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 (  1   جلنة رقم )               ( ظام) انتالئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم حاتم ابراهيم حامد بركات 1607120160102771  1
 

   ابراهيم شعبان محمد الحارس 1607120160100129  2

 مذاهب فقهية + نظرية االدب  احمد حسن على حسن صابر 1607120160100447  3

   احمد حسين احمد ابراهيم مصطفى 1607120160101635  4

   احمد عبدهللا احمد سيداحمد المكاوى 1607120160102510  5

   احمد فتحى عبد هللا النورج 1607120160102232  6

حمد شعباناسراء احمد شعبان م 1607120160101469  7   
 تصوف اسالمى

   اسراء احمد على محمد متولى 1607120160101655  8

   اسراء احمد محمد نصر 1607120160101367  9

  اسراء جمعه صبحى محمد ابو الخير 1607120160100929  10
 

   اسراء جمعه محمد احمد بقره 1607120160102652  11

  اسراء سامى محمد نوار 1607120160102529  12
 

   اسراء عطا هللا محمد ابوشعيشع البيلى 1607120160102596  13

   اسراء محمد مصطفى ابراهيم كلشن 1607120160100990  14

   اسالم احمد ابراهيم شحاته محمد ابراهيم 1607120160101181  15

   اسالم خالد اسماعيل عبد هللا النوسانى 1607120160101957  16

عطيهاسماء احمد احمد  1607120160100385  17    

   اسماء اسامه محمد البحراوى 1607120160101320  18

   اسماء جاب هللا مختار جاب هللا العراقى 1607120150100826  19

   اسماء جمعه مرسى على دردره 1607120160102173  20

   اسماء زين عامر محمد 1607120160100418  21

   اسماء طه محمد ابراهيم الشافعى 1607120160102454  22

   اسماء عبد العزيز السيد عياد 1607120160100952  23

   اسماء عبد هللا عبد الوهاب محمد عبد هللا 1607120160101063  24

  اسماء فواد عبده موسى طلحه 1607120160101041  25
 

   اسماء كريم محمد عيد سلومه 1607120160103244  26

   اسماء محمد محمد ابراهيم عزو 1607120160100620  27

   اسماء مسعود محمد جويلى 1607120160101525  28

   اسماء يحيى عبد الواحد يحيى الفقى 1607120160101657  29

   اسماء يونس فرحات محمد 1607120160102588  30
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 (     جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــساال الرقم االكاديمى  

   االء ايمن صابر على 1607120160102047  31

  االء بشير عبدالفصيح خليفه 1607120160100076  32
 

 التصوف االسالمى  االء خيرى محمود محمود الشاذلى 1607120160100761  33

   االء شاكر سعيد حسن احمد 1607120160100541  34

محمد عبد المنصف محمد القطاناالء  1607120160100878  35    

   السيده ابراهيم طه منصور 1607120160101498  36

  الفت احمد غالى ابوشعيشع 1607120160101136  37
 

   الماظ السيد محمد درباله 1607120160100095  38

 2لغة انجليزية س  الهام على محمد محمد حيدر 1607120140100732  39

السيد محمدامانى صالح  1607120160100014  40   
 نظرية االدب

   امانى محمود محمد محمود البنا 1607120160101025  41

  امل السيد عطيه عبد الرحمن شاهين 1607120160101700  42
 

   اميره ايمن احمد محمد احمد 1607120160102541  43

   اميره سعد محمد احمد دردره 1607120160102649  44

ابراهيماميره عصام مفرح  1607120160100542  45    

 نظرية االدب  اميمه فايز عيسى على عيسى 1607120160102650  46

   ايمان السيد سيد احمد عبده 1607120160102536  47

 التصوف االسالمى+ نظرية االدب  ايمان السيد عبدالحكيم عبدالحليم 1607120160102625  48

   ايمان الصاوى على محمد ابوشنب 1607120160102733  49

   ايمان راشد عبدالرحمن محمد عيسى 1607120160100870  50

   ايمان رضا محمد على مرسى 1607120160101002  51

   ايمان زكريا محمود عبد الجواد عبد الروف 1607120160100593  52

   ايمان صادق رمضان صادق عبدالمجيد 1607120160102537  53

   ايمان عبد هللا موسى احمد السماحى 1607120160100568  54

  ايمان عبد النبى عيسى عيسى ابو كمون 1607120160102174  55
 

   ايمان محمد عبدالحميد عثمان مغنم 1607120160101938  56

   ايمان محمد ممدوح عبد المقصود 1607120160101028  57

   ايمان محمود احمد عبدالرازق الشيشينى 1607120160101271  58

   ايمان مصطفى مسعد البطاط 1607120160102238  59

   ايمان يسرى عوض غيضان 1607120160100097  60
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 (  3   جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   ايه ابراهيم عبدالمعطى محمد 1607120160100550  61

  ايه احمد حافظ محمد جابر 1607120160102387  62
 

   ايه اسماعيل اسماعيل قاسم شميس 1607120160101201  63

 نظرية االدب  ايه السيد محمد البشير 1607120160100523  64

   ايه جمال رمضان عبدالغنى الحمصى 1607120160102534  65

   ايه جمال محمد عطيه سالمه 1607120160102186  66

  ايه حمدى محمد الشامى 1607120160100062  67
 التصوف االسالمى

+ شعر عربى اسالمى 2س 3نحو وصرف   ايه سعيد محمد محمود اليمنى 1607120160100800  68

 2س

   ايه طارق حسن محمد بغدادى 1607120150101669  69

  ايه عبد الرحمن عبد الرسول محمد وفا 1607120160102179  70
 

يز عبد الغفار محمد الوحشايه عبد العز 1607120160102068  71    

  ايه عماد عبدالجيد عبدالجواد 1607120160103245  72
 

   ايه مسعد عبد الحميد سيد احمد داود 1607120160100826  73

   ايه مصطفى عبد الحفيظ محمد 1607120160102715  74

   ايه ميمى محمد غزال 1607120160100749  75

سم محمدبثينه قاسم السيد قا 1607120160102726  76    

   بسمه على محمد النايح 1607120160100067  77

 التصوف االسالمى  بسمه على مصطفى الرفاعى 1607120160101177  78

   بسمه محمد عبد السميع حسن مهيا 1607120160101240  79

   جمال عالء السادات محمد 1607120160100684  80

مهحسام عبد هللا عبد الفضيل ابو سال 1607120160101255  81    

 التصوف االسالمى  حنان السعيد على السعيد محمد 1607120160100525  82

   حنان على محمد طلبه 1607120160100319  83

   حنان محمد طه على شريف 1607120160102465  84

  حنان محمد عبدالحميد الحسانين على 1607120160101117  85
 

   داليا عبدالرحمن على الحوفى 1607120160100410  86

   دنيا امين ابوالعزم حجاج 1607120160101193  87

   دنيا ناصر محمد سعد شرف 1607120160101204  88

   دينا ابراهيم محمد ندا المشد 1607120160102393  89

   دينا السيد مرسى مبروك مرسى 1607120160101465  90
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 (  4   جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   دينا ايمن محمود اسماعيل 1607120160102185  91

  دينا عبد الحميد مصطفى هارون 1607120160101773  92
 

   دينا عبد هللا السيد محمد عبد المقصود 1607120160100995  93

   رانيا جبر يوسف ابو طايش 1607120160102303  94

   رانيا عبد العزيز حافظ عبد العزيز منصور 1607120160101760  95

   رانيا فريد عبد الروف محمد 1607120160101701  96

  رحاب خالد محمد عبدالعليم محمد 1607120160100570  97
 

   رحاب محمد عبد الحميد عبد هللا 1607120160101161  98

شا عادل محمد احمد العمرىر 1607120160102517  99    

  رضا جمال عبد هللا محجوب 1607120160101219  100
 

   رضا رمضان الشوادفى محمد 1607120160102613  101

  رضا سالم محمد حماد جمعه 1607120160100446  102
 

 مذاهب فقهية  رضا عبدالعاطى الشحات الشحات 1607120160100518  103

لى شرف الدينرضوى حسام على ع 1607120160101731  104    

 النثر فى العصر العباسى  رمضان عبد هللا شفيق اسماعيل فرج 1607120160102754  105

 مذاهب فقهية  رندا رجب عبد الرازق محمد عوض 1607120160102758  106

   روضينا رياض صديق يوسف صيام 1607120160101454  107

   ريحاب سعد اسماعيل سعد 1607120160100367  108

   ريم محمد صباح مخلوف الدريدى 1607120160101361  109

   زوات ابراهيم محمد ابراهيم الفار 1607120160100752  110

   زينب سماره محمد عبدالفتاح 1607120160101162  111

 التصوف االسالمى  زينب عبدهللا على ابوليله 1607120160100586  112

   زينب عليوه السيد ابراهيم الشين 1607120160102662  113

   ساره راضى محمد محمود على 1607120150100307  114

  ساره عبد الرازق على حمدان 1607120160101427  115
 

   ساره كلش على عبدالنبى هاشم 1607120160100441  116

   ساره محمد ابراهيم قطب الجارحى 1607120160102476  117

   سالى خالد البيلى ابو المعاطى 1607120160102632  118

يه اسماعيل السيد محمد محمدسام 1607120160102561  119    

   سحر سمير ابوزيد محمد جابر 1607120160101528  120
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 (  5   جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

معتز عبد الغنى البستاوىسحر  1607120160100427  121    

  سعاد حرب احمد بغدادى 1607120160102626  122
 

   سماح حمدى يوسف يونس شهاب الدين 1607120160100412  123

   سماح ربيع محمد على دردره 1607120160100575  124

   سماح عزيز حسون شرف 1607120160101529  125

البنا سماح محمد عبد هللا ابراهيم خليل 1607120160101186  126    

  سمر احمد حامد احمد 1607120160102143  127
 

   سمر محمد عبدالفتاح قريش 1607120160100084  128

   سميره محمد محمد عبدالستار سليم 1607120160100195  129

  سنيوره عماد عبد الهادى محمد 1607120160102020  130
 

   سهام ماجد شاكر عبد اللطيف اللواتى 1607120160102496  131

  سهير رمزى محمد خليل عبد العزيز 1607120160101822  132
 

   سوزان ابوالمعاطى محمد زارع القلفاط 1607120160102175  133

   سوزان وائل عبدهللا عبدالغفار 1607120160102165  134

   شاهنده عبده صبحى درويش عجالن 1607120160101761  135

   شريهان عبد الواحد محمد الغندور 1607120160102053  136

   شيماء احمد صيام على 1607120160102356  137

   صابرين ابراهيم عبدالناصر ابراهيم موسى 1607120160101100  138

   صابرين جمال مهدى ابوالنجاه 1607120140101705  139

   صابرين شحاته زين العابدين احمد 1607120150102224  140

   صبرى محمد ابراهيم العباسى 1607120160101273  141

   صفاء اسماعيل زكريا الجداوى 1607120160100587  142

   صفيه محسن عبدالغنى ابوالفتوح زغلول 1607120160101188  143

 نظرية االدب  عبد الوكيل سعيد عبد الوكيل محمدجمعه 1607120140102279  144

  عبير درغام عيد جميز 1607120160101984  145
 

   عبير سامى ياسين الدمرداش 1607120160100434  146

   عبير صبرى راغب االمام ابراهيم 1607120160101088  147

   عبير عزيز السيد محمد الصاوى 1607120160102168  148

   عزه عبدالمجيد السعيد معوض غانم 1607120160100530  149

  عفاف مهدى محمد عوض الحناوى 1607120160100413  150
 التصوف االسالمى
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 (   6  جلنة رقم )               ) انتظام (ئحة جديدة ال   اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   علياء عبدالدايم بريك سعد 1607120160102010  151

  علياء محمد محمد صالح شلبى 1607120160101500  152
 

   عليه عبدالعاطى عبدالغفار على 1607120160102628  153

   غاده سمير محمد حسنين 1607120160101759  154

   غاده مصطفى على محمد الصعيدى 1607120160102767  155

   غاليه يوسف ابو زيد عبد الحفيظ القلى 1607120160100070  156

  فاتن غانم محمد المدهون 1607120160101535  157
 

   فاطمه الزهراء محمد شاكر هاشم 1607120160102050  158

   فايزه هانى ذكى اسماعيل 1607120160101491  159

  فداء محمد شفيق محمد المرسى 1607120160101457  160
 

   فلاير فتحى عبد المنعم حسن ابو الهوى 1607120160100606  161

  لبنى ابراهيم الشحات احمد البلقاسى 1607120160101111  162
 

   لمياء عبدالسالم محمود حافظ الشينى 1607120160100555  163

 التصوف االسالمى  لمياء عماد احمد صادق سليمان 1607120160101167  164

   لمياء محمد ابوبكر محمد ابراهيم بسيونى 1607120160102663  165

 2علم اللغة س  محمد ابراهيم طلعت عبد العظيم بيومى 1607120130101045  166

   محمد حسين سيد احمد قطب منيسى 1607120160102363  167

رحمن محمود عبد الرحمن مسعودمحمود عبد ال 1607120160100255  168    

   مروه احمد عبدالدايم احمد 1607120160100071  169

   مروه السيد عطيه الدسوقى 1607120160101911  170

   مروه دهيم على اسماعيل 1607120160100393  171

 نظرية االدب  مصطفى اسماعيل اسماعيل مصطفى 1607120160101231  172

عبد الفتاح النادى فرجمصطفى النادى  1607120160102755  173    

   مصطفى محمود ابو اليزيد حسن 1607120160101394  174

  منال عادل محمود مبروك 1607120160101492  175
 

 نظرية االدب  منى محمد على ابوليله 1607120160101194  176

   منير فضل منير فضل على 1607120160101642  177

   مها صدقى شكرى عبدالشافى 1607120160102146  178

   مى يوسف محمد عبدالفتاح البدرى 1607120160101304  179

   مياده ايمن على احمد 1607120160102667  180
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 (   7  جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 لغة انجليزية  ناهد محمد احمد محمد 1607120160101164  181

  نجالء اسير مسعود المدخوم 1607120160101762  182
 

   نجالء توفيق مسعود على مهيا 1607120160100879  183

   ندا على بسيونى كرتانة 1607120160101989  184

   ندى ماهر عبدهللا ابراهيم دبوس 1607120160100232  185

ين حاتم حسين على عبد هللانرم 1607120160102060  186  نظرية االدب  

  نرمين محمد ممدوح ابواليزيد يونس 1607120160101272  187
 

 التصوف االسالمى  نسرين عبداللطيف عباس عبدالحميد 1607120160100540  188

   نسمه ابراهيم حسن غازى 1607120160101677  189

  نسمه مبروك الشحات عبد المطلب صابر 1607120160102178  190
 

   نسيمه يوسف حسن حسن احمد 1607120160100754  191

  نهاد سامى عبدالجواد محمد الشافعى 1607120160101168  192
 

   نهال ابراهيم ابراهيم احمد 1607120160100145  193

   نهال سعد الدين احمد جاد 1607120160102311  194

   نهال محمود رضوان محمود رضوان 1607120160102530  195

   نهله سعد جادالرب محمد 1607120160101152  196

   نورا راضى محمد ابوالمجد عمار 1607120160102305  197

   نورا رضا محمد صابر 1607120160101153  198

   نورهان السيد نبيه محمد عبد العال 1607120160100491  199

   نورهان صبح سعد عبده القفاص 1607120160100847  200

ى على بدرنورهان نزيه دسوق 1607120160101555  201    

   نيره عماد ماهر محمد غنيم 1607120160100678  202

   نيره فريد احمد سليمان السيد 1607120160102160  203

   هبه نجم عبدالسالم محمد نجم 1607120160101434  204

  هدى احمد عبداللطيف محمود 1607120160101154  205
 

 العام + حقوق االنسان علم النفس  هدير شحاته محمد عبدالرازق 1607120150100791  206

   هدير عماد محمد عبدالقادر شهاب 1607120160101155  207

   هند ابراهيم محمد ابو سعده 1607120160102768  208

   هند هشام السعيد عاطف عبداللطيف النابت 1607120160100603  209

   هويده فاضل عبد الجليل السيد احمد 1607120160101496  210
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 (   8  جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                         اللغة العربية      قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   وفاء محمد ابراهيم عبد المعطى مصطفى 1607120160101169  211

  والء احمد رمضان هاشم 1607120160102639  212
 

لى ابوالفتوح الزعيموالء ع 1607120160102182  213    

   والء محمد ابوزيد مصطفى 1607120160100546  214

   يارا على مصطفى الزاهى 1607120160101198  215

   ياسمين انور عبد الحى محمد 1607120160102587  216

  ياسمين حسن محمد راشد 1607120160102141  217
 

   ياسمين رشدى اسماعيل اسماعيل صالح 1607120160101180  218

   ياسمين سامى ثروت جابر 1607120160102766  219

  ياسمين شريف احمد فخر الدين 1607120160101765  220
 

   ياسمين محمد دسوقى يوسف 1607120160100032  221

 ادةـــون لالعـــاقـــالب بـــط 

   اسراء احمد البدوى محمد البهى شعيب 1607120140102835  222

حميد ابو بيشهاسماء السيد عبد ال 1607120140100690  223    

   امنيه محمد على صالح 1607120140101661  224

   زوزو جمال عبدالعزيز احمد الرفاعى 1607120150101670  225

   صباح محمد السيد احمد فارس 1607120150100566  226

   محمد جمال عبد الحميد ابو شعيشع 1607120150101638  227

   نداء عبدالملك محمود سالم 1607120150102276  228

 ى من اخلارجــــرصة اولــفطـــالب بـــاقـــون لالعـــادة  

 االدب المقارن  خلود أحمد كامل احمد كامل 1607120130100248  229

 3+ مذاهب فقهيه سغياب مواد الفرقة الرابعة  رودينه حسين محمد ابوعبد هللا 1607120130101363  230

 ة من  اخلارجطـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــ 

 جميع مواد الفرقة الرابعة " غياب "  احمد ابراهيم احمد غريب 1607120120101815  231

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة خـــامســة من  اخلارج

ادب مصر االسالمى من  + 8نحو وصرف  + تاريخ مصر الحديث  بسنت شعبان عبد الرحمن رمضان 1607120090101223  232
+  فقة اللغة بيين الى المماليك + اصول الفقة وقضايا اسالمية +االيو

  3+ النثر فى العصر العباسى س2شعر حديث + فلسفة اسالمية س

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة سابعـــــة  من  اخلارج

السالمى من االيوبيين تاريخ مصر الحديث + ادب مصر ا  محمد الشيشينى عبد الغنى محمد  1607120080101742  233
الى المماليك +النقد االدبى الحديث+ فقة اللغة + الشعر 

 الحديث +نصوص متخصصة بلغة اوربية 
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 م                             جلنة رقم  ) (1985الئحة              قسم اللغة العربية     ) انتظام(
 مالحظات  لتوقيعا مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج عاشرةفرصة  طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة

 االدب العربى فى القرن الرابع الهجرى  مى نبيل عبدالمجيد عليبه 1607120050100143 
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 (   9  جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابتسام احمد جوده سلطان 1607120140102950  241
 نظرية االدب +تصوف االسالمىال

   احمد احمد اسماعيل ابراهيم 1607120160102756  242

  احمد السيد عبد الوهاب عامر الدلتونى 1607120150101943  243
 

 + ادب المغرب واالندلسنظرية االدب  احمد السيد محمد محمد قاسم 1607120140102957  244

ىاحمد محمد ابراهيم محمد مغاز 1607120120101219  245    

   احمد محمد بكر محمد 1607120160102601  246

 نظرية االدب  اسامه محمد عبدالعظيم عامر 1607120140102973  247

  اسراء ذكى عبد الحميد محمد البرى 1607120160101656  248
 

   اسراء على ابراهيم على 1607120150102212  249

   اسماء اسامه فتحى محمد 1607120160101686  250

  اسماء بكرى على المتولى 1607120160102617  251
 ادب مصر االسالمية حتى العصر الفاطمى 

 لغة انجليزية  اسماء فوزى محمد عبد الوهاب خضر 1607120160102725  252

  اسماء محمود سالمه سيد احمد 1607120140103395  253
 لغة انجليزية

 لغة انجليزية   اشرف عامر عادل السيد عامر 1607120150101827  254

 6نحو وصرف  +نظرية االدب  امانى حمدى اسماعيل ابراهيم اسماعيل 1607120140103003  255

   امانى عبد العزيز محمد بدوى 1607120150102334  256

 مذاهب فقهية  امل محمد مختار يوسف 1607120150102259  257

 التصوف االسالمى  امينه عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق 1607120160102164  258

 مذاهب فقهية +نظرية االدب  ايمان حسن عبد الخالق على محمد 1607120160102550  259

 2س 3نحو وصرف  +مذاهب فقهية  ايمان سليمان عامر عبدالسالم 1607120160102149  260

   ايمان يوسف عبد الرازق محمد مبروك 1607120160102619  261

   ايه فواد الصاوى السيد الصاوى 1607120160102718  262

 مذاهب فقهية  ايه يحى الشربينى ابراهيم 1607120160102157  263

 التصوف االسالمى +لغة انجليزية   تهانى مامون محمد غازى 1607120160102757  264

 نظرية االدب  جيهان عبد الناصر المعداوى ابراهيم 1607120160102150  265

  حسام الدين حمامه عطيه عبده ابو عامر 1607120140103040  266
 6نحو وصرف  +باسىر فى العصر العشعال

 نظرية االدب  خالد ابراهيم عطيه الفقى 1607120140103050  267

 مذاهب فقهية  دنيا السيد على السيد محمد غازى 1607120150102263  268

 مذاهب فقهية  دنيا صبرى على عطية 1607120160102593  269

   دنيا محمد عبدالعزيز محمود جعفر 1607120140103053  270
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 (   10  جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    ية                 اللغة العرب قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  رانيا محمد رضا محمد عطيه زيدان 1607120160102156  271
 2شعر عربى اسالمى س

 مذاهب فقهية +دبنظرية اال  رشا جابر السيد احمد خليفة 1607120160101802  272

  زينب السعيد محمود الكومى المالح 1607120160101844  273
 مذاهب فقهية +لغة انجليزية 

 لغة انجليزية  +نظرية االدب  ساره السعيد حسن غنيم 1607120160102759  274

 لغة انجليزية  سالم محمد سالم موسى سعيده 1607120140103066  275

ابراهيمسامى رجب بدير  1607120130102283  276    

 مذاهب فقهية  سمر السيد على احمد الصفطاوى 1607120140103233  277

  سميه محمد فهمى السيد خضر 1607120160102337  278
 

   شيماء احمد احمد الخياط 1607120160102180  279

  شيماء انور السيد عبدالفتاح 1607120160102456  280
 

مشيماء خالد عبدالحليم احمد سال 1607120160102104  281  2قضايا النقد س  

  شيماء عادل محمد الشحات 1607120160102627  282
 مذاهب فقهية + نظرية االدب

 مذاهب فقهية  صابرين عادل احمد محمد فضليه 1607120160101816  283

 لغة انجليزية  +نظرية االدب  طاهر سعد فواد النجار 1607120140103085  284

وهاب درويشعاطف محمد درويش عبد ال 1607120140103088  285    

 لغة انجليزية  +نظرية االدب  عبد العزيز مصطفى عبد العزيز محمد حسين 1607120160102761  286

   عال اسماعيل على عالم 1607120160101722  287

 نظرية االدب  عال عبد الرازق محمد محمد الجوهرى 1607120140103095  288

 فقهيةمذاهب   على احمد عبد السالم محمد 1607120160102763  289

 لغة انجليزية   غيداء عبد الحميد ابراهيم بدوى 1607120160101699  290

 لغة انجليزية   فاطمه السيد بردان صالح 1607120160102599  291

 لغة انجليزية   فاطمه صبرى سعد محمد البشبيشى 1607120160102574  292

 نظرية االدب  فاطمه على ابراهيم محمد خليفه 1607120140103101  293

   فاطمه محمد احمد عبد هللا شرف الدين 1607120160102021  294

  فاطمه محمد احمد غريب حسن 1607120160102151  295
 نظرية االدب

   فرحه فتح هللا على سعد الفقى 1607120160102772  296

 مذاهب فقهية  محمد بكر عبد الحميد ابراهيم 1607120160101891  297

   محمد رضا احمد محمد 1607120160102122  298

 نظرية االدب  محمد صابر محمد محمد 1607120160102615  299

   محمد عزالرجال الشربينى احمد رضوان 1607120160102604  300
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 (  11   جلنة رقم )         ( ) انتسابالئحة جديدة    اللغة العربية                           قسم
 ات مالحظ التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   محمد كمال محمود محمد عبداللطيف 1607120160102217  301

  محمد محمد جمعه محمد السيد 1607120160102730  302
 مذاهب فقهية +6نحو وصرف 

 مذاهب فقهية +6نحو وصرف   محمود حسن محمد عبد الحميد الصباغ 1607120160102224  303

   منار احمد حافظ على قنون 1607120160101600  304

   منار محمد محمد احمد يوسف 1607120160102567  305

   منة هللا سامى جمال عبدالحافظ 1607120160103266  306

  منيره محفوظ عبد الجليل االمام 1607120160102166  307
 

   مى عبد الجواد عبد الباقى على عبد السالم 1607120160102728  308

 انجليزية لغة   نجوى ابراهيم صالح الدين ابراهيم 1607120140103173  309

  ندا محمد احمد محمد 1607120160102642  310
 

 مذاهب فقهية  ندى احمد زين العابدين محمود غالى 1607120160102556  311

  نسرين صبرى محمد عبد الخالق 1607120140103177  312
 نظرية االدب

 مذاهب فقهية  نورهان احمد احمد احمد سعد ابوريه 1607120160101990  313

 مذاهب فقهية  هاجر محمد رضوان السيد سليمان 1607120150101765  314

 مذاهب فقهية +نظرية االدب  هدى محمد حميده على 1607120160101715  315

 2قضايا النقد س  هدير السيد عبدالفضيل موسى الشهاوى 1607120140102982  316

 مذاهب فقهية  هدير عبد المجيد السعيد معوض غانم 1607120160102623  317

   هدير محمد عبد العال احمد الشيخ 1607120150102333  318

 2س 3نحو وصرف  +نظرية االدب  يارا عبد هللا عبد الغنى محمود 1607120160102640  319

   يارا محمد ابو النجاه عجمى 1607120160102765  320

 2فلسفة اسالمية س  ياسمين ماهر عبدالعزيز حسين 1607120160101703  321

 ت علــــياطـــــــــــالب مــــــــؤهال

   شعالن ابراهيم عبدالوهاب عبده 1607120160103267  322

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

  اسماء السيد على طه الهوارى 1607120110101075  323
 

   اسماء فوزى السيد محمد عثمان 1607120150102335  324

   االء محمد احمد عبدهللا ناصف 1607120140103028  325

   ايمان فوزى عبدالمجيد خضر 1607120140102682  326

   حسناء محمد عبد المقصود محمد اسماعيل 1607120140103043  327

   رانيا عبد الرحيم بسيونى محمد متولى 1607120140103056  328
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 (  11   جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة    اللغة العربية             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 
 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة ع :ــــــابــــت                                                                        

  رشا احمد عكاشه عبد العزيز الشربينى 1607120150101867  329
 

يلشيماء حسن بدوى عبد الحميد قند 1607120150102331  330    
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 (  12   جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة    اللغة العربية             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس م االكاديمى الرق 

 
 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة ع :ــــــابــــت                                                                        

   محمد حافظ امام حافظ مصطفى 1607120130102312  331

ضىمحمد فتوح الصاوى را 1607120130102322  332    

   منار محمد مختار محمد سليمان 1607120140103161  333

  هاجر كمال السيد ابراهيم االبيارى 1607120140103191  334
 

   وفاء فرج محمد عبد السالم يوسف 1607120140103203  335

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

د صالحاسماء عادل خميس محم 1607120140102986  336    

  حسناء احمد احمد ابراهيم جبر 1607120140103041  337
 

   سماح بسيونى السعيد عبد ربه رمضان 1607120130102287  338

   عبد هللا محمد على عبده 1607120140103089  339

   على السعيد جاب هللا السعيد 1607120140103097  340

 جطـــــالب باقـــــــون لالعـــــادة ثانية من اخلار 

+ االدب المقارن + تاريخ 7النحو والصرف   عمار ياسر عبد الحميد عبد السالم 1607120110101009  341
+ ادب 8النحو والصرف  مصر الحديث+

مصر االسالمى + النقد االدبى الحديث + 
 الشعر الحديث

 طـــــالب باقـــــــون لالعـــــادة  فرصة سادسة من اخلارج 

ود مصطفى محمد مصطفى شهابمحم 1607120090100748  342 تاريخ مصر الحديث + ادب مصر االسالمى   
من االيوبيين الى المماليك + نقد ادبى 
حديث+ فقة اللغة + شعر حديث + ادب 

3مصر االسالمى حتى العصر الفاطمى س  
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 م                  جلنة رقم  ) (1985ئحة ال             قسم اللغة العربية     ) انتساب(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج ثامنةفرصة  ادةــــــــــلالع طالب باقون

 
 الشعر العربى الحديث    هدى سعد السيد احمد عبد القادر 1607120070100443

 من اخلارج فرصة تاسعة ادةــــــــــلالع طالب باقون

 نحو وصرف   ةيوسف طلح ةنعيمه وجي 1607120060100303 

 من اخلارج فرصة خامسة عشر ادةــــــــــلالع طالب باقون

 
 الشعر العربى الحديث    نجالء عبدالصمد محمد مسحل 1607119990100003
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 (  13 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                             اللغة االجنليزية قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

عوض هللا سالمه غبلاير ابانوب 1607120160102922  361   
 

   ابتهال ابراهيم محمد ابرهيم عبد الرحمن 1607120160100928  362

  ابراهيم السيد على متولى 1607120160100517  363
 

 النقد االدبى والتطبيقى   ابراهيم رجب ابراهيم ابراهيم عبدهللا فرج 1607120160100779  364

