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 (   1 قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد السيد محمد الغريب احمد 1607120170102807  1
 

   احمد حاتم فوزى ابراهيم بدر 1607120160100121  2

  احمد ممدوح موسي موسي يوسف الحضرى 1607120170100383  3
 

   اروى شفيق فتح هللا شحاته شكر 1607120170100801  4

   اسراء ايمن صبرى احمد مصطفى 1607120170102812  5

   اسراء جمال ابراهيم ابراهيم المالح 1607120170102292  6

ى العرياناسراء حمدى زكى ابراهيم مصطف 1607120170100547  7    

  اسراء عبد اللطيف عبد العزيز حسان 1607120170101867  8
 

  اسراء ماهر عبدالعليم احمد الزيات 1607120170101005  9
 

   اسراء محمد عبد هللا احمد على 1607120170101643  10

   اسراء محمود محمد احمد الشيخ 1607120170101156  11

حمد نسيماسالم اسامه فؤاد م 1607120170102259  12    

   اسماء السيد عبدالقادر احمد على 1607120160102631  13

   اسماء خالد عبد الوكيل بهجات الشك 1607120170101980  14

   اسماء زغلول بالل محمد الروينى 1607120170101756  15

   اسماء على ناجى عبدالحفيظ زايد 1607120170102042  16

محمود عماشاسماء محمود رمضان  1607120170100045  17    

  اسماعيل بدير محمد بدير عبدهللا 1607120170102280  18
 

  اشرف العبد السيد الصباغ 1607120170102245  19
 

  االء عطيه عبدالمولى السيد احمد 1607120170102821  20
 

   السعيد مصطفى السعيد محمد 1607120170101223  21

  امانى جالل محمد حجازى 1607120170101046  22
 

   امانى محمد كمال احمد بدر 1607120170100548  23

   امانى محمود محمود على شنقار 1607120170101880  24

   امنيه وليد عزالرجال محمد القطان 1607120170100501  25

   اميره احمد عبد الفتاح علي محمد 1607120170100245  26

   اميره الشحات محمد رمضان 1607120170101943  27

   اميره رضا محمد فهمى الشاذلى 1607120170100361  28

   اميره سالم عبد اللطيف سالم 1607120170100882  29

   اميره كمال كمال حامد البهنساوى 1607120170101981  30
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 (   2قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس يمى الرقم االكاد مسلسل

  اميره محسن ابراهيم الشافعى النجار 1607120170100448  31
 

   امين محمود ابو النجاة محمود قنعر 1607120170101446  32

  ايمان ابراهيم منتصر على منتصر 1607120170102843  33
 

   ايمان سيد احمد محمد شوطه 1607120170101819  34

   ايمان عبدالغفار عبد الحفيظ عبد الغفار مشعل 1607120170100634  35

   ايمان على عبد المعبود جلو 1607120170101982  36

   ايمان على فوزى محمد على 1607120170100257  37

  ايمان محمد طلبة محمد سعد 1607120170100168  38
 

  ايمان محمد عبداللطيف الكيالنى 1607120170102025  39
 

   ايمان محمد محمد محمد جعفر 1607120170100325  40

   ايه ابوالعنين اسماعيل سرحان 1607120170101948  41

   ايه هللا عاطف احمد حامد عطيه 1607120170101792  42

   ايه حماده عبد الستار محمد 1607120170101676  43

   ايه رزق عبد هللا الدماطى 1607120170102271  44

محمد احمد السقاايه شعبان  1607120170100635  45    

   ايه عبد الجواد محمد محمد رجب 1607120170100430  46

   ايه عبد الغنى سعد عبدالغنى سليمان 1607120170100284  47

  ايه عبد هللا نبوى عوض الدعدر 1607120170101335  48
 

  ايه محمد ابراهيم شعبان الوكيل 1607120170102125  49
 

السيد ايه محمد محمد 1607120170101950  50   
 

   ايه ياسر محمد على السقا 1607120170101802  51

   ثروت سعيد خميس شحاته ابراهيم خليل 1607120160101249  52

   جالل السيد جالل ابراهيم 1607120170101224  53

   جهاد احمد احمد محمد الشعراوى 1607120170100601  54

   حسام شاكر بلتاجى شليل 1607120170100609  55

   حسام مصطفي عوض محمد سيد احمد 1607120170100821  56

   حسناء معوض الطنطاوى البواب الطنطاوى 1607120170101200  57

   حنان سامى السيد خليل شوشه 1607120170102824  58

   خلود خالد السيداحمد السيد 1607120170100328  59

   خلود خالد على عبدالقادر عثمان 1607120170100329  60



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                       كليـــة اآلداب                                         

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م 9201/2020 للعام جامعيالثالثة                          طالب الفرقةسمــــاء  قائمة بأ

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

ق العمل لثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنافسة فى سوالى نشر ا –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

HEBA 

 

3 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 3 لعربية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) قسم  اللغة ا

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  دعاء فايز عبدالمقصود احمد حسين 1607120170102826  61
 

   دعاء منير ابواليزيد رضوان الفقى 1607120170101803  62

   دينا قدرى فاروق عبداللطيف ابوقمر 1607120170102133  63

  ذينه صبرى ابوزليمه غنيم 1607120170101934  64
 

   رافيع أحمد على على كنون 1607120170101194  65

   رباب عبدهللا كمال عبدهللا سالمه 1607120170100067  66

   رحاب حسن محمد حسن حجاج 1607120170100019  67

   رحاب محمد محمد الشعراوى 1607120170100893  68

  رضا محمد رمضان محمد 1607120160102115  69
 

  رقيه احمد محمد على مصطفى 1607120170101671  70
 

   رقيه عبدالحميد حامد العرابى حماد 1607120170101450  71

   روايدا منير محمد المكي 1607120170101043  72

الشافىريهام رضا محمد السيد عبد  1607120170101824  73    

مهناابو الفتوح مبارك اريهام صالح  1607120170102331  74    

   زينب خليل ابراهيم محمد خليل 1607120170102296  75

   ساره جمال محمد التهامى رضوان 1607120170101958  76

   سحر جمعه صالح رزق هللا الدناصورى 1607120170101945  77

   سحر محمد محمد بردان 1607120170101733  78

   سماح بدير عبد البارى ابراهيم الشيخ 1607120170100229  79

   سمر محمود جمعه احمد فتيانى 1607120170101008  80

   سناء حامد عبدالغفار سليمان 1607120140101644  81

   سندس هانى حسن عبد المعطى 1607120170101691  82

   سنيه سمير عبدالمنصف أحمد نور الدين 1607120170101626  83

   سها محمد السيد حسين عطا هللا 1607120170100271  84

   سهير عاطف مصطفي عوض هللا 1607120170101409  85

   شاديه شوقى سيد احمد حسن سلمان 1607120170101616  86

   شروق صبحى مسعد عبدالسميع السعداوي 1607120170100338  87

   شروق طه عبد القادر السيد خريم 1607120170102028  88

   شرين على محمد محمد السيد 1607120170101805  89

   شروق محمد محمد احمد النهرى 1607120170101341  90
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 (   4قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  شهاب عزالرجال على الشيخ 1607120170100299  91
 

  شيماء ابراهيم زكريا ابراهيم 1607120170102822  92
 

  صفاء محمد ابراهيم خليل عبد هللا 1607120170101585  93
 

   عبدالرحمن عادل عبدالستار محمد رماح 1607120170102823  94

  عبوده احمد عبداللطيف عبداللطيف زيد 1607120160101053  95
 

   عزه عبد هللا ابراهيم العيسوى 1607120170100291  96

   عال السيد حسن كامل العزبى 1607120170101989  97

   عال سعد محمد محمد عالم 1607120170101464  98

   عال ناصف راضى محمد عبده 1607120170100776  99

   عالء عثمان مسعد عثمان 1607120170100617  100

سر ناجى حماده داودعمرو يا 1607120170101416  101    

   غاده عادل أحمد عبد الجواد نافع 1607120170101806  102

   فاطمه ابراهيم عبدالحميد محمد عبدالقادر سليمان 1607120170102368  103

   فاطمه السيد ابراهيم عبدالعزيز عيسى 1607120170102003  104

  فاطمه خالد نجاتى محمد ابوالعنين 1607120170100396  105
 

   فاطمه عبد العليم محسب محمد محمد حسنين 1607120170102123  106

  فاطمه نبيه محمد عزب جعاره 1607120170102074  107
 

  فاطمه نصر شحاته محمد 1607120170100407  108
 

   فرحه محمد خليفه على الفاضلى 1607120170100249  109

   قمره عبدالشافى البلقاسى الحمادى 1607120170101344  110

   كاريمان سمير عباس عبدالتواب القارب 1607120170101166  111

   لبنى عبدالواحد فتوح سعد سودان 1607120170101612  112

   لمياء عمر كمال محمد عمر 1607120170100047  113

   محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1607120170102825  114

   محمد احمد عبد الرؤف محمود 1607120170100148  115

جاب هللا احمد الغول محمد 1607120170100156  116    

   محمد رضا محروس احمد سعيد 1607120170100279  117

   محمد صالح محمد رمضان فرج 1607120170100300  118

   محمد طه عبد الفتاح ريحان فرج 1607120170100579  119

   محمد عبد المعز جمال الدين قاسم 1607120170100277  120
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 ( 5 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )           قسم  اللغة العربية                    

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد عصام أحمد محمد القاضى 1607120170101072  121
 

  محمد محمود عبدالعظيم محمد البربرى 1607120160101263  122
 

طيه محمد الصباغمحمد محمود ع 1607120170100900  123   
 

  محمد نادر عزت محمد قاسم 1607120170100901  124
 

  محمد مجدى محمد عبد المعطى 1607120170101628  125
 

  محمود محمد حلمى احمد بلحه 1607120180103583  126
 

  مروه عبد الرحمن محمد ابوشاهين 1607120170101202  127
 

  مريم السيد فتحى الدسوقى الشبه 1607120170102333  128
 

   مريم عيد الرفاعى فرغلى 1607120170101984  129

   مريم معوض عبد المنجد معوض الشهاوى 1607120170101346  130

   ممدوح حسنى ممدوح ابوزايد 1607120170101573  131

   منار على محمد عبدهللا غازى سالم 1607120170100344  132

   منار محمد البلقاسى الحمادى 1607120170101347  133

   منال عبده محمد محمد الجزار 1607120170101807  134

   منال عطية حامد عطية الوكيل 1607120170100375  135

  منة هللا اسماعيل اسماعيل الصاوى 1607120170102827  136
 

   منة هللا شريف كمال عبد الرؤف 1607120170100006  137

   منصوره فريد بدير علي منصور 1607120170100250  138

  منى احمد عبدالفتاح احمد الدرس 1607120170101647  139
 

   منى اسماعيل ابوالفتوح ابراهيم 1607120170100313  140

  منى رضا يوسف يوسف جميعى 1607120170101168  141
 

   منى هشام فؤاد مصطفى عياد 1607120170101669  142

   مها صبرى جمعه فرحات القريضى 1607120170101635  143

م ابراهيم حسن علىنجوى ابراهي 1607120170101061  144    

   ندى احمد توفيق حسانين هليل 1607120170101588  145

   ندا عبد هللا محمد الشناوى محمد 1607120170100385  146

   ندا عبدالمحسن عبدالفتاح ابراهيم الجارحى 1607120170101665  147

   ندا على ابراهيم محمد غنيم 1607120140101835  148

حمد على ابراهيمندا على م 1607120170101094  149    

   ندى عبد العزيز عبد العزيز عبد البارى 1607120170101230  150
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 (  6قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نرمين فتح هللا شاكر عبد الستارفتح هللا 1607120170101640  151
 

  نورا محمد لطفي حامد نصر 1607120170100878  152
 

  هاجر أحمد عبد ربه الشريف 1607120170101182  153
 

  هاجر السيد محمود محمد 1607120170100655  154
 

  هاجر وحيد زكى احمد عبدهللا 1607120170100350  155
 

على عبدالالهبه سعد صالح  1607120170100749  156   
 

  هبه وليد مراد عبد العزيزالمعداوي 1607120170101697  157
 

  هدى عبد الناصر عبد العاطي دياب 1607120170102016  158
 

  هدير ابراهيم عبده الشناوى عطا 1607120170101618  159
 

  هدير ايمن المغازى عرابى عفيفى 1607120170101666  160
 

دالسالم عبدالرؤفهدير عبدالحى عب 1607120170101667  161   
 

  هدير محمد جمعه ابراهيم عفيفى 1607120170101619  162
 

  هويدا صبري محمود على 1607120170101475  163
 

  والء احمد الشحات احمد صالح 1607120170101993  164
 

  ياسمين السيد جابر السيد 1607120170102022  165
 

حمدياسمين جمعه عبدالستار عبدالمجيد ا 1607120170100352  166   
 

  ياسمين حسين محمد محمد العزبي 1607120170102289  167
 

  ياسمين صالح ابراهيم محمد السنهورى 1607120170102089  168
 

  ياسمين محمود الحسينى عبد الوهاب 1607120170101627  169
 

 طــــالب باقــــون لالعـــــادة

   محمد مصطفى سيد الديب 1607120160100677  170

  نورا السعودى عزت محمد صالح 1607120160100601  171
 

   هناء يونس محمد البدراوى 1607120160102630  172
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 (   7 قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتساب (           جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد سامى عبدالغفار ابوسويلم 1607120170102805  181
 

