

  حنٌن مجدي السٌد إبراهٌم عبدهللا  .34

  برٌكخدٌجة عبد الجلٌل محمد ٌوسف   .35



         Kafrelsheikh  University                                                                            جامعة كفر الشيخ             

                                          كلية التربية                                                                                   
                                                                                 education     Faculty of education          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  خلود عماد عبدالحمٌد حسن الشامً  .36

  دالٌا أٌمن فتحً مرسً غٌط  .37

  دٌنا على هللا محمود عبدالعزٌز   .38

  رحاب أبوالوفا شحاته  .39

  رانٌا حسن السعٌد حسن زٌدان  .41

 ال ٌوجد بطاقة ترشٌح رمضان رجب محمد رمضان خلٌل  .41

  رنا حسام الدٌن مصطفى علً  .42

  روان صالح نزٌه شحاتة  .43

  روان محمد رشاد علً الجوهري  .44

  سارة أحمد أحمد السٌد بكر  .45

  ساره محمد عبدالرازق سلٌمان   .46

  سارة عزت محمد إبراهٌم حسبو  .47

  سعد حمادة سعد علً فرج  .48

  سلمى مصطفى فتحً أحمد عامر   .49

  سمر ناصر محروس إبراهٌم السودانً  .51

  شروق الشحات عثمان محمد  .51

  عبدالمجٌد بسٌونً شادي طلحة عبد الخالق  .52

  شهد الصباحً محمد السمسار  .53

  شروق خالد محمدي أحمد الكبٌر  .54

  شروق فؤاد فكري جمال محمد قنبر  .55

  شعبان ٌوسف شعبان ٌوسف عالم  .56

  شمس إٌهاب متولً عبدالسمٌع  .57

  شهد محمد محمد شلبً  .58

  شهد ماهر حامد حامد عٌسى  .59

  الشافعًهللا عبدالواحد  شهٌرة ٌاسر فتح  .61

  شٌماء محمد عبد الحلٌم السٌد المغازي  .61

  ل إبراهٌم أحمد إبراهٌم حسنذعاد  .62

  عبد هللا شهدي مصطفى أحمد جناح  .63

  عبدهللا عزت مصطفى محمد عمارة  .64

  عبٌر مسعد محمد محمد رمضان  .65

  عزة سامً عبدالحمٌد إبراهٌم حسٌن  .66

  عمرو اٌمن عبدالموجود  .67

  محمد المصريعمر اٌمن السعٌد   .68

  عزة علً السٌد سلطان حسٌن  .69

  عصام عالءالدٌن عبدالعزٌز محمود العنانً  .71

  فاطمة الشوادفً منصور صالح المرادنً  .71

  فاطمة محمود عبدالشافً إسماعٌل الشرٌف  .72

  الدٌن عبدالحمٌد محمد الجعفري كامٌلٌا حسام  .73

  كرٌمة رضا رجب مجاهد  .74



         Kafrelsheikh  University                                                                            جامعة كفر الشيخ             

                                          كلية التربية                                                                                   
                                                                                 education     Faculty of education          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  حمد جمعة عبدالعاطً الشالم  .75

  محمد مصطفً حسنٌن مصطفً  .76

  محمد حسنً محمد إبراهٌم الكومً  .77

  محمد عبدالعزٌزمعوض  .78

  محمد عصام محمد السٌد شاهٌن  .79

  محمد محمود محمد أحمد سلطان  .81

 ال ٌوجد بطاقة ترشٌح محمد ٌوسف حمدي عبدالقادر  .81

  معتمد ٌسري إبراهٌم الصافً  .82

  محمود قدري إبراهٌم حمٌده  .83

  فارس عبدهللا إبراهٌممرٌم   .84

  مرٌم ماجد جرجس بركات   .85

  مرٌم محمد عطٌة حبشً بسٌونً  .86

  منة هللا محمد الشحات محمد حماد  .87

  منى صبري الشحات محمد  .88

  منى ٌسري السعٌد محمد إبراهٌم  .89

  ندى أشرف عبدالغفور علً شٌحة  .91

  ندى محمد عبد الونٌس أبو العباس عٌد  .91

  السلماوي ندى محمد محمد محمد  .92

  علً نسمة عبد القادر محمود السٌد  .93

  نهلة أحمد عبدالداٌم أحمد خلٌفة  .94

  نوران سعٌد عبدالهادي أحمد البرهامً  .95

  نورهان أٌمن ٌوسف عبدهللا ٌوسف  .96

  نورهان مصطفى فهمً أحمد أبوسالم  .97

  هالة محمود علً العالم  .98

  هبه جمال أحمد بدٌر محمد حجاج  .99

  عبدالرحمن إبراهٌم هبه نصر محمد  .111

  هشام محمد رمضان عٌاد  .111

  ٌاسمٌن السعٌد عبدهللا إبراهٌم محمد أبوالخٌر  .112

  ٌوسفعٌسى  ٌاسمٌن لطفً عبده   .113

  ٌوسف إبراهٌم عباس طلحة سٌد  .114

  ٌوسف عوض علً الزواوي  .115

  ٌوسف محمد عطٌة السعٌد عطٌة  .116

 