البرىاحمد حامد احمد محمد على  1607120160101135  365  ادب امريكى + الرواية   

   احمد حمدى طه محمد البيومى 1607120160101329  366

   احمد سعد عبدربه المالح 1607120160100764  367

  احمد عادل مصطفى محمد الفقى 1607120160101006  368
 

   احمد عبد الكريم محمد رجب محمد عبدربه 1607120160100207  369

حمد الششتاوىاحمد محمد م 1607120160102925  370    

  احمد محمد محمد محمد بهجات 1607120150100916  371
 

 الرواية  احمد ناصر السعيد عباس عبد الحميد 1607120150102306  372

  اسراء السيد طه مصيلحى جمعه 1607120160101414  373
 

   اسراء سعد الدين محمد سليمان 1607120160101103  374

حمد علىاسراء شاكر ناجى م 1607120160100849  375  النقد االدبى والتطبيقى  

   اسراء مجدى السيد على مصطفى البسيونى 1607120160101170  376

 النقد االدبى والتطبيقى  اسالم جمال احمد حسانين عبد العال 1607120140102213  377

   اسالم خالد السيد بسيونى على الفار 1607120150100184  378

عزيز يونساسالم مديح عبد ال 1607120160102926  379  النقد االدبى والتطبيقى  

   اسماء احمد امين فتح هللا زياده 1607120160100718  380

   اسماء احمد محمد عبدهللا ابوزيد 1607120160101209  381

   اسماء حسن صالح الرفاعى 1607120160102927  382

   اسماء طاهر عبد الحميد عطا النجار 1607120160102464  383

سماء عبد الباسط رشاد محمد عرفها 1607120160102928  384    

   اسماء عبد الجواد سعد عبد الجواد سعد 1607120160102155  385

  اسماء عبد الحميد عبد الحميد على سليم 1607120160102653  386
 

 ادب امريكى  اسماء عبد هللا محمد عيسى هيكل 1607120160101349  387

 17،16+ مسرحية ق 18،17شعر ق   اسماء عبد المجيد على الحالج 1607120160100829  388

   اسماء فواد احمد عبد الوهاب القاضى 1607120160101199  389

   اسماء محمد شوقى عطا هللا 1607120150101396  390
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 ( 14 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  اسماء محمد مصطفى على سالمه 1607120160101463  391
 

 اعمال السنة   اسماء محمود عبد الراضى القللى 1607120160102929  392

  اسماء ممدوح محمد سالمه 1607120160100770  393
 

   اسماء ياسر عبدالحميد احمد محمد 1607120160101171  394

   اسماء يوسف ابراهيم شلتح 1607120160100976  395

   اسماعيل احمد اسماعيل محمد اسماعيل 1607120160101215  396

   اسماعيل اسامه اسماعيل محمد النجار 1607120160102265  397

  االء على احمد االباصيرى حمامو 1607120160101200  398
 

   االء كرم عبد الفتاح محمد رجب 1607120160100882  399

   االء منصور ممدوح منصور على 1607120160100430  400

  الزهراء عبدالناصر احمد عبد اللطيف 1607120160100991  401
 

   امانى عبيد عباس جبريل 1607120160100539  402

  امانى محب شتا على عواض 1607120160100933  403
 الرواية

   امل احمد رزق المتولى محمد 1607120160101116  404

حمد عبد المنعم الخفهامل اشرف م 1607120160101290  405    

   امل رمضان على غازى رزقه 1607120160101972  406

 ادب امريكى   مغاورى ابو اليزيد السيدامل سمير  1607120160100953  407

   امل محمود بسيونى حسن عبيد 1607120160100889  408

   امنيه دياب محمد على البرى 1607120160101278  409

حلمى طه الصعيدى اميره احمد 1607120160102932  410  ادب امريكى لغويات وصوتيات +  

   اميره اسامه رشاد محمود صالح 1607120160100435  411

   اميره حمدى ابراهيم فهمى 1607120160100851  412

   اميره عادل على شاهين 1607120160103243  413

   اميره عبد الحكيم عبد الهادى سيد احمد 1607120150101483  414

   اميره عفيفى رمضان العمروسى 1607120160100080  415

  اميره كامل زكريا رزق الفخرانى 1607120160102214  416
 

   انجى محمد فريد قطب ابراهيم ابو حالوه 1607120160100805  417

   ايمان السيد محمد رمضان حجاج 1607120160100869  418

   ايمان حسين عبدالمولى حسين خضر 1607120160100992  419

   ايمان سعد حجازى محمد 1607120160100871  420
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 (15 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ايمان سمير محمد بسيونى طلحه 1607120160100993  421
 

ن شوقى محمد عبد هللا الطباخايما 1607120160101859  422    

  ايمان صبرى مروان محمد مروان 1607120160100852  423
 

   ايمان عادل مصطفى محمد الشيخ 1607120160100631  424

   ايمان عبد الحكيم عبد الرازق سليمان 1607120160101027  425

   ايمان نصر الدين جواهير حسن 1607120150100355  426

بو اليزيد ابو اليزيد ابراهيم العسكرىايه ا 1607120160100806  427    

  ايه احمد جالل عبدالغنى محمد راشد 1607120160100807  428
 

 النقد االدبى والتطبيقى  ايه اسعد مسعد حسن على الديبانى 1607120160101183  429

   ايه اشرف احمد عطيه 1607120160102234  430

  ايه سمير على الغول 1607120160102933  431
 

 النقد االدبى والتطبيقى  ايه سمير محمد على عبيد 1607120160101192  432

  ايه شحاته السيد محمد ابوشعيشع 1607120160101172  433
 

   ايه صابر على على ضيف هللا 1607120160101202  434

   ايه صالح ابراهيم محمد الحلوانى 1607120160100713  435

ابو كاملايه عبد الحميد سعد عبد الحميد  1607120160100731  436    

   ايه عبده محمد عبده مطاوع 1607120150100080  437

   ايه على ابو المجد عبد الستار ادريس 1607120160100844  438

   ايه فتحى السيد الندرى 1607120160100692  439

 النقد االدبى والتطبيقى  ايه محمد ابراهيم الدسوقى عبده سعودى 1607120160101365  440

ه محمد على احمد عبد هللااي 1607120150100289  441    

   ايهاب محمد مسعود محمد عيسى 1607120160101353  442

   ايهاب مصطفى محمد حفنى حماد 1607120160100011  443

   بسمه ابراهيم محمد الشربينى احمد 1607120160100396  444

   بسمه السعيد عبد الحميد مصباح غازى 1607120160101248  445

حمد صالح محمود بازينهبسمه م 1607120160102934  446   
 

   بسمه نشات الحسين مصطفى احمد 1607120160101313  447

   تسنيم بديع محمد عبداللطيف 1607120160101143  448

   تسنيم محمد فوزى قطب محمد 1607120160101294  449

   ثريا احمد محمد احمد ابراهيم مدين 1607120160100801  450
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 (16 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                اللغة االجنليزية               قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ثريا المتولى عبد العزيز المعداوى عجور 1607120160101078  451
 النقد االدبى والتطبيقى

   ثريا مصطفى عبد المنعم مصطفى 1607120150100947  452

  جهاد محمد محمد زكريا بطاح 1607120160100168  453
 

   جيهان فوزى عبد العزيز فهمى الديهى 1607120160100861  454

   حسناء عبد السالم على محمود النجار 1607120160101258  455

   حسناء كمال على محمد راشد 1607120160100772  456

   حسين اشرف محمد على حسنين 1607120160100281  457

  حسين عادل لطفى عبد الحميد ابوحوه 1607120150101007  458
 

   حنان احمد محمد محمد على 1607120160100831  459

   حنان عاطف محمد محمد الشربينى 1607120160101473  460

  خلود خالد محمد كمال صابر عبدالدايم 1607120150100337  461
 

   دعاء نجيب عباس حسن البيطانى 1607120160100584  462

  دينا ابو الفتوح محمد مرسى حسن 1607120160101437  463
 

   دينا عبد هللا احمد عرجاوى 1607120160102302  464

   دينا عبد هللا ايوب زغلول 1607120150101493  465

   دينا محروس بسيونى على ابو االسعاد 1607120160101824  466

   دينا محمد احمد البندارى محمد على 1607120160100306  467

   رانيا جمعه مسعود محمد شحاتة 1607120160100590  468

   رانيا مصطفى كمال محمد متولى 1607120160101941  469

   رباح على نصر على حمد 1607120160101780  470

   رنا احمد سعيد احمد بدير 1607120160102313  471

 حضارة انجليزية   رنا ايمن محمد حمزاوى 1607120160100688  472

د السيد ابو العينينرنا مجدى محم 1607120160101094  473    

   روان عبد المجيد ابراهيم عالم 1607120160101222  474

   روضه عبد العاطى ابو زيد احمد طه 1607120160100883  475

  ريهام احمد شوقى محمد عماره 1607120160100436  476
 

   ريهام رضا السعيد على مشعل 1607120160102710  477

واد عبد الرحمنريهام عزت عبد الج 1607120160100895  478    

   ريهام عماد زكريا محمد الخامى 1607120160100996  479

   ريهام محمد شحاته الشامى 1607120160101836  480
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 ( 17جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  قيعالتو مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ريهام محمد عبد السالم غنيم 1607120160101033  481
 الرواية

   زينب خالد السيد على ابراهيم 1607120150101112  482

  زينب صبرى ابراهيم المنشاوى 1607120160101466  483
 

   زينب عبدهللا رمضان ابراهيم طه 1607120160101003  484

رحمنزينب مصطفى محمد عبدال 1607120160102953  485    

   زينب يوسف محمد منصور 1607120160101441  486

   ساره السيد عبد المنعم محمد 1607120160102532  487

  ساره عبد السالم حسن عبد العليم 1607120150101069  488
 ادب امريكى

   ساره عبد الهادى احمد محمد الحلو 1607120160100481  489

   ساره عبدالعزيز فهيم على 1607120160100440  490

  ساره قدرى نعمان النزهى 1607120160100065  491
 اعمال السنة

   ساره ناصر ابراهيم حسين الشامى 1607120160101042  492

  ساره واصف محمد محمد بسيونى 1607120160101407  493
 

 18،17شعر ق   ساره ياسين محمد البيومى السعداوى 1607120150100749  494

يدسالى فوزى محمد فا 1607120160100728  495    

   سعاد ابراهيم محمد شرف موسى 1607120160100636  496

   سلمى محمد كامل عبد الهادى السكرى 1607120160101086  497

   سلمى محمد مهدى محمد مصطفى دراز 1607120160100774  498

   سماح عادل العربى محمد مرزه 1607120160101235  499

   سمر عمرو محمد سامى بكر 1607120160100962  500

   سمر محمود احمد على عطيه 1607120160100400  501

   سمر محمود شكرى محمد السماك 1607120160100307  502

   سمر ناجى عبد المومن رزق اسماعيل 1607120160100884  503

   سميحه محمد رياض محمد عبدالغفار 1607120160100169  504

   سميره رضا السيد احمد محمد 1607120160101099  505

  سهر سعد السيد سعد 1607120160100955  506
 

   سونيا ربيع فتحى محمد شرف 1607120160100604  507

   سيف حسام الدين زكريا خليل دراج 1607120160101319  508

   شروق احمد عبد اللطيف احمد حسن 1607120160101087  509

   شروق حسنى محمد محمد درويش 1607120160101841  510
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 ( 18جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة               اللغة االجنليزية                قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  شفاء عبداللطيف عبدالحميد البربرى 1607120160102937  511
 

   شيماء خالد ابراهيم محمد اسماعيل 1607120160102939  512

محمد افندى شيماء خالد 1607120160100756  513   
 لغة اوربية ثانية 

   شيماء خميس ابراهيم خليل الشافعى 1607120160102525  514

   شيماء رجب نصر ابو الخير القاضى 1607120160101499  515

   شيماء رضا العزيزى محمد مقلد 1607120160100833  516

   شيماء سمير محمد الطباخ 1607120160100089  517

د الروف مصباح محمود بركهشيماء عب 1607120160101467  518   
 الرواية

   شيماء عبد هللا سليمان المغازى 1607120160101106  519

   شيماء عبد هللا عبد هللا عبد الحميد سعد 1607120160101305  520

  شيماء على عبد الكريم بسيونى عبد الجواد 1607120160100890  521
 

   شيماء محمد مسعود حامد 1607120160102154  522

  شيماء نجاح الششتاوى الطنطاوى تركى 1607120160101237  523
 

   شيماء هاشم احمد هاشم السيد 1607120160101045  524

   صفاء احمد محمد احمد عويضه 1607120160100605  525

   عبد الرحمن جمال عبد الحميد مرسى 1607120150100138  526

   عبد هللا محمد عالء الدين على محمد بدر 1607120150101001  527

   عبدالعظيم رمضان السعيد الحارس 1607120160102941  528

   عفاف محمد يونس محمود حسن عرفه 1607120160102598  529

   عال ابراهيم عبد العزيز التراس 1607120160101043  530

   عال الحسينى عبد الفتاح محمد احمد 1607120160101108  531

   عمر فتحى السعيد سالم عبد السيد 1607120160100924  532

   عمرو اسامه فواد حسن متولى شيحه 1607120150102374  533

   غاده رجب عبدالفتاح ابراهيم شهاب الدين 1607120160101205  534

   غاده طاهر احمد المرسى نيل 1607120160101157  535

  غاده محمد السيد ابراهيم تراب 1607120160101383  536
 

   غاده محمد على سيداحمد المقدم 1607120160101378  537

   فايزه احمد حنفى راشد احمد 1607120160100598  538

   فرج مسعد فرج الطويل 1607120160101269  539

   فريده فتح هللا عبده قرمان 1607120160100721  540
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 ( 19 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس ى الرقم االكاديم 

  فوزيه عبد الحكيم حسن ابو المكارم 1607120160101530  541
 

   كامل حسن كامل حسن جاويش 1607120160102969  542

  كريم احمد عبد الحميد امين شتا 1607120160100907  543
 

   الميس وائل سمير احمد الديب 1607120160100975  544

   لميس خالد عبدالرحمن عبدالحميد 1607120160101233  545

   لورينا حسنى عبدالستار درويش 1607120160100853  546

   ليلى ابراهيم على كامل حسبو 1607120160102942  547

  ليلى فوزى عبدالحميد على العبد 1607120160102943  548
 

   محمد رضا محمد محمد فايد 1607120160100258  549

بيه نور السيد البالطمحمد زكريا ن 1607120160100406  550    

  محمد عادل عبده راشد 1607120160102944  551
 

   محمد محمد عبدالغنى محمد بركات 1607120150101178  552

  محمد يسرى على عمر 1607120160101128  553
 

   محمد يسرى مرسى سيداحمد فياله 1607120140102212  554

 النقد االدبى والتطبيقى انجليزية + حضارة  محمود الباز عبد الحى السيد 1607120160101330  555

 الرواية + النقد االدبى والتطبيقى  محمود سعد السيد احمد 1607120150100471  556

   محمود محروس على بيلى منيسى 1607120160100921  557

   مرفت عالء حسنى حسن عطاهلل 1607120160101428  558

   مروه سامى موسى محمد عويس 1607120160100854  559

   مروه عالء عبدالفتاح مرسى غانم 1607120160100348  560

   مريم صبحى محمد محمد الخواجه 1607120160100607  561

   مريم عاطف سعد عبد الحى عبد الباقى 1607120160101206  562

   مصطفى ابراهيم السيد ابراهيم عزام 1607120160101372  563

   مصطفى محمود ابراهيم محمود 1607120160101125  564

   منار على محمد احمد سليمان 1607120160100479  565

  منه ابراهيم محمد محمد احمد المسعد 1607120160101293  566
 

   منه هللا اسامه مختار محمد احمد جبر 1607120160101208  567

   منى خميس ابراهيم عسكر 1607120160100999  568

   منى عواد عبد الفتاح خميس عواد 1607120160101000  569

   منى وائل المحمدى المصرى 1607120160101315  570
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 ( 20 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  مها محمد حمزة ابراهيم زقزوق 1607120160102197  571
 

   مى العربى احمد الجزار 1607120160100846  572

  مى جمال عبد هللا يوسف عمرو 1607120150100990  573
 

   مى رضا عبدالحى احمد المعداوى 1607120150100348  574

   مياده ماهر عبد الهادى ابراهيم 1607120160100342  575

   مياده محمد السيد محمد قدره 1607120160102656  576

عبد المرضى سليمميرفت وحيد  1607120160101328  577    

  مينا كيرلس سعد عوض هللا 1607120160100125  578
 

   ناديه على منصور على محمد 1607120160102948  579

   ناديه مصطفى عيسى مصطفى تمراز 1607120160103232  580

  ناصر السيد محمد محمد حنفى 1607120150100224  581
 

   نجاه ابراهيم على ابراهيم 1607120160101493  582

  ندا على السيد حسن عبدالقادر 1607120160101234  583
 

   ندى فتح هللا شاكر عبد الستار فتح هللا 1607120150100539  584

   ندى متولى عباس السيد مرجان 1607120160101489  585

   نرمين ناصر محمد صالح الصاوى 1607120160101119  586

   نرمين يوسف على الطباخ 1607120160100958  587

   نسمه جميل شعبان عبد الحميد 1607120160102228  588

   نشوى نصر سعد نصر الشيخ 1607120160100171  589

   نعمه عبد الهادى عبد المنعم القاضى 1607120160100582  590

   نعمه لبيب محمد سالمه 1607120160102309  591

   نها محروس عبد الحميد الشيمى 1607120160101211  592

تولى احمدنهال انور م 1607120160100492  593    

   نهال كمال محمد مصطفى غنيم 1607120160100836  594

   نوال السيد فواد مصطفى ابوعرب 1607120160100758  595

  نورا مصطفى عبدالفتاح محمد طاهر 1607120160102261  596
 

   نوران حسنى بدوى عاشور 1607120150101394  597

   نورهان سليمان عبد الشافى بعويش 1607120160101379  598

   نيره كارم محمود عباس اسماعيل 1607120160102597  599

   هاجر حمدى قطب يونس 1607120160100818  600
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 (21جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    اللغة االجنليزية                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  هاجر محمد عبد الحميد عبد الحليم عبد اللطيف 1607120160100944  601
 2س لغة اوربية ثانية

   هاجر محمد فتوح السيد النوسانى 1607120160100349  602

  هاله محمد صبرى شلبى شاهين 1607120160102255  603
 

   هبه محمد محمد عطيه الدسوقى 1607120160102950  604

راهيم عطيههدى شحاته السيد اب 1607120160100834  605    

   هدى وليد محمد محمد السعدنى 1607120160100880  606

   هدير ثروت احمد عبد اللطيف عجالن 1607120160100891  607

  هدير عبد الفتاح احمد محمد يوسف 1607120160101044  608
 

   هدير مبروك صالح محمد مبروك 1607120160100966  609

هيمهدير محمد على محمد ابرا 1607120140101275  610    

  همس محمد عبد الصمد محمد الشامى 1607120160100881  611
 

 الرواية  هند رمضان السيد محمود رشوان 1607120160101156  612

  هند عبد السالم السيد النجار 1607120160102951  613
 

   هند محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1607120160101038  614

ى الريسوالء اشرف عطا هللا بيوم 1607120160102339  615    

   يارا محمد السيد عمر 1607120150100814  616

   ياسر نصر عبد العزيز يونس 1607120160102207  617

   ياسمين السيد محمد مرشدى على 1607120160100725  618

   ياسمين الصغير على احمد سلطان 1607120160100072  619

   ياسمين محمد محمد على الفالح 1607120160100073  620

   يسريه مصطفى محمد عبد الحميد ابو زيد 1607120160101093  621

   يمنى صابر ادهم عطا هللا السعدنى 1607120160102394  622

   يوسف شعبان راشد السيد 1607120160101126  623

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة

   ايمان عبد الفتاح محمود مبروك 1607120140101968  624

الفتاح محمد العيسوىايه شكرى عبد  1607120150102358  625   
 

   رحمه السعيد مرشدى حنفى ابو عيانة 1607120150100153  626

   ساره على حماد ابراهيم 1607120120100762  627

   سلمى سامى احمد هاشم 1607120150100570  628

   ميريهان محمد طنطاوى محمد طنطاوى 1607120150100911  629
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 (  21 جلنة رقم )          ) انتظام (الئحة جديدة         اللغة االجنليزية                      قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

   معالى عبد الحميد عمران داود 1607120140101106  630

سيد احمد وفاء ماهر ابراهيم محمد 1607120130101442  631   
 

 طـــالب باقــون لالعــادة فرصة ثالثة من اخلارج 

 +ترجمة20الحضارة االنجليزية فى القرن الـ  كريمه صالح محمد صالح 1607120110101015  632

 طـــالب باقــون لالعــادة فرصة سابعة من اخلارج 

 لغويات وصوتيات  رجاء احمد محمد زهره  1607120080101311  633
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 م                     جلنة رقم  ) (1985الئحة              قسم اللغة االجنليزية     ) انتظام(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 ة من اخلارجـالب باقــون لالعــادة فرصة سابعطــ

 وصوتياتلغويات   سالى ابراهيم السعيد ابو اليزيد خضر 1607120070100616 

 ة من اخلارجـون لالعـــــــــــادة ثالثة  عشرطــــــــالب باقــــ

 لغويات وصوتيات+  الرومانى + الشعر20ق  رة انجليزيةحضا  محمد جابر ابراهيم محمد خطاب 1607119990100004 

 20رواية  ق  +

 ة عشر  من اخلارجـون لالعـــــــــــادة فرصة سابعطــــــــالب باقــــ 

+ لغويات وصوتيات  الرومانى شعرال+ 20ق حضارة انجليزية   ابراهيم محمد عبد الباقى محمد   

 + النقد االدبى والتطبيقى 
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 ( 22جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    ية                          اللغة االجنليز قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابرار فتحى عبد الرحيم راضى جلهوم 1607120120101761  661
 حضارة انجليزية

   احمد محمد مصطفى قطب المغنى 1607120150102097  662

  اسراء رضا محمد مهران 1607120160102958  663
 + رواية حضارة انجليزية

   اسراء طلعت عيد الصعيدى 1607120160102702  664

   اسماء بهاء الدين كمال محمد السروجى 1607120160102359  665

 ادب امريكى  اسماء جمال عبد هللا زعفان 1607120160102482  666

  اسماء شلبى عطيه الدويحى 1607120160101746  667
 

   االء يسرى زكريا العمرى 1607120160102285  668

   امل ربيع عبد الرازق اسماعيل 1607120160102959  669

  امنيه عبدهللا شحاته رمضان سرحان 1607120150101564  670
 الرواية + ادب امريكى

   ايمان عماد الدين عبدالمنعم ابراهيم البنا 1607120160101963  671

  ايه ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعاطى 1607120160102067  672
 ادب امريكى

   تسنيم محمد محمد احمد سليم 1607120160102961  673

ن محمد احمد الشربينىحس 1607120160102963  674    

   حنان جمعه محمد منشاوى حالوه 1607120160102964  675

   خلود مجدى عبد العزيز عباس 1607120160102965  676

 اعمال السنة  دنيا احمد محمد شعبان 1607120160102200  677

 اعمال السنة  دنيا اسماعيل فتحى السيد الغنامى 1607120160102380  678

ينا طلعت الغريب السيد احمدد 1607120150101793  679  ادب امريكى+ حضارة انجليزية  

   رحاب عطيه عبد الحميد خير الدين 1607120160102967  680

   روضه عبد المنعم احمد السعيد الجمل 1607120160102257  681

 الرواية + لغويات وصوتيات  روفيده جالل على حواس 1607120160102216  682

كامل محمود ابراهيمريم سمير  1607120160102590  683    

  ريهام حموده رجب عبد الحميد المحالوى 1607120160102466  684
 

 مقال  زكريا عبد المجيد محمد عجميه 1607120150102233  685

   زينب عبد الفتاح احمد عبد الكريم 1607120160102099  686

   سناء محمود انور صادق محمود ابو النضر 1607120160101838  687

   شروق عادل محمود الغايش 1607120160102970  688

   شوقى حسن شوقى حسن الحلوانى 1607120160102401  689

  شيماء فتحى عبد الفتاح محمد كروان 1607120160102203  690
 الرواية + ادب امريكى
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 ( 23جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    ية                          اللغة االجنليز قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   صبرى رضا عبد العزيز احمد 1607120150102421  691

   عبير محمد ابوالمكارم عبدالرازق فريج 1607120150101736  692

   عمرو فتحى محمد عبد العال 1607120150102132  693

 نجليزيةحضارة ا  عيناء صبرى محمد عبدالرازق 1607120160102538  694

  فيفى عاطف فتح هللا الجمل 1607120160102553  695
 ادب امريكى

   لمياء جمال شعبان عرجاوى عاشور 1607120150101661  696

 2س الرواية  لمياء ناصف عبد العزيز محمد بيلى 1607120160102017  697

  ماجده شكرى ابراهيم محمد ابوعمو 1607120150102232  698
 ى والتطبيقىالنقد االدب+ حضارة انجليزية

   محمد سعد فتح هللا على 1607120150101979  699

  محمد نصر السيد محمود 1607120160102415  700
 

 النقد االدبى والتطبيقى  مروه عماد بسيونى الشوادفى 1607120150101752  701

   مروه محمود توفيق السيد 1607120150102214  702

برهامىمصطفى محمود رسمى اسماعيل ال 1607120160101879  703  الرواية  

   منى احمد محمد عباسى 1607120160101526  704

   منى قطب بدير احمد الديب 1607120150102117  705

 الرواية  نداء حسين السيد غازى مصطفى 1607120150101738  706

   نهله عبد المحسن احمد محمود ابوعاليه 1607120160102974  707

ى توفيق عثماننوران عبد المنصف المحمد 1607120160101978  708    

 الرواية  وليد محمد عيسوى محمد القصاص 1607120150102287  709

 النقد االدبى والتطبيقى  ياسمين محروس شفيق ابراهيم محمد 1607120160102515  710

 يـاــؤهالت علــــالب مـــــط

   اسالم محمود عبد الهادى محمد 1607120160102977  711

ى شرف الدين ابراهيمحنان صابر عل 1607120160103260  712    

   شريف عبد المنعم محمد ابراهيم 1607120160102976  713

 طـــــالب باقـــــــون لالعـــــادة فرصة ثانية من اخلارج 

غياب جميع الفرقة الرابعة  +) المسرحية ق   اسالم سعد محمد الخولى 1607120090101515  714

+ حضارة 3+ الراوية س3س 17، 16

 + لغويات وصوتيات( انجليزية + شعر
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 م                     جلنة رقم  ) (1985الئحة              اللغة االجنليزية     ) انتساب(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج باقــــــــون لالعادة  فرصة عاشرةطــــــــالب 

 نقد ادبى وتطبيقى+  لغويات وصوتيات مفصول تجنيديا احمد صالح محمد سليمان الديب 1607120020100056 
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 ( 24 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    ية                          اللغة الفرنس قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم رافت شوقى على ابراهيم 1607120160100401  721
  19نثر ق 

نديلابراهيم محمد على ابراهيم ق 1607120160102732  722    

  احمد حامد عبدهللا عبدالرحمن كرسون 1607120150101444  723
 19رواية ق 

 ترجمة فرنسية   احمد عبد العزيز شرفاد نويجى 1607120160100009  724

   اسراء ابراهيم عبد النبى حسين زيان 1607120160100714  725

 2دراسات لغوية س +19نثر ق   اسراء احمد عبد اللطيف محمد محمد عتمان 1607120160100356  726

   اسراء السيد عبد العظيم حسين المواردى 1607120160102548  727

  اسراء حمدى مرزوق عيد 1607120160100717  728
 

 + شرح النصوص الفرنسية19رواية ق   اسراء حمدى مصطفى غازى 1607120130102084  729

   اسراء صبرى محمد فرج 1607120160101139  730

كرم عبد الفتاح محمد عيسى اسراء 1607120160101874  731   
 

   اسراء محمد محمد السيد قورة 1607120160101095  732

  اسالم السيد محمد محمد داود 1607120150100034  733
 ترجمة فرنسية +19رواية ق 

   اسماء دسوقى جاد المولى الدسوقى 1607120160100978  734

   اسماء سمير سعد على الشيخ 1607120160101821  735

   اسماء طارق السيد على شهاب الدين 1607120160100866  736

   اسماء عادل حسن محمود سالمه 1607120160101036  737

   اسماء عصام ادريس البدوى 1607120160101140  738

 شرح النصوص الفرنسية  اسماء محمد حامد شحاته 1607120160101748  739

   اسماء مصطفى على على زعلوك 1607120160102038  740

   االء عادل عبد اللطيف السيد حسين 1607120160100200  741

   االء عبد الوهاب محمد النمكى 1607120160101871  742

   الزهراء على السيد الشربينى السيد الفرارجى 1607120160101115  743

   السيد احمد الباز السيد الباز 1607120160100374  744

 19نثر ق  + 19رواية ق   السيد عباس السيد راضى 1607120160100740  745

  امال رائد ابراهيم يوسف العبد 1607120160101954  746
 

   امانى اشرف ابراهيم البستاوى 1607120160100421  747

 19رواية ق   امانى رمضان محمد محمد شويل 1607120160101408  748

   امانى صالح عبد اللطيف عبد الحليم 1607120160101104  749

راهيم على فاضلامل ابراهيم اب 1607120160100592  750    
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 (25 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                             الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  امل جمال عبد الروف بيومى سرور 1607120150100312  751
 شرح النصوص الفرنسية