   احمد عبدالمقصود على القصاص 1607120160102688  182

   احمد محمد احمد محمد سالمه 1607120150102188  183

   احمد محمد عوض السيد 1607120140102966  184

   اسراء قطب فهمى مظال 1607120160102701  185

   اسماء ابراهيم ذكى عبد الهادى 1607120170101956  186

   اسماء ابراهيم عبد الرسول إبراهيم حمادة 1607120170101930  187

   اسماء سعد فتحى عبد السالم 1607120170101788  188

   انتصار ابراهيم عبدالعزيز محمد قنديل 1607120160102447  189

   ايمان طلحه السيد حسن شرشر 1607120170101602  190

   ايمان وليد الشوادفى على الخولي 1607120170102009  191

   ايه اسعد السعيد علي شاهين 1607120170101999  192

  ايه صالح عبد الجليل الجداوى 1607120170102239  193
 

   ايه محمد احمد ناصف 1607120170102808  194

   بهاء على حسن اليمنى 1607120170101576  195

    ابو زيد صبرهرحاب زكر هللا 1607120170102011  196

   روان محمد محمود احمد درويش 1607120170101855  197

   ساره زكى رياض عبد العال 1607120170102012  198

   سماح عبد العزيز عبد الحميد ابراهيم يوسف 1607120170102024  199

   شروق السيد عبدالفضيل موسى الشهاوى 1607120160102187  200

احمد محمدصبرى محمد  1607120170101727  201    

   عادل محسن سند السيد اسماعيل 1607120160102419  202

   عبدهللا اشرف محمد يوسف القرنشاوى 1607120170102813  203

   عبد هللا محمد حسن محمد القراعى 1607120160102646  204

  لميس مجدى عباس محمد النمر 1607120170101717  205
 

السيدمحمد احمد ابراهيم احمد  1607120150102342  206    

   محمد حسنى محمد شهاوى 1607120170101574  207

   محمد سامح عبدالسالم عبدالوهاب 1607120170102814  208

   محمد سامح محمد السيد منصور 1607120170102033  209

   محمد صبرى مصطفى عبد الفتاح محمد الزهيرى 1607120140103129  210
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 ( 8الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )    قسم  اللغة العربية                           

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد عمر عبدالنبى محمد باز 1607120170102815  211

   محمد كمال ابراهيم عبدالهادى 1607120170102816  212

   محمد يحيى امين ابوريا 1607120170102817  213

   محمود عيد احمد محمد خضر 1607120170102819  214

   محمود محمد محمود طه احمد 1607120160101897  215

   مصطفى فهمى محمد عبد العاطى 1607120160102269  216

   مى احمد محمد غالب 1607120170101736  217

   ميرنا شربينى مازن السيد خميس 1607120150102181  218

عبد الفتاح محمد حسننورهان حسن  1607120160102153  219    

   هناء مسعد عوض محمد راغب 1607120170101962  220

   هند سيف النصر عبدالهادى عثمان محمد 1607120170101673  221

   هند محمد عبد الجواد عبد هللا على 1607120160102643  222

 طـــــــالب حمـــولـــــون مستجــدون 

+ الحاسب االلى 1نصوص االدب الجاهلى سبها مواد مكلف   رحمة عبد الخالق مصطفى حسن   223

+ 2+ لغة انجليزية س2+شعر عربى  ) اسالمى واموى ( س1س

+ 3+ادب مصر االسالمية حتى العصر الفاطمى س2فلسفة اسالمية س

+لغات شرقية ) فارسى او 3+ التصوف االسالمى س3لغة انجليزية س

شعر + عروض وموسيقا ال3+ ادب المغرب واالندلس س3عبرى ( س

 2( س2) 

+نظرية االدب 3( س 5النحو والصرف ) مواد معفى منها 

+النحو 3+الشعر فى العصر العباسى س3+علم المعانى س3س

+ النثر فى العصر العباسى 3+مذاهب فقهية س3( س 6والصرف ) 

3+ فقة اللغة س3س  

 + الحاسب االلى1نصوص االدب الجاهلى سمواد مكلف بها   شروق محمد حامد شلبى   224

+ 2+ لغة انجليزية س2+شعر عربى  ) اسالمى واموى ( س1س

+ 3+ادب مصر االسالمية حتى العصر الفاطمى س2فلسفة اسالمية س

+لغات شرقية ) فارسى او 3+ التصوف االسالمى س3لغة انجليزية س

+ عروض وموسيقا الشعر 3+ ادب المغرب واالندلس س3عبرى ( س

 2( س2) 

+نظرية االدب 3( س 5)  النحو والصرف مواد معفى منها

+النحو 3+الشعر فى العصر العباسى س3+علم المعانى س3س

+ النثر فى العصر العباسى 3+مذاهب فقهية س3( س 6والصرف ) 

 3+ فقة اللغة س3س

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   السيد متولى على الفرماوى 1607120140102997  225

حيم عبد الجواد سيد احمدسماره عبدالر 1607120160102138  226    

   عبد القادر فتحى محمد رفاعى 1607120160102762  227

   محمد زين العابدين عبد الفتاح حماده الشال 1607120140103123  228
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 (  8 قسم  اللغة العربية                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس اديمى الرقم االك مسلسل

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   محى الدين خالد محى الدين عبد الفتاح الغريانى 1607120140103156  229

   هانى ابراهيم محمد الشحات على 1607120140103195  230

 فرصة اوىل طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   احمد رضا عبد المنعم ابوضيف 1607120120101816  231

   رامى احمد على الشرقاوى 1607120150102040  232

   رانيا محسن محمد عبد السالم ابو الخير 1607120140103057  233

   سامى جمال الدين احمد عبده 1607120130102281  234

 ثانيةفرصة  طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

طفى احمد مرسىاحمد سعيد مص 1607120130102147  235    

   اسماء جمال السيد عبدهللا القادوم 1607120120101817  236

   اسماء عادل احمد داود 1607120130102208  237

   اشجان محمد عبد الجليل يوسف 1607120130102217  238

   محمد فتح هللا جمعه عبد القادر الرمال 1607120130102321  239
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 (  9قسم  اللغة االجنليزية                              الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابتسام مصطفى احمد مصطفي بدر 1607120170100280  241
 

   ابراهيم فضل هللا عبد المريد فضل هللا 1607120170101414  242

  احمد بهجت عبد الحليم محمد يونس 1607120170101435  243
 

   احمد جابر محروس محمد خفاجى 1607120170100803  244

   احمد جمعه محمد محمد 1607120170101444  245

   احمد زين العابدين محمود محمد عبيدى 1607120170101477  246

  احمد سيد عبد هللا محمد البيومى 1607120170102481  247
 

   احمد شعبان رمضان عبد الرحمن سالمه 1607120160100029  248

   احمد عبد اللطيف محمد رجب 1607120170102316  249

  احمد عطيه احمد عبد الاله السيد 1607120170100261  250
 

   احمد محمد شعبان ابراهيم بركات 1607120170100237  251

  احمد محمود حسين محمود بكر 1607120170100238  252
 

روا عبد السالم امين يونس حسنينأ 1607120170100175  253    

   اسراء ابراهيم عثمان حامد عثمان 1607120170101468  254

   اسراء اشرف محمد محمود شمس الدين 1607120170102428  255

   اسراء السعودى طلبة المعزاوى 1607120170100919  256

   اسراء المتولى جاد هللا المرسى 1607120170100421  257

   اسراء المتولى على متولى كفافي 1607120170102358  258

   اسراء ايمن ابراهيم محمود السبكي 1607120170101357  259

   اسراء جمال على يوسف الديسطى 1607120170100422  260

   اسراء حمدى محمد مرسى 1607120170100930  261

   اسراء راضى محمد قنديل شاهين 1607120170101198  262

   اسراء سادات السيد سادات الشبه 1607120170101206  263

   اسراء سامى زكريا السيد اسماعيل 1607120170100354  264

  اسراء عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الزمر 1607120170100938  265
 

   اسراء محمد موسى حامد موسى 1607120170101079  266

   اسراء محمود انور محمود 1607120160101121  267

   اسراء نجاح حمدى ابراهيم 1607120170100443  268

   اسماء احمد محمد عيسوى خضر 1607120170100534  269

   اسماء االمام محمد االمام العرقسوس 1607120170100872  270
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 ( 10 جلنة رقم )     م (      قسم  اللغة االجنليزية                              الئحة جديدة ) انتظا

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسماء السيد محمد السيد شمه 1607120170100632  271
 

  اسماء حسام ابراهيم محمد سيد احمد 1607120170101064  272
 

   اسماء حماده عبد العزيز عبد المطلب شهاب 1607120170100779  273

   اسماء رضا عبده صالح جمعه 1607120170100255  274

   اسماء رمضان عبد العزيز بسيونى القصاص 1607120170100786  275

   اسماء سعيد السيد النزهى 1607120170101044  276

   اسماء على قطب محمد الصعيدى 1607120170101868  277

   اسماء ماجد احمد مصطفي الجندى 1607120170100178  278

  اسماء محمد سعد عبد القادر المليجي 1607120170101000  279
 

   اشواق عبدالقادر ابوالعنين يونس 1607120170100231  280

   االء السيد حسين على 1607120170101442  281

  االء جابر عبده الريس 1607120170101869  282
 

  االء فتحى شلبى بركات 1607120170102355  283
 

م شحاته علىالشيماء جمال ابراهي 1607120170100326  284    

  الشيماء خالد ابراهيم عبد السالم الشامى 1607120170100204  285
 

   الشيماء محمد عبدالمنعم ابراهيم محمد 1607120170100303  286

   امال ابراهيم محمد الفقى 1607120170100146  287

   امال عبد العليم محمد عبدالحميد الحداد 1607120170101161  288

ال على السيد احمد حطبام 1607120170101199  289    

   امال محمد سعد سيد احمد عاشور 1607120170101310  290

   امانى طارق السيد الزق 1607120170101817  291

   امانى على احمد محمد عيوشه 1607120170100360  292

   امجد السعيد سعد عاشور 1607120170100959  293

   امل الشحات عبد الحليم شهاوى 1607120170100305  294

   امنيه عادل ابراهيم حسن 1607120160102931  295

   اميره احمد الشربينى سيد احمد البنا 1607120170100870  296

  اميره اشرف محمد موسى محمد الوكيل 1607120170101057  297
 

   اميره جالل محمد محمد علوان 1607120170100868  298

   اميره حسن يحيى جادو 1607120170100867  299

   اميره حمدى على ابو طايش 1607120170100588  300
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 (  11 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )          قسم  اللغة االجنليزية            

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اميره خالد السيد فتوح اغا 1607120170100447  301
 

ميره خليل حسن خليلا 1607120170100886  302   
 

  اميره صبرى محمد عبد السالم الفقى 1607120170100807  303
 

   اميره فاخر عبداللطيف صابر سرحان 1607120170101212  304

  اميره مصطفى مصطفى ابراهيم 1607120160101026  305
 

   انجى حسنين حسن حسنين ابو سعد 1607120170101001  306

عد بهنسيايمان احمد س 1607120170100002  307    

  ايمان اشرف فريج مصطفى مغيزل 1607120170101421  308
 

   ايمان السيد رجب على 1607120170101359  309

   ايمان السيد عبد الغفار عثمان يونس 1607120170100426  310

  ايمان حجازى عبدالرؤف عبد الكريم حجازي 1607120170100294  311
 

حميدهايمان رمضان السيد قطب  1607120170101425  312    

  ايمان عبدالظاهر عبدالظاهر مساعد 1607120170100449  313
 

   ايمان عبدهللا عباس عبدالعزيز الخولى 1607120170100306  314

   ايمان عبدالناصر بسيونى سليم 1607120170100207  315

   ايمان محمد ابراهيم على يونس 1607120170100788  316

محمد المرسىايمان محمد عبدالعزيز  1607120170100403  317    

   ايمان محمد ممدوح أحمد حسنين 1607120170101296  318

   ايمان محمود الشوادفى عبد هللا سالم 1607120170101424  319

   ايمان نصر عبد المنعم القن 1607120170102364  320

   ايمن شوقى متولى البشبيشي 1607120170100994  321

   ايناس ايمن فهيم احمد محمد 1607120170101723  322

   ايناس كرم اسماعيل عبد المحسن 1607120170100389  323

   ايه ابراهيم عبدالجيد عبدالحميد غازى 1607120170101791  324

   ايه اشرف بسيونى الكومى محمود 1607120170101251  325

   ايه اشرف رجب محمد عبد السالم 1607120160100283  326

   ايه السيد محمد قطب منيسى 1607120170100943  327

   ايه هللا عبده محمد ذكى 1607120170100076  328

   ايه حماده ربيع حسين حافظ 1607120170100787  329

   ايه خالد عبد الصالحين محمد دردرة 1607120170101187  330
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 ( 12 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )          قسم  اللغة االجنليزية              

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الكاديمى الرقم ا مسلسل

  ايه رمضان محمد الصاوى 1607120170102435  331
 

  ايه عبد العظيم محمد عبد العظيم 1607120170100450  332
 

  ايه عبد ربه ابراهيم ابراهيم مغيره 1607120170101188  333
 

  ايه محمد احمد عباس الجناينى 1607120170102425  334
 

  ايه محمد عبد الحميد الفضالى 1607120170100910  335
 

  ايه محمد نعيم السيد على 1607120170100390  336
 

   ايه محمد يونس يونس ابراهيم 1607120170100363  337

   ايه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 1607120170101645  338

   ايه مصطفى عبدالمنعم على العدوى 1607120170102228  339

مه خالد محمد الجندى بس 1607120170102832  340    

  تحيه سامى ابراهيم احمد السحماوى 1607120170102131  341
 

  تهانى محمد على ابوالسبح 1607120170100003  342
 

   جالل محمد جالل ابو هبه 1607120160101283  343

   حسن السعيد محمد محمد الدعوش 1607120170100897  344

زيد حسن مجدى عبد الفتاح ابو 1607120170101100  345    

   حسناء الدسوقى عبد الرحمن الدسوقى ابوقوره 1607120170102424  346

  حسناء سامى محمد عجمى 1607120170101049  347
 

   حسناء مجدى محمد عاشور 1607120170100782  348

   حنان احمد خليفة احمد محمد 1607120170100391  349

  حنين حماده محمد السقا 1607120170100485  350
 

   خديجه السيد عبدالباسط اسماعيل ابراهيم 1607120170100602  351

  خلود خالد عبد المنعم احمد محمد الحمادى 1607120170100309  352
 

   خلود سالم محمد عبدالحميد محمد 1607120170100182  353

   داليا خالد محمد يوسف محمد 1607120160101081  354

يرليداليا رجب رجب عمر سيد احمد الجزا 1607120170101189  355    

   داليا عبد الفضيل رمضان االمام 1607120170100151  356

   داليا على عبده على شهاوى 1607120170100838  357

   دنيا احمد محمد الششتاوى السجينى 1607120170100089  358

   دينا احمد محمد مصطفى فرغل 1607120170100356  359

   دينا عبد الحليم عبد الفتاح حسن طه 1607120170101162  360
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 ( 13 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )         قسم  اللغة االجنليزية                

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  دينا عبدالمحسن عبدالجليل محمود رزق 1607120170100185  361
 

بكردينا مختارعلى محمد  1607120170100469  362   
 

  رانيا رمضان مصطفي محمد سعد 1607120170100789  363
 

  رانيا عابدين عبد المولى احمد شعوط 1607120170100775  364
 

  رانيا محمد صبرى احمد البيطار 1607120170100332  365
 

  رحاب ابراهيم عبد العزيز مصطفى العبسي 1607120170100636  366
 

نيبررحاب فضل محمود حسن ق 1607120170100187  367   
 

  رحاب محمد حجازى حجازي شرابى 1607120170101408  368
 

  رحمه عاطف عبد الهادى القاضى 1607120170100188  369
 

  رحمه عبد اللطيف عبد القادر هيكل 1607120170100077  370
 

  رقيه جمال ابراهيم حسن عزام 1607120170101163  371
 

   رقيه عبدالقادر حماد عبدالمحسن 1607120170100333  372

  رميساء هشام عبد المنعم على عبد الوهاب شاهين 1607120170102432  373
 

   رناد فوزى يسرى احمد جنيدى 1607120170100780  374

   روان على احمد على المرادنى 1607120170100190  375

   رودينا خالد يونس عبد الرازق فرج 1607120170101164  376

لسيد عبيدروضه مصطفى عبد الوهاب ا 1607120170100790  377   
 

   ريم الكحالوى عبدالمؤمن على خليفه 1607120170100334  378

   ريم جمال فارس ناصف 1607120170102426  379

  ريم محمد سعيد احمد فتح هللا النقيب 1607120170100736  380
 

   ريناد محمد عشماوى شرف 1607120170101002  381

  ريهام محمد ابراهيم محمد عبده 1607120170100295  382
 

   زهراء طه السعداوى طه زايد 1607120170100220  383

   زينب احمد على قنديل 1607120170101904  384

   زينب شعبان فريد احمد 1607120170100247  385

   زينب محمد فتح هللا عاشور 1607120170101050  386

   ساره ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حامد 1607120170101466  387

السيد عبدالرازق سعد حميدهساره  1607120170100223  388    

   ساره سميح عبد الغنى ابو نار 1607120170101467  389

   ساره عبداللطيف السيد ابومرعى 1607120170100475  390
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 (14 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )        قسم  اللغة االجنليزية                

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سالى على سيد احمد خميس 1607120170100285  391
 

  ساميه محمد مصطفى محمد السيد 1607120170100869  392
 

  سعاد زكريا متولى عباس سكوت 1607120170101226  393
 

  سعاد محمد سيداحمد محمد حسن زغلول 1607120170101051  394
 

الفتاح حامدسعيد مجدى عبد  1607120160102936  395   
 

  سلمى احمد مجاهد مجاهد ابراهيم 1607120170100380  396
 

  سلمى صالح عبد اللطيف ابراهيم شرف الدين 1607120170100311  397
 

  سمر اشرف شاهين على شاهين 1607120170100321  398
 

  سميه يسرى محمد السيد ناصف 1607120170102442  399
 

الحصري سناء محمد مرسى يوسف 1607120170100927  400   
 

   سناء وحيد محمد عبده سرايه 1607120170100324  401

   سها احمد محمد عبدالحميد االخطابى 1607120170100912  402

   سهام صبري الشحات ابراهيم عبد الخالق 1607120170100259  403

  سوسن تامر محمد حسن السيد حسن 1607120170100152  404
 

ت ابراهيم العبدسونيا مصطفى احمد عز 1607120170100286  405    

   شاهنده محمد محمد الطواجني 1607120170100913  406

  شروق عادل ابراهيم محمد النجار 1607120170100844  407
 

   شروق فوزى ابراهيم محمد ابراهيم 1607120170100212  408

  شروق محمد محمد زكريا بطاح 1607120170100845  409
 

بدالرحمنشيماء حامد هاشم محمد ع 1607120170100381  410    

   شيماء سالم محمد عبداللة الشوربجى 1607120170101438  411

   شيماء عبد اللطيف عبد الصمد عبد اللطيف الجرتلى 1607120170101180  412

   شيماء عبد هللا منير احمد حسن 1607120170100455  413

   شيماء مجدى على عبد المجيد غنيم 1607120170100103  414

ء محمد احمد فؤاد محمدصفا 1607120170102479  415    

الرحمن ماهر صالح مصطفى محرم رسول عبد 1607120170101436  416    

   عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن محمد حمد 1607120160102940  417

   عزه مصطفى عبد العظيم المحازى 1607120170100260  418

   علياء عبد القصود محمد عبد التواب مرزوق 1607120170102429  419

   علياء عبدالفتاح على محمد سليمان القبالوى 1607120170100059  420
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 (  15 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )        قسم  اللغة االجنليزية              

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عماد يوسف سعد مصطفى 1607120170100278  421
 

  عمر حسن عبد المنعم جاد 1607120170102423  422
 

  عمر عبدالغفار محمد عبدالغفار شهاب 1607120170101476  423
 

   عمرو خالد صادق ابراهيم شتا 1607120170100159  424

  غاده طه سعد اسماعيل احمد 1607120170102430  425
 

   غيداء احمد جالل حسن البنا 1607120170101181  426

اطمه الزهراء محمد محروس حسنف 1607120170100242  427    

   فاطمه محمد محمد على الجندى 1607120170101060  428

  فايقه السيد محمد احمد األصبح 1607120170100459  429
 

   فرحه ابراهيم تاج محمد خضر 1607120170101865  430

   فرحه محمد محمود محمد عبد هللا 1607120170100192  431

حمد حسن قيقىلبنى اشرف م 1607120170100777  432   
 

  لبنى محمود عماد الدين محمود السيد 1607120170100698  433
 

   لمياء سعيد قطب عبدالعزيز الزمر 1607120170100322  434

  ليلى حماده حسن حسن الصعيدى 1607120170100847  435
 

   ماجده السيد زيدان غريب عبد السيد 1607120170100460  436

براهيم حنا عبدالملكمارينا رفعت ا 1607120170100193  437    

   محمد الطنطاوى محمد الطنطاوى محمد 1607120170100435  438

   محمد رفعت ابراهيم ابراهيم السيد 1607120170100240  439

   محمد فاروق عبدالعزيز مصطفى جاد 1607120170100587  440

   محمد محمود حسن ابراهيم ابو عبيه 1607120160101262  441

د مصطفى عباس مصطفى على العبدمحم 1607120170100699  442    

   محمود جبريل بلتاجى غلوش 1607120170100611  443

   محمود محمد ابراهيم محمدين 1607120170100891  444

   مروه خالد ممدوح حسن عمر 1607120170100194  445

   مروه مصطفى السيد محمد عبد السيد 1607120170100343  446

السيد تراب مريم رجب عبدهللا 1607120170101422  447    

  مريم هالل ناصر بدر المنزرى 1607120170101415  448
 

   مصطفى رمضان مصطفى عبدالحق 1607120170101413  449

   مصطفى سالم على مجاهد 1607120170100581  450
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 (  16الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )          قسم  اللغة االجنليزية              

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  منار ابراهيم الحسيني محمد عبد السالم 1607120170100928  451
 

  منار الشاطبى فتح هللا عبد الخالق 1607120170100923  452
 

   منال لطفى موسى ابراهيم السهيلى 1607120170101191  453

حسين السالمونى منه هللا عادل العربى 1607120170101167  454   
 

   منه هللا محمد محمد مصطفى رجب 1607120160101207  455

   منه جمال الزمزمى احمد هيبه 1607120170102445  456

   منى عبدالفتاح السيد ابراهيم 1607120170100532  457

  منى عبدهللا ابراهيم حسن جاويش 1607120170100849  458
 

حميده حسنمنى ممدوح عبد الجليل  1607120170101169  459    

   مهند عبد المجيد أحمد عبد المجيد محمد 1607120170101103  460

  مى عبد الحميد عبد الواحد ابوزيد 1607120170100276  461
 

   مى كمال شوقى محمد ابوالعنين 1607120170100539  462

  مى محمد فتحى حسن حبيب 1607120170101582  463
 

زقميار مرجان احمد محمد ر 1607120170101938  464    

   ميرنا درغام عوض درغام المكاوى 1607120170101479  465

   ناديه محمد ابراهيم محمد العشرى 1607120170101664  466

   نانسى حسن رزق عبدهللا 1607120170101905  467

   ناهد اشرف عبداللطيف مصباح عبد العال 1607120170100167  468

   ناهد نبيل عبد الرحمن عجاج 1607120170102447  469

   نجالء احمد السيد اى الدين 1607120170100296  470

   نجالء السيد يحى مصطفى فايد 1607120170100866  471

   ندا محمد عبد القادر محمد خضر 1607120170100768  472

   ندا منصور عبدالجليل طه سكين 1607120170100367  473

   ندا يوسف حسن يوسف السنهورى 1607120170101172  474

   ندى اشرف هنداوي حنفى عاشور 1607120170100769  475

   ندى مجدى ابراهيم محمد الغالى 1607120170100854  476

   ندى نبيل صالح على سليمان 1607120170100643  477

   نسمه على السعيد على ابو سمره 1607120170100778  478

   نعمه عادل عبد القادر مصطفى 1607120170100289  479

حمود عطيه عمارنهال علي م 1607120170100936  480    
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 ( 17  الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )         قسم  اللغة االجنليزية             

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   نهله محى الدين زكريا عبدالدايم حميده 1607120170100348  481