   امل دياب سعد احمد عبد ربه 1607120160102036  752

  امل محمد عمر عبد الصمد 1607120160102059  753
 

   امنيه ماجد محمد ابوالخير 1607120160100804  754

   اميره السيد كامل الشربينى ابراهيم 1607120160102717  755

   اميره السيد محمد حماده 1607120160101368  756

محمد عبد الرحمناميره حماده محمد  1607120160101809  757    

  اميره سعد على جمعه 1607120160100767  758
 

   اميره سعد مبارك على مبارك 1607120160102794  759

   اميره سمير محمد ابراهيم نصير 1607120160101878  760

  اميره شوقى مصطفى محمد البنا 1607120160100567  761
 

 المسرح العالمى   اميره هاشم درويش السيد عبد الكريم 1607120160101341  762

  اميره يونس فتحى بهيج 1607120160100344  763
 19رواية ق  + المسرح العالمى

   ان عماد صبرى جرجس 1607120160101307  764

   انغام محمد عبدالمقصود احمد الشحات 1607120160101141  765

 مىالمسرح العال +19رواية ق   اهداء عبدالناصر محمد حسن جميعى 1607120150100833  766

   ايمان ابراهيم فرحات سليمان محمد الجداوى 1607120150100724  767

   ايمان السعيد محمد عبد الحميد عبدربه 1607120160100894  768

   ايمان رمضان مصطفى عامر 1607120160102427  769

 اللغة االوربية   ايمان عبد العال عبد المنعم مرسى عبد العال 1607120160100150  770

   ايمان عزت عبد اللطيف ابراهيم الروينى 1607120160102019  771

   ايناس رياض عبد العزيز على الحداد 1607120160101366  772

   ايناس نبيل مندوه عبد الحميد عكاز 1607120160100811  773

   ايه احمد السيد شاهين محمد عبد الرحمن 1607120160102552  774

دينايه عادل محمد محمد عالء ال 1607120160101810  775    

  ايه على جمعه على احمد الحمامى 1607120160102379  776
 المسرح العالمى

   ايه على محمد عمر السنور 1607120150100648  777

   ايه عماد سعد ابو طويله 1607120160100748  778

 ترجمة فرنسية +19رواية ق   ايه محمد عبدالفتاح بدير السيد 1607120160101142  779

ه محمود جبر على سليماي 1607120160100304  780  19نثر ق   
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 (26جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                              الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ايه محمود عبد النبى محمود غنيم 1607120160102535  781
 

يه مسعود محمد السيد علىا 1607120160100305  782    

  ايه وائل حسين جامع ابونصره 1607120160102795  783
 

 ترجمة فرنسية  ايه يحى عوض حسن سالم 1607120160100618  784

   بسمه على احمد احمد وفا 1607120150102228  785

   تغريد سمير عيسى محمد عيسى 1607120160101185  786

حمن عبد الفتاح المندوهجيهان اشرف عبد الر 1607120160100480  787  شرح النصوص الفرنسية  

  حسام مجدى الشحات عبدهللا غزى 1607120160101178  788
 مسرح عالمى

   حسام مسعد عبد العزيز عبد المقصود 1607120160100562  789

   حسناء عصام احمد السيد احمد السحيمى 1607120160100417  790

يالنىحماده عبد الخالق رشاد ك 1607120160101431  791   
 المسرح العالمى +19نثر ق 

   حنان عماد محمد احمد عبده 1607120160103246  792

  حنان محمد متولى محمد احمد 1607120160101098  793
 

   داليا كامل احمد النزهى 1607120160101755  794

 ترجمة فرنسية  دعاء جمعه محمد رزق رمضان 1607120150101422  795

حسن محمد الخولى دعاء شعبان 1607120160101835  796    

كامل بدراندعاء شعبان  1607120160102355  797    

 19نثر ق   ذكرى اشرف يوسف محمد عبدالعاطى 1607120160101452  798

   رانيا سعد حسن عون ابومنصور 1607120160102514  799

   رضا صفوت السيد عيسى 1607120160101144  800

اوىرهام احمد السعيد محمد البدر 1607120160101032  801  19نثر ق   

   روان سعيد محمود عبد الجواد محمد 1607120160101909  802

   ريحاب فوزى امين غيطانى 1607120160100755  803

 19نثر ق   ريهام رفعت محمد حسن 1607120160101166  804

 19رواية ق   ساره احمد رافت محمد احمد كسر 1607120160101034  805

  ساره على محمد عيد 1607120160100838  806
 

   ساره عونى عبد الونيس محمد جربيع 1607120160101577  807

 19نثر ق   ساره فضل رمضان محمد على 1607120160102009  808

 شرح النصوص الفرنسية  ساره ماهر عبد الرشيد السيد خفاجى 1607120160102481  809

   ساره محمد عبد الفتاح السيد عمر 1607120160101647  810



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

33 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 27 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                              الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ساره مصطفى عبد الروف محمد حسن 1607120160100485  811
 

 19نثر ق   ساره يحى عبد الفتاح محمد رحيم 1607120160102797  812

  سعاد ابراهيم السيد سيداحمد هيكل 1607120160102199  813
 

   سعاد عادل قدرى المكاوى 1607120160100271  814

   سعيده مدحت عبدالهادى غازى الخولى 1607120160100293  815

   سلمى عبدهللا عدالن سليمه 1607120160100893  816

   سمر احمد محمد احمد عبدالحليم 1607120160100937  817

على ابراهيم عبدالحافظ سمر 1607120160100977  818   
 19ق حضارة فرنسية

   سها على احمد محمد سعده 1607120160101461  819

   سومه عبدالجليل فتحى القاضى 1607120160101494  820

  سومه على على محمد منصور 1607120160100308  821
 

   شاهندا محمد عبدهللا احمد مصطفى طه 1607120160102576  822

ده شرف الدين السيد محمد شرف الدينشاهن 1607120160101118  823   
 

   شريف امير جمال دقرن 1607120160100919  824

   شيماء السيد عبدالحميد عبدالحميد غلمش 1607120160102346  825

   شيماء الشحات عبدالغنى سالم محمد 1607120160101148  826

   شيماء حامد محمود حامد 1607120160100326  827

فتحى احمد السيد محمدشيماء  1607120130100057  828    

   صابرين محمد فضل طمان 1607120160102468  829

   صباح سعيد على ابو شاهين 1607120160101338  830

   صالح محمد السيد السيد النحاس 1607120160100765  831

   ضحى احمد محمد الغنيمى 1607120160101318  832

 مة فرنسيةترج  عبد هللا محمد اسماعيل ابراهيم 1607120150100195  833

   عبير رشاد شحاتة محمود احمد 1607120160100997  834

   عتاب هنداوى عبد الحليم هنداوى 1607120160102227  835

  عرفه على عرفه على حسين 1607120160102798  836
 

   عزه السيد عبدالدايم لبيب 1607120160101488  837

   عزه عاطف حسن عبد السالم حب هللا 1607120160100577  838

   عزيزه محمد عبدالمجيد موسى 1607120160101778  839

 شرح النصوص الفرنسية +19شعر ق   عطاف عبد هللا السيد محمد احمد 1607120160100502  840
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 ( 28جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                              الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  غاده ماهر احمد الزعيم 1607120150100839  841
 19رواية ق 

 19نثر ق  +19رواية ق   غاده يونس محمد امين عبد العزيز 1607120160101035  842

  فاتن السيد خليفه مصطفى جبر 1607120160100181  843
 شرح النصوص الفرنسية

د الوهابفاتن منير عبد السميع عب 1607120160100998  844    

   فاطمه احمد المتولى المتولى الشربينى 1607120160101475  845

   فاطمه السيد المتولى السيد احمد فلفل 1607120160101089  846

   فاطمه جمال عبدالحى البسطويسى 1607120160101173  847

  فاطمه جمال يوسف يوسف محمد 1607120160101075  848
 

احمد محمود فاطمه جمعه يوسف 1607120160102497  849    

   فاطمه عبد الحليم ابو زيد عفيفى 1607120160102176  850

  فدا اشرف عبد الفتاح المشد 1607120160100753  851
 

 19رواية ق   فوزيه يوسف محمد حامد ضاهر 1607120160100716  852

  كريمه السيد السيد البسيونى موسى 1607120160100532  853
 شرح النصوص الفرنسية

 المسرح العالمى  لبنى عبدالعزيز مصطفى الشاملى شلبى 1607120160100221  854

   لمياء جمال محمد فهمى ابو النضر 1607120160101347  855

   ليلى ناجى حسن ابوالمجد شرشير 1607120160100578  856

   ماجده السعيد محمد على دردره 1607120160101179  857

 نسيةترجمة فر  محمد ابراهيم رجب محمد 1607120150100694  858

 شرح النصوص الفرنسية +ترجمة فرنسية  محمد اسامه محمد الصعيدى 1607120150100898  859

   محمد السيد محمد محمد شرف الدين 1607120160101335  860

   محمد صالح ابراهيم عتمان 1607120150100238  861

   محمد مصطفى محمد العربى احمد حماد 1607120160101340  862

ود على عبد الحميد عبد النبىمحم 1607120160102860  863    

 19نثر ق   مروه وجيه عبده محمد عيد 1607120160101101  864

 19رواية ق   مريم اسامه احمد محمد 1607120160100719  865

  منار انور عبد الغفار ايوب 1607120160101757  866
 المسرح العالمى

   منار خالد السيد عبدالرازق السيد 1607120140101832  867

   منال عزت محمود محمد البربرى 1607120160100940  868

 المسرح العالمى  منه هللا حسن عبد العزيز مصطفى الريفى 1607120160102334  869

 ترجمة فرنسية  مى ابراهيم محمد ابراهيم دياب 1607120160101458  870
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 (29جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                              الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  مى اسماعيل اسماعيل طه الروينى 1607120160102477  871
 

   مى عادل حسب هللا عيد مصطفى 1607120160100956  872

  مياده السعيد عبد الجليل محمد ايوب 1607120160100580  873
 

د مصطفى مصطفى عبد الفتاحميرنا السي 1607120160101462  874    

نانسى اشرف سيف النصر يوسف سيف  1607120160101459  875
 النصر

 ترجمة فرنسية 

   ناهد محمد عبد هللا صالح فرج 1607120160100814  876

   ندا مصطفى محمد على الصعيدى 1607120160101460  877

  ندى خالد عبد هللا منصور 1607120160100309  878
 

   ندى محمد رمضان عبدالعاطى فرج 1607120160100873  879

 شرح النصوص الفرنسية + المسرح العالمى  نرمين سمير احمد احمد المالح 1607120160101571  880

  نسرين خميس محمد مسعد زعيتر 1607120160100581  881
 

   نوال ابو الفتوح مصطفى يوسف داود 1607120160102792  882

شاهين نوره محمد محمود حسن 1607120160100088  883   
 المسرح العالمى

نورهان بسيونى خليل عطيه محمد  1607120160101862  884
 النحراوى

  

   نورهان طارق شاكر احمد بدوى 1607120160101046  885

   نورهان عادل جالل عبدالجواد االخريطى 1607120160100817  886

   نورهان عبد الوهاب انور عبد المقصود 1607120160100973  887

   هاجر محمد السيد العشرى 1607120160101346  888

   هدير محمد حمد السيد محمد الطيب ابوكيلة 1607120160100820  889

   هند احمد عبدالحميد حمدان 1607120160102022  890

   هند محمد كمال عبد المنعم 1607120160100589  891

   ورده رمضان ابوالعباس عبد القادر 1607120160102498  892

فاء طه محمد ابراهيم منتصرو 1607120160100875  893  شرح النصوص الفرنسية +المسرح العالمى  

 اللغة االوربية  وفاء عبدالمجيد الشهاوى ابو شعيشع 1607120160100948  894

   وفاء مرسى ابراهيم طلبه الفار 1607120160100583  895

  والء شحاته حسن ابو زالط 1607120160102277  896
 ترجمة فرنسية

   يارا حسن رجب عبده خليل 1607120160100750  897

 المسرح العالمى +19نثر ق   يارا عبد المنعم الخليلى فرج 1607120160102467  898

   يارا عماد السيد ابراهيم شرف 1607120160101092  899

   ياسمين ابراهيم سعد هاشم مصطفى 1607120160100167  900
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 ( 30جلنة رقم )               ) انتظام (دة الئحة جدي                             الفرنسيةاللغة  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ياسمين الشحات عبدالعزيز العفيفى 1607120160100967  901
 

   ياسمين عادل ابراهيم متولى 1607120160100892  902

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

بدالحكيم حسن ابوالمكارماميره ع 1607120150101339  903    

   ايه محمد عبد المنعم ابوزيد 1607120140103239  904

  ساميه مفرح رفعت الدخاخنى 1607120150101936  905
 

   شيماء السيد محمود عبد الهادى رسالن 1607120150100510  906

   شيماء محروس بسيونى ابراهيم الغرباوى 1607120150101027  907

اشرف عطيه عبدالصمد عمير عبير 1607120140100927  908   
 

ناجى على محمد حسن  فرح 1607120130101480  909    

  لبنى عبد العزيز عبد العزيز متولى حجاج 1607120150100302  910
 

   يمنى رمضان عبدالحميد محمد ابوحالوه 1607120150100093  911

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

 المسرح الكالسيكى  حسناء عبدالحميد سيداحمد عبدهللا 1607120130101131  912

 20المسرح ق   فاطمة حماده عبدالرحمن صادق على 1607120120100746  913

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

 مسرح كالسيكى  لمياء ايوب عطيه احمد 1607120110100721  914

حمد شكرى محمد على عطوهم 1607120110100216  915 مطالعة فى نصوص فرنسية + 20شعر ق   
المسرح +شرح النصوص الفرنسية +

+ اعمال السنة + 20+رواية ق الكالسيكى 
 3س اعمال السنة+ + ادب فرانكوفونى 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــالثـة من  اخلارج 

زيز ابوعيسىرباب عبدالجليل عبدالع 1607120120100279  916  20شعر ق + مطالعة فى نصوص فرنسية   
 +شرح النصوص الفرنسية +  20+ نثر ق 

+ اعمال 20+ رواية ق المسرح الكالسيكى 
 السنة 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة سابعـــــة  من  اخلارج 

917  1607120080101871 
 دعاء غازى العقيبى زيتحار

شرح  مطالعة في نصوص فرنسية + 
 النصوص الفرنسية
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 م           جلنة رقم  ) (1985الئحة              قسم اللغة الفرنسية     ) انتظام(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 ة من اخلارجب باقون لالعادة فرصة عاشرطال 

 2س 18،  17االدب الفرنسى ق  د مبروك مسلمأسماء عبدالحمي 1607120050100638 

 من اخلارج عشر ثانيةاقـــــون لالعــــــادة فرصة  طــــــالب ب

+ شرح النصوص الفرنسية+  20حضارة فرنسية ق   دالياجمال محمد سليمان 1607120030100108 

 2س 18، 17ترجمة فرنسية +ادب فرنسى ق 
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 ( 30جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة    ية                          اللغة الفرنس قسم
 مالحظات  وقيعالت مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد سعيد ابراهيم دسوقى حفناوى 1607120160102291  918
 ترجمة فرنسية

   االء رفعت غازى شرف 1607120160102386  919

  االء محمد عبد القوى محمد النجار 1607120160101749  920
 المسرح العالمى

 المىالمسرح الع +19نثر ق   امانى عبدالمطلب حجازى عمر حسين 1607120160102242  921

   اميره خالد عطا هللا عبد المولى السعدنى 1607120160102392  922

   ايمان محمد ابراهيم محمد الصاوى 1607120160101907  923

   خلود صادق عبد الرحيم حامد حمزه 1607120160102558  924

  سلمى حسين محمود محمد عنانى الشامى 1607120160102822  925
 

د محمد فخر الدينلبنى هشام محم 1607120150101514  926  19نثر ق  + 19رواية ق   

 شرح النصوص الفرنسية + المسرح العالمى  محمد ممدوح ابراهيم محمد 1607120160102130  927

  محمد يوسف السعيد محمد فياض 1607120160102823  928
 

 المسرح العالمى +19رواية ق   ناديه عبدالمنعم محمد ابوشوشه 1607120150101511  929

  نسرين نشات محمود ابراهيم محمود 1607120160102013  930
 19نثر ق  +19رواية ق 

 المسرح العالمى +19نثر ق   هبه عبد الستار ابو الفتوح مرسى 1607120160102528  931

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

  حسام مصطفى محمد محمد محفوظ 1607120150102038  932
  19نثر ق 

 ادة فــرصة سادســة  من  اخلارجطـــالب بـــاقـــون لالعـــ 

 اعمال السنة   ايمان عبدالنبى احمد جالل 1607120090101858  933
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 ( 31جلنة رقم )     ) انتظام (       الئحة جديدة االعالم شعبة )عالقات عامة (               قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كاديمى الرقم اال 

  ابراهيم محمد احمد احمد عطا هللا 1607120160101052  961
 

   ابراهيم محمد البيومى البندارى الزغبى 1607120160101446  962

  احمد اسماعيل احمد اسماعيل خليل 1607120150102008  963
 

جليلاحمد عبدالهادى عبدالهادى عبدال 1607120150102144  964    

   احمد على سالم على سالم 1607120160100786  965

   اسراء عادل محمد جابر قادومه 1607120160101708  966

   اسراء عصام منير عمران شرف الدين 1607120160102520  967

  اسراء ماجد عبد السيد محمد ادم 1607120160100202  968
 

   اسراء محمد عبدالبارى السيد 1607120160102161  969

   اسراء محمد منصور بيومى 1607120160101402  970

  اسماء ابوالنجاه محمد الجندى 1607120160102533  971
 

   اسماء سالمه محمد عبد السالم 1607120160101324  972

  اشرقت احمد عبدالحليم فيود 1607120160100303  973
 

   االء عبد الخالق عبد الخالق احمد الموافى 1607120160101424  974

   االء ناهات احمد بدر عبد الجواد 1607120160100503  975

   امل عبد العليم سعد ابواسماعيل 1607120160102037  976

   اميره مختار عبد هللا على القعود 1607120160100843  977

   ايمان حافظ عبد العاطى على بدوى 1607120160100289  978

   ايمان رفعت محمد عليبه 1607120160101829  979

   ايمان سعيد مصطفى رمضان دار 1607120160101811  980

   ايمان عادل عوض ابو الوفا 1607120160101159  981

ايمان محمد عبد السالم عبد العزيز  1607120160101382  982
 الكاشف

  

   ايمان محمود طلحه على النواصره 1607120160101939  983

   ايه احمد حمدى حجازى اسماعيل 1607120160101973  984

   ايه على فتحى محمد النويشى 1607120160101040  985

  ايه كرم محمد عزام 1607120160101220  986
 

   تغريد الدسوقى محمد حسين الطحان 1607120160101309  987

   تغريد حسن صبرى عبدالقادر غازى 1607120160102097  988

   ثريا مديح النبى ابوالفتوح احمد المالح 1607120160101813  989

عيد التهامى عجيزجمعه  1607120160100057  990    
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 (32 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة االعالم شعبة )عالقات عامة (           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   حسام عبدالنبى مرسى حسن خليفة 1607120150101938  991

محمد العبدحكمت يوسف عبدالغفار  1607120160100964  992   
 

   حنان عماد الدين السيد التهامى 1607120150102177  993

   حياة ابراهيم فتحى السقا 1607120150101102  994

   دنيا عامر كمال على ابو حالوه 1607120160100154  995

   دينا محمد محمد عباس رشوان المرادنى 1607120150102249  996

ى البنارمضان مصطفى رمضان مصطف 1607120160101393  997   
 

   رنا سمير شريف عبد السالم مصطفى 1607120160103069  998

   رنيم مجدى عبدالروف منصور 1607120160100693  999

  رواء عبد الحميد عبد الغنى عبد هللا بركات 1607120160100856  1000
 

   روان محمد فرج عبد المنعم حسن الدكش 1607120160100936  1001

بى الشرنوبى بيومى البسيونىروضه الشرنو 1607120160101575  1002   
 

   ريم محمد رمضان حسن السماحى 1607120160101942  1003

   ساره اشرف فتحى دياب محمد 1607120160101964  1004

   ساره رافت فواد عبدالسالم 1607120160101976  1005

   ساره ماهر عيد فهمى محمد 1607120160102585  1006

درباله ساره مصطفى السعيد السيد 1607120140103121  1007    

   ساره يسرى ابراهيم ابراهيم الشيخ 1607120160100172  1008

   سلمى احمد عزت احمد البنا 1607120160101147  1009

   سلمى سعيد محمد على ذكرى 1607120160102307  1010

   سلمى محمد عبد السالم خالد فكرون 1607120160100969  1011

ابو النجاسماح الشوادفى عبداللطيف شحاتة  1607120150100322  1012    

   سمر بدر يوسف بدر عبد الرحمن 1607120160101405  1013

   شهيره محمد السيد محمد االتربى 1607120160102459  1014

  شيماء رضوان عبد العزيز محمد الهوارى 1607120160100224  1015
 

   شيماء فوزى عطا هللا على شعبان 1607120160100938  1016

فار جميعىشيماء محمد عبدالغ 1607120160102304  1017    

   ضحى سمير عبدالحميد سعد 1607120160100697  1018

   طارق هالل محمد عبد القادر الفتيانى 1607120160100743  1019

   طاهر محمد الشاملى الصباغ 1607120160101392  1020
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 ( 33جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة االعالم شعبة )عالقات عامة (           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس قم االكاديمى الر 

   عزه ماهر ابراهيم حسين 1607120160102433  1021

  عزه يسرى بدير عقيبى 1607120160101918  1022
 

   علياء محمد مختار المرسى محمد 1607120150101971  1023

   غاده حافظ محمد محمود سنار 1607120160101955  1024

ادل سعيد فضلغاده ع 1607120150101488  1025    

   غاده محمود عبد العزيز المهدى 1607120160100438  1026

  فاطمه عادل ابراهيم خالد يوسف 1607120160103046  1027
 

   فاطمه هشام عبد المقصود طبنجه 1607120160102429  1028

   كريم عطيه محمد ابو معبد 1607120160100792  1029

  كريم كمال كمال البسطويسى 1607120160101297  1030
 

   كمال خالد محمد محمد البنا 1607120160100279  1031

  لمياء ماهر ابراهيم احمد المدنى 1607120160102389  1032
 

   لورا عزت حسن مدكور 1607120160101292  1033

   لوى عصام اسماعيل عبد العزيز 1607120160101997  1034

   متولى احمد متولى محمد عبد الخالق 1607120160100559  1035

   محمد احمد محمد محمود رزق 1607120150102019  1036

   محمد سعد محروس خليل 1607120160102273  1037

   محمد سعيد يوسف على المدبولى 1607120160101264  1038

   مرام عاصم سعد محمد الخطيب 1607120160100158  1039

   مروه رمضان عبد السالم اللواتى 1607120160101912  1040

اهيم بدرمروه سعد حامد ابر 1607120160100174  1041    

   مروه محمود حسن محمد عبده 1607120160100939  1042

   مريان زكى سيدهم عبد الملك 1607120160102493  1043

   مريم عبد الحكيم عبد الوهاب احمد البحراوى 1607120160101817  1044

  منه هللا محمد مصطفى الزنفلى 1607120160101406  1045
 

شربوبىمنى انور محمد محمود ال 1607120160101866  1046    

   منى حمزه جميل محمد عبد السالم 1607120160101775  1047

   منى سمير عبدالقادر احمد 1607120160102211  1048

   منى عطيه ابراهيم ابراهيم بدر 1607120160102347  1049

   منى محمد احمد عبدالروف احمد 1607120160102461  1050
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 ( 34جلنة رقم )               انتظام () الئحة جديدة االعالم شعبة )عالقات عامة (       قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   ميريهان انور غازى على سالم 1607120160102012  1051

  نرمين كمال الدين حسن محمد الشربينى 1607120160100941  1052
 

   نغم حمدى احمد السيد سميه 1607120160101783  1053

   نورهان سعد عبدالحميد محمود العشرى 1607120160102462  1054

   نورهان سعد فهمى سليمان داود 1607120160100827  1055

   نورهان عادل كامل محمد عبد السالم 1607120160100942  1056

  نيره السيد محمد فواد مرسى 1607120160102463  1057
 

   هاجر عصام عثمان محمد منصور 1607120160101947  1058

   هدير حمدى ابراهيم عوض عبد الوهاب 1607120160100103  1059

  هند حمدى مصطفى مصطفى عرفه 1607120160101819  1060
 

   والء احمد سيد احمد محمد راشد 1607120160102315  1061

  ياره احمد خالد على ابو منصوره 1607120160100175  1062
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 ( 34 جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة االعالم شعبة )عالقات عامة (   قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد مجدى بسيونى محمد مصباح 1607120160103057  1063
 

على سعد خليل بسمه عبد السالم 1607120160103067  1064   
 

   فاطمه السيد على يوسف عبد الكريم 1607120160102428  1065

  محمد ابراهيم عبداللطيف احمد عبيد 1607120160102374  1066
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 ( م    جلنة رقم  )1985الئحة        قسم االعــــالم شعبة "عالقات عامة"     ) انتساب(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارجب باقون لالعـــــــادة فرصة ثامنة طـــــــال

 مفصول  تجنيديا  ل جمال صبحى الحسنى بال 1607120070100134 
 ى العام أقياس الر 
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 ( 35 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة     االعالم شعبة )اذاعة (            قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم محمد الحسينى محمد العجمى 1607120150102024  1081
 

   احمد ابراهيم سليمان راشد 1607120160100763  1082

ىاحمد احمد فتحى احمد البحير 1607120150101063  1083   
 

   احمد خالد احمد احمد ماجور 1607120160100766  1084

   احمد عصام الدين احمد على نصر 1607120150100005  1085

   احمد ياسر عبد النبى ابراهيم صباح 1607120160102826  1086

   اسراء احمد السيد احمد يوسف 1607120160100974  1087

   اسراء السيد محمد البرى 1607120160101274  1088

  اسراء احمد نظمى زيدان 1607120160101758  1089
 

   اسماء الشوادفى بيومى محمد 1607120160101227  1090

   اسماء فارس عيسى جوده حميده 1607120160100867  1091

  اسماء فتحى محمد محمد ابو احمد 1607120160101551  1092
 

 ترجمة اعالمية + مناهج بحث  االء رفعت السيد بسيونى 1607120160101417  1093

  الشيماء رضا السيد المكاوى 1607120160100077  1094
 

   الشيماء محمد محمد عبد الدايم 1607120160101864  1095

   الشيماء محمود سالم معوض حشاد 1607120150101864  1096

   امال رمزى مختار حمدون شلبى 1607120160100610  1097

محمد الشرقاوىامل طارق ابراهيم  1607120160103034  1098    

   اميره صالح السيد قطب منصور 1607120160102475  1099

   بسمه ابراهيم محمد النمراوى 1607120160100661  1100

   بسنت جمعه احمد المرسى ابراهيم 1607120150100271  1101

   داليا عبد هللا الشحات الدسوقى 1607120160101082  1102

   دنيا حسام الدين مصطفى على حسان 1607120150100057  1103

صبحى محمد عبدالحليم سعفان سمر 1607120150100360  1104    

   سهيله مجدى احمد ابوالسعود البربرى 1607120160101187  1105

   شروق محمد يوسف بدوى يوسف 1607120160100482  1106

  شيرين خميس خميس محمد ابراهيم 1607120160100623  1107
 

   شيماء عبد هللا محمد ابو نازل 1607120160101751  1108

مد رمضان عبد الجواد السيدطاهر مح 1607120160100795  1109    

 دراما ونقد  عبد الرحمن محمد محمود عبد العزيزالمرادنى 1607120160100622  1110
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 ( 36قسم االعالم شعبة )اذاعة (                     الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  غاده احمد محمد مصطفى ياسين 1607120160100392  1111
 

  فاطمه الزهراء احمد محمد السيد الفقى 1607120150102048  1112
 

  فاطمه عبد الوهاب فتحى الزرقانى 1607120160100295  1113
 مادة اعالمية بلغة 

   فاطمه محمد على ابراهيم 1607120160100553  1114

مد المناخلىفيروز السعيد احمد اح 1607120150102066  1115   
 

   كريم عصام فرج بدوى 1607120150102434  1116

   محمد حفناوى سعد محمد عثمان 1607120160103061  1117

   محمد رضا محمد عبدالفتاح حسين 1607120160100733  1118

 ترجمة اعالمية  محمد رمضان سيد احمد محمد الجزايرلى 1607120160101238  1119

حمد الخاللمحمد محمد واصف م 1607120150101379  1120  لغة انجليزية  

   محمد محمود عبدالعظيم يوسف 1607120150102440  1121

  محمد نعمان سعد ابوفايد 1607120160101770  1122
 

   مديحه كامل عوض كامل سيف الدين 1607120160100086  1123

 الراى العام وطرق قياسة  مرام ممدوح كمال ضوه 1607120150102437  1124

ح محسن عثمان الجندىمريم صال 1607120160100297  1125   
 

  مصطفى شعبان محمد محمد غانم 1607120150102463  1126
 تقديم البرامج

   مصطفى محمد مصطفى العرجاوى 1607120160102271  1127

 الراى العام وطرق قياسة  مصطفى ياسر حسن عبدالباقى الجمل 1607120160100896  1128

نندا عصام الدين حسان عبد العال حس 1607120160100336  1129   
 

   نهله هشام عبد الواحد ابراهيم غانم 1607120160100161  1130

   هانم حسين فرج حسين ابراهيم 1607120160100963  1131

   هبه ابراهيم شتا مرسى 1607120160100432  1132

   هدير عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1607120160103053  1133

العمروسى هويدا السعيد ابراهيم ابراهيم 1607120160103054  1134    

   والء جمال ابو السعود احمد عبد الدايم 1607120160100640  1135

   ياسمين ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عابدين 1607120160100876  1136

   ياسمين ابراهيم عبدالمعبود عطيه مندور 1607120150102072  1137

   يمنى حاتم محمد الطوخى على الدين 1607120160100302  1138

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

47 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 37شعبة )اذاعة (                     الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) قسم االعالم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

 االعالم الدولى  اميره محمد عبدالمنعم خضر 1607120150102426  1141

احمد عامر على يهآ 1607120150102488  1142  االعالم الدولى   

  عمرو عبدالرازق عبدالرازق جمعه مرزوق 1607120140101512  1143
 

متولى هند شعبان جمعه احمد 1607120150101071  1144    

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

 ميع مواد الفصل الدراسى االول غياب ج  نورهان السيد نبيل عبد العزيز حجازى 1607120140100933  1145
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 ( 37جلنة رقم )       ) انتساب (الئحة جديدة االعالم شعبة )اذاعة (                      قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد ابراهيم عثمان ابراهيم عامر 1607120160103055  1146
 