سين السيد ابراهيم بدوىنور ح 1607120170101130  482   
 

  نور طارق احمد فؤاد رجب 1607120170100735  483
 

  نور مصطفى على غريب 1607120170100254  484
 

  نورهان سامح على حسن العشرى 1607120170100386  485
 

  نورهان عادل بدر محمود الشيمى 1607120170100358  486
 

  نورهان محمد بسيونى فتحى الخولى 1607120170100197  487
 

   نورهان محمد عبد الفتاح الحباك 1607120160101210  488

  نيرمين محمود اسماعيل خليل عابدين 1607120170100771  489
 

   نيره خالد محمد على الحمادى حرب 1607120170101173  490

   نيره خيرى فتحى على غنام 1607120170100937  491

   هاجر الصديق صابر الوكيل 1607120170100399  492

   هاجر ايمن يونس محمد عوض 1607120170100441  493

  هاجر خالد ابراهيم عباس 1607120170100316  494
 

   هاجر شعبان جباره ابراهيم عرفه 1607120170100004  495

   هاجر عبد الغفار محمد زكى عبدالغفار الشافعي 1607120170101831  496

  هاجر نصر محمد سالم 1607120170100489  497
 

   هاله على محمد على النجار 1607120170100772  498

  هاله محمد محمد مشرف 1607120170101004  499
 

   هبه ابراهيم عبد هللا عبد هللا العطافي 1607120170100224  500

   هبه حسن عبد المحسن عبده يحى 1607120170100623  501

   هبه صالح محمد ابراهيم زاهر 1607120170101441  502

لعظيم على عمارهبه على عبدا 1607120170100472  503    

   هبه مجدى نبيه على سيد احمد 1607120170100323  504

   هدى حنفي على الزغبى شرابي 1607120170101106  505

   هدير ماهر عبد ربه ابراهيم حميدة 1607120170100784  506

   هدير محمد ابراهيم يونس 1607120170100624  507

   هدير محمد عبد العزيز اللبان 1607120170100814  508

   هند رضا سعد محمد 1607120170102284  509

   هند صبرى طه مصطفى ابوالنضر 1607120170102433  510
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 ( 18  الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )        قسم  اللغة االجنليزية                  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هند ممدوح سالم محمد عبدالرحمن 1607120170101104  511
 

  هند يسرى محمد السيد ناصف 1607120170102443  512
 

  هند يوسف عبد الرازق الجلمه 1607120170100773  513
 

هويدا عبد الناصر عبد العزيز ابواليزيد  1607120170101177  514
 عطيه

 
 

   هيا السيد ابراهيم محمد ربيع 1607120170100856  515

  وجنات محمد محمد شحاته عوض 1607120160102384  516
 

   وسام نبيل كمال السيد محمد صقر 1607120170100410  517

   وعد عصام عبد اللطيف عطيه خميس 1607120170101599  518

   وفاء شعبان عبد اللطيف ابراهيم 1607120170100199   519

   والء حمدى عبد المنعم خليل عبد السالم 1607120170100929  520

  والء خيرى السيد معلى 1607120170100411  521
 

  والء عبد الناصر ابراهيم محمود الجمل 1607120170101423  522
 

   والء عبد ربه محمد سالمه الجزايرلى 1607120170101108  523

   وليد عبد المقصود فايز حسنين 1607120160101481  524

  يارا عبدالبصير جمعه ابوزيد 1607120170100412  525
 

   ياسمين السيد رمضان القاضى 1607120170101040  526

  ياسمين حمدى محمد المغازى المشرفى 1607120170100387  527
 

  ياسمين طارق محمد السيد عبد ربه 1607120170102439  528
 

   ياسمين عبدالعظيم عبدالرؤف دخيل 1607120170100816  529

   ياسمين هانى فوزى على السخاوى 1607120170102431  530

   ياسمين ياسر على جاد على 1607120170100377  531

   يسرا السيد السيد الخولى 1607120170101233  532

   يوسف سعيد محمد سعيد أحمد 1607120170100613  533

   يوسف يسرى مسعد محمود 1607120170100585  534

 طـــــــالب حمـــولـــــون مستجــدون

"  2+ رواية س1حاسب الى سها مواد مكلف ب  عبد الحميد صبرى عبد الحميد زكريا   535

 ترم ثان "

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها
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 ( 18   تظام (               جلنة رقم )قسم  اللغة االجنليزية                         الئحة جديدة ) ان

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 ــــــالب باقـــون لالعــــادةطـ

   احمد الشحات عباس على الغبارى 1607120150102355  536

  امل مصطفى البدر محمود مدكور 1607120160102930  537
 

  خالد حسن محمد حسن السيد احمد 1607120160101243  538
 

   دينا محمد عبد العزيز احمد محمد شوغى 1607120160101031  539

  محمود اسامه محمد عبدالمبدى سالمه 1607120160102945  540
 

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

   علياء عطوان سيد احمد عطوان 1607120150100652  541

   محمود جبريل عبدالرسول غازى 1607120120100105  542
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 ( 19 الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )        قسم  اللغة االجنليزية              

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد رضوان احمد عبد الجواد سالم 1607120170102419  551
 

   احمد صالح حسان مصطفى السقا 1607120170102411  552

  اسراء احمد محمود محمد وهاب 1607120180103598  553
 

   اسراء خالد محمد مصرى مسعود 1607120160102052  554

   اسراء سمير سعد محمود بعجر 1607120170102472  555

   اسراء محمد عوض محمد شلبى 1607120170102384  556

  اسماء محمد فتحى السيد حمود ابراهيم صالح 1607120170102128  557
 

   اسماء نشات محمد جمعه 1607120170101755  558

   االء محمود مصطفى زنقور نصر 1607120170101789  559

  امنيه محمود مهدى محمود بكر 1607120170101790  560
 

   امير جمال عبدالرشيد عباده 1607120170102787  561

صطفى السيد الشافعىاميره م 1607120170101601  562   
 

   اميره يوسف محمد الشحات سليمان 1607120170102197  563

   ايمان محمد شعبان الشاملي عبدالغنى 1607120170101834  564

   ايه سعيد محمد ابوجنديه 1607120170102313  565

   ايه سعيد محمد حسن الجبالوى 1607120170102409  566

يل عبد هللاايه محمود عبد الجل 1607120160101725  567    

   حازم عبد الغنى محمود احمد سعد 1607120160102962  568

   حبيبه سامح عبدالمنعم خالد 1607120170101793  569

   حسناء محمد ابراهيم سودان 1607120170102389  570

   دينا عبدالنبى احمد عبد الستار موسى 1607120170101826  571

لبىدينا محمود فتحى محمود ش 1607120170101606  572    

   رانيا حسن محمد حسن عبدالهادى خضر 1607120150101921  573

   رويدا محمد جاد ابراهيم محمد 1607120170102186  574

  زينب على عبد السالم على المعداوى 1607120170101688  575
 

   سلمى خالد عبد العزيز القصاص 1607120170102414  576

النى محمد العوضىسلمى عبدالحميد ابراهيم كي 1607120170101624  577    

   شهيناز السيد محمد ابراهيم نجا 1607120160102968  578

   عبد الرحمن على مصطفى محمود ابو بكر 1607120160102996  579

   عبد هللا طارق ابراهيم عبد هللا بهنس 1607120170102251  580
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 (   20جلنة رقم )         قسم  اللغة االجنليزية                     الئحة جديدة ) انتساب (        

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ابراهيم خضر 1607120170102427  581
 

   عبير سعدان عطيه محمد المكاوى 1607120170102248  582

   عزه محمد محمد عبد الحليم 1607120170101901  583

   عالء بسيونى فاروق بسيونى الغندور 1607120160102373  584

   عمر ايمن حسن محمد فواد 1607120160101790  585

   مبروكه ابراهيم محمد عوض اسماعيل 1607120160101945  586

   محمد اسماعيل عبد هللا كحيلو 1607120170101575  587

   محمد حمدين عوض ابراهيم اسماعيل 1607120160102972  588

   محمد صالح سيد أحمد شحاته 1607120170101933  589

   محمد عبد ربه زكريا على رزق 1607120170102417  590

   محمد مبروك محمد النجار 1607120170102408  591

   ممدوح فوزى ممدوح ابو حطب 1607120170102034  592

   منى محمد شحاته داود 1607120170101942  593

بد السالممها عبد الجواد عبد الباقى على ع 1607120170101985  594    

   مى عبدالحميد السيد عبدالوهاب 1607120170102218  595

   ميار جميل محمود هارون 1607120170101847  596

   ميرهان محمد محمود ابراهيم السعودى 1607120170101935  597

   ندى محمد السيد عبد الغنى دهموس 1607120170101550  598

وي سليماننورهان يوسف سليمان عبدالق 1607120170101825  599    

   يارا محمد محمد سليمان 1607120170102121  600
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 (   20الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )      قسم  اللغة االجنليزية               

 مالحظات  لتوقيعا مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طـــــــالب حمـــولــون مستجـــدون 

+لغة 1تاريخ انجلترا س مواد مكلف بها  اميرة محمود عبد الرحمن موسى رفاعى   601

+ لغة 1+ حاسب الى س1اوربية ثانية س

 2+ لغة عربية س2اوربية ثانية س

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها

+لغة 1تاريخ انجلترا س كلف بهامواد م  ايه احمد سامى عباس   602

+ لغة 1+ حاسب الى س1اوربية ثانية س

 2+ لغة عربية س2اوربية ثانية س

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها

+لغة 1تاريخ انجلترا سمواد مكلف بها   حور احمد محمد الدعدر   603

+ لغة 1+ حاسب الى س1اوربية ثانية س

 2+ لغة عربية س2اوربية ثانية س

 ال يـــــوجـــــــــد اد معفى منهامو

+لغة 1تاريخ انجلترا س مواد مكلف بها  دنيا ايهاب فاروق شمس الدين البحيرى   604

+ لغة اوربية 1+ حاسب الى س1اوربية ثانية س

 2+ لغة عربية س2ثانية س

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها

+لغة 1اريخ انجلترا ست مواد مكلف بها  عبير محمد رمضان حامد رضوان   605

+ لغة اوربية 1+ حاسب الى س1اوربية ثانية س

 2+ لغة عربية س2ثانية س

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها

+ تاريخ انجلترا 1مسرحية سمواد مكلف بها   نهال وجيه محمد جاد الجنزورى   606

+ لغة  2+ الحضارة واالدب الكالسيكى س 1س

لعربية وادابها + اللغة ا 2اوربية ثانية س

 1حاسب الى س2س

 ال يـــــوجـــــــــد مواد معفى منها

ـــــــالب مستجـــدون مؤهالت علــــياط   

   على ابراهيم محمد الصياد 1607120170102413  607

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   مريم مصطفى فرج حسن على 1607120150102793  608
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 (21 قسم  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احالم السيد بهى جاد غالى 1607120170101447  611
 

الل عبدالسيد سيداحمد القمرىاحمد ج   1607120170102679  612    

   احمد خيرى حسن على الجديلى 1607120170101461  613

  احمد خيرى عبدالمقصود عبد الفتاح محمد العرفى 1607120150100915  614
 

  احمد زكى مصطفى محمد عبده 1607120170100464  615
 

   احمد عادل مصطفى بيومي مصطفى 1607120170100293  616

   احمد عبد هللا راغب حجازى 1607120170101196  617

   احمد محمد نور الدين عبد الباقى محمد 1607120170100903  618

  احمد محمد يونس محمد 1607120170101222  619
 

   اريج عاطف عبدالنبى شحاتة 1607120170100202  620

   اسراء سعد الحبشي ابراهيم قاسم 1607120170100925  621

حسن عبدالقادر اسراء عبدالقادر 1607120170100226  622   
 

   اسراء عبدالناصر حلمى محمد على 1607120170100368  623

  اسراء عالء الدين السعيد عبدالخالق 1607120160100930  624
 

  اسراء مجدي عبدالحميد محمد علي 1607120170100269  625
 

   اسراء محمد محمد احمد بدرالدين 1607120170100630  626

مغازى محمد النواجياسراء مغازى  1607120170101632  627    

   اسالم على محمد صبح 1607120170101842  628

   اسماء ابو الوفا محمد السيد البساطى 1607120170101331  629

   اسماء اسامه عبد المقصود عبد المعز البنا 1607120170100631  630

   اسماء حسن ابوالعزم قطب االجرود 1607120170101207  631

عد عرفات احمداسماء س 1607120170100218  632    

   اسماء سمير رضوان محمد رضوان 1607120170100672  633

   اسماء صالح أحمد محمود سالم 1607120170101740  634

   اسماء عبد الستار على سبع 1607120160101418  635

   اسماء عزت حسن عبدالكريم 1607120170102279  636

   اسماء عزت عبدالوهاب السباعى 1607120170100301  637

   اسماء محمد بسيونى البريمى 1607120170100860  638

   اسماء محمد خطاب المالح 1607120170101469  639

   اسماء يوسف ابراهيم محمد محمد 1607120170100302  640
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 ( 22قسم  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس اديمى الرقم االك مسلسل

  اسماعيل عبد هللا اسماعيل عبد هللا عمر 1607120160100987  641
 

   اشرقت جمال على حسين الخطيب 1607120150101425  642

   االء احمد ابراهيم العمرى 1607120160100745  643

  االء جمال حسينى عوض الشامى 1607120160100312  644
 

  االء رجب رجب عجيله 1607120170101309  645
 

   االء عبد الحكيم عبد اللطيف بسيونى البدوى 1607120170101816  646

   االء عبد الناصر عبد هللا حمدين جاويش 1607120170102129  647

   االء محمد رزق السيد محمد بدوي 1607120170100290  648

  الشيماء ابراهيم ابو السعود مرسى سرور 1607120170101160  649
 

   الهام السيد محمد عبد هللا البسطويسى 1607120160101456  650

   امانى الشحات السيد محمد فوده 1607120170102047  651

  امل فؤاد على سليمان جعفر 1607120170100281  652
 

   امنيه جالل عبدالوهاب عبدالعزيز 1607120170101657  653

حسنامنيه محمد عبدالفتاح عبدالعليم  1607120170100355  654   
 

  اميره اشرف ذكريا محمد محمد 1607120160101232  655
 

   اميره السعيد عبد الباقى احمد رياض 1607120170100473  656

   اميره حلمى احمد احمد دسوقى 1607120170100806  657

   اميره رضا احمد على عيد 1607120170102357  658

   اميره سعيد رافى ابراهيم احمد 1607120170101818  659

   اميره علي محمد غمري 1607120170100270  660

   امنيه سامى رجب عبد السالم غراب 1607120170102309  661

   امينه صالح محمد خليل 1607120160100972  662

   امينه عبدالعزيز محمد عبد المطلب حجازى 1607120170101458  663

   ايمان ابراهيم رشاد بدير مأمون 1607120170100438  664

   ايمان احمد محمود رضوان 1607120170100600  665

   ايمان اشرف يوسف سعد يوسف 1607120170100798  666

   ايمان السيد محمد السيد سويد 1607120170101908  667

   ايمان خيرى بكر خطاب االشقر 1607120170102287  668

   ايمان درغام على حمد حمد 1607120170101437  669

مةايمان رزق محمد رزق سال 1607120170100234  670    
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 (23  الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )        قسم  اللغة الفرنسية                  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايمان سمير قطب دسوقى هاني 1607120170100926  671
 

   ايمان مختار أحمد مرسي عطية 1607120170101186  672

  ايمان مصطفى ابراهيم شعنون 1607120170102678  673
 

   ايناس محمد طلبة فريج ابو على 1607120160100810  674

   ايه السيد بدير محمد امبابى 1607120160101110  675

   ايه ثروت احمد توفيق عبد النبى 1607120170101431  676

   ايه حمدان محمد على الطحان 1607120170102321  677

   ايه رافت اسماعيل محمد الغريب 1607120160100960  678

   ايه صالح حسين ذكى 1607120170101677  679

   ايه طلعت عبد العزيز مصطفى دحدوح 1607120170100649  680

   ايه عادل مسعود جمعه 1607120170100228  681

   ايه عيد محمد السعداوى 1607120170100670  682

حمد حجاجايه فتحى عبد الحميد م 1607120160102336  683    

   ايه محمد احمد عيسى خضير 1607120170102326  684

   ايه محمد عبدالعظيم الدقاق 1607120170100268  685

   ايه محمود عبد المنعم محمود المعزاوى 1607120170100625  686

   ايه مصطفى اسماعيل محمد أبو خليل 1607120170101910  687

   بثينه كامل ابراهيم خباطة 1607120170102860  688

   بسمه على بسيونى منصور 1607120170102689  689

   بسمه ماهر شعيشع عبد الستار العساسى 1607120160101077  690

   بسمه محمد فتحى على 1607120170100180  691

   بسنت جمال محمد نوار 1607120170101460  692

   حبيبه مصطفى السيد محمد محمد النوحى 1607120160101079  693

   حسناء أحمد ابراهيم البحيرى 1607120170101630  694

   حسناء رجب محمود عبدالكريم مهدية 1607120170102144  695

   حسناء عفيفي محمد عبد الستار 1607120170100987  696

   حنان السيد فتحى ابراهيم محمد 1607120170100365  697

   خلود اسعد شحاته محمد 1607120170102026  698

مد ابراهيم الجندىخلود خالد مح 1607120170102276  699    

   دعاء عبد المجيد محمد عبد المجيد ابو الروس 1607120170100603  700
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 (24  قسم  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  دعاء عبدالقادر السباعى محمد 1607120170100330  701
 

  دعاء محمد سعد محمد مرسى 1607120170102682  702
 

  داليا سعد محمد السمدونى 1607120170101843  703
 

  دينا خالد محمد يوسف محمد 1607120170101713  704
 

  دنيا رزق عبد الغنى شرابى 1607120160102048  705
 

مقصود سيد احمددينا رمضان السيد عبدال 1607120170100605  706   
 

  دينا عطا محمد السعيد يوسف 1607120170100931  707
 

  دينا فؤاد جمال الدين اسماعيل السحماوى 1607120170102090  708
 

  دينا مصطفى محمد محمود عوض 1607120170100186  709
 

  رانيا درغامى أحمد جمعه سليم 1607120170100331  710
 

احمد عامر رشا مصطفى فهمى على 1607120170100189  711   
 

  رقيه على اسماعيل عبدالحميد محمد الشهاوى 1607120160101453  712
 

  رويدا سيد احمد عبدالرازق شوشان 1607120170100210  713
 

   ريم ياسين حافظ عبدهللا نصير 1607120170101470  714

  ريهام شعبان عبدالهادى السيد 1607120170100335  715
 

اطى محمد عبد العزيز الورقىريهام عبد الع 1607120170101804  716    

   زهراء عاصم علي عبد العزيز العقدة 1607120170100638  717

   ساره سامح عوض على 1607120160101146  718

   ساره ياسر عبدالجواد سرور 1607120170101088  719

  سالى اسامه يوسف يوسف صابر 1607120170101190  720
 

برىساميه السعيد محمود الص 1607120170100933  721   
 

   ساميه سليم انيس الرفاعي 1607120170100336  722

   سلمى محمد عبدالمنعم محمد الدالى 1607120170102235  723

   سماح جمال حيدر محمد ريحان 1607120170100211  724

  سمر عبد الظاهر سعد السيد برغوث 1607120170100108  725
 

   شروق عبدالقادر محمد عبدالقادر خضر 1607120160100730  726

  شيماء حسن عبد العزيز محمود شمس 1607120170102001  727
 

   شيماء سعد عبدة السواحلى 1607120170100810  728

   شيماء عبد الفتاح عبد الوهاب محمد بنات 1607120170100791  729

   شيماء مجدى عبد الحى البسطويسى عبد الوهاب 1607120170100874  730
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 ( 25 الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقم )              قسم  اللغة الفرنسية                

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  شيماء محمد توفيق شوشه 1607120170101988  731
 

  شيماء ممدوح الصاوى معوض ابو دعله 1607120170101478  732
 

حمد بسيونىصابرين ايمن السعيد ا 1607120160100156  733   
 

  صابرين محمد حسن محمد اللقانى 1607120170101812  734
 

  صباح حمدى عبدالحليم محمد مرعى 1607120170100401  735
 

  طارق ربيع محمد ابراهيم فهمى 1607120170100079  736
 

  عائشه احمد ابراهيم عبد الغنى 1607120170102002  737
 

يم ابو القمصانعاطف ابوالنصر محمد ابراه 1607120150102791  738   
 

  عبله كامل عبد الحليم حسن ابواحمد 1607120170102703  739
 

  عصر احمد عصراحمد داود 1607120160101371  740
 

  عفاف محمد السعيد حامد نصر 1607120170102685  741
 

  عال عبد المنعم عبد الوهاب مصطفي 1607120170100233  742
 

السيد يوسفعالء ابراهيم عبد الغنى  1607120170100434  743   
 

   عالء عبد الحليم راغب المهدى نوح 1607120160100507  744

  على احمد عبد الحفيظ ابوشعيشع شريف 1607120160102793  745
 

  على جمال عبد السالم ابراهيم منصور 1607120170102686  746
 

   علياء السيد السيد على طه 1607120170101716  747

لحميد الجزارعلياء عزمى عبدا 1607120160101468  748    

   عمر رضا ابو اليزيد برهامى الهابط 1607120170100904  749

  غاده رجب حامد غازى حمودة 1607120170100458  750
 

   فاطمه الزهراء يوسف محمد محمد يوسف 1607120170102119  751

   فاطمه طاهر محمد احمد غنيم 1607120170100846  752

ابو زيد عيسىفاطمه عبدالباسط على  1607120170100340  753   
 

   فاطمه معاز كمال محمد فيود 1607120170101644  754

   فايزه اشرف على على البلتاجى 1607120170100792  755

  كريمه احمد مبروك اسماعيل زياده 1607120170102091  756
 

  لبنى ابراهيم محمد محمد عمر 1607120170100312  757
 

   مارينا حمدي رمزى جرجس حنا 1607120170101837  758

   محسن وائل زيدان مبروك السعداوى 1607120160101995  759

   محمد حلمى شحاتة الشهاوى 1607120150100220  760
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 (26 قسم  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 ات مالحظ التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد رمضان ابراهيم يوسف امان 1607120160100796  761
 

  محمد عبد الجيد حسنين نعيم البنا 1607120160102403  762
 

  محمد عبد هللا شهاوى النحراوى 1607120160101229  763
 

  محمد محمد عبدالحميد ناجى المعداوى 1607120160100453  764
 

حجازى محمود الشوادفى عبد العاطى 1607120150100413  765   
 

  محمود عبد الفتاح الصاوى على زهرة 1607120170101109  766
 

  محمود عبدالفتاح احمد عبدهللا بكر 1607120170101126  767
 

  محمود محمد ابراهيم ابو شعيشع 1607120170100615  768
 

  محمود محمد السعيد ابراهيم فريد 1607120170100570  769
 

جيد مصطفى عثمانمحمود نبيل عبد الم 1607120150100257  770   
 

  مروه اشرف صالح حسن البنا 1607120170100848  771
 

  مروه السيد السيد محمد حسين 1607120170100767  772
 

  مريم شباره مصطفى الديب 1607120170100215  773
 

   منار رضا احمد عبدالخالق حجاج 1607120170100935  774

حمنمنار ماهر عبدالرحمن احمد عبدالر 1607120170102283  775   
 

  منار محمد السيد عبدالعزيز حطب 1607120170100462  776
 

   منة هللا اسامه محمد عصفور 1607120170100125  777

   منه هللا سعيد عبد الحميد حسن البزاوى 1607120170102688  778

   مى رمضان عبد العال قطب 1607120170101613  779

  مى سعيد سعد محمد عمارة 1607120170100811  780
 

   مى شوقى محمد محمد فايد 1607120170101808  781

   مى عبدالحميد على عيد 1607120170100345  782

  مى محمد كمال مندور اسماعيل 1607120170100850  783
 

   مى ياسر بدوى عبد الغنى بدوى 1607120160101174  784

   مياده فوزى عبد الحفيظ الشاذلي 1607120170100251  785

فى محروس مصطفىميرنا مصط 1607120170100195  786    

سويلم ميرنا وائل مصطفى محمد 1607120170100288  787    

   نادين فيصل محمد محمود القهوجى 1607120170100483  788

   ندا ربيع عزت أبوخليل 1607120170100924  789

   ندا عبد الحميد محمد احمد منصور 1607120170101171  790
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 (27  الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقم )     قسم  اللغة الفرنسية                         

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ندا على محمد على عاشور المزين 1607120170101471  791
 

  نداء أحمد سالم علي عامر 1607120170100408  792
 

  نداء عماد محمد ابراهيم حسين 1607120170100409  793
 

   ندى محمد عبد المحسن عبد الجواد ابو الخير 1607120170101257  794

  نسرين محمد احمد محمد شتا 1607120170102694  795
 

   نسمه الكسبان ابو الفتوح الغمراوى 1607120170100252  796

   نسمه عبد الرازق عبد الرازق جمعه مرزوق 1607120170101625  797

حمد عثماننسمه على عثمان م 1607120170100347  798    

  نصره هنداوى محمد هنداوى سليمان 1607120170101631  799
 

   نعمه محمد سعد الصياد 1607120170100812  800

   نهاد بهجت عبدالحميد محمد 1607120160101151  801

  نهال صالح حمزة محمود العضيمى 1607120170101472  802
 

   نهال محمد محمد عبد البارى الحميدى 1607120170100862  803

  نوال حمدى محمد احمد 1607120170100253  804
 

   نوال عادل محمد مهدى محمد 1607120170102124  805

   نورا شريف السيد مبروك الميت 1607120170101872  806

   نوره حنيش عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 1607120170101203  807

   نورهان عادل فرحات عبد التواب 1607120170102005  808

   نيره السباعى اسماعيل السباعى الدسوقى 1607120170100863  809

   هاجر ابراهيم ابراهيم بريك مدكور 1607120170101866  810

   هاله عبد الجواد عبدالنبى مرسى حجاج 1607120170101258  811

   هانم منصور السيد منصور 1607120170100351  812

   هايدى رياض السيد حامد عامر 1607120170101174  813

   هبه الصاوى السيد الصاوى فاضل 1607120170102035  814

   هبة هللا محمد محمد احمد محمد ابو فوده 1607120170100917  815

   هدى جاد عبدالقوى جاد 1607120160100945  816

   هدى رضا احمد احمد خميس 1607120170101107  817

   هدى محمد المعداوى محمد قدره 1607120170100359  818

ر احمد محمد عبد الخالقهدي 1607120170100783  819    

   هدير قنديل االباصيرى قنديل محمد 1607120170101176  820
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 ( 28 قسم  اللغة الفرنسية                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هدير محمد احمد موسى محمد الحويط 1607120170100855  821
 