   احمد رافت احمد محمد عيد 1607120160102001  1147

  اسيل هشام السيد محمد شعيشع مندور 1607120150101809  1148
 

مونهايمان كامل السيد ابراهيم لي 1607120160102201  1149    

   ايمان ياسر محمد عبدالحميد زعتر 1607120150102004  1150

 2مدخل الى الفن الصحفى س  ايه اشرف ابو الفتوح احمد كدش 1607120160101544  1151

 تكنولوجيا االتصال   ايه عمرو محمود محمود امين احمد 1607120150101524  1152

  بسمه سعد محمد ابو ابراهيم 1607120160102281  1153
 ثمناهج بح

   حسن عبده عبد المجيد محمد النملى 1607120160102289  1154

 لغة انجليزية  حسين رضا حسين محمود رزق 1607120160102713  1155

  رانيا ممدوح ابو الفتوح خير هللا 1607120160101534  1156
 

 مناهج بحث  رضا عاشور مصطفى على الكومى 1607120160101893  1157

د العاطى حواسرنا جالل على عب 1607120160101967  1158   
 + تقديم البرامجترجمة اعالمية

 ادارة المؤسسات   ساره محمد عبد الحميد سالمه 1607120160102008  1159

 ادارة المؤسسات  شروق احمد ابراهيم على ابو النجا 1607120160101991  1160

 تقديم البرامج+ مناهج بحث  شيماء ابراهيم سعد احمد مصطفى 1607120160101951  1161

 تقديم البرامج +مناهج بحث  محمد احمد فرج محمد حسن 1607120160103082  1162

   مى محمد خليل العوضى 1607120150102459  1163

   نجالء عادل محمد محمدالمال 1607120140102799  1164

 مدخل الى الفن الصحفى  هدير نبيل احمد عبد العليم 1607120160102218  1165

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   عبد اللطيف حموده عبد اللطيف حموده 1607120130102116  1166

   عال حمدى كمال ابراهيم الحارونى 1607120150102286  1167
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 ( 38جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                 االعالم شعبة )صحافة ( قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم جمال ابراهيم عابدين 1607120160100918  1171
 

  امنيه ابراهيم محمد عبدالمجيد الروينى 1607120160101776  1172
 

   امنيه سعد على ابراهيم السنهورى 1607120160101800  1173

 تاريخ صحفى   امنيه محمد عبد اللطيف احمد محمد 1607120160100287  1174

 لغة انجليزية  امير خالد حامد اسماعيل الفالغى 1607120150101123  1175

   اميره على محمود على غنيم 1607120160101832  1176

  انجى حمدى عطيه على جاد 1607120160103035  1177
 

   انس احمد محمد محمد احمد ابو العنين 1607120160100239  1178

الخالق ايمان جمال احمد ابراهيم محمد عبد 1607120160100315  1179    

  ايناس حمدى عطيه على جاد 1607120160100651  1180
 

 تدربيات عملية + اخراج جريدة  ايه احمد محمد سيد احمد الدوبى 1607120160100504  1181

  ايه السيد ابراهيم قريطنه 1607120160101982  1182
 

   ايه سمير عبد الغفار عالم 1607120160100551  1183

امل محمد محرزبهيره محمد ك 1607120160100994  1184  تاريخ صحفى  

 الراى العام وطرق قياسة   حسام عبد الفتاح رجب البسطويسى 1607120160101281  1185

 اخراج الجريدة   دعاء عثمان محمد على 1607120120100240  1186

 اخراج الجريدة  دنيا احمد محمد محمد مطاوع 1607120160101422  1187

ومعرانيا محمد محمد احمد ص 1607120160102678  1188    

   رضوى عبد المنصف على احمد خليف 1607120160100954  1189

   زهيره وليد عبد العزيز عبد الحميد 1607120160100552  1190

   ساره حمزه احمد الغفلول 1607120160100982  1191

   ساره صالح محمد حامد على الحداد 1607120150102429  1192

انونىسمر ابو فراج الحسينى محمد البت 1607120140100882  1193  لغة انجليزية +تدربيات عملية  

 تكنولوجيا الطباعة   عبد الهادى محمد عبد الهادى محمد حرزه 1607120160100682  1194

  عماد عوض سليم شاكر مرقص 1607120150101461  1195
 

   فاطمه كمال ابراهيم حسن خضر 1607120160101015  1196

 مناهج بحث  فرحان عيد الحسينى عمر 1607120160101485  1197

   فهمى عرفه عرفه ابراهيم عالم 1607120160102508  1198

   محمد السيد عبد هللا عبد المقصود 1607120150100229  1199

  محمد حسان عبد الرحمن عطيه اللواتى 1607120160101399  1200
 مناهج بحث+ اخراج الجريدة

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

50 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (39 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة     االعالم شعبة )صحافة (                قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 مناهج بحث +تكنولوجيا الطباعة  محمد رجب عبد العزيز اسماعيل 1607120160100738  1201

  محمد قطب محمود محمد نوح 1607120150100488  1202
 

   مروان حسن صديق حسن ابراهيم 1607120160102251  1203

   مريم جمال فواد يوسف حنا 1607120160102051  1204

   منار فوزى السيد محمد عرفه 1607120160102629  1205

نجوى ابراهيم عبد الونيس عبد الحميد  1607120160100599  1206
 المنشاوى

  

  نورهان اشرف السعيد محمد اسماعيل 1607120160100816  1207
 لغة انجليزية

على الدينهبه عادل فتحى عبد النبى  1607120160100819  1208    

   هبه محمد عرفه حمد 1607120150101554  1209

  هشام محمود عبدالقادر حالوه 1607120160100690  1210
 

 لغة انجليزية  وسام ابراهيم سعد على 1607120150100004  1211

  يارا عادل حيطاوى محمد الخياط 1607120160102340  1212
 

   ياسمين عبد السالم سعد فتح هللا 1607120160101019  1213

   يسمين عبد هللا السيد محمد حمد 1607120150101702  1214

   يوسف صبرى ابو المجد محمد حشاد 1607120160100142  1215

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   امل سعد سالمه حسين 1607120150101697  1216

   زهوه عصام محمداالمير ابراهيم العبسى 1607120140100917  1217

السالم محمد عبدالرازق شحاتهمى عبد 1607120150100938  1218    

   نهى امين سيد احمد خطاب 1607120140100771  1219

   هاجر طه ابراهيم على الشامى 1607120140101492  1220

   هدى رمضان ابراهيم عبد الجواد 1607120150100641  1221

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

محمد صالح الدين حسين الطباخريهام  1607120130100324  1222 + مناهج  غياب جميع مواد الفرقة الرابعة  

 3بحث س

جمعه احمد محمد خليل هغاد 1607120130100053  1223  + صحافة عربيةصحافة اقليمية  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة خـــامســة من  اخلارج 

 ج بحث مناه  آيه مصطفى عمر احمد بريش 1607120090100232  1224
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 ( 40جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة     االعالم شعبة )صحافة (               قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد محمود عبد العزيز احمد موسى 1607120160102327  1230
 مناهج بحث +تكنولوجيا الطباعة

  اسراء عادل ابراهيم على محمود 1607120160103059  1231
 

   الشيماء كمال احمد السباعى الحشاش 1607120160103063  1232

  اميره رفعت فتحى عبد العزيز 1607120160101678  1233
 اخراج الجريدة +لغة انجليزية

 اخراج الجريدة   اميره ياسر السيد محمد عسكر 1607120160101565  1234

الد زاهر محمد نداايمان خ 1607120160102659  1235  اخراج الجريدة   

   ايه خالد جمعة على نايل 1607120160102448  1236

 صوير صحفى   خلود احمد على عشرى 1607120160101975  1237

  ديانا صموئيل فوزى لبيب 1607120150101734  1238
 

 2قاعة بحث س  رنا السيد محمد عبده 1607120160102668  1239

ن عبدالمعطى محمود عاصىرهف عالء الدي 1607120160103070  1240    

ساره محمد زكريا محمد اسماعيل  1607120150102067  1241
 ابوالضراير

 

 

 لغة انجليزية  سماح رمضان محمد حامد 1607120160102641  1242

تصوير صحفى + مدخل الى الفن االذاعى   عاصم يسرى على النجار 1607120150101916  1243

 2س

د الغالىعمرو خالد حلمى محم 1607120160103079  1244    

 تصوير صحفى  فاطمه الزهراء مجدى محمود على ابوزيد 1607120150101659  1245

   محمد حمدى عبد العزيز احمد ابوزيد 1607120160103217  1246

 اخراج الجريدة  محمد فوزى السعيد نصر دخيل 1607120150102460  1247

 تاريخ صحفى  مصطفى محمد السيد عبد هللا شاهين 1607120160101615  1248

 تصوير صحفى  منه هللا محمد عبد العزيز محمد قرقوره 1607120160101782  1249

   ندا السعيد حموده محمد شادى 1607120150102288  1250

   نورهان شفيق عبد المجيد السيد يوسف 1607120160102061  1251

 ادارة المؤسسات  هاجر عيد زكى يوسف عمر 1607120160102014  1252

تحى محمد سالمههاله حسن ف 1607120160102665  1253    

 ادارة المؤسسات +مناهج بحث  هويدا مدحت معروف عبدالكريم 1607120130101840  1254

 اخراج الجريدة + تكنولوجيا الطباعة  والء منصور سالمه سالم زيدان 1607120160102575  1255
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 ( 40 جلنة رقم )        () انتساب الئحة جديدة االعالم شعبة )صحافة (                   قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   اسالم محمد محمد بسيونى ابو كيله 1607120150102448  1256

  اسماء سامى سعد محمد حماد 1607120150101682  1257
 

دينحسناء عادل ابراهيم جمال ال 1607120150102108  1258    

   رباب خالد محمد على ابوكبشه 1607120150101568  1259

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

تحليل صحفى + مناهج بحث + انتاج مواد   احمد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1607120130102111  1260
اعالمية + االقناع ونشر االفكار +الصحافة 

 االقليمةالعربية + الصحافة 
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 ( 41جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                    التاريخ قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم محمد ابراهيم قطب الششتاوى 1607120150100963  1261
 جغرافيا مصر 

   احسان مصطفى فتوح مسلم 1607120160101380  1262

  احالم ايمن حسنى السيد عبد الرحمن 1607120160101195  1263
 

   احمد ابراهيم السيد عبدالحميد 1607120160102600  1264

   احمد اسعد السيد ابو سليمان 1607120160101300  1265

   احمد بديع محسن عبدالسالم 1607120160100898  1266

   احمد جمال ابراهيم عبد القادر 1607120160102773  1267

  احمد جمال محمد ابراهيم 1607120140101223  1268
 

   احمد سعيد محمد غزى 1607120160102774  1269

م محمد عبد السالماحمد محمد عبد السال 1607120150101085  1270    

  احمد وليد احمد الششتاوى السيد 1607120160101058  1271
 

 تاريخ العصر النبوى والخلفاء الراشدين  اسامه وفيق عبد العليم مشعل 1607120160101007  1272

تاريخ العصر  تاريخ العرب قبل االسالم +  اسراء محمد احمد ابراهيم الصعيدى 1607120160100034  1273

 لفاء الراشدينالنبوى والخ

   اسالم اشرف حامد محمد الصايغ 1607120160102321  1274

   اسالم جمعه عوض المتولى 1607120160101059  1275

   اسماء ابراهيم محمد يسن 1607120160101763  1276

عطيه متولىاسماء احمد هالل  1607120160101289  1277    

   اسماء سامى محمد مصرى خليفه 1607120160100419  1278

   اسماء محمد عبد السالم احمد غباشى 1607120160101581  1279

   اسماء نبيل عباس عبدالعزيز عبد الوهاب 1607120160100932  1280

   االء احمد حموده محمد البربرى 1607120160100147  1281

   االء السيد احمد حسن رضوان 1607120160102539  1282

   ام كلثوم محمد محمد ابراهيم 1607120160101064  1283

 تاريخ مصر االسالمى   امل رضا محمد عوف عبدالرحمن 1607120160102582  1284

   اميره جميل محمد اسماعيل فرح 1607120160100178  1285

اميره عبد الفتاح محمود عوض على  1607120160102699  1286
 اسماعيل

 

 

   اميره عبدالباسط على عبدالنبى البحيرى 1607120160100522  1287

عبد العاطى احمد اسماعيلايمان احمد  1607120150100725  1288  نصوص تاريخية بلغة +جغرافيا مصر  

   ايمان اكرم احمد غنيم 1607120160100638  1289

   ايمان رضا حامد احمد هالل 1607120160101308  1290
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 (42جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                    التاريخ  قسم
 يمى الرقم االكاد 

 االســـــــــــــم
 مالحظات  التوقيع

  ايمان عزت سعيد مصطفى حسن 1607120160102618  1291
 

   ايمان عماد محمد عبد الرحمن كحله 1607120160102004  1292

  ايمان محمد عبدالحميد على منصور 1607120150101841  1293
 

   ايه السيد محمد السيد خضر 1607120160101074  1294

   ايه رافت عبد الباسط زكى 1607120160102023  1295

   ايه سعد مصطفى عطا 1607120160100425  1296

   ايه صالح عبدالحميد جابر 1607120160102449  1297

  ايه طه يوسف محمد حجازى 1607120160100632  1298
 

 تاريخ الدول االسالمية المستقلة   ايه عبد السالم محمد مطاوع محمد 1607120160101924  1299

 تاريخ مصر الفاطمية   ايه كامل عبد المحسن المغنى 1607120160101940  1300

  ايه محمد فوزى السعيد 1607120160102135  1301
 

   بدور مدحت بسيونى مطر 1607120160102280  1302

  بوسى احمد محمود متولى 1607120160100524  1303
 

   حسين محمد جالل احمد 1607120160102128  1304

هللا قدرةدعاء احمد مختار جاب  1607120160102654  1305    

   دعاء فوزى محمد غازى محمد 1607120160101987  1306

   دعاء محمد محمد جويلى 1607120150101495  1307

   دنيا عالء سامى مصطفى الديب 1607120160101279  1308

   دينا اسامه مسعد العطوى 1607120160102660  1309

   رانيا رشدى على كرشه 1607120160101545  1310

رضا ابراهيم محمد محى الدين رجاء 1607120160101112  1311    

   ريهام نصر عبدالحميد جروان 1607120150102026  1312

 تاريخ مصر االسالمى  ساره راشد عبد الحميد ابو شعيشع 1607120160100490  1313

   ساميه جمال عبد الحميد السعيد 1607120150102210  1314

 يا مصرجغراف  سماح احمد عبد الحميد محمد الزواوى 1607120160100325  1315

  شرين اشرف على عبده على 1607120160102775  1316
 تاريخ مصر االسالمى

   شيماء رجب حجازى على عطيه 1607120150102270  1317

   شيماء رمضان احمد القناوى فرحات 1607120160100497  1318

   شيماء عادل حسينى عويس 1607120160100639  1319

بياوىشيماء محمد محمود الحسينى اال 1607120160100155  1320    
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 ( 43جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                       التاريخ قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  صفاء حسن بهى الدين اسماعيل على 1607120160100529  1321
 

م احمد سليمعاطف عبد الباسط سلي 1607120150101759  1322    

  عبد الباقى عبده غبلاير سليمان يوسف 1607120160100686  1323
 

   عبد هللا سمير عبد هللا يوسف 1607120160102262  1324

   عماد رمضان سالم محمد 1607120160101260  1325

   عمرو ابراهيم اليمنى عبد الحميد محمود 1607120160102692  1326

   غاده رجب محمد عمر 1607120160102635  1327

  فاطمه حجازى حجازى حسن غراب 1607120160102655  1328
 

   فاطمه رحبان عبد الكريم ابو زايد 1607120160102287  1329

   فاطمه عبد الخالق خليفه عبد العال 1607120160100186  1330

  فاطمه محمد محمد عماره 1607120160101326  1331
 

   لميس خالد عبد المحسن عبد الحميد 1607120160100328  1332

  ليلى الحسينى يوسف النواصره 1607120160100329  1333
 

   محمد احمد فتحى عبدالفتاح القبالوى 1607120160100275  1334

 نصوص تاريخية بلغة   محمد السعيد عبد الصمد ابراهيم ابوغنيمه 1607120160101012  1335

   محمد السعيد عبد المجيد خليل 1607120160102776  1336

عوض رمضانمحمد راضى  1607120160102507  1337    

   محمد سمير محمد حسن مشهور 1607120160102788  1338

   محمد عبد العظيم على عبد ربه الغرباوى 1607120160102777  1339

   محمد عبد هللا الزغبى ابو شهبه 1607120160101449  1340

   محمد عبد النبى منصور مختار القصاص 1607120160102684  1341

اسممحمد عيد صالح ق 1607120160100024  1342  جغرافيا مصرتاريخ مصر الفاطمية +   

 تاريخ مصر االسالمى  محمد ياسر محمد مسيوغه 1607120140103349  1343

   محمود اسماعيل محمد بسيونى رجب 1607120160102778  1344

 تاريخ مصر االسالمى  محمود خالد عبد العزيز مرسى حجاج 1607120160100459  1345

العالمروه ذكى ذكى عبد 1607120160101693  1346   
 

   مروه سالمه قطب سالمه 1607120160103231  1347

 نصوص تاريخية بلغة +تاريخ مصر الفاطمية  مروه عبد المقصود طلبه ابو شامه 1607120160100369  1348

   مريم حماده السيد احمد يوسف 1607120160101001  1349

   مريم فتحى ابراهيم محمد الديهى 1607120160101624  1350
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 (44جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                      التاريخ  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

مصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد محمد  1607120160102779  1351
 حسن بدر

 

 نصوص تاريخية بلغة

مد البنامصطفى احمد محمد اح 1607120160101614  1352  تاريخ مصر الفاطمية  

  مصطفى جمال محروس عثمان 1607120160102484  1353
 

   منار ابراهيم عبد النبى السيد على 1607120160102222  1354

   منار سعيد سعيد مصطفى حسن 1607120160102145  1355

 تاريخ مصر الفاطمية  منار محمد سعيد الروينى 1607120160101348  1356

ال مصطفى محمد احمدمن 1607120160100970  1357    

  منى السعيد عبدالمجيد رمضان عبده 1607120160100332  1358
 

   مها سامى محمد هزاع 1607120160101579  1359

 تاريخ مصر الفاطمية  مهاب محمد ابراهيم حسن الحداد 1607120140101189  1360

  مى محمد البهلول اسماعيل القلفاط 1607120160102177  1361
 

دين ياسر نصر يونسنا 1607120160101311  1362    

  ندا حمدى عبدهللا احمد 1607120160100346  1363
 

   ندا رضا صالح محمد 1607120160101702  1364

   نرمين عادل محمد احمد قنديل 1607120160102312  1365

   نهال مصطفى محمد المرسى 1607120160102636  1366

   نورا ضاحى محفوظ عبد هللا 1607120160100771  1367

   نورهان مسعد شعبان سالمة 1607120160102101  1368

   هاجر مجدى مصطفى احمد البص 1607120160102664  1369

   هاجر محمد محمد فهمى فتح هللا القشالن 1607120160102341  1370

   هاله عبدالفتاح محمد عطيه على ندا 1607120150101797  1371

   هبه سعيد ابراهيم البنا 1607120160102780  1372

براهيم محمد على العزبهدى ا 1607120160103228  1373    

   هدى محمد لطفى محمد القصاص 1607120160102044  1374

   هدير حمدى احمد مصطفى 1607120160102250  1375

   هدير عبد اللطيف السيد عبد اللطيف ابو العطا 1607120140102712  1376

  هدير محمد سعد عبدالرحمن 1607120160101090  1377
 

محمد حسن المحالوىهناء شاكر محمد  1607120160100109  1378    

   هند عبدالمعطى مصطفى غازى 1607120160101158  1379

   وفاء محروس عبدالرحمن حبيش 1607120160101630  1380
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 ( 45جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                        التاريخ  قسم
 مالحظات  توقيعال مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  والء محمد شعبان محمد كشك 1607120160101807  1381
 

  والء محمد فتحى عبد النبى على الدين 1607120160101774  1382
 

   ياسمين سعد احمد عبدالمقصود 1607120160100537  1383

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   دعاء نورالدين احمد محمد سليم 1607120140100879  1384

   رابعه عالء الدين نادى مدنى جمعه 1607120140101906  1385

   سهام ابراهيم محمد الصباغ 1607120150102310  1386

  فاطمه حلمى زكريا طلبه الصاوى 1607120150100388  1387
 

   محمد حمدى عبده عبدالمولى ابراهيم 1607120140101215  1388

   محمد عماد محمد ابو اليزيد محمد البربرى 1607120140102300  1389

  مى رزق محمد رزق عطيان 1607120150102047  1390
 

   نرمين عبد اللطيف محمد االنه 1607120140102522  1391

  نسمة زكريا السيد المسلوع 1607120150101482  1392
 

   نفين محمد السيد محمد البرلسى 1607120130101535  1393

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   اسراء طلحه عبد الحى غانم 1607120140101542  1394

   ايمان رمضان محمد على مشعل 1607120130100620  1395

بو ريهأسماح صالح عوض حامد  1607120130100521  1396    

   عالء عبدالنبى مصطفى أبراهيم النجار 1607120140102262  1397

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

   احمد حمدى عبدالنبى السيد الحفناوى 1607120130100579  1398

   اسماء مصطفى على محمد كلبوش 1607120120101574  1399

شجان سعد الغزال ابوهرجأ 1607120130100408  1400    

   منال عبدالحق ابراهيم عبدالمجيد شلبى 1607120130101286  1401

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــالثـة من  اخلارج 

  عالء على السيد عبد المجيد مبارك 1607120120100055  1402
 

   هديه محمد محمد ابوطايش 1607120120100254  1403
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 م                            جلنة رقم  ) (1985الئحة              التـــــاريــخ  ) انتظام(
 حظات مال التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج ـةتاسع ـــــون  لالعـــادة فرصةطــــالب باقـ

 1607120060100782 

 نجوى ابراهيم مصطفى  سيد احمد
تاريخ وحضارة مصر  +تاريخ المغرب و االندلس  

 فى العصر الرومانى
 1607120060100698 

 هاديه المندوه يوسف ابو زيد
الحديث + تاريخ امريكا  تاريخ المغرب و االندلس 

 تاريخ وحضارة مصر فى العصر الرومانى +

 من اخلارج ة عشرةثالثاقــــــون  لالعـــادة فرصة طــــالب ب

من الدوله الحديثه حتى  الفرعونيةتاريخ مصر  داليا عوض رمضان الصياد  1607120020100050 

  2+جغرافية الوطن العربى س 2س  الفتح
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 (46 جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة                             التاريخ قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم حسن ابو الحسن محمد النمكى 1607120160102367  1411
 

 تاريخ العرب الحديث  ابراهيم عطيه صالح ضيف هللا 1607120150102409  1412

  احمد رمضان سعد ابراهيم ابو الجالجل 1607120160101591  1413
 

   احمد كمال السعيد عبد الحميد 1607120160101684  1414

احمد ابوحامض اروى سميح عبد الغفار 1607120160101595  1415  نصوص تاريخية بلغة تاريخ مصر البيزنطية+  

 تاريخ مصر االسالمى  اسالم سمير سعد ابو العز 1607120160102782  1416

 نصوص تاريخية بلغةحضارة اسالمية +  اسالم عبد الغفار السيد السعدنى 1607120120101713  1417

  اسماء السيد بكر عبد الباقى الغندور 1607120160102695  1418
 + تاريخ االميركتينتاريخ مصر االسالمى

   اسماء طارق محمد عبد التواب 1607120160102570  1419

   اسماء ماهر طلبه المعزاوى 1607120160102310  1420

  اسماء محمد عبد الحميد السبع 1607120150102552  1421
 

   اسماء ناصر احمد عالم 1607120160102472  1422

يد ابو اليزيد علىالسيد محمود الس 1607120160102783  1423   
 

 تاريخ مصر االسالمى +تاريخ العرب الحديث  انغام على سليمان على احمد 1607120160102065  1424

 تاريخ مصر الفاطمية+تاريخ مصر االسالمى  ايةهللا جمال البيلى السيد محمد 1607120140102884  1425

 فاطميةتاريخ مصر ال  ايمان محمد السيد خليل الشهاوى 1607120160101732  1426

   ايه محمد على منصور 1607120140102782  1427

 جغرافيا مصر  ايه محمود على عبدالفتاح محمد 1607120160102620  1428

 تاريخ مصر االسالمى  تسنيم على احمد حامد هنداوى 1607120160102136  1429

   حياة وائل عبدالهادى على احمد 1607120150101858  1430

يد عبدالغفارخلود طارق الس 1607120160102577  1431  تاريخ مصر االسالمى  

   دينا طه ابراهيم السيد احمد العشماوى 1607120160102785  1432

   دينا عاطف محمد رخا 1607120150102260  1433

 تاريخ العرب الحديث+تاريخ مصر الفاطمية  دينا عبدهللا على سالمه 1607120130101788  1434

حيمزينب ابراهيم السيد عبد الر 1607120140102605  1435  تاريخ االميركتين +تاريخ مصر االسالمى  

  ساره يوسف خميس يوسف الطرابلى 1607120160101901  1436
  تاريخ مصر البيزنطية تاريخ مصر االسال

 بيزنطيةتاريخ مصر ال  سامح عطيه محمد السيد محمد 1607120150102187  1437

   فاطمه ابراهيم شلبى محمد شلبى 1607120160102144  1438

 جغرافيا مصر +تاريخ مصر االسالمى  محمد خالد ابراهيم فايد الشاملى 1607120160102787  1439

  محمد عزت السيد عبد الفتاح 1607120160102790  1440
 تاريخ مصر االسالمى
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 ( 47جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة                                         التاريخ قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس مى الرقم االكادي 

 تاريخ مصر االسالمى  نورهان السعيد الدسوقى احمد ابوالهوى 1607120160101713  1441

 نصوص تاريخية بلغة  هشام عبدهللا محمود جابر عيسى 1607120160102170  1442

 تاريخ مصر الفاطمية  هناء شوقى محمد على 1607120160102102  1443

 تاريخ مصر الفاطمية  وفاء محمد عبدهللا السيد 1607120160102719  1444

   يامن هشام سعد عبدالعليم العريان 1607120150102425  1445

 طالب مؤهالت عليـا مستجدون 

 2تاريخ الدولة االموية س  على الشحات محمد العمرى شادى 1607120160102837  1446

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

محمد اسماعيل حجازىامل  1607120150102413  1447    

  ايه عاطف اسماعيل موسى الحمراوى 1607120150101946  1448
 

   ثريا مدحت احمد توفيق السيد احمد 1607120150101828  1449

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   ساره محمد محمد شميس 1607120140102521  1450

 دة فــرصة سادســة  من  اخلارجطـــالب بـــاقـــون لالعـــا 

+  ين والمماليكيتاريخ االيوب +تاريخ مصر الحديث  ناهد عبدالمنعم عبدالعظيم عبدالمنعم 1607120080100520  1451

تاريخ معاصر +تاريخ مصرال العرب المعاصر +تاريخ 

 3جغرافية مصر س+اوربا المعاصر

 +نصوص تاريخية بلغة اوربية تاريخ مصر الحديث+  عبده عياد ياسمين عبدالفتاح عبدالفتاح امان 1607120080100270  1452

  + تاريخ اوربا المعاصرتاريخ االيوبين والمماليك
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 رقم  ) (م                             جلنة 1985الئحة              قسم التـــــاريــخ ) انتساب(
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج اقــــــون  لالعـــادة فرصة عاشرةطــــالب ب

 تاريخ مصر + تاريخ المغرب واالندلس   مروه مبارك حماد اسماعيل  1607120040100891 

 والمعاصر الحديث

تاريخ امريكا الحديث + تاريخ المغرب  مفصول تجنيديا ايم بسيونى محمد احمدمحمد عبدالد 1607120040100888 

واالندلس+ حضارة اسالمية + منهج البحث 

 التاريخى

 من اخلارج لالعـــادة فرصة سابعة عشر طــــالب باقــــــون 

ى فتاريخ وحضارة مصر +فلسفة التاريخ  عاطف على عبدالوهاب زين الدين 1607119980100013 

جغرافيا سياسية + العصر الرومانى 

+نصوص تاريخية بلغة اوربية + تاريخ 

 3نى سوحضارة الشرق االد
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 (48جلنة رقم )   ) انتظام (الئحة جديدة               اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة ( قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد خالد على عمر 1607120160100053  1471
 

   احمد فريد محمد عبدالوهاب عامر 1607120160100989  1472

  احمد ياسر ابو زيد ابراهيم 1607120160101483  1473
 

   اسامه ناصر حسين على الحداد 1607120150100577  1474

   اسراء الشحات ابراهيم الشيمى 1607120160102062  1475

   اسالم عادل بدران غنيم 1607120160100787  1476

   اسالم وليد على عبد الرحمن مصطفى المصرى 1607120150100210  1477

  اسماء عبد العزيز محمد كلش 1607120160101644  1478
 

ء محمد كامل محمد خميساال 1607120150100288  1479  مقدمة فى نظم المعلومات + مساحة مستوية   