  هدير محمد زكي ابو المكارم 1607120170102043  822
 

  هدير مهدى زكريا الشناوى رمضان 1607120170100198  823
 

  هدير هانى صابر عبد الحفيظ خليفه 1607120160101257  824
 

  هناء سليمان السيد سليمان محمد 1607120170101672  825
 

  هند هانى احمد محمد عالم 1607120170101197  826
 

  هويدى ابو العنين على هويدى  1607120170102858  827
 

  هيام عبد السميع زاهر شوشه 1607120170101183  828
 

   وسام الشحات الحسينى ابراهيم المغازى 1607120170102706  829

   وفاء حسن محمود عبدالمجيد طاحون 1607120170101418  830

السيد مصطفى محمد والء 1607120170102859  831   
 

   والء حسام محمد أبو غزاله 1607120170101463  832

   يارا حازم احمد عطيه احمد 1607120170100273  833

   ياسمين السيد عبدالخالق حسن سالم 1607120170101452  834

   ياسمين طارق حسنى عباس 1607120170100400  835

  ياسمين علي السيد الغليض 1607120170100817  836
 

   ياسمين محفوظ عبدالفتاح محمود الخضراوى 1607120170101178  837

   ياسمين محمد فوزى زكى احمد 1607120170100857  838

  ياسمينا موسى أحمد الطباخ 1607120170100201  839
 

   ياسمين وائل عبدالفتاح حسين خضر 1607120160102499  840

 طـــــــالب حمـــولـــــون مستجــدون
د عبد الحميد محمودرقية عبد الحمي   841 مطالعة فى نصوص مختلفة مواد مكلف بها   

+ حاسب الى + مطالعة فى نصوص فرنسية 1س

 + اعمال السنة2س

 ال يــــــــوجــــــــد مواد معفى منها

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

  اشرقت محمود احمد محمد زيدان 1607120150100657  842
 

حمدى ابراهيم محمود خليلايمان  1607120150100676  843    

   ايه محمود عبد العليم محمد عامر 1607120140101842  844

   شيماء الشاذلى احمد محمد عمار 1607120160101217  845

   فاطمه محمود لطفى سعداوى عبد العال 1607120160100327  846

   محمد حسين محمد محمد مرعى 1607120150102395  847
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 (28 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )                       قسم  اللغة الفرنسية       

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  طـــــــالب باقـــون لالعــــادة                                                

مود ابوطاحونندى عبدالسالم سعد مح 1607120140100892  848   
 

  نهال السيد محمد اسماعيل 1607120160100965  849
 

   وفاء محمد السيد سالمه فرج 1607120160100835  850

  وليد رزق السعيد على بريك 1607120160100859  851
 

 
 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة  من اخلارج فرصة اوىل                                           

   اسراء يوسف المتولى يوسف رخا 1607120150100618  852

 
 ثانيةطـــــــالب باقـــون لالعــــادة  من اخلارج فرصة                                           

   اسماء مصطفى محمود احمد الصباغ 1607120120100456  853
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 ( 29قسم  اللغة الفرنسية                  الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )قسم  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

متولى القرموطاحمد جالل على عبدهللا ال 1607120160102545  961   
 

   احمد جمال احمد احمد بديوى 1607120160101993  962

   احمد فتحى محمد عبدالقوى ابوزيد 1607120160102124  963

   احمد عيد ناصف احمد ريحان 1607120170101629  964

   اسراء السيد محمد المغازى احمد 1607120160102457  965

   اسراء ايمن السيد مسعود 1607120160102142  966

   اسراء جمال عزالدين حسنين دراز 1607120160101808  967

   اسراء مبروك شوقى السيد صقر 1607120170101704  968

   اسالم صالح محمد بدران 1607120160102805  969

   اسماء محب البسطويسى السيد البسطويسى 1607120150101769  970

   اميره نبيه عبد المجيد المهدى 1607120160102571  971

   امل السعيد عبدالجليل محمد خميس حامد 1607120160102378  972

  ايه اسماعيل عبدالعزيز حشاد 1607120160101622  973
 

   ايه رجب عبد الرشيد كامل 1607120160103226  974

   ايه عامر سالم عبد العال الشرقاوى 1607120160102572  975

   ايهاب محمد احمد النمكى 1607120150102796  976

   حسن السيد حسن ابراهيم 1607120160101723  977

   حسناء البيلى حمدي الرفاعى 1607120170102104  978

   داليا مبروك عبدالجابر مبروك محمد 1607120160101815  979

   ريهام عبد الكريم ابراهيم سعد عبد السالم 1607120170101906  980

   سحر حمام عبد الستار عبد الستار السخاوى 1607120160102524  981

   سالى عبدالسيد سعد رزق هللا ميخائيل 1607120150102795  982

   سلمى محمد كامل محمد رجب 1607120160101903  983

   سلوى عبد العظيم احمد المهدى 1607120160101830  984

   سماح انور محمود خليل الدخاخنى 1607120170102690  985

   سمر حمدى يوسف احمد 1607120160102167  986

ر عماد حمدى زكى الزياتسم 1607120160102796  987   
 

   سمير محمد عباده محمد الشحات 1607120160102803  988

   شيماء محمود محمد محمود ابو على 1607120150101804  989

   عادل خيرى عبدالمقصود على حسن 1607120170102691  990
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 ( 30 جلنة رقم )  الئحة جديدة ) انتساب (                 قسم  اللغة الفرنسية                    

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   عبد العزيز محمود عبد العزيز على 1607120160102800  991

   عبد هللا اشرف عبدالمجيد محمد القصير 1607120160101794  992

   عطيه شعبان عبد الشكور عطا هللا 1607120160102806  993

   علياء عبد الجواد محمد احمد القصاص 1607120160102527  994

   محمد حمدى أحمد ابراهيم شحاته 1607120170101800  995

   محمود حسنى بهنسى ابراهيم الشباسى 1607120160101769  996

   محمود عبدالسميع عبدالمنعم عبدالنبى عبدربه 1607120170102037  997

رمحمود محمد عبدالحليم ابراهيم عام 1607120170102693  998    

   مريم احمد حامد غالى 1607120170101546  999

   منى عبدربه محمد البطاط 1607120170101991  1000

   نبيل محمد نبيل محمد المرسى 1607120160102801  1001

   ندى ابراهيم محمد عبد القوى غباشى 1607120170102134  1002

   نسمه اسماعيل محمد اسماعيل حسين 1607120160102430  1003

   نورا محمد احمد عبدالفتاح الباسل 1607120170102695  1004

   نورا فهيم شعبان فهمى شعبان 1607120140102840  1005

   نورهان اسماعيل عبدالستار اسماعيل غازى 1607120170101683  1006

   نورهان محمد رمضان الشرنوبى السقا 1607120170101873  1007

  نورهان محمد عبد الروف شراكى 1607120160101914  1008
 

   هاجر فوزى مرعى ابراهيم حسان 1607120160101919  1009

   هبه صالح محمد اسماعيل صالح 1607120160102172  1010

   هدى محمد ابوالمكارم يونس الزيات 1607120170102288  1011

   يوسف محمد درويش مصطفى المدنى 1607120160102330  1012

   يوسف محمد عباس عبدالرحمن الجندى 1607120160102193  1013

 ـالب حمـــولـــــون مستجــدونطــــــ 

+ مطالعة فى 1ادب فرنسى معاصر " ممتد " سمواد مكلف بها   نرمين الشاذلى مصطفى حافظ   1014

+ 2+ حاسب الى + فكر عربى بلغة فرنسية س1نصوص مختلفة س

 2مطالعة فى نصوص فرنسية س

 ال يــــــــوجــــــــد مواد معفى منها
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 ( 31  الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )    اللغة الفرنسية                      قسم

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طـــــــالب مستجــدون " مــؤهـالت عليـــا

سمارىلممحمد صالح الدين سالم ا 1607120170102692  1021    

بد الحميد على غانم عامروالء ع   1022 االدب الفرنسى المعاصر ) ممتدة( مواد مكلف بها   

+فكر عربى 1+حاسب الى س1+اعمال السنة س1س

+ لغة 2+محادثة س2+اعمال السنة س2حديث س

+نثر 2+لغة عربية س3س 19+ رواية ق 2اوربية س

+اعمال السنة 3+ مسرح عالمى  س3س 19ق 

 3+محادثة س3+لغة اوربية س3س

مطالعة فى نصوص فرنسية معفى منها  مواد

+شرح نصوص 3س 19+حضارة ق 3س 19+شعر ق 3س

 3+ترجمة فرنسية س3فرتسية س

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   ابراهيم عبدالسالم عيد ابراهيم المصرى 1607120160102413  1023

   احمد ناصر جابر ابو شعرة 1607120130101978  1024

عام سمير مصطفى عطيانان 1607120150102149  1025   
 

   ايه ابراهيم كامل على ضيف هللا 1607120150101902  1026

   ايه السيد احمد محمد عبد هللا 1607120150102165  1027

   رضوه رشدى السيد حسبو العراقى 1607120160101917  1028

   ريهام يوسف مصطفى محمد بدار 1607120160102098  1029

بدير محمدفاطمه عبد هللا  1607120160101877  1030    

   ماهر محمد محمد محمد نجيمه 1607120160102402  1031

   محمد نجاح عبد الروف نجاح 1607120160102126  1032

   مريم صالح محمد حالوه 1607120150101884  1033

   هشام حافظ حسنى حافظ فرحات 1607120160102295  1034

   ياسمين محمد احمد طلبه 1607120160102479  1035

 من اخلارج فرصة اوىلــون لالعــــادةطـــــــالب باقــ 

   رانيا عبدالحميد محمد عبدالخالق 1607120140102651  1036

 ثانيةمن اخلارج فرصة طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   دعاء محمد على عبدهللا 1607120120101356  1037
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 (    32الئحة جديدة ) انتظام (        جلنة رقم )                      االعالم   شعبة اذاعة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم ناصر نصر عمران 1607120160101301  1051
 

   احمد رضا السيد ابراهيم خليل 1607120170100951  1052

  احمد نبيل فتوح رجب 1607120160101323  1053
 

   اشرقت على رزق ابراهيم يحيى 1607120170100774  1054

   االء ايهاب صالح حامد عبد الرحمن 1607120170102167  1055

   امانى فتحى محمد حسن الجندى 1607120170102488  1056

  امنيه سامى البيومى عبد الشافى 1607120170101363  1057
 

   انغام خالد ابراهيم عبدالعزيز بدر 1607120170101193  1058

   ايه جمال عبد الحليم محمد محمد حسن 1607120160101464  1059

   خالد السيد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم 1607120170102497  1060

  دعاء عبدالفتاح حسن قطب جاهين 1607120170101482  1061
 

   دعاء وليد عبدالمنعم ابراهيم ابوشعيشع 1607120170101605  1062

   رنا رضا على حسن غراب 1607120170101157  1063

   زينب انور حسين حجازى 1607120170100221  1064

   ساره ابراهيم صالح احمد سليمان 1607120160101362  1065

   ساره اشرف محمد عبده 1607120160103042  1066

   ساره جمال احمد الطنطاوى 1607120160101145  1067

   ساره راتب عبدالعظيم ابراهيم البلقينى 1607120170100428  1068

اح شاكر عبده الجناينىشروق رب 1607120170101492  1069    

   عزه احمد ابراهيم احمد العاصى 1607120160100926  1070

   عزه فواد محمود احمد الصاوى 1607120170102232  1071

   عال عبدهللا ابراهيم حسن جاويش 1607120150100086  1072

   عالء احمد محمد حموده 1607120160101299  1073

ف ابراهيمعلياء احمد ابراهيم يوس 1607120160103044  1074   
 

   عمر محمد على محمد االمام 1607120160103045  1075

   عيد محمد عبد السالم مخيمر عبد الكريم 1607120170102498  1076

   فوزيه محمود عبد الرازق محمد السنهورى 1607120170101427  1077

   كريم ابراهيم عبدالسميع البيومى فايد 1607120150100600  1078

عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز خليل لوجينا 1607120170100342  1079    

   ماجى السعيد احمد محمد سالم 1607120170100461  1080
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 ( 33الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )                     االعالم   شعبة اذاعة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد احمد سليمان على سالمة 1607120170101151  1081
 