   السيد ابراهيم السيد عبدالسالم 1607120150100235  1480

  الشيماء محمد السيد بسيونى 1607120160100350  1481
 

   امنيه احمد عبد الحكيم احمد 1607120160101487  1482

  اميره السعودى محمد احمد مرسى 1607120160100630  1483
 

   انغام خيرى على الفيومى 1607120160101532  1484

   ايمان السيد محمد سالمه 1607120160100096  1485

   ايمن ياسر محمد عمر ابوزيد 1607120160103095  1486

   ايه عبد الرحمن حلمى محمد 1607120160101688  1487

   ايه عبد الروف حامد محمد اسماعيل 1607120160101216  1488

   ايه على محمد محمد ابراهيم مغيره 1607120160101706  1489

   ايه فواد محمد محمد عثمان 1607120160102134  1490

   ايه نصر ممدوح ابراهيم نصار 1607120160101926  1491

   بسام سيد احمد عبد هللا حماده 1607120160100734  1492

   بسمه عطيه منصور عطيه حامد 1607120160100318  1493

ضان احمد غراببسنت ايمن رم 1607120160100152  1494    

   بسنت عالء عبد المنعم احمد الشناوى 1607120160100153  1495

  تهانى محمد عبد الحميد العوضى 1607120160100355  1496
 

   تيسير حسن فتح هللا عاشور 1607120160100081  1497

   حسن سعد حسن دحدوح 1607120160100241  1498

   حنان السيد ابراهيم السرجانى 1607120160103099  1499

   خلود صبحى السيد المكباتى 1607120160100699  1500
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 (49قسم اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة (              الئحة جديدة ) انتظام (   جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  دينا محمد محمد درويش 1607120160100068  1501
 

   رحاب طارق بدير احمد عبد الوهاب 1607120160100321  1502

  ريهام يوسف محمود مسعود 1607120160101584  1503
 

   ساره عبد الفتاح محروس ابو عيطه 1607120140100792  1504

   سامح ناجح محمد عبد الحميد عشماوى 1607120150102351  1505

   سحر رمزى برهامى محمد بسطويسى 1607120160101037  1506

محمود محمد فريد شريف 1607120160100519  1507    

  شهده عونى السيد محمد الشناوى 1607120160100390  1508
 

   شيماء وجيه عبد العليم عبد العظيم 1607120160100548  1509

   طاهر كمال طاهر محمد 1607120160102610  1510

  عبد الحميد خالد عبد الحميد احمد ابراهيم 1607120160101430  1511
 

لسيد احمد محمد الرمادىعبد الرحمن ا 1607120160100049  1512    

  عبد الرحمن محمود حبشى محمود العنانى 1607120150100192  1513
 

   عبد اللطيف ناصر عبد اللطيف عبد اللطيف محمد 1607120150100193  1514

   عبد هللا محمد فوزى محمود خطاب 1607120160100040  1515

   عبد الواحد محمود عبد الواحد محمود 1607120150100691  1516

   عبير مصطفى على مصطفى سالمه 1607120160101649  1517

   عزيزه مرعى ابراهيم محمود على يوسف 1607120160100483  1518

   عصمت امير محمد السيد الهمشرى 1607120160100634  1519

   عالء عبده محمد ليمونه 1607120160101359  1520

   عمر حمدى قاسم نوح 1607120160100739  1521

رف عوض الزاهىعوض اش 1607120160101484  1522    

   محمد احمد عطيه اسماعيل كساب 1607120150100602  1523

   محمد اشرف محمد ابراهيم خليل عبد ربه 1607120150100199  1524

   محمد البيلى السيد على السعيد البيومى 1607120160103111  1525

  محمد الغريب السيد الفقى 1607120160100462  1526
 

مد محمد برغوتمحمد جمال مح 1607120160100266  1527    

   محمد حسين ابوالفتوح المغازى 1607120160103112  1528

   محمد رمضان ابراهيم سعيد 1607120160103113  1529

   محمد شاهين محمود فتح هللا 1607120160101226  1530
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 (50قسم اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة (              الئحة جديدة ) انتظام (   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس االكاديمى الرقم  

  محمد عصام غازى عبد الغنى عويضه 1607120140101233  1531
 

   محمد على عيد فهمى محمد 1607120160100458  1532

  محمد مجدى السيد ابوعجيله 1607120150100479  1533
 

   محمود السيد محمود محمد 1607120160101476  1534

د السيد معوض محمود شعبانمحمو 1607120150100231  1535    

   مروه محمود صالح مصطفى 1607120160102469  1536

   مصطفى عبد اللطيف عبد اللطيف السيد عبد هللا 1607120150102639  1537

  منار محمود محمد شحاته الغنام 1607120160102470  1538
 

   منصور عمر منصور احمد منصور 1607120160100055  1539

براهيم مصطفى عرفه الغناممنى ا 1607120150101900  1540    

  مومن رمضان عبد الهادى محمد مومن 1607120140101148  1541
 

   مومن محمد عبدالحميد زكى شراره 1607120160103133  1542

  مياده فكرى عبد الفتاح محمد 1607120160100394  1543
 

   نادر محمود محمد هاللى 1607120160101519  1544

لصيادندا عصام محمد ا 1607120160102308  1545    

   نسمه السعيد عبد العزيز محمد فايد 1607120160100199  1546

   نورهان ابراهيم السيد على رمضان 1607120150101261  1547

   نورهان رزق بسطويسى بيلى الخميسى 1607120160100395  1548

   هاجر ابراهيم هنداوى محمد السباعى بدر 1607120160101377  1549

مد محروس عبد العال سليمههاجر يوسف مح 1607120160100164  1550    

   هانم اسماعيل مندور ذكى 1607120160100352  1551

   وفاء ابراهيم حموده محمد خليل 1607120150101563  1552

   والء ربيع شتا محمد حواش 1607120160100166  1553

   يارا حلمى محمد البدراوى الباز 1607120160100484  1554

د سعدياسمين خالد احمد محم 1607120150100881  1555    
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 (50قسم اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة (              الئحة جديدة ) انتظام (   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

عبد الفتاح عبد البارى اسماء محمد عبد هللا 1607120150101750  1556    

  ساره عصام الدين عبدالجواد مفتاح 1607120140101549  1557
 

   محمد خليفه عبدالمعطى حسن خالف 1607120140100766  1558

   نجاه منصور محمد عبد النبى شفيق احمد 1607120150102125  1559

 من اخلارج ثـــــانيـــــة  طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة 

   نورهان محمد الشاذلى الشاذلى زاهر 1607120120100422  1560
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 ( 51(   جلنة رقم )قسم اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة (              الئحة جديدة ) انتساب

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد حسن احمد حسن جعدر 1607120160103143  1561
 

 اساليب كمية فى الجغرافيا   ادم سعد مرسى االبيارى 1607120150102236  1562

  اسراء ابراهيم جابر درويش جعفر 1607120150102251  1563
 افية تاريخيةجغرافية السياحة + جغر

   اسراء عصام السعيد عبدالمقصود 1607120150101580  1564

   اسالم ابراهيم احمد محمد الجربه 1607120160103150  1565

   اسالم جمال سعد نصر الشيخ 1607120150102718  1566

 مقدمة فى نظم المعلومات   السيد شعبان حسن ابو شعيشع 1607120160102119  1567

عبد الرازق يوسف عوض هللاامنيه  1607120160101634  1568   
 جغرافية السياحة

 اقليم خاص   انس خالد عباس محمد بدور 1607120160103221  1569

 خرائط التوزيعات   ايات الشحات عبد هللا البسطويسى محمد 1607120150101794  1570

  ايمان عصام احمد جادهللا 1607120160101961  1571
 مقدمة فى نظم المعلومات

 + نصوص جغرافية بلغةجغرافية السياحة  ايه حمدين صديق محمد معتوق 1607120160101632  1572

  ايه عماد الدين السعيد محمد الجزار 1607120150102703  1573
 اقليم خاص +جغرافية السياحة

 جغرافية السياحة  جمال اسماعيل قطب محمد البراجيلى 1607120150102653  1574

   حسن ياسر حسن محمد المليجى 1607120160102326  1575

 نصوص جغرافية بلغة +جغرافية السياحة  دينا محمد عمر على محمد 1607120160101929  1576

 نصوص جغرافية بلغة  رامى رجب بسيونى صالح الدين 1607120160103159  1577

 اقليم خاص  روان عبد الفتاح محمد احمد عطاهلل 1607120160103169  1578

الحميد خميسزينب عبد الحميد عبد هللا عبد  1607120160103170  1579    

   شاهر عبدالعال احمد محمد زيد 1607120150101530  1580

 جغرافية تاريخية +مقدمة فى نظم المعلومات  شاهر على محمد عبدالغنى 1607120160103171  1581

 نصوص جغرافية بلغة  شيماء اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل 1607120160102171  1582

اهيم ابو كوهيهعبده ماهر عبده ابر 1607120160102319  1583  نصوص جغرافية بلغة  

 جغرافية تاريخية  عفاف حسن ابراهيم على 1607120140102620  1584

 + خرائط التوزيعاتجغرافية تاريخية  على عبدالفضيل على لملوم 1607120150102719  1585

  عمرو احمد يوسف محمود 1607120150102662  1586
 التمنية جغرافية + مقدمة فى نظم المعلومات

   كرم موريس خله رميس ابراهيم 1607120160103197  1587

 جغرافية تاريخية+ نصوص جغرافية بلغة  لمياء ابراهيم محمد محمد سليم 1607120150101660  1588

   محمد رمضان حامد ابواليزيد المزين 1607120160103207  1589

 فية تاريخيةجغرا +نصوص جغرافية بلغة  محمد عبد العزيز الحبشى سيف النصر 1607120120101619  1590
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 ( 52قسم اجلغرافيا شعبة )اجلغرافيا العامة (            الئحة جديدة ) انتساب(   جلنة رقم )  
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  محمد محمود حسن محمود قنديل 1607120160101603  1591
 نصوص جغرافية بلغة

احمد الدرينى محمد مختار فرج 1607120160102369  1592  خرائط التوزيعات  

مقدمة فى نظم  +نصوص جغرافية بلغة  محمود اسماعيل اسماعيل الروينى 1607120160103181  1593

 المعلومات

 جغرافية تاريخية  مروه ابراهيم محمود محمد النشار 1607120140102805  1594

 جغرافية تاريخيةاقتصادية +  جغرافية  مروه حسن عبد المجيد ابراهيم ابو العنين 1607120150102162  1595

 جغرافية تاريخية  مصطفى محمد ابراهيم غازى 1607120160103196  1596

 جغرافية تاريخية  ندا طلبه على طلبه المرادنى 1607120160101620  1597

  ندى صبحى محمود عثمان حسنين 1607120150102151  1598
 

 2ة ساسس جغرافية بشري  هانى محمود حلمى احمد 1607120150102683  1599

 نصوص جغرافية بلغة  هدير هانى حمدين محمود السيد 1607120160102045  1600

   وليد حسنى السيد ابوسعده 1607120150102692  1601

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   كارولين ماجد حليم فليبس ميخائيل 1607120150101676  1602

   منيره صابر عطيه عبد العاطى عمر 1607120150102189  1603

   وحيد رفعت ابوالفتوح محمد سالم 1607120150101821  1604
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 جلنة رقم )  (   1985قسم اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية  شعبة" اجلغرافيا العامة "  ) انتساب( الئحة 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الكاديمى الرقم ا مسلسل

 من اخلارجادة فــــرصة  ثانية طالب باقـــــون لالع

جغرافية  ) + جميع مواد الفرقة الرابعة   اسعد عبد الحميد سعد النورى  1607120070102023 

 (1الوطن العربى س

 من اخلارج باقـــــون لالعادة فـــرصة ثانية عشرة  طالب 

جغرافيا جغـرافيا تاريخية + جغرافية العالم الجديد +   مياده عبد السالم محمد الجوهرى 1607120030100118 

+  3اعمال سنه + جغرافية اقتصادية سمصر + 

 1جغرافية عملية وخرائط  س

 ة من اخلارجباقـــــون لالعادة فـــرصة رابعة عشر طالب 

 
 جغرافية مصر   الكاشفرين محمد محمد يش 1607119990100011
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 ( 53قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابانوب مدحت حليم فيلبس ميخائيل 1607120140100992  1621
 

   ابتسام محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1607120160101704  1622

  ابراهيم السعيد سعد هاشم مصطفى عابدين 1607120160100124  1623
 

   ابراهيم عصام محمد ابراهيم المغربى 1607120160101385  1624

   ابراهيم على ابراهيم هاشم 1607120160100514  1625

   ابراهيم محمود سليمان محمود سليمان 1607120160101295  1626

   ابراهيم منصور ابراهيم محمد عفيفى 1607120160100901  1627

  احالم حسن عرفات حسين شعفه 1607120160100113  1628
 

   احمد اسامه السيد عبدالخالق 1607120160103233  1629

   احمد اشرف محمد حسن محمد 1607120160101230  1630

  احمد بيومى محمد بيومى سعيد 1607120160103248  1631
 

   احمد جمال على احمد الموافى 1607120160100922  1632

  احمد جمعه على رحيم جبل 1607120160102195  1633
 

   احمد حمدى محمد البحيرى 1607120160103144  1634

هيم الشرقاوىاحمد رافت ابرا 1607120150101185  1635    

   احمد رمضان محمد محمد شويل 1607120150100181  1636

   احمد سامح زكريا ابراهيم الريفى 1607120160101789  1637

   احمد شعبان عبدالخالق اسماعيل 1607120130100423  1638

   احمد صالح ابراهيم على الشيشينى 1607120150100243  1639

لغفور رمضان صحصاحاحمد عبد الحكيم عبد ا 1607120160100017  1640    

   احمد عبد الفتاح السعيد الدسوقى النجار 1607120160100794  1641

   احمد عبد الفتاح محمد عطيه بسطويسى 1607120160103220  1642

   احمد فتحى عبدالحليم حسن عاصى 1607120160101442  1643

   احمد ماهر عبدالبارى راغب 1607120160100001  1644

مد السعيد السيد على قنديلاحمد مح 1607120150102789  1645    

  احمد محمد شحاته النويهى 1607120160103235  1646
 

   احمد محمد عبد العاطى ولى هللا 1607120150100685  1647

   احمد محمد عبد الفتاح عبدالغفار 1607120160101482  1648

   احمد محمد غريب الشناوى 1607120160103089  1649

حمد علىاحمد محمد منصور ا 1607120160100448  1650    
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                                                 (  54قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد ياسر عبد المجيد القرشى 1607120160100130  1651
 

   اسامه عاطف عبد الواحد محمد السقا 1607120160102485  1652

  اسامه محمود عبد الرحيم محمود شهاب 1607120160100723  1653
 

   اسراء طه عبد الحميد السيد المنصورى 1607120160103090  1654

   اسالم جبريل بخاطره عبدالعظيم السعداوى 1607120160103151  1655

روناسالم رضا ذكى على الحا 1607120160100214  1656    

   اسالم سمير الشوادفى قطب 1607120160100703  1657

  اسالم طلعت عبدالمقصود عطيه 1607120160103241  1658
 

   اسالم عبدالستار عبدالستار فرج عبد هللا 1607120160100449  1659

   اسماء سامى ذاكى ابراهيم عوض 1607120150100757  1660

  اسماعيل محمد رجب غريب عتمان 1607120160100564  1661
 

   االء احمد محمد فرج 1607120160102003  1662

  االء السيد احمد عبدالفتاح المال 1607120160100311  1663
 

   السعيد شاكر السعيد سليم ابراهيم 1607120160103261  1664

   السيد ابراهيم عبده على 1607120160101388  1665

   السيد السيد محمد ليمونه 1607120160101796  1666

لسيد خميس فتح هللا على ربيعا 1607120160101767  1667    

   المعتز باهلل حسنى عبد الفتاح محمد ابراهيم 1607120160100277  1668

   الهام خليفه مخيمر خليفه 1607120150101365  1669

   امانى ناصف عبد المجيد عبد القادر ابوغزاله 1607120160102377  1670

   امل حمدى عبد الحميد عريشه 1607120160100044  1671

   امل رزق السيد رزق الغنام 1607120160100310  1672

   امنيه عباس محمد عباس غراب 1607120160100148  1673

   امنيه عبد المنجد عبد الرحيم شعبان الشبه 1607120160102661  1674

   امير مجدى عبدالسالم عبدالبارى 1607120160103093  1675

  اميره حسنى عبدالمعبود محمد الطنطاوى 1607120160103234  1676
 

   اميره محمد سعيد برهامى نصر الدين 1607120160101360  1677

   اميره محمد عزت سعد حمد 1607120160100422  1678

   اميمه مجدى صبحى احمد ابراهيم زيدان 1607120160101906  1679

   انجى عادل سعد بطرس 1607120160100314  1680
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 ( 55ام(   جلنة رقم )قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظ
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ايمان سامى عرفه مصطفى 1607120150100293  1681
 

   ايمان محمد على اسماعيل حماده 1607120160100409  1682

  ايمان محمد على عبد السالم الطوخى 1607120160102343  1683
 

وهاب محمد رزقايه ايمن عبد ال 1607120160100433  1684    

   ايه جمال اسماعيل بسيونى حموده 1607120160100386  1685

   ايه حسيب اسماعيل محمد شاهين 1607120160103096  1686

   ايه خالد يوسف خالد فراويله 1607120160100193  1687

  ايه رجب محمود محمود مدكور 1607120160100098  1688
 

   ايه طارق ابراهيم المصطيهى 1607120150101279  1689

   ايه عبد الحكيم ابو المجد محمد شاهين 1607120160100569  1690

  ايه ماهر عبد العزيز بسيونى الغنام 1607120160100317  1691
 

   ايه محمد عبد الفتاح محمد مرسى 1607120160100633  1692

  ايه محمد محمد محمود فتح هللا شويل 1607120150102790  1693
 

بباسم اشرف محمد رج 1607120160100256  1694    

   بسام الشحات المغازى على صالح 1607120160103097  1695

   بوسى ابراهيم السيد محمد عبد الملك 1607120160101030  1696

   تقى اشرف مصطفى محمود شريف 1607120160100290  1697

   توفيق عماد توفيق السيد ابوسليمان 1607120160103240  1698

   جالل رمضان سعيد على جامع 1607120160101009  1699

   جمال جمال الدين على بيومى فراج 1607120160100375  1700

   جمال عماد الدين عبد الغفار السيد 1607120160100506  1701

   جيهان ابراهيم ابراهيم ابراهيم سالمه 1607120160102066  1702

   حامد اسماعيل اسماعيل شريف 1607120150100233  1703

يل الفقىحسناء السيد احمد محمد اسماع 1607120160100069  1704    

   حمدى ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيكل 1607120150100212  1705

  دميانة عبد المالك لوندى عبد المالك 1607120160101083  1706
 

   دنيا محمد حمزه على عبد السالم 1607120160101567  1707

   راغب حسن حسن طمان 1607120160100785  1708

يد القاضىربيع عبد الباسط سعد الس 1607120160100776  1709    

   ربيع محمد فرج متولى دعبس 1607120160100905  1710
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 ( 56قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )   
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  رحمه احمد عبد الحميد بدوى سعفان 1607120160100111  1711
 

   رضا عصام عبدالمنعم فايد 1607120160103100  1712

  رضوى ناصر محمد ابراهيم عكاشه 1607120160100322  1713
 

   روضه جالل عبد الفتاح عبد الواحد 1607120160100389  1714

   زهراء حسن احمد عبدالرحمن ابراهيم 1607120160100231  1715

   ساره ابو بكر عبد المحسن ياقوت 1607120160100064  1716

   ساره ايمن عثمان على عيسى 1607120160100571  1717

  ساره جالل عبد الكريم محمد ابو موسى 1607120160101438  1718
 

   ساره محمد ابراهيم رزق المرسى 1607120160100527  1719

   ساره محمد مصطفى ابراهيم شرابى 1607120160100572  1720

  ساره مسعد محمد جاب هللا العراقى 1607120160100573  1721
 

   ساره يوسف السيد حسونه 1607120160103101  1722

  سالى السيد السيد غنيم 1607120160100185  1723
 

   سعد احمد سعد موسى 1607120150102812  1724

   سعد عطيه السيد محمد عفونه 1607120160100114  1725

   سعيد محمد رفعت وديع العزب 1607120160100376  1726

حمد ابراهيمسلوى جمال ابو المعاطى م 1607120160100574  1727    

   سماح السيد محمد عبدالفتاح 1607120160101138  1728

   سمر الشافعى زهران الشافعى 1607120160101325  1729

   سمر عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم صالح 1607120160101440  1730

   سهام خيرى محمد محمد نصر 1607120160101803  1731

قشاكر اشرف طلعت عبد الراز 1607120150100689  1732    

   شروق محمود المعداوى حسن 1607120160101674  1733

   صابرين الشحات السيد قدره 1607120160100576  1734

   صالح احمد رجب احمد ابو احمد 1607120160100119  1735

  صباح رجب كامل الجداوى 1607120160102727  1736
 

   ضياء ايمن عزت محمد حماده 1607120160100135  1737

ربيع ابراهيم غريب اليمنى عادل 1607120160101503  1738    

   عادل مختار محمد ابراهيم زيد 1607120150101531  1739

   عاطف محمد عثمان على مصطفى 1607120140101226  1740
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   (         57قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (  الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  عبد الجليل اسماعيل اسماعيل ابو صالح 1607120160100737  1741
 

   عبد الخالق بسيونى عبدالخالق الزمرانى 1607120160103102  1742

  عبد الرحمن ابراهيم حسن راتب 1607120160100377  1743
 

   عبد الرحمن احمد عبدالرحمن عبدالحميد البرهامى 1607120160103177  1744

   عبد الرحمن محمد فرج ابراهيم خليل 1607120160100624  1745

   عبد الرحمن محمود ابراهيم محمود على 1607120160100136  1746

عبد الرحمن محمود الفاروق عبد المقصود احمد  1607120150100190  1747
 الخياط

  

  عبد هللا اسامه محمود الحطاب 1607120160101429  1748
 

مان ابوالعزعبد هللا صبرى عث 1607120150100885  1749    

   عبد المنعم احمد مصطفى عيد 1607120160100695  1750

  عبده السعيد عبده بسيونى غلمش 1607120160100137  1751
 

   عبير ماجد محمد عبدالدايم سلطان 1607120160103104  1752

  عالء الدين عبد المقصود عبد الغنى حسين عبد الدايم 1607120160103105  1753
 

السعيد على الجندىعلى  1607120160100263  1754    

   عمار عصام محمد فوزى حسن على 1607120140102346  1755

   عمرو محمد على السيد عراقى 1607120160100138  1756

   غازى السيد على السيد محمد 1607120160100508  1757

   فاطمه محمد السيد على 1607120160100531  1758

   فايزه صبرى سعد السيد القفاص 1607120160100197  1759

   فتحى ابراهيم اسماعيل ابراهيم 1607120160100265  1760

   فرج عزت صالح فرج بشير 1607120160101355  1761

   فهيم ابو السعود فهيم ابوالسعود 1607120160103195  1762

   كامل رضا محمد الشرقاوى 1607120160103107  1763

   كرم عيد سالم ابراهيم عامر 1607120160100520  1764

م حسين عبد الحميد محمد ابوالنصركري 1607120160100007  1765    

  كريم محمد سعد االبيارى 1607120150102295  1766
 

   لمياء لطفى عبد السميع غنيم 1607120160101585  1767

   محمد ابراهيم السيد عبده ابراهيم 1607120140102347  1768

   محمد ابراهيم السيد محمد يوسف ابو الفتوح 1607120150100706  1769

   محمد ابراهيم حسان ابوزيد 1607120160103109  1770
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 ( 58قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  محمد احمد عبدالحميد بسيونى 1607120160103242  1771
 

   محمد احمد عطيه كسبر 1607120160101302  1772

  محمد احمد محمد احمد البرهامى 1607120160101400  1773
 

   محمد احمد محمد احمد شعبان 1607120160100139  1774

   محمد اشرف مرشدى جنيدى 1607120160103236  1775

   محمد السعيد العربانى غنيم 1607120160101130  1776

   محمد السعيد عبد الجواد حجازى 1607120160100132  1777

  محمد السيد على محمد 1607120160101480  1778
 

   محمد السيد هاشم السيد سالم 1607120160101358  1779

   محمد الشحات محمد ونس 1607120160100784  1780

  محمد برهان برهان البنا 1607120160101792  1781
 

   محمد جمعه ابراهيم فتح هللا السخاوى 1607120160102502  1782

ضمحمد حسن سعد محمد الباي 1607120160100115  1783   
 

   محمد رضا محمد محمود 1607120160101486  1784

   محمد رمضان عبد العال حميدة 1607120150100130  1785

   محمد رمضان محمود كساب 1607120140101230  1786

   محمد سعيد عاطف المسيرى 1607120160102290  1787

   محمد سليمان محمد سليمان ياسين 1607120150100914  1788

يد احمد محمد يوسفمحمد س 1607120160103215  1789    

   محمد شعبان احمد عبدالحليم عبدالغفار الحداد 1607120160103239  1790

   محمد شفيق عبد الرازق على يونس 1607120160100379  1791

   محمد صبحى عبدالرازق رجب ابودنيا 1607120160103238  1792

   محمد طلعت حسن المصرى 1607120160100051  1793

دل مصطفى عبد الباقى ابو شناقمحمد عا 1607120150100202  1794    

   محمد عاطف عبد الغنى على عرفات 1607120150101271  1795

  محمد عبد الحكيم عبدهللا على درويش 1607120150100923  1796
 

   محمد عبد الرازق عبد الرازق على محمد 1607120160100404  1797

   محمد عبد هللا محمد المرسى 1607120160102611  1798

   محمد عبده عبده بندق 1607120160100128  1799

   محمد عبده محمود ابو اليزيد محمود حبيش 1607120160100250  1800
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 (59قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )  
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

سن عبدالجواد حنيشمحمد عصام ح 1607120150102627  1801   
 

   محمد عالء الدين احمد مصطفى 1607120160103263  1802

  محمد عالء على الحدادى الطحان 1607120160100691  1803
 

   محمد على عبدالونيس عكاشه 1607120150102641  1804

   محمد على محمد يوسف يونس 1607120160100123  1805

عباسىمحمد على مصطفى عبد الرحمن ال 1607120160100047  1806    

   محمد عماد محمد فتحى محمود عثمان 1607120160103118  1807

  محمد فتحى المهدى عبد القادر الخطيب 1607120160100790  1808
 

   محمد فكيه عبد الصمد عبد البارى 1607120160101396  1809

   محمد كارم محمود محمد عايد 1607120160100985  1810

حمد رحيممحمد كمال عبدالفتاح م 1607120160100986  1811   
 

   محمد محمد احمد محمد على عرب 1607120160100092  1812

  محمد محمد بسيونى مراد 1607120160103119  1813
 

   محمد محمد حسينى فايد 1607120160100133  1814

   محمد محمد سعيد عبد النبى رخا 1607120160100094  1815

   محمد مصطفى محمد مصطفى عامر 1607120160100206  1816

   محمد نادر محمد قاسم 1607120160100516  1817

   محمد ياسر عبدالعليم عبد الحليم حسين 1607120150100960  1818

   محمد يوسف محمود محمد القصبى 1607120160103123  1819

   محمود ابراهيم عبدالهادى ابراهيم 1607120150100581  1820

   محمود ابراهيم على نمنم 1607120160100560  1821

السعيد فواد ابراهيم وحدمحمود  1607120160100140  1822    

   محمود حسين سيد احمد القزاز 1607120160102196  1823

   محمود سامى حسن متولى جاب هللا 1607120140101184  1824

   محمود طارق محمد عبد الحميد 1607120160100018  1825

  محمود عبد الصمد محمد عبد الاله 1607120160103127  1826
 

عزيز المتولى احمد المغازىمحمود عبد ال 1607120160101445  1827    

   محمود هانى احمد ابو الفتوح 1607120160101129  1828

   مرفت امين على سيداحمد 1607120160103130  1829

   مروه محمود توفيق احمد امبابى 1607120150102634  1830
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 ( 60قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم )
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  مصطفى احمد محمود بسيونى الزهيرى 1607120160100380  1831
 

   مصطفى عصران احمد احمد ونس 1607120160100127  1832

  مصطفى عماد مصطفى عبدالغنى محمد 1607120160101123  1833
 

   معاذ سعد عطيه ابوعالم 1607120160100052  1834

   منال محمد احمد عبدالفتاح 1607120160103132  1835

   منصور عبده على منصور 1607120160100381  1836

   منى السعيد معروف نصر سراج 1607120160100823  1837

  مومن ثروت سعد مشرف مصطفى 1607120150102635  1838
 

   ميار عمرو محمد عبد هللا صبره 1607120160100015  1839

حامد داود نادر شعبان سعد 1607120160100118  1840    

  نادر كمال الدسوقى احمد خليفه 1607120150101820  1841
 

   نادر محمد جمعه احمد السيد 1607120150101212  1842

  ندا ابراهيم محمد السيد ابوالخير 1607120150100125  1843
 

   ندى كمال عبد الحميد على الزيات 1607120160100087  1844

الطراوىنرمين محمد مسعود محمد  1607120160101827  1845    

   نوال محمد الظريف رمضان سكوت 1607120160101712  1846

   نور الدين جمال محمود محمد النشار 1607120160101356  1847

   نورا محمد عبد العاطى العزب ابو العزم 1607120160100701  1848

   نيرمين فهمى عبدالحميد منيسى 1607120160103135  1849

حمد ابراهيم جادوهاجر عبد المعطى م 1607120160101833  1850    

   هاجر محمد حسين شرف اليسير 1607120160102275  1851

   هارون نبيل هارون مندور سالم 1607120160101339  1852

   هاشم حاتم هاشم موسى المهدى 1607120150100142  1853

   هدى كمال مصطفى الدسوقى ابودنيا 1607120160103136  1854

وانهدير منصور احمد سعد عط 1607120160100165  1855    

  والء محمود عطيه محمد احمد 1607120160102519  1856
 

   وليد رضا عبد العليم محمد كحيلو 1607120160102503  1857

   ياسمين ابراهيم احمد على 1607120160100554  1858

   ياسمين حلمى عبد السميع السيد وهدان 1607120160100233  1859

   ياسمين طلعت محمود محمد 1607120160103137  1860
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 (61اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتظام(   جلنة رقم ) قسم 
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  يحيى خالد عبدالغنى ابراهيم شتا 1607120160101718  1861
 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