   محمد رمضان حسين ابوالحسن 1607120160101321  1082

   محمد عبد العزيز عبد النبى عبد الروف محسن 1607120170101485  1083

   محمود خيرى سعد على الصبيحى 1607120170101234  1084

  مريم طارق السيد محمد العشرى 1607120170102504  1085
 

   مريم عبدالرازق عبدالحكم هجرس 1607120170101146  1086

   منار فاروق يحى شمس الدين البحيرى 1607120170100164  1087

  مى عبد الرحمن عبد الستار عبد هللا 1607120170101439  1088
 

   ميرنا مصطفى متولى متولى مصطفى 1607120170101663  1089

  نغم ايمن محمود عبدالمقصود الطنطاوى 1607120170101290  1090
 

   نورا صبحى ابراهيم عوف 1607120170100091  1091

   نورهان محمد عبدالقادر حمزه عون 1607120160100943  1092

   هبة هللا سعيد السيد حجازى البص 1607120170102334  1093

   هبه عماد صبحى ابراهيم كامل 1607120170102127  1094

   هند محمد رجب محمد فرج 1607120170100032  1095

اء خالد محمود سيد احمد غانموف 1607120160103121  1096    

   وفاء رمضان مصطفى احمد الشناوى 1607120170102510  1097

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   امير على احمد الدسترى عبد هللا 1607120150101008  1098

   رنا مصطفى عبدالقادر عثمان مصطفى 1607120140102415  1099

   محمد الرمادىعلى السيد عبدهللا 1607120150101441  1100
 

   عمار رمضان عمار يوسف 1607120140100626  1101

   هايدى عصام محمد ابوموسى 1607120160103262 

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادةمن اخلارج فرصة اوىل

   اميره عادل احمد ابراهيم 1607120140101901  1102
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 (  34(               جلنة رقم )  الئحة جديدة ) انتساب              االعالم   شعبة اذاعة قسم  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد اشرف احمد على البحيرى 1607120170102514  1111
 

   احمد حافظ طه محمود النجار 1607120160102322  1112

  احمد صبحى عبيد خليفه 1607120160103056  1113
 

   ايه جابر شلبى عبد التواب حسونه 1607120160103066  1114

   حماده احمد فواد محمد كنزى 1607120160101851  1115

   خالد السيد رمضان ماضى 1607120160101885  1116

  داليا خالد احمد درويش هيكل 1607120170101794  1117
 

   رامى ابراهيم عبد الفتاح عبد العزيز الباجورى 1607120160102400  1118

   رانا احمد ابراهيم السيد 1607120170101652  1119

  رنيا رضا عبده عليبه 1607120170101876  1120
 

   رنيم رضا على الدمياطى 1607120170101941  1121

  ساره ابراهيم السيد حشيش 1607120170102532  1122
 

   ساره شريف توفيق عرفة شريف 1607120170102158  1123

عداوى محمد المرسىشيماء محمد الم 1607120170101715  1124    

   عبدالرحمن محمد مصطفى ابراهيم حجاج 1607120170102540  1125

   عال محمد محسوب بهجات محمد 1607120150102129  1126

   محمد احمد السيد ابوالفتوح 1607120150101817  1127

   محمد سالم محمد ابراهيم صالح 1607120150102454  1128

عرفه العزبمحمد مسعد عبدالخير  1607120170102555  1129    

   محمود فايز النا بلسى 1607120140103348  1130

   مى مدحت احمد محمود الدبيش 1607120170101965  1131

   هدير على محمد بيومى غالى 1607120170102247  1132

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

  عبد هللا محمود السيد على قاسم 1607120160101639  1133
 

اد ياسر ابراهيم محمد جادعم 1607120160101745  1134    

   عمر على احمد على الطباخ 1607120160103081  1135

   ليزا عبد المقصود حماده عبد المقصود 1607120160102634  1136

   هاجر لطفى كمال احمد حسن 1607120150102121  1137
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 ( 35جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظام (                            االعالم   شعبة صحافة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم محمد ابراهيم عبد الجيد عثمان 1607120170102349  1141
 

   احمد رمضان فتح هللا ابوالعنين 1607120170100748  1142

  احمد محمد على مظال 1607120160101395  1143
 

رزق السيد محمد حنورهاسراء سالم  1607120170100598  1144    

   اسماء عامر عبدالودود ابراهيم 1607120170100227  1145

   االء نظمى سعد ابراهيم الدوانسى 1607120160101196  1146

  امانى عبد المنعم السيد موسى 1607120170100304  1147
 

   امنيه محمد محمد بيومى دعبس 1607120170100685  1148

د قبيصهاميره محمد محمو 1607120170101210  1149    

  باسم حسن فوزى البسيونى 1607120170102496  1150
 

   حاتم محمد ياسر فاروق محمد 1607120160103036  1151

  حنين طارق فوزى عبدالحميد عبدالمجيد 1607120170102045  1152
 

   خلود احمد عبد الرازق اسماعيل زارع 1607120160103038  1153

   روضه يحى ذكى محمد 1607120170101668  1154

   ريم شعبان خيرى السودانى 1607120170100921  1155

   زهره السيد على محمد عبد الفتاح 1607120170100451  1156

   ساره سعد احمد موسى 1607120170100082  1157

   ساره يسرى محمد عبد الغفار عبد الحميد 1607120170100665  1158

   سعد توفيق عبد السالم الغريب 1607120150100131  1159

   سلمى حسن صابر محمد الدسوقى 1607120150100276  1160

   سما حاتم عبد الصمد دخيل 1607120170100728  1161

   شاهندا محمد محمد عبد الفتاح خضر 1607120170101491  1162

   على احمد عبد الفتاح على السرحى 1607120170101583  1163

   عمر عاطف طلعت عبد الوهاب 1607120170101102  1164

فتحى مصطفى يوسففتحى شاكر  1607120160100445  1165    

  ماهر احمد محمد الششتاوى 1607120160100248  1166
 

   محمد ابراهيم المتولى الفقى 1607120140101754  1167

   محمد احمد داغر ابوالمجد داغر 1607120160100685  1168

   محمد رافت حامد على صالح 1607120150102376  1169

   محمد عبدالهادى رشاد عبدالهادى 1607120150100586  1170
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 (36جلنة رقم )          الئحة جديدة ) انتظام (                         االعالم   شعبة صحافة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد عمرو محمد احمد عبادى 1607120170102582  1171
 

   محمد محسب حسن محسب 1607120170100169  1172

  مصطفى عبد المجيد ابوالمجد عبد المعطى 1607120170102505  1173
 

   مها بسيونى شعبان شعبان عيسى 1607120170102508  1174

   مى ابراهيم محمد السيد سليم 1607120170100915  1175

   ميرنا حسن احمد فواد حسن بكر 1607120170100700  1176

  ندى محمد السيد محفوظ السيد 1607120170101674  1177
 

   والء عبدالعزيز عنتر عبدالعزيز صومع 1607120160101949  1178

   والء محمد عبدالقادر زيدان 1607120170101095  1179

  يمنى جابر ابراهيم صابر 1607120160100205  1180
 

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   محمد عيد السيد عمر القزاز 1607120140101749  1181

حمد جودهمحمد فيض السيد محمود م 1607120150100258  1182    

   محمد يسرى زكريا العمرى 1607120140100677  1183

   مصطفى عاطف ابراهيم محمد وهمان 1607120160103051  1184

   منى ابراهيم محمود عثمان العشرى 1607120140101851  1185

   هشام مسعد عطيه يونس حسانين 1607120140101149  1186

 اوىلطـــــــالب باقــــون لالعــــادةمن اخلارج فرصة  

   امجد سمير شرقاوى جريس 1607120150100952  1187
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 ( 37(               جلنة رقم )  االعالم   شعبة صحافة               الئحة جديدة ) انتسابقسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد عادل بدير عبد المجيد عبد هللا 1607120160102404  1201
 

   احمد نبيل سعد محمد عبد الخالق 1607120160103058  1202

  اسراء رشاد محمد خليل القصاص 1607120170102517  1203
 

   اسماء محمد حسن ابراهيم على 1607120170101656  1204

   االء محمد عبد الحميد محمد ابراهيم 1607120160102566  1205

   امنيه ابراهيم احمد احمد عمار 1607120160103065  1206

  ايه هللا محمد فتحى بيومى المغربى 1607120160102700  1207
 

   ايهاب احمد محمد عبدهللا عامر 1607120150101538  1208

   بطرس نشات حبيب ابراهيم مينا 1607120160102405  1209

  تقى طاهر عبدالسميع القرشى 1607120160102212  1210
 

   جهاد خالد عبد الفتاح حسين ابو شلبى 1607120170102275  1211

  حسناء متولى عبد الحميد حماده راجح 1607120170101822  1212
 

   دميانه وديد مريد بشاى 1607120160102041  1213

   رانيا عمرو عبدالوهاب حسن ابوعلى 1607120160102455  1214

   رحمه وليد طه السيد على 1607120170101797  1215

   ريهام صبرى محمد يوسف عجوه 1607120170102530  1216

   زينب صالح السيد بسيونى عبدهللا خضر 1607120160103071  1217

   سعد محمد عوض منصور عبد الوهاب 1607120160102206  1218

   سلوى شريف جالل محمود حجازى 1607120160101569  1219

   سها كمال السيد عبد الرازق القطرى 1607120160102563  1220

   عبد هللا عاطف عبد هللا المكاوى 1607120170102543  1221

   على السيد على اسماعيل النعناعى 1607120160103077  1222

   فاطمه الزهراء مصطفى محمد عبده عوض 1607120170102147  1223

   محمد رجب عبد العاطى حامد 1607120170102231  1224

   محمد عصام سعيد محمدين 1607120170102551  1225

  محمد محمود محمود محمد نجم 1607120170102554  1226
 

   محمد مختار عبدهللا شحاته 1607120160103084  1227

   محمود ايمن احمد ابراهيم عبدهللا سعد 1607120150102059  1228

   مياده العرابى عبدالعزيز ابراهيم 1607120160102100  1229

   نبيل هانى عبد السالم محمود عيد 1607120170102307  1230
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 (38جلنة رقم )         الئحة جديدة ) انتساب (                       بة صحافة االعالم   شعقسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نجوى محمد سرور احمد يوسف 1607120170102566  1231
 

   ندى السعيد على احمد جعدر 1607120170101871  1232

وح سعد النجارهنورهان فت 1607120170102310  1233   
 

   هاجر محمد السيد السعيد 1607120160102452  1234

   هاجر ممدوح فتحى محمد النشار 1607120170101863  1235

   هبه مصطفى سيد ذكريا 1607120170101891  1236

  هدير مصطفى عبدالفتاح مصطفى حجازى 1607120160101948  1237
 

   هشام احمد عبد الستار قابل 1607120150101945  1238

   هند مجدى شفيق سيداحمد هيبه 1607120170102227  1239

  ياسر محمد عادل حسن محمد عثمان 1607120170102568  1240
 

   ياسمين خالد عبدالعزيز محمد متولى 1607120170101730  1241

  يمنى اسامه محمد محمد على السحماوى 1607120170102569  1242
 

   يمنى رضا احمد الجندى 1607120170102570  1243

 الب باقــــون لالعــــادةطـــــــ 

   روان ناصر توكل محمد محليس 1607120150102445  1244

   ريم جمال السعيد احمد الغيطى 1607120150101912  1245

   عبد الفتاح فتحى عبدالفتاح محمد زيان 1607120160103076  1246

   عبد هللا فتح هللا عبد الفتاح عبد هللا الشرنوبى 1607120160102372  1247

   محمد خالد فتحى محمد ابوالغيط 1607120150101927  1248

   محمد عبد الفتاح رمضان سالم فرج 1607120160103083  1249

   يوسف خالد محمد صقر 1607120160101771  1250

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادةمن اخلارج فرصة اوىل 

  احمد احمد محمد ابراهيم على 1607120150101627  1251
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 (39جلنة رقم )      الئحة جديدة ) انتظام (          االعالم   شعبة عالقات عامة           قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسراء حسين يوسف حسين الزهيرى 1607120170101725  1261
 

د المطلباسراء رجب انور السيد عب 1607120170102489  1262    

  اسراء محمد عبد الفتاح ابو احمد 1607120170101814  1263
 

   امل الدسوقى محمد حسن البحر 1607120170101881  1264

   امنيه عبد العزيز عبد القادر احمد احمد بدير زينه 1607120170100402  1265

   اميره خليفه كمال خليفه الشافعى 1607120170102044  1266

داود محمد على عبدهللا امام اميره 1607120170100327  1267   
 

   اميره صالح فوزى محمد 1607120170101623  1268

   اميره عادل رزق عبدالعزيز موافى 1607120170102385  1269

  اميره عماد فوزى سليمان صقر 1607120170100509  1270
 

   امينه قطب على الشوادفى بدوى 1607120170102583  1271

عبد العال انتصار محمد غازى 1607120170102492  1272   
 

   ايمان محمد حمدين سعيد ابوعيطه 1607120170102519  1273

   ايمان محمد محمد حسن السموخلى 1607120170102236  1274

   ايه حسن سعد سليمه 1607120170102494  1275

   ايه حسنى وحيد خفاجى محمد 1607120170102495  1276

   ايه محمود محمد حسن عبد الجليل 1607120170101894  1277

   جهاد محمد محى محمود على 1607120170100041  1278

   حنان محمد اسماعيل فرج 1607120170101604  1279

   دعاء احمد على احمد دراز 1607120170100839  1280

   دنيا مسعد السيد درويش الفايش 1607120170100840  1281

   دينا السيد محمد عبده 1607120170101729  1282

للطيف شقطايةدينا محمد على عبدا 1607120170101899  1283    

   راضوى عبد المنعم غريب السيد عبد العاطى 1607120170102099  1284

   رانيا سمير ابوزيد حجازى 1607120170101875  1285

   رانيا عبداللطيف عبدالحليم الزغبى 1607120170100932  1286

   رغده جابر عبدالمطلب ابراهيم بدر 1607120170101241  1287

زت ابوالفتوح جادهللارنا محمد ع 1607120170101315  1288   
 

   روضه احمد محمد عبدالحميد الفخرانى 1607120170102282  1289

   ساره حلمى عبد المجيد مسيوغه 1607120170101877  1290
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 ( 40الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )                     االعالم   شعبة عالقاتقسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ساره رمضان عمر الشامى 1607120170100150  1291
 