المتيت احمد محمد احمد على 1607120130100285  1862    

   راضى كرم راضى عبد الرحيم جلهوم 1607120150100794  1863

   رامى محب محمد السيد خليل 1607120150100795  1864

   سمر عاطف زهران الزاهى 1607120140101468  1865

   عالء محمود مصطفى الباهى 1607120140101228  1866

  عمرو صبرى على مغيزل 1607120150102645  1867
 

   غاده شهدى كامل فتح هللا السمادونى 1607120140100885  1868

   محمد محمود السيد شحاته 1607120140101734  1869

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

  شروق حسين ابو المكارم الطنوبى 1607120140101422  1870
 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

   ياسمين عطيه محمود خطاب 1607120130101397  1871
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 ( 61قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلرائط (       الئحة جديدة ) انتساب(   جلنة رقم ) 
 مالحظات  قيعالتو مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد ابراهيم محمد عباس الحداد 1607120140102824  1872
 

   احمد احمد على زكى عباس 1607120160103141  1873

  احمد ايمن مرسى عوض شريف 1607120160101880  1874
 

   احمد صفوت مصطفى محمد يوسف 1607120150102712  1875

   اسامه عادل محمد عبدالباقى 1607120160103149  1876

   اسالم جمال محمد احمد النجار 1607120160103152  1877

   اشجان خالد احمد محمد الفرارجى 1607120160101679  1878

  السعيد رمضان محمد يوسف الشناوى 1607120160101665  1879
 

   ايمان ابراهيم كمال احمد ابو جبل 1607120160102437  1880

   ايمان فوزى احمد جعفر 1607120160103156  1881

  ايه محمد بكر محمد السعيد 1607120150102404  1882
 

   ايهاب محمود احمد ابراهيم سليمان 1607120150102700  1883

  حسين خالد حسين احمد 1607120160103158  1884
 

   حمدى فرغلى امين عبد الكريم عبد الفتاح 1607120130102369  1885

   خالد سعود البسيونى اسماعيل 1607120150101811  1886

د سيد احمد السيد عامرخلود محم 1607120160101618  1887    

   رضا ابراهيم احمد عمر الحجر 1607120160103160  1888

   رمضان محمد عيد حماد 1607120160103168  1889

   ريم السعيد محمد السيد رزق 1607120140103328  1890
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 (62ائط (       الئحة جديدة ) انتساب(   جلنة رقم )قسم اجلغرافيا شعبة )املساحة واخلر
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   شادى رشدى عبدالوهاب احمد خليفه 1607120150102664  1891

   ضياء على عبده محمد شراره 1607120150102666  1892

   طاهر ابراهيم على ابوبيشه 1607120150102023  1893

   عبد الرحمن السعيد حسين محمد البربرى 1607120160103185  1894

   عبد السالم فتحى عبدالسالم محمد عيسى 1607120160103182  1895

   على مصطفى السيد يوسف مصطفى 1607120160103191  1896

   محمد السعيد سالم طه الشاذلى 1607120160102421  1897

   محمد السيد محمد حامد بدوى 1607120160103203  1898

   محمد سعد عبدالفتاح محمد شفطر 1607120160103210  1899

   محمد عزت على محمد متولى 1607120160103214  1900

   محمد نبيل عبد الجواد احمد جنيدى 1607120160103167  1901

   محمد ياسر على الباز 1607120160103178  1902

   محمود ابراهيم عطيه سعفان الطرابلى 1607120160103179  1903

   محمود محمد عبد السالم على زايد 1607120160102375  1904

   محمود مصطفى مصطفى عثمان 1607120150101917  1905

   مكارم محمد محمد عباس خليل 1607120160103198  1906

   ميرنا صادق كامل المغازى على 1607120160103202  1907

   هناء السيد محمد اسماعيل عبدهللا 1607120150102241  1908

السيد محمد قدره وائل صبرى 1607120150101909  1909    

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج

3سمساحة تاكيومترية   مروه عبد الحميد حسن ابو النضر 1607120140102469  1910  
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 ( 63جلنة رقم )               ) انتظام (جديدة  الئحة                                     الفلسفة قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابانوب جرجس ابواليمين جرجس 1607120160101682  1921
 

   اخالص صابر عبد الخالق محمد عبد ربه نعمان 1607120160101643  1922

حيرىاسراء رمضان ممدوح محمد الب 1607120160102391  1923   
 

   اسراء محمد اسماعيل الدنف 1607120160100074  1924

 بلغة فلسفية نصوص  + المنطق الحديث  اسماء عبدالجواد عبدهللا عبدالعاطى وهبه 1607120140101897  1925

   االء محمد المغازى عبدالعزيز شعيشع 1607120160102624  1926

   الهام عامر سعد مرعى 1607120160101520  1927

  امل سعد على ابواالسعاد 1607120160102132  1928
 

   اميره صبحى عبد الرحمن كساب 1607120160101752  1929

   ايمان السيد عنتر حسن البكليش 1607120160101843  1930

  ايه احمد حامد بهجات 1607120150100522  1931
 

   ايه جمال حلمى عبد الفتاح عبد هللا 1607120160102589  1932

عبد الواحد ايه سامى راشد 1607120160102513  1933   
 

   ايه محمد احمد مفتاح 1607120160102005  1934

   بثينه شادى احمد محمد شادى 1607120160102557  1935

   بسمه السيد حسن محمد متولى الدقن 1607120160102495  1936

عوض عبد السالم الحبشىبسمه  1607120160100063  1937    

   حبيبه ماجد محمود محمد الريفى 1607120160101814  1938

   دنيا محمود محمد محمود 1607120160100545  1939

   رابحه طه عبد المنعم طه السيد 1607120160101160  1940

   زينب محى ابراهيم ابراهيم شمس الدين 1607120160102458  1941

   ساره يوسف يوسف قطب الجوهرى 1607120160100493  1942

   سحر عبدالحميد عبدالرحمن سالم 1607120160101983  1943

 فلسفة اسالمية فالسفة المشرق  سلمى طلبه محمد قطب الديهى 1607120160101861  1944

   سماح سمير المرسى عبدالعزيز على 1607120160101953  1945

  سهام سمير اسماعيل حسن خليفه 1607120160101163  1946
 

   شروق منصور عبد النبى بخيت 1607120160101648  1947

ىعبد هللا حمدى السيد احمد عل 1607120160100913  1948    

   علياء احمد على محمد عوض 1607120160100637  1949

   فاطمه بسيونى محمد القيم 1607120160102349  1950
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 ( 64جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                     الفلسفة قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  لمياء سعد مغازى على عياد 1607120160100841  1951
 

   لمياء محمود عباس الشربينى 1607120160100033  1952

  محمد احمد محمد ابراهيم 1607120160101134  1953
 

   محمد سليمان محمد ابو زامل 1607120160101540  1954

   محمد شوقى فهمى الحمادى البيومى 1607120140101870  1955

د محمد ابواليزيد عبد المعطىمروه محم 1607120160100579  1956    

   منار مسعد ابو السعود محمد رزق 1607120160101709  1957

  مى صبرى المغاورى السباعى خطاب 1607120160101660  1958
 

   مياده الشحات محمد احمد الطويل 1607120160101661  1959

   نجالء فتحى محمود متولى 1607120160102159  1960

د عبدالعزيز سرورنورهان محم 1607120140101659  1961   
 المنطق الحديث

   نورهان نعيم احمد محمد عمر 1607120160102748  1962

  نورهان هانى ابراهيم على محمد 1607120150102207  1963
 

   وسام حسين خميس بسيونى سالم 1607120160101165  1964

 المنطق الحديث   ياسمين عبد العليم السيد السيد الحداد 1607120160102240  1965

 ب بـــاقـــون لالعـــادةطـــال 

   انتصار عزت عبدالمجيد ابراهيم سليمان 1607120140101928  1966

   ايمان السيد ابراهيم احمد جالل 1607120150101990  1967

   هند سليمان ابراهيم خميس 1607120140101312  1968

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   منى عبدهللا محمد سعد غزاله 1607120130100856  1969

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

   عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بسيونى 1607120090102130  1970

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصةرابعــــــة  من  اخلارج 

  3الفلسفة المعاصره + علم االخالق س  اسماء مصطفى على حسن عبدالمطلب 1607120110100453  1971

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة سادسـة  من  اخلارج 

  زينب رمضان عبدالمنعم ابراهيم 1607120090100270  1972
 2اللغة االوربية القديمة س
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 جلنة ) (                       م(       1985قسم الفلسفة                 ) انتظام(                 الئحة)
مسل

 سل
 مالحظات التوقيع االسم كــود الطــــــــالـــب

 من اخلارج ثامنة فرصة  طالب باقون لالعادة
ونصوصها  + الفلسفة المعاصرة + نصوص فلسفة اسالمية   دعاء عبد الحى احمد محمد البسطويسى 1607120060101271 

فلسفة اسالمية  +3الحديث س فلسفية بلغة اوربية + المنطق

 2ونصوصها )علم الكالم (س

 نصوص فلسفية بلغة اوربية  دينا محسن حسن احمد محسن 1607120060101803 

 1607120060101870 
 غادة صالح الدين عبد العزيز برهامى ليمونه

 نصوص فلسفية بلغة اوربية 

 من اخلارج تاسعــة   فرصةطالب باقون لالعادة  

 
 العلوم الطبيعيةفلسفة   نسرين جمال يوسف على شومان 1607120050101141
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 ( 65جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة                                     الفلسفة قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد محمد محمود عبدربه محمود 1607120160102398  1981
 

 المنطق الحديث  اسراء عبدالحليم السيد عبدالحليم منصور 1607120140102690  1982

البلتاجى ايمان عصام عبدالقادر عبدالحميد 1607120160102239  1983   
 المنطق الحديث

 المنطق الحديث  ايه سالم عبد الحميد خليفه 1607120150101474  1984

   ايه محمد السيد احمد محمد 1607120160101689  1985

   جيهان جبر حموده مبارك حموده 1607120160101695  1986

   جيهان عبد الدايم السيد عثمان زرد 1607120140102634  1987

صبره حسن صبره ابوحطب حسن 1607120150101539  1988   
 

 موضوع خاص  حسن عبد الباسط ابراهيم عبد العاطى 1607120160102751  1989

   رباب احمد سعد عبد الخالق الشورى 1607120160102007  1990

  عبد هللا عنتر عبد هللا ابراهيم 1607120160102750  1991
 

   محمود رمضان احمد محمود 1607120160102123  1992

  محمود عصام الدين السيد طه بدر الشناوى 1607120130101888  1993
 تاريخ العلوم عند العرب

   منى على حسن حسنين ادريس 1607120160102621  1994

   نورالهدى طارق مختار السيد محمود البسيونى 1607120160101913  1995

   هاجر محمد كامل مصطفى غالى 1607120160102424  1996

وحهايدى ابراهيم سعيد فت 1607120150102031  1997    

   هبه ابراهيم ابراهيم على فاضل 1607120160101714  1998

   يحيى ياسر يونس السيد 1607120160102606  1999

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   حمزه مشرف محمد محمد السنهورى 1607120140103033  2000

   دعاء محمد محمود يونس 1607120140102635  2001

الشربينىنعمه احمد فواد  1607120130100004  2002    

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

  ايمان خالد عبد المنعم السيد الجويلى 1607120140102587  2003
 

   هبة هللا جالل مصطفى محمود محمد 1607120140102750  2004

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

 فلسفة معاصرة  مياده محمود رمضان شعبان كريم 1607120130101929  2005
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 م(                        جلنة ) (     1985قسم الفلسفة           ) انتساب (                 الئحة )
 مالحظات التوقيع االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج تاسعـة  فرصة  طالب باقون لالعادة
نصوص ونصوصها + فلسفة اسالمية   هند حمدى محمدعثمان شرابى 1607120060101881 

+ فلسفة حديثة  فلسفية بلغة اوربية

 3س18،17ونصوصها ق 

 مفصول تجنيديا هانى محمد السيد عيسى 1607120060101878 
 علم النفسونصوصها+ فلسفة اسالمية

3االكلينيكى س  

 

 عشر  من اخلارج ـــــرصة سابعة ن لالعــــــادة فطـــــالب باقــــو

العلوم فلسفة +ونصوصها فلسفة اسالمية   السيده احمد البد راوى احمد 1607119970100009 

+ الفلسفة المعاصرة الطبيعية 

 نصوص فلسفية بلغة اوربية+ونصوصها

ونصوصها )فالسفة االسالم فلسفة اسالمية +

 3س(
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 ( 66جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    االجتماع                              قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

احمد ابراهيم اجالل شعبان 1607120160101971  2011   
 

   احمد عالء عبد السالم محمد عبد الوهاب 1607120160102839  2012

  احمد محمد الجوهرى غنيم 1607120160100039  2013
 

   اسراء الشرنوبى محمود عبد هللا السيد الشرنوبى 1607120160102709  2014

   اسراء ايهاب جمعه على السكرى 1607120150102397  2015

ء رضا محمد المهدى المكاوىاسرا 1607120160100466  2016    

   اسراء رمضان مبروك قطب عواض 1607120160102376  2017

  اسراء صالح محمد المتولى خليفه 1607120160101071  2018
 

   اسراء عبد السميع عبد الحميد فرج ابو الغيط 1607120160102827  2019

   اسراء محمود احمد عبد هللا 1607120160102284  2020

  اسراء مدحت على بسطويسى القرضاوى 1607120160100225  2021
 

   اسالم حسنى عبدالعزيز محمد شحاته 1607120140101164  2022

  اسماء ابو السعود احمد ابوالعز 1607120150100811  2023
 

   اسماء الدسوقى حلمى سعد 1607120160101979  2024

   اسماء سمير منصور منصور 1607120160101509  2025

عزب محمد اسماء عاشور 1607120160100061  2026    

   اسماء محمد محمد حافظ 1607120160102721  2027

   اسماء هاللى ابراهيم حواله 1607120160100075  2028

   االء احمد حسن المكى 1607120160102843  2029

   االء قدرى محمد سعد 1607120160102278  2030

   االء محمد جبر عبدالوهاب نجم 1607120160101374  2031

ابراهيم مصطفى محمد السيد لبدهامانى  1607120140101774  2032    

   امل امام محمد محمد عبد المجيد 1607120160100078  2033

   امنيه حسن ابراهيم عوض 1607120150100519  2034

   امنيه عبدالعزيز عبدالعزيز على ابودنيا 1607120160100803  2035

  اميره السعيد احمد محمد غراب 1607120160101564  2036
 

ره سالم صالح وزهامي 1607120160102705  2037    

   اميره طلعت محى الدين ابو المعاطى 1607120160101687  2038

   اهداء عبد العال محمد احمد شحاته 1607120160102184  2039

   ايمان السيد السيد متولى الزيات 1607120160102671  2040



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

86 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 67جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                    االجتماع   قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ايمان بشير احمد عمر عبد الباقى 1607120160102279  2041
 

   ايمان على مندور على حشاد 1607120160100151  2042

  ايمان عماد السيد عبدالعزيز االشوح 1607120160101923  2043
 

ابراهيم محمد عيسىايناس  1607120160102040  2044    

   ايه ابراهيم عباس طلحه سيد احمد نايل 1607120160100149  2045

   ايه خالد على محمد شليل 1607120160101962  2046

   ايه سمير محمد احمد عبد الرحمن الشيخ 1607120160102829  2047

  ايه طه اسماعيل طه بدوى 1607120160102450  2048
 

بو المعاطى عثمان عبد المجيدايه عبد النبى ا 1607120160102651  2049    

   ايه عبده مصطفى ابراهيم غانم 1607120160101705  2050

  ايه عطيه محمود ابو عصر 1607120160101582  2051
 

   ايه محمد راشد محمد شريف 1607120160101858  2052

  ايه محمود رجب خلف هللا محمد جالل 1607120160101925  2053
 

ف محمد البغدادىايهاب عبد اللطي 1607120160100056  2054    

   بسمه الشحات حسن ابراهيم الطوخى 1607120160100177  2055

   بسنتين اسامه محمد لطفى المهدى 1607120160101736  2056

   بشاير محمود محمد عبعوب 1607120160100837  2057

   حسناء صالح حسن عثمان مصطفى 1607120160102345  2058

وسفحنان ماهر صبرى الحماقى ي 1607120160101080  2059    

   داليا السيد عبد المولى فواز 1607120160102685  2060

   داليا حامد عبد الواحد حرحش 1607120160101247  2061

   دعاء عبد المحسن محمد على محمد 1607120160102848  2062

   دعاء على عوض الفضالى 1607120160101553  2063

   دالل حسن عبده محمد الجزار 1607120160102673  2064

   ديانا هشام محمد محمد الدغمه 1607120140100808  2065

  دينا جالل ابراهيم عبد هللا الديهى 1607120160102381  2066
 

   دينا جمال عبد الرسول شكر 1607120160100100  2067

   دينا سعيد فاروق فتحى رحيم 1607120160102298  2068

   رانيا ابراهيم وحيد الدناصورى 1607120160101533  2069

يا سعد السيد محمد سالمران 1607120160102716  2070    
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  رباب عادل عبد الحميد على بازينه 1607120160101623  2071
 

محمد فواد ابراهيم ابو زيدرحاب  1607120160102110  2072    

  روان خالد عبدالحليم الحباك 1607120160102282  2073
 

   ريهام عيد عبدالعاطى حمد قاسم 1607120160100526  2074

   زينب سمير عبدالعزيز سرور هاشم 1607120160102540  2075

   زينب عماد محمد مرسى خضر 1607120150101658  2076

ربوشساره احمد على ب 1607120160101275  2077    

  ساره حسام رمضان مريوط 1607120160101303  2078
 

   ساره حسن شعبان عبدالمجيد 1607120160101690  2079

   ساره عبد العليم طه عبد المعطى عيسى 1607120160100368  2080

  ساره عبد اللطيف سعد عبد اللطيف جمعه 1607120160102383  2081
 

   ساره محمد ابراهيم الدسوقى 1607120160101944  2082

  ساره محمد ابو المعاطى على 1607120160102586  2083
 

   ساره محمود عبد العزيز عقبه 1607120160102440  2084

   سحر ابراهيم محمد السيد الزفتاوى 1607120140102746  2085

   سحر صالح على محمد شلبى 1607120160101375  2086

   سعاد عبد العزيز المتولى احمد المغازى 1607120160102562  2087

   سعاد ياسين وهبه سيد احمد الشربينى 1607120160101902  2088

   سمر محمد حسن عبدالفتاح القبالوى 1607120160101869  2089

   سميحه السيد البسطويسى عبد الغنى البسطويسى 1607120160101113  2090

   سهام محمد عبدالجواد محمد شريف 1607120160100496  2091

عظيم يونسسهيله عبداللطيف عبدال 1607120160102352  2092    

   شاديه سمير وجيه السيد 1607120160101698  2093

   شاهندا على منصور على عوض 1607120160102831  2094

   شروق الحسينى سالم ابو خلبه 1607120160100025  2095

  شروق محمد ابراهيم الدسوقى السيد محمد 1607120160101068  2096
 

الحميد ابراهيم شهد عبد الحميد عبد الغفار عبد  1607120160102103  2097
 عتمان

  

   شيماء احمد عبد العليم محمد السيد 1607120160102594  2098

   شيماء خالد اسماعيل اسماعيل عيسى 1607120160101018  2099

   شيماء سعد السعيد احمد سعد 1607120160102491  2100
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  شيماء عبد الكريم ابراهيم محمد الدقاق 1607120140102161  2101
 

   شيماء عبد هللا مرسى محمد االشمونى 1607120160101633  2102

  شيماء محمد عبد الحارث غيضه 1607120160102286  2103
 

   صابرين محمد محمود على ابو خشبه 1607120160100179  2104

   عائشه احمد عبد الكريم جاد هللا 1607120160102188  2105

   عبله كامل عبد المنصف عويضه 1607120160101933  2106

   عزه عرفان عبد الحميد الزعزوع 1607120160102283  2107

  عفاف رشاد رجب يحيى 1607120160100757  2108
 

عبدالعزيز عيسى راجح عماد عوض هللا 1607120160102366  2109    

   فاطمه المهدى فاروق المهدى ابراهيم 1607120160100472  2110

  فاطمه عبد القادر عبد القادر نجم 1607120160103114  2111
 

   فدوى طه محمد سالم 1607120150102253  2112

  محاسن وحيد ابراهيم ابوالفتوح احمد 1607120160101629  2113
 

م عبد السالم المتولى الصاوىمحمد ابو مسل 1607120160102542  2114    

   محمد ربيع عزازى على عياد 1607120160102834  2115

   محمد سعد محمد يوسف شعبان 1607120150102724  2116

   محمد سعيد محمد ابراهيم الصعيدى 1607120140101039  2117

   محمد محمد السيد على حواس 1607120150102741  2118

لمالحهمحمود محمد عطيه ا 1607120150102745  2119    

   مرفت احمد محمد احمد 1607120160100534  2120

   مرفت مهدى حسن عبد الجليل 1607120160100066  2121

   مريم عبد العظيم عبد الحميد احمد المكاوى 1607120160102189  2122

   مريم عبد الغفار على مغربى على 1607120150100280  2123

   منال رضا محمد ابوالسعود شرف 1607120160101710  2124

   منى حسن عبدالحليم على القادوم 1607120160102460  2125

  منى غازى محمد غازى خضر 1607120160102011  2126
 

   منى محمد عبد السالم ابراهيم الوصيف 1607120160102554  2127

   منى محمد عبد الفتاح قنديل 1607120160100334  2128

   مى السيد حسين محمد حسين 1607120160101472  2129

   مياده الشحات محمد البحيرى 1607120160101586  2130
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 ( 70جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                   االجتماع  قسم
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  ناهد مصطفى كيالنى مصطفى 1607120160100535  2131
 

الء ابراهيم طلحه طلحه السيد المنسىنج 1607120160100301  2132    

  نجوى طارق السعيد احمد النزهى 1607120160101764  2133
 

   نجوى عبدالمجيد ابراهيم نافع 1607120160100198  2134

   نرمين على محمد مصطفى الشعله 1607120160102686  2135

   نهاد فتحى محمد امين عبيد 1607120160101627  2136

ديق السيد حسان السيدنهله ص 1607120150100515  2137    

  نهى جمعه مختار ابراهيم شعالن 1607120160101547  2138
 

   نوال محسن عبد الحميد الروينى 1607120160102478  2139

   نورهان عبد الرحمن عبد الرحمن كرسون 1607120160100190  2140

  نيره سعيد حسن محمد عبد العاطى 1607120160101596  2141
 

ى منصور على سالمنيره عل 1607120160101805  2142    

  نيره محسن شوقى ابراهيم عطيه عامر 1607120160103264  2143
 

   هاجر ابراهيم محمد محمد داود 1607120160102443  2144

   هاجر عبد الغنى حمدان محمد الرفاعى 1607120160100036  2145

   هاجر عبدالمالك عبدالحليم ندير 1607120160102035  2146

شبل الطحانهاجر على  1607120160100026  2147    

   هدى محمد شعبان داود 1607120160100027  2148

   هدير ابراهيم مصطفى ابراهيم غانم 1607120160102657  2149

   هدير احمد السيد عبدالمقصود 1607120160101022  2150

   هدير حسن محمود نجم 1607120160102580  2151

   هدير سالمه صابر سودان 1607120160100588  2152

   هند اسماعيل عبد المالك عركز 1607120160102301  2153

   هويدا صابر محمد عبد السيد متولى 1607120160101628  2154

   هويدا عزت واصف عزيز 1607120160101981  2155

  وسام جالل عبدالحميد محمد سالم 1607120160102147  2156
 

   وسام محمد عبدالعزيز عبدالحميد 1607120160102140  2157

نبيه بشيروسام محمد  1607120160102670  2158    

   وعد عبدالفتاح عبدالمطلب فرو 1607120160102385  2159

   وفاء احمد السيد عبد الحميد الديب 1607120160100110  2160
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 (71 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                                     االجتماع قسم
 مالحظات  توقيعال مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ياسمين احمد محمد محمد ابراهيم 1607120160100353  2161
 

   ياسمين ثروت السيد البهنسى 1607120160102162  2162

  ياسمين عالء محمد محمد جاب هللا 1607120160100824  2163
 

   ياسمين محمود عبد العليم جاد 1607120150102183  2164

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   اصاله محمود عبدالحليم ابوعوف ابوالنجا 1607120150102242  2165

  رائد عبدالمحسن محمد ابراهيم السيد 1607120150100701  2166
 

   زاهيه عوض عبدهللا احمد العجمى 1607120130100684  2167

   فاطمه حموده معوض حموده 1607120140101380  2168

  محمد عادل عبد السالم قبردى 1607120150102748  2169
 

   محمود سعد محمود ابوعيطه 1607120150102723  2170

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   هشام محمد عبدالعال عبدالعظيم 1607120130100706  2171

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

دهاسماء رمضان عبدالحميد محمد حمو 1607120120100500  2172    

   ايه رشاد المحمدى مصطفى 1607120120100845  2173

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة سابعـــــة  من  اخلارج 

2174  1607120080100135 
 دعاء محمد محمد عبد الحميد 

 3احصاء اجتماعى س 
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 ( 71جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة                                       االجتماع قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم احمد ابراهيم محمد عماره 1607120150101534  2175
 

   ابراهيم عبدالهادى عبدالمقصود ابراهيم الفقى 1607120160102687  2176

  احمد عبد اللطيف حبشى محمد 1607120160102169  2177
 

   اسالم عبد الوهاب محمد عبد المجيد 1607120130102154  2178

   اسماء السيد محمد طلحه 1607120150102513  2179

   اسماعيل السعيد اسماعيل اسماعيل ابوالفضل 1607120160101848  2180

   الحسناء غانم عبد الفتاح غانم 1607120160102521  2181

  امانى طه ابراهيم محمد شرف الدين 1607120140102860  2182
 

   امل عادل خضر ابو فرج 1607120160102511  2183

   اميره اشرف زكريا عبد الفتاح زراره 1607120150102774  2184

  اميره السيد عبد الحميد ابراهيم جمعه 1607120150101644  2185
 

   اميره منصور عبد الونيس اسماعيل 1607120160102844  2186

  ايمان عادل محمد على عبدالكبير 1607120160101621  2187
 

   ايه عبد السالم اسماعيل عكه 1607120160102297  2188

   تهانى محمد حامد محمد خطاب 1607120160101583  2189

   حازم محمد على محمود جاد 1607120140102537  2190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

92 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 72 جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة االجتماع                                       قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   حسام على عبدالعاطى السرجانى 1607120160101667  2191

ى ابراهيم محمدحنان سام 1607120160102847  2192    

   حنان ماهر محمد عبدالغنى 1607120160102697  2193

   دينا محمد على عثمان الصعيدى 1607120160102849  2194

   زينب احمد على احمد السيد 1607120160101671  2195

   ساره يسرى السيد عبد المنعم نصر 1607120160102850  2196

   سلطان محمد وجيه عرجاوى مرعى 1607120160102851  2197

   سلوى السيد حمادى محمد فراج 1607120160102568  2198

   سمر عبد السالم شوقى عبد السالم عقل 1607120160102852  2199

  سهام عبد الحكيم عبد الحميد سلطان 1607120160102357  2200
 

   شروق يحيى عبده ابراهيم ابو زيد 1607120160101904  2201

   شيماء حنفى محمود هالل 1607120160102869  2202

   شيماء على محمد محمود 1607120160102637  2203

   عبد الرحمن االنصارى احمد احمد العبد 1607120150102576  2204

عبد الرحمن عصام عبد الرحمن السعيد  1607120150102581  2205
 محمد الكومى

  

   عبد الرحمن قرنى ميزار مرزوق 1607120150102711  2206

سلمان عبد الرحمن كامل على على 1607120160102674  2207    

   عبير محمد عبدالعزيز عبدهللا غنيم 1607120160102105  2208

   عواطف محمد عبدالعزيز عبدهللا غنيم 1607120160101680  2209

   فاطمه فواد عبد المولى على عامر 1607120160101681  2210

   فاطمه كمال السيد محمد ابراهيم الدقش 1607120160102084  2211

عبد العزيز على احمد فوزيه اشرف 1607120160101676  2212    

   محمد عادل محمد عمر الشهبه 1607120150101818  2213

   مروه عاطف عبد المطلب صادق 1607120160102874  2214

   مريم رمضان عبد الموجود ابو زيد 1607120160102107  2215

   مريهان جمال فريج على قادوم 1607120160102483  2216

رانمنار رياض احمد المقط 1607120140103283  2217    

   منال على فوزى عبدالعزيز 1607120160102723  2218

   منه هللا عصام فتحى مرسى احمد 1607120160102441  2219

   منى على عبدالمغنى ابراهيم ابراهيم 1607120160102190  2220
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 ( 73جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة                                        االجتماع قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  منى محمد خلف هللا عمرو 1607120160102875  2221
 

   مهله مصطفى السعيد محمد المنشاوى 1607120160102876  2222

  مى عبدالنبى حسين عبدالنبى على زاهر 1607120160101625  2223
 

   نيره زكريا السيد سالمه 1607120160101662  2224

   هاجر محمد عبد الفتاح زكى 1607120160102696  2225

   هبه جمال يوسف مصطفى 1607120150102022  2226

   هبه عماد سعيد الرشيدى 1607120160102388  2227

  هدير محمد عبد هللا عبد المنطلب ابو سيف 1607120160101857  2228
 

   وجدى مختار محمد حسين اباظة 1607120150101641  2229

   ورد فواد محمد احمد بدر 1607120150102179  2230

  ياسمين مصطفى محمود بسيونى بدران 1607120160102348  2231
 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة

  السيده عبدالقادر عبدالروف ابراهيم الحارتى 1607120150101547  2232
 

   ساره رشدى عبد الحى محمد 1607120130102157  2233

عمرمنال طه السيد حسن  1607120140102842  2234    

   ياسمين عبد اللطيف عبد الجواد على محمد 1607120150101776  2235

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج

علم اجتماع  +جميع مواد الفرقة الرابعة   فاطمه محمد احمد خفاجى 1607120120101681  2236

 3س الصناعى

ابوشعيشع النجارمحمد ماهر عبد التواب  1607120130102163  2237 التنمية علم اجتماع  اقتصادى +علم اجتماع   

  قاعة بحث+ 
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 م(                    جلنة ) (      1985قسم االجتماع          ) انتساب(             الئحة ) 
 مالحظات التوقيع سماال كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 ة من اخلارجثامنطـــالب باقـــون لالعـــادة فرصة 

نصوص +  اجتماعية تشريعات  مفصول تجنيديا بو زيد السيد احمدابو بريكهأمحمد  1607120030100040 

 3س اجتماعية بلغةومصطلحات 

 ة عشر  من اخلارجسابع طـــالب باقـــون لالعـــادة فرصة

التشريعات االجتماعية +مشكالت المجتمع   ريهام محمد يوسف رجب  1607119970100006 

المصرى + علم االجتماع الجنائى + نظريات 

" 3+ مناهج البحث س 3اجتماعية س

 غياب "

 مشكالت المجتمع المصرى   شيرين محمد عبدالحميد عيسى  1607119970100005 

 1607119970100004 

 
علم االجتماع تشريعات االجتماعية +ال  نهاد عبيد على السيد خضر

+ الجنائى + التنمية االجتماعية والتخطيط 
  علم اجتماع اللغة واالدب 

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

95 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 74جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة           علم النفس                        قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد رضا احمد اسماعيل عبد النعيم 1607120160101386  2251
 

   احمد صالح محمود عبد الجواد 1607120160100371  2252

رجب عبدربه ازهار محمد عبد هللا 1607120160100959  2253   
 

   اسراء حامد محمد محمد مهيا 1607120160101495  2254

   اسراء محمد احمد محمد 1607120160100971  2255

   اسراء محمد اسماعيل بسيونى الدالل 1607120160100842  2256

   اسراء محمد السعيد سلومه اسماعيل سلومه 1607120160100931  2257

هاسراء محمود محمد عمار 1607120160102879  2258   
 

   اسراء مصطفى فتحى حامد محمد 1607120160100487  2259

   اسراء نصر ابو الفتوح حجازى عبد الخالق 1607120160100226  2260

  اسماء ايمن احمد ابو العال الدماطى 1607120160101403  2261
 

   اسماء رافت بدير ابو الغيط الخولى 1607120160100285  2262

عبد الستار محمداسماء عبد الفتاح  1607120160101404  2263   
 

   اسماء عبد الفتاح عبد العزيز جناح 1607120160102883  2264

   اسماء عبد الهادى فرج هللا سعيد 1607120160100227  2265

   اسماء محمد عبد هللا احمد المرسى 1607120160100494  2266

   اسماء محمد عبده سعيد 1607120160100950  2267

الىاسماء محمود احمد و 1607120160100420  2268    

   االء اسامه ابراهم احمد محمد 1607120160100495  2269

   االء السيد محمد السيد محمد 1607120160100566  2270

   االء رضا عبد الحليم احمد غالى 1607120160101072  2271

   االء محمد ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم 1607120160100672  2272

ونساالء محمد صبحى زكريا على ي 1607120160101922  2273    

   السيد محمد السيد العربى محمود شنح 1607120150100185  2274

   الشيماء رشدى عبد النبى اسماعيل الديب 1607120160102884  2275

  المنتصرباهلل منير محمد حسن خضر 1607120130100553  2276
 

   امانى جوده محمد الشحات فضيل 1607120160101182  2277

عثمان امانى رمضان توفيق 1607120160100885  2278    

   امانى يحيى عبده على على 1607120160103037  2279

   امل اشرف احمد عبد المعطى عطوه 1607120160101350  2280
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 ( 75جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                        علم النفس         قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  امل محمد السيد محمد حسن بطه 1607120160100228  2281
 

   امل محمد عمر حسن النجار 1607120160101218  2282

  امنيه مسعد مسعود ابراهيم الشيخ 1607120160100176  2283
 

   اميره جمال محمود محمود الخطيب 1607120160100222  2284

   اميره رضا عبد المومن عبدالهادى مخلوف 1607120160100229  2285

   اميره على ابراهيم عبدالبارى 1607120160100359  2286

   اميره محمد ابراهيم سيد احمد زقزوق 1607120160100825  2287

  امينه جالل عبد المجيد محمد عرفات 1607120160101225  2288
 

   ايمان ابراهيم عنتر السيد القصاص 1607120160100886  2289

الشامى ايمان السيد السيد الشربينى 1607120160100397  2290    

  ايمان المحمدى محمد البسيونى 1607120160101096  2291
 

   ايمان سعيد سعد حجازى سعد 1607120160102885  2292

  ايمان عبد العظيم مصطفى عبد العظيم الهاشمى 1607120160100183  2293
 

   ايمان عبد الفتاح عبد الرحمن السيد على ارز 1607120160101175  2294

عنتر الحسينى قطب عجمىايمان  1607120160101654  2295    

   ايمان محمد عطيه عبد الجليل 1607120160102034  2296

   ايمان مصطفى عبد هللا ابراهيم الموافى 1607120160100935  2297

   ايه احمد اسماعيل دفشر 1607120160102886  2298

   ايه احمد سالم احمد موسى 1607120160100354  2299

عبد الحميد ايه السيد محمد محمد 1607120160100424  2300    

   ايه جابر المعداوى عبد الخالق على 1607120160101470  2301

   ايه سمير مصطفى محمد عتمان 1607120160101184  2302

   ايه صبحى محمد رجب 1607120160100361  2303

   ايه عباس حسن الجندى 1607120160100366  2304

   ايه عبد العزيز عبده على عبد الغفار 1607120160100362  2305

  ايه عبد العظيم محمد القراميطى 1607120160101337  2306
 

   ايه ماجد محمد على شرابى 1607120160100585  2307

   ايه محمد عبد الحميد محمد عوضين 1607120160100439  2308

   ايه محمدى صبرى ابراهيم 1607120160101409  2309

   ايه مسعد محمود محمد المالح 1607120160100194  2310
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 (76 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                           علم النفس        قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  بسمه اسماعيل عبد القادر على شاهين 1607120160100616  2311
 

   بسنت ايمن السيد الششتاوى شلبى 1607120150100918  2312

  بسنت محمد محمد احمد الغمرى 1607120160100642  2313
 

   تقى السيد عبد الفتاح فرحات قنديل 1607120160100204  2314

   جهاد محمد محمد ابو شادى السبيعى 1607120160101236  2315

   حنان ابراهيم شكرى متولى 1607120160100488  2316

   حنان احمد عرابى مصطفى 1607120140101287  2317

مد ابراهيم النمكىحنان احمد مح 1607120160100230  2318   
 

   حنان ايمن عبدالحميد بسيونى رضوان 1607120150100318  2319

   حنان شعبان عبدالوهاب غازى شاهين 1607120160100387  2320

  حنين عبد الرحمن قطب عبد الرحمن زيدان 1607120160100363  2321
 

   خلود محمد عبد الفتاح السيد عمر 1607120160102226  2322

  خلود محمد مسعد عباس المهر 1607120160100595  2323
 

   خلود مصطفى حسن شعبان 1607120160101381  2324

   دعاء عبد الغنى عبد الغنى محمود رفاعى 1607120150101243  2325

   دعاء عبدهللا محمد عبدالحميد ابوحسن 1607120160103265  2326

   دنيا زكريا محمد حسن مبروك 1607120160101352  2327

حمد ابراهيم فرج رزق هللادولت م 1607120160100769  2328    

   دينا ابراهيم شاكر على عوض هللا 1607120160100812  2329

   دينا اسامه طه حامد 1607120160100848  2330

   دينا صبرى محمود الرفاعى محمود 1607120160100652  2331

   دينا عمر مسعود محمد بدر 1607120160101197  2332

علىرانيا حمدى توفيق محمد  1607120160101916  2333    

   رانيا عاطف السيد السيد حريز 1607120160100357  2334

   رانيا منصور ابراهيم سلطان 1607120160100759  2335

  رباب حسين عباس حسين عمروس 1607120160100042  2336
 

   رحمه صالح السيد محمود الحجر 1607120160100925  2337

   رحمه محمد حسين الروينى 1607120160100104  2338

   رشا السيد محمد عبد الحميد الشافعى 1607120160100469  2339

   رشا فكرى عمر عبد الفتاح عبد هللا 1607120160100216  2340

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

98 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 77جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة        علم النفس                             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  رضا السيد محمد ابوخضرة 1607120160101357  2341
 

   رغدا كيالنى عبدالسالم صقر 1607120160100082  2342

رنا اشرف عبد الوهاب عبد المقصود  1607120160101497  2343
 نصر الدين

 

 

   رنا محمد محمد هنداوى كشك 1607120160100388  2344

   ريم بدر يوسف بدر ابو عرب 1607120160100291  2345

   ريم سعيد احمد عبدالنبى سكيكر 1607120160101212  2346

   ريم عبد الغنى على غزالن 1607120160100364  2347

  ريهام احمد محمد عبدالحميد 1607120160100023  2348
 

   ريهام رفعت السيد يوسف شعالن 1607120160101213  2349

   ريهام شعبان محمد راشد عبيد 1607120160100712  2350

طيه محمود سالمهريهام محمود ع 1607120160100292  2351   
 

   ريهام ياسر السيد على ابو غزاله 1607120160100832  2352

  زيزى حلمى عبد الجيد رضوان 1607120160100612  2353
 

   زينب عادل السيد بيومى السيد 1607120160100596  2354

   زينب ماهر عبد الحى عطيه غنيم 1607120160100981  2355

ن ابو قورهساره احمد مصطفى سليما 1607120160101084  2356    

   ساره عبد الخالق فواد سيد احمد النوسانى 1607120160100968  2357

   سالما سامى محمد ابراهيم الخبيرى 1607120160100411  2358

   سالى خالد مرسى محمد فايد 1607120160101370  2359

   سالى سامى التهامى ليمونه 1607120160100839  2360

اهيم السعيد شعيشعسامية عبدالعزيز ابر 1607120140101845  2361    

   سحر ماجدى نعمان الزعيقى 1607120160100083  2362

   سلمى ابراهيم السيد محمد البهى 1607120160101277  2363

   سماح شريف صابر السيد عيد 1607120160100528  2364

   سماح عاطف التبنى عيسى احمد البدالى 1607120160100670  2365

ينسميه رمضان على حسان 1607120160101419  2366   
 

   سناء عماد محمد احمد محمد الديب 1607120160100597  2367

   سهيله لطفى محمد عبد القادر السيد 1607120160101691  2368

   شاديه رضا عبد الكريم ابراهيم مصطفى 1607120160100887  2369

   شروق ابراهيم احمد محمد البيلى 1607120160101410  2370
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 (78 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة            علم النفس                         قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  شيماء بسيونى عبد الهادى المنياوى 1607120160102016  2371
 

   شيماء فتحى محمد ابراهيم 1607120160100294  2372

د اللطيف جودهصابرين حسن ابراهيم عب 1607120160101433  2373   
 

   صابرين عبد المومن محمد على الجندى 1607120160100196  2374

   صابرين محمد سالم عطا هللا سليمان 1607120160100949  2375

   صفاء حجازى محمد حجازى طعيمه 1607120160101376  2376

   صفاء عبدالمعطى محمد بسيونى 1607120160101039  2377

بسيونى ابو العنينضحى حسيب السيد  1607120160100351  2378   
 

   عايده رضا عبد الكريم ابراهيم مصطفى 1607120160100888  2379

   عبير درويش وجدى ابراهيم بليح 1607120160101839  2380

  عبير محمد زكى حجازى 1607120160101369  2381
 

   عبير محمد عطا ابو دراع 1607120160100662  2382

  عال محرم احمد محرم محرم 1607120150102563  2383
 

   عال محمود عبدالفتاح محمد ابوابراهيم 1607120160100218  2384

   علمت عماد فواد يوسف محمد 1607120160101109  2385

   على السيد على الشرقاوى 1607120160100264  2386

   علياء عادل فرج فرج بركات 1607120160100398  2387

   عمر عبد العزيز عبد المجيد راغب 1607120160100278  2388

   عمرو خالد عبدالحميد الشربينى 1607120140101744  2389

   غاده عبد السالم عطيه امام 1607120160101420  2390

   غاده عبد المعطى محمد عبد المعطى محمد عبده 1607120160100498  2391

   فاديه ابراهيم ابراهيم سليمان دومه 1607120150102141  2392

   فاطمه عبد الخالق ربيع مقلد 1607120160100641  2393

   فاطمه محمد محمود محمد عيسى الشريف 1607120160101363  2394

   فتحى سمير فتحى الجناينى 1607120160100666  2395

  فردوس نعمان محمد محمد خفاجى 1607120160100615  2396
 

   فيفى رمضان عيد نبيه حجازى 1607120160100365  2397

   كريمه السيد محمد احمد نوار 1607120160102909  2398

   كريمه سعد محمد محمد الرجال 1607120160100619  2399

   لبنى رضا محمد ابراهيم جبر 1607120160101411  2400



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

100 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 79جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة      علم النفس                             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

يوسف على يوسف الشيتانى لمياء 1607120160101934  2401   
 

   ليلى انيس رسمى عبد السيد منصور 1607120160101021  2402

  ليلى سعد سمير سعد جرجس 1607120160100043  2403
 

   ليلى عبد الرحمن عبد هللا عثمان الفقى 1607120150100325  2404

   ماجده لطفى محمد الشحات سالم على 1607120160100474  2405

نا نادر عزيز روفائيلماري 1607120160100533  2406    

   مبروكه يحيى عبد القادر محمد عمار 1607120160100219  2407

  مجدى سالمه سالمه ابوقايد 1607120160100050  2408
 

   محمد ابراهيم عبد المنعم محمد 1607120160100378  2409

   محمد الشوادفى على الجنادى 1607120150102583  2410

مد وحيشمحمد عالء محمد مح 1607120130101106  2411   
 

   محمد قدرى محمد منيسى 1607120160102894  2412

  محمود جادهللا شريف العمروسى 1607120150102578  2413
 

   مروه محمد عبدالمنعم محمد بدوى 1607120160100475  2414

   مريم احمد سعد البندارى حجاج 1607120160101333  2415

   مريم السيد ابوالعنين محمد 1607120160101150  2416

   احمد حسين شمعى مريم حسن 1607120160100330  2417

   مريم مصطفى عبد المنعم المعصراوى 1607120160101720  2418

   مصطفى خالد بسيونى احمد ابو زيد 1607120160101373  2419

   مصطفى على عبد الفتاح محمود 1607120150102746  2420

   منال السعيد مبروك عبد الفتاح النشار 1607120150101205  2421

   منه هللا عبد النبى مصطفى الزقزوقى 1607120160100663  2422

   منى ابو المكارم مصطفى محمد محمد الشيخ 1607120160100159  2423

   منى الشوادفى محمد حجاج 1607120160100299  2424

   مها ابوسمره محمد ابوسمره 1607120160100665  2425

  مى ابو النجا عبدالهادى ابو النجا 1607120160100300  2426
 

   مى بسيونى عبد المجيد جاد 1607120160100863  2427

   مى عبد الحميد عبد هللا صادق ابوشعيشع 1607120160100499  2428

   مى عزمى السباعى يوسف احمد 1607120160100335  2429

   ناديه على حسن يوسف حسن شتيه 1607120160101343  2430
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 (80جلنة رقم )               انتظام ( )الئحة جديدة                        علم النفس             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ناريمان فوزى محمد احمد اغا 1607120160100864  2431
 

   ناهد منصور ابراهيم بصل 1607120160100674  2432

  نجالء حسن الباز محمد الباز 1607120160100476  2433
 

عد عبد اللطيف السيد منصورندى س 1607120160101014  2434    

   ندى مجدى السيد عبد الغنى الرفاعى 1607120160101120  2435

   نرمين فكرى غازى سالمه 1607120150100548  2436

   نغم عبد الحميد عبد الوهاب عبد المقصود نصرالدين 1607120160100600  2437

  نفين رضا السيد محمد على سيداحمد 1607120160101415  2438
 

   نهال احمد ابراهيم يوسف 1607120160100347  2439

   نهال خالد محمد سيد احمد 1607120160101412  2440

  نهال سعد عبد المجيد عبد العاطى 1607120160100337  2441
 

   نهى السعيد حافظ حسن ابوبركه 1607120160100162  2442

  نور محمد حسين ذكى درباله 1607120160100815  2443
 

محجوب على محمد سالمنورا اسالم  1607120160100399  2444    

   نورالهدى محمد احمد شمس الدين 1607120160100106  2445

   نورهان ابوالسعود مراسى ابراهيم 1607120160100416  2446

   نورهان صالح احمد محمود شطاره 1607120160101344  2447

   نورهان عبدالمعطى محمد على ندا 1607120160100536  2448

محمد عبدالحميدنورهان فوزى  1607120160102024  2449    

   نورهان مصطفى حلمى حسن حمود 1607120160100927  2450

   نورهان مصطفى على عبد المقصود ابوغالب 1607120160102899  2451

   نيره يوسف على اللقانى 1607120160100182  2452

   هاجر احمد السيد فتحى محمد عطيه 1607120160100358  2453

موسى هاجر عصام على محجوب 1607120160100220  2454    

   هاجر محمد عبد الفتاح عبده 1607120160100107  2455

  هاجر منصور عبد الفتاح امين 1607120160101224  2456
 

   هاله نصر الدين محمد الشاذلى حمد 1607120160101413  2457

   هاله يحيا عبد المنعم رشدى 1607120160101754  2458

العزيز هبه هللا بسيونى ابراهيم بسيونى عبد 1607120160100338  2459    

   هبه هللا رمضان محمد احمد حامد 1607120160100237  2460
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 (81جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    علم النفس                                  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

ودهبه داود طلعت محمد دا 1607120160101016  2461   
 

   هبه سالمه جمعه على داود 1607120160100821  2462

  هبه فتحى جالل ريحان 1607120160102358  2463
 

   هدى جمال احمد عبد المقصود محمد اسماعيل 1607120160101416  2464

   هدى ذكى عبد الكريم ذكى 1607120160100760  2465

   هدير جمال احمد عبد العاطى خطاب 1607120160100429  2466

   هدير سامى محمد ابراهيم الشافعى 1607120160100339  2467

  هند حسام محمد الخولى 1607120160100947  2468
 

   هند حسام محمود سيد احمد 1607120160102046  2469

   هند خيرى عبدهللا جميل ابوكرش 1607120160100874  2470

  هيام خالد ابراهيم على 1607120160102139  2471
 

د التهامى السيدوسام احمد السي 1607120160101114  2472    

  والء رمضان دسوقى رزق خطاب 1607120160101435  2473
 

   والء سعد محمود محمود صبح 1607120160101214  2474

   والء فواد محمد عبدالعزيز عثمان 1607120160100500  2475

   ياسمين السيد عيسوى عبدالمجيد محمد 1607120160100340  2476

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   احمد صالح عبد الحفيظ محمد 1607120140101158  2477

   اسراء زكريا ابراهيم محمد حرب 1607120140101816  2478

   اسالم احمد محمود على العدل 1607120150100421  2479

   امانى مصطفى محمود مصطفى بديوى 1607120150100096  2480

   اميره عابد متولى محمد متولى 1607120150100423  2481

   ايمان احمد الشحات ملوحه 1607120150101343  2482

   ايمان عبدالحميد فتح هللا حسن الجمال 1607120150101156  2483

   ايه رضا احمد احمد خطاب 1607120150101157  2484

  رانيا محمد رجب محمود ابراهيم 1607120140101969  2485
 

   رجاء صبح يونس عبدالوهاب 1607120150100746  2486

الاله زيد رنا محمد عبد 1607120150100497  2487    

   عزه سعد مصطفى مرسى عبدالسالم 1607120150101933  2488

   عزه محمد ممدوح عبد اللطيف مرعى 1607120150101350  2489

   على سعد محمد محمود الموافى 1607120140101502  2490
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 (82قم )جلنة ر               ) انتظام (الئحة جديدة علم النفس                                     قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة ع :ـــــــتاب 

  فداء سامى عبد الفتاح النوسانى 1607120140103124  2491
 

   مادونا وديد عياد سالمه 1607120150100512  2492

همروه سامى عبد الواحد رزق الطيفاني 1607120150100406  2493    

   منار عبد اللطيف رفاعى الرمسيسى 1607120150101587  2494

   منى صالح مصطفى مرسى ندا 1607120150100098  2495

  نعمه غازى عبد الجليل غازى 1607120150100284  2496
 

   نهى فكرى حامد طه 1607120150102577  2497

   نورا نجاح عبدالتواب النقيب 1607120150100168  2498

احمد محمد احمد الدكرورى هند 1607120150101646  2499   
 

   هويدا عبدالحكيم فتحى محمد عيسى 1607120150100148  2500

  والء جمال محمد عبدالحميد الصباغ 1607120150100455  2501
 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   ريهام كمال اسماعيل محمود سليمان 1607120140101682  2502

   منال عبدهللا حسن ابو عريضه 1607120140100811  2503

   مى صبحى سعد عبدالرحمن عبد هللا 1607120140101083  2504

   نجفه عاطف احمد القصاص 1607120140100730  2505

   وسام محمد الشحات عبدالواحد 1607120140102077  2506

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

   سميه ابراهيم السيد عبد الحميد نوار 1607120120100451  2507

   نورا اسماعيل خيرى أسماعيل الخبى 1607120130102041  2508

   هناء هنداوى عبدالسالم شتا 1607120130101334  2509

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــامنــة من  اخلارج 

الصناعى + تدريبات ميدانية  علم النفس  نسمة فتوح عبد الوهاب جوهر 1607120080100848  2510

+العالج النفسى + علم النفس التنظيمى + 

نصوص نفسية بلغة انجليزية + مناهج بحث 

 2+ علم النفس اللغة س
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 ( 82 جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة     علم النفس                           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد رمضان خميس عبد البارى 1607120160102898  2511
 

   احمد عبد البارى احمد جباره 1607120160102707  2512

  احمد ممدوح محمد حيدر 1607120150102079  2513
 

   اسماء عاطف اسماعيل على الشرقاوى 1607120160101598  2514

العزيز حسين الشرقاوىاسماء عبد  1607120160102350  2515    

   االء محمد مصطفى محمد ابوبكر 1607120150102089  2516

   البراء مصطفى السيد محمد السقا 1607120160102364  2517

  الشيماء احمد محمد بركات 1607120150101480  2518
 

   امانى مصطفى محمد حسين موسى 1607120160101875  2519

ويشامنيه محمد رزق على جا 1607120150102625  2520    
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 ( 83جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة علم النفس                               قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  اميمه سعيد عيد عيسوى حماده 1607120160101599  2521
 

   ايمان الشحات عبد العزيز عبد الرازق 1607120160102902  2522

  ايمان جمال على ابوالخير منتصر 1607120160101867  2523
 

   ايمان محمد سالمه على شعبان 1607120160102512  2524

ريج ابو العنين حسينايمان محمد ف 1607120160101616  2525    

   ايه السيد محمد احمد شريف 1607120160102133  2526

   حسناء حسنى عبد الفتاح محمد حجر 1607120160101868  2527

   داليا خضر ابراهيم ضيف هللا 1607120160101707  2528

   دينا جمال جابر احمد موسى 1607120140102645  2529

البالصى دينا شاكر على عبدالحليم 1607120150102605  2530    

   دينا يسرى محمد ابراهيم مبروك 1607120160101853  2531

   رحاب حامد زكى عبده غازى 1607120160102221  2532

   رحمه سيد سليمان على عبد هللا 1607120160101899  2533

   ساره ابراهيم سالم ابراهيم الكيالنى 1607120150102600  2534

براهيمساره اشرف ابراهيم مبروك ا 1607120160102344  2535    

  ساره حاتم عبدالمجيد عبد الحليم جبل 1607120160102015  2536
 

   سحر ابراهيم ابراهيم محمد احمد 1607120150101707  2537

   سلمى احمد سعد محمد احمد 1607120160101930  2538

   سمر السيد محمد عبد المجيد 1607120150101728  2539

دانشاديه احمد عبد المنعم احمد زي 1607120160101823  2540    

   شروق اشرف احمد ابو المكارم محمد 1607120150101785  2541

   شيماء خفاجى عبد الجيد ابراهيم 1607120160102531  2542

   عبد هللا سامى عبد هللا عبد الحميد 1607120160102906  2543

   عزه وجدى احمد معوض احمد 1607120160102578  2544

اعيلعصمت السيد السعيد سلومه اسم 1607120160102907  2545    

   على بدير ابراهيم مشعل 1607120150102601  2546

   عهود محمد ابرهيم الدسوقى زعفان 1607120160102480  2547

   فتحيه سامى السيد حسن 1607120160101958  2548

   فرح محمد السيد محمد فياض 1607120160101570  2549

   فوزى احمد عبد المطلب فتح هللا الشرنوبى 1607120160102908  2550
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 ( 84(               جلنة رقم ) ) انتسابالئحة جديدة      علم النفس                        قسم 
ـــاالس الرقم االكاديمى   ـ ــ ـ ــ ــ  مالحظات  التوقيع مــ

   محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1607120160102910  2551

  محمد عيد عيسى عثمان 1607120160102913  2552
 

مصطفى السيد محمدمحمد  1607120150102597  2553    

   محمود رضا سعد سعد ابوشاهين 1607120160101766  2554

   مروه ابراهيم يحى قطب خزيمى 1607120160102679  2555

غنيممى محمد رفعت  1607120160101619  2556    

   ندا عبد هللا ابراهيم عبد هللا عز 1607120160102595  2557

   ندى عادل ابراهيم محمد 1607120160102917  2558

   نرمين محمد محمد مرسى فايد 1607120160102058  2559

   نسرين صبحى احمد جمعه 1607120150101501  2560

   هاجر احمد محمد ابو خضره 1607120160101550  2561

   هشام محمد عبد النبى رجب احمد 1607120150102096  2562

   هند محمد محمد االمام ياسين 1607120160102677  2563

دين محمد شتا العشرىوداد عز ال 1607120160101727  2564    

  والء طارق عبد العاطى ابو المجد العرس 1607120160102109  2565
 

   يارا ايمن صابر الدسوقى 1607120160102923  2566

 ؤهـالت علــياــــــطـالب م

   سميره محروس محمد عبد العال 1607120160102947  2567

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة

عبدالحميد متولى طاحون اسراء 1607120150102584  2568    

   اسماء راشد محمد يونس الماريه 1607120150102615  2569

   اميره صالح ابو اليزيد مخلوف 1607120150101600  2570

   اميره عبدالحليم محمد عبدالرازق ابوالليف 1607120150102612  2571

   تسنيم احمد عبدالفتاح البسيقى 1607120150102607  2572

نا محمد سعد سالمه اسماعيلدي 1607120150102626  2573    

   ريم محمد توفيق محمد عرفه 1607120150101577  2574

   سومه عادل عطيه رياض 1607120150102619  2575

   شيماء محمد عبدالوهاب رحيم 1607120150101898  2576

   صابرين قاسم عبد الرازق محمود غلمش 1607120150102090  2577

الغرباوى عزه الشحات عبده احمد 1607120140103147  2578    

   محمد اسامه محمد محمد عتمان 1607120150102588  2579

   محمد حسنى مغازى محمد محمد 1607120140102673  2580
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 ( 84 جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة علم النفس                              قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   محمد مصطفى السيد احمد متولى 1607120150102595  2581

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

 استخدام الحاسب االلى فى البحوث النفسية   رشاد على محمد احمد عطيه 1607120140103144  2582
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 (       جلنة ) (                        1985الئحة )          علم النفس                       ) انتساب(
 مالحظات التوقيع االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج فرصه خامسة  ادةـــون لالعـــالب باقـــط

 
1607120070101745 

 مفصول تجنيديا على يوسف على شتيه
 2احصاء سيكولوجى س

 من اخلارج فرصة سابعة ادةـــون لالعـــالب باقـــط

 3سيكولوجى ساحصاء   شرين يحى مصطفى ناجى  1607120070101750 

 3نصوص تخصيصة بلغة اوربية  س  د انورعبده سعداوىغاده السي 1607120070101734 

 شر  من اخلارجقــــــــون لالعادة  فرصة سابعة عطــــــــالب با

تهانى شفيق احمد توفيق  1607119980100014 
 عطيه

نصوص تخصصية بلغة اوربية + االرشاد والعالج  

+  3النفسى+ التحليل النفسى +احصاء سيكولوجى س

 " غياب " 3يصة اوربية سنصوص بلغة تخص
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 ( 85جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة االثار شعبة )اثار اسالمى (              قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد احمد عبدهللا شرف 1607120160102731  2591
 

   احمد حمدى حسنين شولح 1607120150102057  2592

  احمد شريف احمد حموده 1607120160100659  2593
 

   احمد مجدى زاهر ابو المجد الحبيش 1607120160100213  2594

محمد الطوراحمد محمد ابو النصر  1607120160101539  2595    

   احمد محمد عبدالعاطى ابراهيم 1607120160102000  2596

   احمد هانى محمد جاد الشرقاوى 1607120160102409  2597

   اسماء حسن على يوسف الشامى 1607120160101652  2598

  االء محمد محمد بدر 1607120160100635  2599
 

   انعام جالل محمد ابراهيم متولى 1607120160102093  2600

   ايمان احمد احمد عبد المقصود السقا 1607120160100715  2601

  ايه رضا حسين حسين عتش 1607120160101590  2602
 

   تحيه عبد المهيمن بهجات عبد المعطى 1607120160101436  2603

  جاد هللا عبدالمقصود ابراهيم جاد هللا 1607120160101890  2604
 

   حسناء عبد الحكيم عامر عثمان عامر 1607120160102091  2605

   خلود خالد المرسى زيدان 1607120160102500  2606

   داليا السيد محمد احمد حنفى 1607120160100041  2607

   رنا جمال عبد الفتاح محمد على 1607120160100323  2608

   ريهام عماد محمد عبدالجليل الريفى 1607120150100059  2609

   سلمى جمال عوض محمد الهوارى 1607120160100324  2610

   سمر سمير عطيه عبده البستاوى 1607120160102810  2611

   سهام وجدى طلعت على اسماعيل 1607120160102564  2612

   سهيله عالء محمد محمد احمد ابو العنين 1607120160101005  2613

   سومه السيد ابراهيم بسيونى ابو طالب 1607120160100108  2614

   عادل محمد محمود سالم ابراهيم 1607120160100093  2615

   عبد المحسن جالل خليل خليل ابراهيم 1607120160101447  2616

  عزه عطا جابر على سويد 1607120160101554  2617
 

   عصام احمد عبد السالم جمعه ابراهيم 1607120160102118  2618

   عفاف سامى مغازى عصفوره 1607120160101578  2619

   على احمد على محمد 1607120160102120  2620
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 (86 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة المى (              االثار شعبة )اثار اس قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  عمر محمد بدير محمد على 1607120160102682  2621
 

  عمرو احمد فتح هللا حسن 1607120160100384  2622
 

ود قنديلكريم ابراهيم سليمان محم 1607120150101540  2623    

  محمد سعيد ذكى طايل 1607120160102253  2624
 

   محمود احمد عبد العزيز احمد الغرباوى 1607120160101479  2625

   محمود كامل احمد فايد مرزوق 1607120150100255  2626

   مصطفى احمد محمد مصطفى عبد القوى 1607120160101791  2627

ىمصطفى السعيد عبدالجيد الشباس 1607120150102238  2628    

  مها سيد احمد بسيونى سيد احمد عامر 1607120160101721  2629
 

   نورهان عبد اللطيف محمد االنه 1607120160100191  2630

   هاجر احمد حماده احمد ابوعطوان 1607120160101573  2631

  هاجر ربيع حسن الشيمى 1607120160101549  2632
 

مهاجر محسن سعد الدين محمد عبده االما 1607120160100163  2633    

  هبه هللا شعبان صالح ابراهيم محمد 1607120160102622  2634
 

   وفاء على محمد عطيه درباله 1607120160103230  2635

   ياسمين السيد عبدالسالم على القصبى 1607120160101651  2636

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   ابراهيم خالد محمد ابوالنصر 1607120130101303  2637

 غياب جميع مواد الفرقة الرابعة "   ابتسام السيد ابراهيم عبد الواحد غالى 1607120140101120  2638
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 ( 86 جلنة رقم )               ) انتساب (الئحة جديدة االثار شعبة )اثار اسالمى (             قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

   امنيه مكرم ابو الفتوح جمعه احمد 1607120160102263  2639

  ايمان عبد العظيم ابراهيم حسيب 1607120140102530  2640
 

   بسام عبد الكريم حسن درويش 1607120160102816  2641

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

هللا البربرى محمد عطا هللا فتح 1607120130102174  2642    
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 (87جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة       )اثار مصرى(         شعبة االثار  قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابراهيم محمد متولى ابوحسن 1607120160101795  2651
 

   احمد على على محمد حسن دبور 1607120160101538  2652

  اسراء محمد الهادى بهنسى متولى عبيد 1607120160101873  2653
 

ر يوسفاسماء ابراهيم محمد عبد القاد 1607120160102233  2654    

   اسماء على خطاب على الدبابى 1607120160100850  2655

   اصالة رافيق على عبد الحليم 1607120160101024  2656

   اميره حمدى محمد كامل الشندويلى 1607120160101522  2657

  ايمان صبرى عبد هللا عبد هللا خالف 1607120160100830  2658
 

مود شراقىايمان عالء الدين ادريس مح 1607120160100934  2659    

   ايمان محمد عبد الرحمن رمضان 1607120160100840  2660

  ايمان محمود محمود حامد مصباح 1607120160100341  2661
 

   ايناس محمد شحات خليل زيدان 1607120160102353  2662

  ايه توفيق ابراهيم توفيق ابراهيم كسر 1607120160101191  2663
 

غلىايه خالد انور محمد فر 1607120160102018  2664    

   ايه صالح احمد عبد الجواد محمد 1607120160101029  2665

   ايه طارق محمد عبد المولى بعرنجه 1607120160102241  2666

   ايه عبد السالم محمد المرشدى الهابط 1607120160100808  2667

   ايه محمد عبد الفتاح يوسف الجماجمونى 1607120160100809  2668

د على السلخبسمه اشرف السي 1607120160100979  2669    

   حسام رضا عبد الفتاح على 1607120160101683  2670

   ساره كامل محمد ابراهيم متولى 1607120160101646  2671

   ساره محمود حميده محمود على 1607120160101910  2672

   سماح محمد عبداللطيف محمود على 1607120160101105  2673

   سناء السيد سعد هارون شكر 1607120160102342  2674

   فاتن شعبان عبدالمجيد محمود غندور 1607120160101267  2675

  فيفى محمود ابراهيم عبد العزيز الزغبى 1607120160101523  2676
 

   محمد حسام احمد محمد المسيرى 1607120160101244  2677

   محمد محمد ابراهيم موسى 1607120160100797  2678

   محمود فهمى فهمى مرجان 1607120160100117  2679

   مروه جمال عبدالقادر محمد عبد هللا 1607120160102492  2680
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 ( 88جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة    االثار شعبة )اثار مصرى(           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  مروه عادل مشحوت خليل 1607120160100003  2681
 

طفى محسن سرحان عبدالهادىمص 1607120160100510  2682    

  مى منتصر على ابوزامل 1607120160101342  2683
 

   نادر صبحى مصطفى ابواليزيد شتا 1607120160100711  2684

   ندا عبده حسن محمد ابو زيد 1607120160101076  2685

   نرمين مجدى فتحى ابراهيم رضوان 1607120160100370  2686

لسيد عيسىنورا السيد بسيونى ا 1607120160101831  2687    

  نورهان عبدالوارث محمد محمد خلف هللا 1607120160101259  2688
 

   نورهان عبده محمود جاد ابوحسن 1607120160101842  2689

   نورهان محمد هاشم فضل هللا 1607120160102360  2690

  هاجر حسن مغازى عبدالروف اللقانى 1607120160100828  2691
 

وقهاله عبده احمد زقز 1607120160100746  2692    

  هدير عيد انور محمد سليم 1607120160101920  2693
 

   والء السيد عبده الحداد 1607120160100192  2694

   والء عبدالغفار سيداحمد قمرى 1607120160102243  2695

   ياسمين احمد كمال احمد فريج عون 1607120160102198  2696

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

بسطاويسى جابريمنى على  1607120150101596  2697    
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 (     جلنة )(                                                  1985الئحة  ) االثار )شعبةاالثار املصريه (           ) انتظام(        
 مالحظات التوقيع االسم كــود الطــــــــالـــب مسلسل

 من اخلارج سابعة طــــــــالب باقــــــــون لالعادة فرصة

 اعمال السنة  مفصول تجنيديا سامح فتحي رمضان عبد العليم 1607120060101616 
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 ( 89جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة      االثار شعبة )اثار يونانى (           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

داثار السعيد عزت ابراهيم سع 1607120160100802  2711   
 

   احمد السيد محمد اسماعيل حسنين 1607120160102396  2712

  احمد ناصر فرج حافظ 1607120160100002  2713
 

   اسراء محمد عبد الحليم على رزق نايل 1607120160102425  2714

   اسالم بسيونى ابراهيم السقا 1607120160102266  2715

   االء حمدى عبد السالم سليمان اللواتى 1607120160102426  2716

   اميره شاكر انور ابواليزيد سليمان 1607120160102039  2717

  ان محمد عبدهللا السيد الدمنهورى 1607120160101552  2718
 

   ايناس محمود عبدالباعث احمد االحول 1607120160100855  2719

   ايه محمود فاروق محمود محمد 1607120160102584  2720

  ديانا بشير بشير غطاس 1607120160101245  2721
 

   رحاب محمد عبد السالم السيد الديب 1607120160100773  2722

  روان رضا عوض مجاهد 1607120160101276  2723
 

   روجينا محمد فتحى ابوسمره 1607120160102210  2724

   زينب عبد الرحمن الشحات اسماعيل قشير 1607120160101943  2725

   سيمون فرج عبد المسيح فرج 1607120160102247  2726

   صفاء حسين موسى حسين مصباح 1607120160100180  2727

عبد المنعم محمد عبد الرحمن مصطفى  1607120160102811  2728
 محمد

  

   عمرو محمد سعد عبد الحليم الزعويلى 1607120160101786  2729

   مجدى محمد عيسى يوسف 1607120150102381  2730

   محمد حمزه صالح حمزه 1607120160101506  2731

سعد على غيشمحمد رشوان  1607120160101432  2732    

   محمد محمد صبرى السيد الشرنوبى 1607120160100778  2733

   محمود السيد فهيم عبد الرحمن سليم 1607120160100116  2734

   محمود محمد حسن اسماعيل خلف 1607120160100280  2735

  منه هللا السيد سعد ابراهيم ابو غريب 1607120160101781  2736
 

د دسوقى المالحهميرنا رضا احم 1607120160101779  2737    

   ناهد حسنى محمود عياد 1607120160102042  2738

   نجالء عادل السعيد حسن شحاته 1607120160100957  2739

   نورهان رضا ابراهيم ابراهيم غزال 1607120160101572  2740
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 ( 90 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة     االثار شعبة )اثار يونانى (        قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  هبه محسن محمد محمد مخلوف 1607120160101806  2741
 

   هدير ابراهيم عبد الغفار فتيح 1607120160101285  2742

  هدير بسيونى ابراهيم محمد ابراهيم ابو زيد 1607120160101818  2743
 

لشامىوسام احمد ابراهيم محمد ا 1607120160101574  2744    

   يارا مصطفى عبد المجيد محمد الشباسى 1607120160102071  2745

   ياسمين محمد زكى حسن الخلعى 1607120160102666  2746

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   اميره خطاب مهران غرابيل 1607120140102480  2747

  ايمان يحيى محمد ابو زامل 1607120150101516  2748
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 (     جلنة )(                                                 1985الئحة  ) قسم االثار )شعبةاالثار اليونانية والرومانية  (   ) انتظام(        
 مالحظات التوقيع االسم الطــــــــالـــبكــود  مسلسل

 من اخلارج  باقــــــــون لالعادة  فرصة تاسعــةطــــــــالب 

 1607120050101941 
 مفصول تجنيديا القاضىعبد الفتاح ابراهيم رشيد سعيد 

آثار مصر فى العصرين اليونانى 

 والرومانى  + اعمال السنة 
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 ( 90جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة        االثار شعبة )اثار يونانى (     قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس يمى الرقم االكاد 

  احمد صبحى سعد عبدالرحيم سعد 1607120160102509  2749
 

   اسالم خالد على عبد العزيز 1607120160102229  2750

  رانيا عبد الفتاح محمد رزق 1607120160101659  2751
 

   عصام محمد احمد ابوالعدل 1607120130100011  2752

د عبد القادر زيدانعمار محم 1607120150102386  2753    

   كرستين رشدى فخرى شنوده 1607120160102818  2754

   محمود انيس عبد السالم عبد البر جمعه 1607120160102820  2755

  محمود ربيع طه على مرسى حشاد 1607120160101612  2756
 

   نهاد يوسف فتحى يحى ابو العنين 1607120160101631  2757

 ــرصة اولــــى من اخلارجطـــالب بـــاقـــون لالعـــادة ف 

مصطفى احمد عبدالحميد عبدالعزيز  1607120120101189  2758
 االشوح
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 (91جلنة رقم )               ام () انتظالئحة جديدة       املكتبات واملعلومات                 قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ابتسام على محروس السيد ابونعمه 1607120160101306  2771
 

   احمد السيد احمد الخطيب 1607120150101377  2772

  احمد حمدى عبد الباسط الصاوى 1607120160100091  2773
 

شعبان العطافى زعبلاحمد  1607120160103247  2774  مصادر التراث   

   احمد عثمان محمد عبد الفتاح عثمان 1607120150101635  2775

 مصادر التراث خدمات المكتبات والعلومات +  اسراء السيد محمد السيد 1607120160100549  2776

   اسراء بيومى محمد بيومى جالل 1607120160102978  2777

مود الطربلىاسراء جمال على مح 1607120160102063  2778   
 خدمات المكتبات والعلومات

 الوثائق العربية االسالمية   اسراء خالد حسين محمود عويس 1607120160101543  2779

   اسراء عبد المحسن محمود ابراهيم عبده 1607120160100660  2780

  اسراء كمال يونس عبد العزيز العطار 1607120160101872  2781
 

د الغفار فتيحاسماء احمد عب 1607120160100649  2782    

  اسماء اسماعيل على عبده رمضان 1607120160102230  2783
 

   اسماء الحاج محمد السيد سكوت 1607120160100591  2784

 خدمات المكتبات والعلومات  اسماء السيد محمد غلوش 1607120160100629  2785

   اسماء جمال مصطفى عبدالطيف محمد عبدالسالم 1607120160100775  2786

   اسماء رضا محمد عبدالغفار 1607120160101176  2787

   اسماء عبد العاطى عبد المجيد يونس 1607120160102644  2788

   اسماء على مرسى ابراهيم حمامه 1607120160102296  2789

   اسماء محمد احمد محمد ابو السعود 1607120160103000  2790

   اسماء محمد محمود شناوى 1607120160101524  2791

زهراء محمد بسيونى عبد الروفال 1607120160101658  2792    

   السيد جمال عبده غازى جواد 1607120140101194  2793

+ الفهرسة خدمات المكتبات والعلومات  السيد عادل احمد شقير 1607120160101284  2794

 الموضوعية

   الشيماء عماد محمود احمد حمد 1607120160100478  2795

اهيمامنيه ابراهيم عبدالجيد ابر 1607120160102720  2796   
 

   امنيه محمد مصطفى ابراهيم صبح 1607120160102033  2797

   اميره ابراهيم جالل احمد 1607120160102711  2798

   اميره عاطف ابراهيم عبد الرحمن بدوى 1607120160102089  2799

   اميره عبد العال السيد محمد عبد اللطيف 1607120160101826  2800
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 ( 92جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                املكتبات واملعلومات         قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  اميره عبد الناصر محمد حماد 1607120160102446  2801
 

 مصادر التراث  اميره فوزى على ابوموسى 1607120160100768  2802

حمد خضراميره محمد زيدان م 1607120160101950  2803   
 

   امينه محمد على عبدهللا ابو السعود 1607120150101305  2804

 مصادر التراث+ خدمات المكتبات والعلومات  انغام محمد على عبد الرازق 1607120160100423  2805

 خدمات المكتبات والعلومات  ايمان حماده صالح ياسين 1607120150101042  2806

حدادايمان طه حسن سعد ال 1607120160101937  2807    

  ايمان نبيل احمد محمد 1607120160102236  2808
 خدمات المكتبات والعلومات

   ايناس محمد كمال بهنسى متولى عبيد 1607120160100234  2809

 الفهرسة الموضوعية  ايه احمد عبد الرازق على ابو مصطفى 1607120160101980  2810

  ايه اشرف حسن يحيى 1607120160102276  2811
 

 خدمات المكتبات والعلومات  ايه رجب ابراهيم احمد الراعى 1607120160102332  2812

  ايه عبد الراضى عبد الفتاح مرزوق 1607120160100751  2813
 

   ايه عبد العزيز فهمى عطيه عيد 1607120160103004  2814

 الوثائق العربية االسالمية  ايه على محمد محمد 1607120160101576  2815

ركاتايه مالى امام ب 1607120160101750  2816    

   ايه متولى على الفرماوى 1607120160102474  2817

   ايه محمد عبد الحليم عبد الرحمن الجمال 1607120160102260  2818

 خدمات المكتبات والعلومات  ايه محمد عبد الستار غازى عبد الهادى 1607120160101637  2819

   ايه هنداوى شعبان السيد البقرى 1607120160100983  2820

 التكشيف واالستخالص  بسمه طايل ابراهيم الصاوى صحصاح 1607120160102192  2821

   بسمه عادل محمود السنوسى احمد 1607120160102219  2822

   بسمه ياسر عبد العزيز ابراهيم 1607120160100426  2823

   بسنت صبرى ابراهيم صيام السحماوى 1607120160101812  2824

وهبسنت عماد فريج عبد اللطيف عج 1607120160101013  2825    

  جهاد جمال محمد محمد الكليك 1607120160102306  2826
 

   حنان سعد احمد موسى الجعب 1607120160101097  2827

 الوثائق العربية االسالمية  دعاء مهدى محمد جمعه 1607120160100099  2828

   دنيا محمد سعد منصور 1607120160100184  2829

 ثائق العربية االسالميةالو  رانا عادل محمد احمد العاصى 1607120160102451  2830
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 (93جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة           املكتبات واملعلومات            قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  رانيا شعبان عبد المعطى عبد المعطى نوير 1607120150102497  2831
 نصوص متخصصة 

الوثائق العربية  +خدمات المكتبات والعلومات  رانيا طه حسن حسن عبدهللا 1607120160102439  2832

 االسالمية

  رانيا يوسف الفاضلى ابوريشه 1607120160101777  2833
 

   ريهام محمد ابراهيم ابومعبد 1607120160102676  2834

الوثائق العربية  +تخدمات المكتبات والعلوما  زينب صالح الدين على عبد الهادى 1607120150100506  2835

 االسالمية

   ساره السيد عبدالعزيز محمد المقدم 1607120160102560  2836

 خدمات المكتبات والعلومات  ساره صبرى محمود على حسن عطيه 1607120120100480  2837

  ساره عبد المنعم على الدعمه 1607120160101753  2838
 

   سالى عبد الحميد عبد الحميد للو 1607120160101756  2839

 مصادر التراث +خدمات المكتبات والعلومات  سعيد احمد احمد عبد العاطى 1607120160102979  2840

  سلمى شريف حمدى عبدهللا 1607120160100961  2841
 

 الوثائق العربية االسالمية  سلمى محمد مرسى هارون فايد 1607120160100845  2842

  سماح صالح محمد محمود فايد 1607120160101837  2843
 العربية االسالميةالوثائق 

 ادارة المكتبات ومراكز المعلومات  سماح على محمد على نصير 1607120160101588  2844

الوثائق العربية  +خدمات المكتبات والعلومات  شريف عالء فرحات عبدالقادر 1607120150101435  2845

 االسالمية 

   شريهان مسعد محمد على البحيرى 1607120160100085  2846

عطيه حسن سلمانشيماء  حسن 1607120160101977  2847    

   صادق يسرى صادق محمد 1607120160100442  2848

   عبير محمود شعبان محمود اللمعى 1607120160101291  2849

 خدمات المكتبات والعلومات  علياء ابراهيم عبد العزيز التراس 1607120160101724  2850

   غاده اسماعيل شوقى جبر الشبراوى 1607120160102259  2851

 الوثائق العربية االسالمية  فاطمه اسامه محمد السيد دغيدى 1607120140101379  2852

 التكشيف واالستخالص  محمد حلمى محمد فرحات 1607120120100190  2853

   محمد حمدى عباس ابراهيم عطا هللا 1607120160101797  2854

  مرام رائد ابراهيم يوسف احمد العبد 1607120120101436  2855
 

  مرام فوزى على محمد وهبه 1607120160102638  2856
 

   مروه حموده احمد على 1607120140102420  2857

   مروه محمد سالم غنيم سالم 1607120160101280  2858

   منار حماد محمد خليل 1607120160100331  2859

  منى احمد حسن على الدين 1607120160100645  2860
 الوثائق العربية االسالمية
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 ( 94جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة                املكتبات واملعلومات       قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  منى طليبه محمد المعداوى 1607120160100762  2861
 

 خدمات المكتبات والعلومات  مى محمد مصطفى كمال احمد الجداى 1607120160101734  2862

  ميرام اشرف مصطفى العباسى 1607120160102288  2863
 

   نجالء محمد ابراهيم القصاص 1607120160102354  2864

   نداء عماد عبد الجواد السبع 1607120160101946  2865

 الوثائق العربية االسالمية  نسمه مصطفى السيد االطرونى 1607120160100664  2866

 ة االسالميةالوثائق العربي  نشوى ابراهيم محمد عاصى 1607120160103023  2867

التكشيف  +الوثائق العربية االسالمية  نفين عالء الدين شحاته عبد العزيز شحاته 1607120160102990  2868

 واالستخالص

 الوثائق العربية االسالمية  نوران احمد محمد احمد فايد 1607120160101548  2869

 ميةالوثائق العربية االسال  نورهان عبد الصمد على خضر 1607120160102872  2870

  نيره احمد محمد حسن صالح عتاقى 1607120160100865  2871
 الوثائق العربية االسالمية

+  ادارة المكتبات الوثائق العربية االسالمية  هاجر احمد محمد احمد الشرقاوى 1607120160100679  2872

 والمعلومات

  هاجر محمد عبد هللا ابو اسماعيل 1607120160101527  2873
 مصادر التراث

 مصادر التراث  هاله محمد نصر عطيه عطيه 1607120150101852  2874

 الوثائق العربية االسالمية  هبه احمد احمد الصاوى الحشاش 1607120160100102  2875

   هبه حماده طه حامد النورج 1607120160100203  2876

 مصادر التراث  عبد القادر شعيشع هدى عبد القادر نصر 1607120160102592  2877

 الوثائق العربية االسالمية  هدير حمدى ابراهيم ابراهيم خلف 1607120160101556  2878

   هدير محمد محمود سعد الحداد 1607120160100112  2879

 الوثائق العربية االسالمية  هناء عبد النعيم على على عامر 1607120160102658  2880

   هند محمد عبد العزيز محمد ابراهيم 1607120160101915  2881

ه الصاوى السيد عبد السالمورد 1607120160101825  2882  الوثائق العربية االسالمية  

   وفاء محمد سعيد عباس 1607120140102780  2883

   يارا رشاد ابراهيم ابراهيم السكرى 1607120160101091  2884

 الفهرسة الموضوعية  يارا عبد السالم محمد دويدار 1607120160100046  2885

حسانينياسمين محمد حلمى محمود  1607120140101672  2886   
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 ( 95جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة املكتبات واملعلومات                      قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

لغفار البراالء عبد الغفار عالم عبد ا 1607120150102502  2891    

  اميره حسن محمود على المهدى 1607120150100609  2892
 

   نورهان محمد دويدار على دويدار 1607120110100812  2893

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

   محمود عزت محمد محمد النيل 1607120140102020  2894

نيسىملك نورالدين راشد م 1607120140101616  2895   
 

   هدير رمضان عبدالمحسن على القلفاط 1607120140102921  2896

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة ثــانيــة من  اخلارج 

المكتبات ومراكز المعلومات + علم المعلومات   احمد محى السيد محمد سليمان 1607120130101359  2897

وتطبيقاتة + تحليل وتصميم نظم + المصادر 

ية + نصوص متخصصة باالنجليزية  + المرجع

 3الوثائق العربية االسالمية س
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 (95 جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة             املكتبات واملعلومات          قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد حسن محسن حسن عيسى 1607120160102680  2898
 ادارة المكتبات والمعلومات +الوثائق العربية االسالمية

 الفهرسة الموضوعية  احمد عماد الدين عبد الفتاح عباس 1607120160102994  2899

اهيم على الشامىاسراء عمر ابر 1607120150101666  2900   
 ادارة المكتبات والمعلومات

 مصادر التراث +الوثائق العربية االسالمية  اسالم اسامه زكى الشويمى 1607120160102998  2901

 خدمات المكتبات والعلومات  اسماء حمدى عبد الحميد البغدادى 1607120160101531  2902

 مصادر التراث +دمات المكتبات والعلوماتخ  اشجان فهمى عبد المنعم عبد الصمد 1607120160102473  2903

الشيماء حسن عبد المحسن حسين  1607120160102648  2904
 الحمادى

 ادارة المكتبات والمعلومات 

  امل ربيع عزت محمود حجاج 1607120160101840  2905
 

 مصادر التراث  ايمان سعد محمد الغريب عثمان 1607120150101840  2906

لسميع عيسى احمد خليفهايمان عبد ا 1607120160102551  2907    

  بسمه محمد احمد عبد المجيد ليله 1607120160103005  2908
 الوثائق العربية االسالمية

 ادارة المكتبات والمعلومات  خلود عبد هللا محمد عبد هللا جويلى 1607120160103008  2909

  دينا محمد السعيد حسن خليل 1607120160101928  2910
 مصادر التراث

 الوثائق العربية االسالمية +الفهرسة الموضوعية  راندا محمود على الشامى 1607120160103009  2911

 التكشيف واالستخالص +الفهرسة الموضوعية  رانيا عصام سيف الدين احمد الشيمى 1607120160101908  2912

 الوثائق العربية االسالمية  رنا ماهر عبد الوهاب ابراهيم 1607120160103010  2913

   ساره عبد الواحد محمد ندا 1607120160103064  2914

 الوثائق العربية االسالمية  سحر السيد عبد الصمد محمد 1607120160102069  2915

 ادارة المكتبات والمعلومات  سلمى محمد زكى مصطفى شرف 1607120150102226  2916

 خدمات المكتبات والعلومات  سليمان محمد عبدالحميد احمد العوضى 1607120150102529  2917

 الوثائق العربية االسالمية  سميه حسين عبدالونيس محمد الجدوى 1607120160101557  2918

 ادارة المكتبات والمعلومات +خدمات المكتبات والعلومات  شيماء محمد احمد عبدالسيد 1607120160101968  2919

الفهرسة  +خدمات المكتبات والعلومات  على محمد جابر صالح 1607120140102785  2920

 الموضوعية
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جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 96جلنة رقم )               ( ) انتسابالئحة جديدة           املكتبات واملعلومات           قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

 ادارة المكتبات والمعلومات  عمران السيد محمد عمران 1607120160103013  2921

 مصادر التراث +ادارة المكتبات والمعلومات  عمرو محمد المغاورى احمد عنز 1607120160103014  2922

  غاده السيد جابر محمد السيد 1607120160103015  2923
 الوثائق العربية االسالمية

   محمد شهدى احمد بدران غنيم 1607120140102938  2924

ادارة المكتبات  +االسالميةالوثائق العربية   محمد على ماجد عربان 1607120160101542  2925

 والمعلومات

   محمد منصور عبد العزيز حجازى 1607120160103018  2926

   مروه السيد السعيد ابراهيم حوطر 1607120160102314  2927

  مريم ابو المجد كمال فرج النفراوى 1607120160103019  2928
 

  مصطفى اسماعيل ابوالعنين عطيه 1607120150102544  2929
 يةالفهرسة الموضوع

   مصطفى اشرف ابو الفتوح رضوان 1607120160103020  2930

ادارة المكتبات  +الوثائق العربية االسالمية  ميرهان حمدى فواد يوسف على عبده 1607120150101934  2931

 والمعلومات

 مصادر التراث +الوثائق العربية االسالمية  ناديه ماهر عبدالفتاح الجوهرى 1607120140102939  2932

 مصادر التراث  نورهان حازم محمد البدالى 1607120150101781  2933

 مقدمة فى الحاسب االلى   وسام حسن محمد الكايش 1607120160101772  2934

   والء قطب على محمد سالمة 1607120160102494  2935

  يوستينا موريس ناشد محارب منصور 1607120160101820  2936
 مناهج بحث

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

   نرمين الهاللى محمد الشربينى عرابى 1607120150102594  2937

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة فــرصة اولــــى من اخلارج 

ملكة عبد الخالق عبد السالم عبدالخالق  1607120140102520  2938
 علوان

نصوص متخصصة  الوثائق االدارية+ 

 3سباالنجليزية
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 (97جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة     اللغات الشرقية )اسالمى(          قسم
 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  ايمان محمد محمود عبدالسالم جاد 1607120160102096  2951
 

   تقى سيداحمد عبد المجيد الغفلول 1607120160100980  2952

  دعاء صبرى حامد متولى البحيرى 1607120160102734  2953
 

   سعد فوزى سعد احمد زغلول 1607120160101501  2954

   شهاب احمد رسمى على بليكع 1607120160100709  2955

   فواد سعد فواد مرقص ابراهيم 1607120150101062  2956

   محمد عبد الوهاب كتير عبد الوهاب شتية 1607120150101088  2957

  مصطفى محمد المتولى احمد على 1607120160101282  2958
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  احمد سعد محمد سعيد الديب 1607120160102878  2959
 

   احمد محمد فرج بدوى خالد 1607120140102567  2960

  اشرف سامى احمد عزت المصيلحى 1607120160102737  2961
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 (98 جلنة رقم )               ) انتظام (الئحة جديدة اللغات الشرقية ) عربى(              قسم
 ات مالحظ التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

  احمد احمد محمد احمد رفاعى 1607120160100269  2981
 

   امنيه محمد عبدالفتاح محمد ابوكرش 1607120160100868  2982

  ايه مختار محمد السيد احمد 1607120160102432  2983
 

   حبيبه وائل محسن الحداد 1607120160101617  2984

   رضا سيد محمد التهامى 1607120130101614  2985

   محمد احمد احمد مصطفى ابوهرجه 1607120150102854  2986

   محمد عبدالسالم ابواليزيد ابوزيد 1607120160100722  2987

  منى محمد حسين طه ابو الفتوح 1607120160102735  2988
 

 طـــالب بـــاقـــون لالعـــادة 

  رنا احمد محمد بحيرى حسين 1607120150100127  2989
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                  

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م2019/2020 للعام جامعيالرابعــة                          ةـــرقــالب الفــــطقائمة بأسمــــاء  

 كلية متميزة فى مجاالت العلوم االنسانية على المستوى المحلى واالقليمى –جامعة كفر الشيخ   –الرؤية : كلية االداب 
 

فسة فى سوق العمل الى نشر الثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنا –جامعة كفر الشيخ –داب الرسالة: تسعى كلية اال

 واجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية واالقليمية فى اطار من القيم االرتقائية
 17 /12 /2019 

HEBA 

 

129 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 
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 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  

ياداحمد حمامه محمد الص 1607120160101515  2990   
 

   حمدى محمد عبد الرحيم الزيات 1607120160102331  2991

  دينا مصطفى محمد مصطفى كمون 1607120160101589  2992
 

   ساره مدحت محمد محمد منصور 1607120160102049  2993

     

     

     

    
 

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

 