  ساره مصطفى يوسف ابراهيم 1607120170100510  1292
 

  ساره مهدى شعبان بديوى 1607120170101311  1293
 

   ساره يوسف يوسف عبدالجواد شهاب 1607120170101983  1294

  سماء سعد عبد الجواد زيد 1607120170100486  1295
 

   شروق ابراهيم جابر محمد بيومى 1607120170100843  1296

   شيماء اسماعيل عبدالتواب العبد 1607120170100818  1297

   شيماء على حسين محمد 1607120170101642  1298

  علياء ممدوح وحيد هيكل 1607120170100230  1299
 

   فاتن سمير ابراهيم على عطيه 1607120170102332  1300

ه حسن اسماعيل بيومى الجمالفاطم 1607120170102390  1301    

  فوزى محمد فوزى القليوبى 1607120160100741  1302
 

   لميس محمود فوزى محمد عبد الرحمن 1607120170102833  1303

  محمد مبروك عبد السالم حسين ابراهيم 1607120160100253  1304
 

   محمد مصطفى ابراهيم الشامى سليمان 1607120170100298  1305

   مريم احمد رمضان محمد الجمال 1607120170100163  1306

   مريم السيد محمدى عباس الخشاب 1607120170101586  1307

   مريم جابر محمد اسماعيل الغزاوى 1607120170100488  1308

   منار بسيونى عبد الحميد معوض 1607120170100216  1309

   منار فايز انور عبد الرحمن 1607120170101587  1310

الحسينى عبد المنعم الحسينى البرهامىمنه هللا  1607120160100298  1311    

   مى هشام عزت محمد الشافعى 1607120170101229  1312

   ميار خيرت محى الدين الخيرى 1607120170100346  1313

   ميرنا اشرف محمد محمد مصطفى السماحى 1607120170100027  1314

   ميريت ميالد يوسف جرجس 1607120160101312  1315

عماد السعيد ابو اليزيد بسيونىناديه  1607120170100166  1316    

   ندا احمد عبد الرازق محمد ابو السعود 1607120170101621  1317

  ندى شريف محمد لبيب 1607120170100086  1318
 

   ندى عادل محمد نجيب الجمل 1607120170100158  1319

   نسمه على مرعى مصطفى مرعى 1607120170100382  1320
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 (41الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )        االعالم   شعبة عالقات         قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  نوران صالح محمد ابراهيم المزين 1607120170100170  1321
 

  نورهان احمد محمود شوقى على سالم 1607120170101593  1322
 

السعود عمر على نورهان على ابو 1607120170102006  1323   
 

   هدى فوزى السيد على ابو طرطور 1607120170101903  1324

   هند حسين عبد الحميد ابو الخير 1607120170101620  1325

  والء السعيد المتولى صحصاح 1607120170101622  1326
 

   يارا احمد على السيد احمد فوده 1607120170100546  1327

فرحات يارا فرحات عبدالرازق 1607120170100942  1328    

   ياسمين احمد محمد سالمه 1607120170100225  1329

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

  خالد مرسى عثمان مرسى الجزايرلى 1607120160102693  1330
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 (41(               جلنة رقم )  االعالم   شعبة عالقات                 الئحة جديدة ) انتسابقسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسماء عبد العزيز حسين محمد صالح 1607120170102518  1331
 

   عبد الرحمن خيرى نصر عبد المقصود 1607120160102231  1332
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 ( 42ة رقم ) قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلن

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ابتهال ابراهيم احمد محمد القصاص 1607120170101994  1351

  احمد السيد سيد احمد أحمد حسين 1607120170101782  1352
 

  احمد خالد محمد السيد ابو السباع 1607120170101292  1353
 

ات حسين عبدالقادراحمد عرف 1607120170100236  1354    

   احمد محمد ابواليزيد شتيه 1607120170102747  1355

   احمد مصطفى محمد العباسى 1607120170102719  1356

   اسامه محمد على حسن شحاته 1607120160101728  1357

  اسراء عمر الحسينى حسانين 1607120170100437  1358
 

فعىاسماء عبد الناصر ابراهيم محمد الشا 1607120170102383  1359    

   اسماء عصام عبدالبارى بدر 1607120160100521  1360

   اسماء محمد محمد ابو المجد سليمان 1607120170101332  1361

  اسماء نعيم عنتر خليل ابو شنب 1607120170101558  1362
 

   االء مدحت توفيق ابواليزيد ابوالخير 1607120170100683  1363

سين محمدالزهراء محمد عبد العزيز ح 1607120170101670  1364   
 

  الشيماء عبد العزيز عطاهللا السيد محمد 1607120170101710  1365
 

  امل محمد صبرى محمد اسماعيل 1607120170101997  1366
 

  اميره صالح عبدالعظيم على هجرس 1607120160100467  1367
 

   اميره محمد السيد مرسى عبد السالم 1607120170100107  1368

ى احمد جاويشايمان احمد مرس 1607120170101559  1369    

   ايمان عادل محمد ابو اليزيد احمد 1607120170102256  1370

   ايمان عبدالحميد محمد شمس 1607120170100996  1371

   ايمان عبدالسالم نجيب عبدالسالم 1607120170100540  1372

   ايمان وليد عبدالصادق عبدالصادق علي 1607120170100283  1373

عرفه عبدالكريمايه احمد زكريا  1607120170101603  1374    

   ايه البدراوى محمد شهاب 1607120170102319  1375

   ايه عادل حسن مصطفى مغيزل 1607120170100503  1376

   ايه قطب محمد غازى زهران 1607120170101707  1377

   ايهاب شعبان محمود حامد السماحى 1607120160101389  1378

احمد عبدالعاطي ىباسم صبح 1607120170101975  1379    

   بسنت رضا عبدالبارى بدر عميره 1607120170101082  1380
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 ( 43قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  خالد حسن مصطفى احمدالشرقاوى 1607120170100756  1381
 

  داليا لطفى رجب السيد ابراهيم 1607120170100183  1382
 

  دعاء فتحى عبد الرحيم حموده 1607120170101823  1383
 

  دنيا طارق محمود السيد فوده 1607120170101364  1384
 

  دينا احمد محمود احمد كفافى 1607120170101658  1385
 

  دينا السعيد محمود درويش 1607120170101148  1386
 

مد عبدالحميد المرسى نجلهزينب مح 1607120170101087  1387   
 

  زينب محمد على يوسف الناعم 1607120170101856  1388
 

   ساره حمدى محمد محمد الجمل 1607120170102146  1389

   ساره محمد أحمد محمد احمد 1607120170101889  1390

   سلمي محمد عرجاوي عبد المولي جوهر 1607120170102185  1391

م مصطفى سعدشادى أحمد ابراهي 1607120170101052  1392    

  شروق عبدالحميد احمد الشاعر 1607120170101455  1393
 

   شيماء رجب لطفى محمد ايوب 1607120170101179  1394

   شيماء صبرى محمد السيد جمعه 1607120170102257  1395

   شيماء عماد الدين محمد فتحى عبد الباقى خطاب 1607120170100153  1396

حى غازى جاد الحقطارق محمد سميح فت 1607120170102018  1397    

  عبدهللا محمد موسى عامر 1607120170101268  1398
 

  عبير محمد عادل محمد غازى 1607120170102237  1399
 

   على السيد محمد ثابت على 1607120160100680  1400

   على امين ابو اليزيد عطية شراقى 1607120160100650  1401

  عمر فتحى حسن محمد ابراهيم 1607120140102204  1402
 

  فاطمه منصور عبد المنعم محمد 1607120170102293  1403
 

  فاطمه هشام محمود محمد عبيدو 1607120160100296  1404
 

  فاطمه وليد عنتر فتوح سالم 1607120170102300  1405
 

  كامل رضا كامل احمد علي 1607120170101503  1406
 

   كريم سامى محمد احمد عمر 1607120170102736  1407

عادل لوقا سالمهكيرلس  1607120160100908  1408   
 

   محمد السيد عبد الحميد محمود بركه 1607120170100425  1409

   محمد حامد محمد عوض 1607120170100415  1410
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 ( 44قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  يعالتوق مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد خضر خضر محمد الجبالي 1607120170100578  1411
 

  محمد سعد عز الدين عرجاوى الخولى 1607120170101896  1412
 

  محمد محمد نصر منصور 1607120170100139  1413
 

  محمد مصطفى على على داود 1607120160100657  1414
 

  محمود عبدهللا عبداللطيف محمد 1607120170101272  1415
 

  محمود عبدالمرضى زكى محمد خليفه 1607120170101742  1416
 

  محمود محمد اسماعيل اسماعيل ابراهيم 1607120170101400  1417
 

  مريم حمدى زكى ابراهيم مصطفى العريان 1607120170101773  1418
 

  مريم عبد الودود عز الرجال عبدالجليل موسى 1607120170101345  1419
 

مود ابو النضرمنال طارق محمود مح 1607120170100619  1420   
 

  منه هللا محمد بسيونى محمد هاشم 1607120170101448  1421
 

  منى رمضان محمود على عبد هللا 1607120170100063  1422
 

  ناديه شوقى السيد بركات ابواليزيد 1607120170102794  1423
 

  ندى فتحى عبدالونيس عبدالحميد محجوب 1607120170100568  1424
 

محمود بدير محمد نيره جمال 1607120170100545  1425   
 

  هانم جمال الشاملى عبد الهادى البحر 1607120170100622  1426
 

   هبه محسن احمد احمد جامع 1607120170101987  1427

  هدير طارق محمود ابو الخير 1607120170101063  1428
 

  ياسمين حسن حسن ابوالمكارم عجيز 1607120170102258  1429
 

مقصود محمد سعيدياسمين محمد عبد ال 1607120170100110  1430    

   يسر يونس محمد محمود الطويل 1607120170102742  1431

   يوسف محمد السعيد علي 1607120170100561  1432

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   احمد محمد اسماعيل محمود شحاته 1607120160100903  1433

   شيماء العربى عبد المنعم محمد 1607120150100731  1434

   مروه عبد السالم سمير االخريطى 1607120160100187  1435
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 ( 44 قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

  اسماء قطب فهمى مظال 1607120140101414  1436
 

  هدير رضا زكريا مكاوى 1607120140101671  1437
 

 فرصة ثانية من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

  خالد ممدوح فرغلى حسن خلف 1607120140100831  1438
 

  مياده فيصل فوزى يوسف 1607120140100890  1439
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 (45  قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم 1607120170102744  1441
 

   ابراهيم محمد صبرى ابراهيم موسى 1607120170101698  1442

  اسالم السيد عبدالعاطى عبده السعدنى 1607120160102075  1443
 

   اسراء عماد الدين احمد ربيع موسى عرفه 1607120170102165  1444

   انور فؤاد انور محمود درويش 1607120170102749  1445

   اياد محمد السيد مغنم 1607120170102066  1446

   ايه ابراهيم محمد احمد خليل 1607120170101534  1447

   تيسير فرج خلف هللا ابواليزيد ابراهيم 1607120150101865  1448

   خلود فواد حامد فواد 1607120160102006  1449

الح محمد أبواألسعاددينا ص 1607120170101536  1450    

   رانيا صابر فتحى محمد عبدربه 1607120160101697  1451

   رضا سمير عبدهللا ابراهيم مصطفى 1607120150102415  1452

   ريهام نبيل محمد احمد على زايد 1607120160101900  1453

   شيماء اشرف محمد عبد العظيم عبد الرؤف القصاصى 1607120170102341  1454

   شيماء شوقى فتحى عبدالمنعم على 1607120170102781  1455

   شيماء محمد سليمان عباس أبو بكر 1607120170101746  1456

   صابر شمس الدين رمضان القصاص 1607120160102612  1457

   عبد الصمد على جابر عبدالرحيم مخلوف 1607120170102782  1458

   عبد هللا محمد عبد هللا راغب جمعة 1607120170102386  1459

   عبير ابراهيم حسن محيسن سعفان 1607120170101689  1460

   عزه عالء على ابوزيد 1607120170101766  1461

   على محمود السيد احمد السيد 1607120170101701  1462

   فايزه فوزى كامل جلوة 1607120170102335  1463

   مجدى حسين العوضى عبد ربه 1607120150101964  1464

سى وعيوعمحمد عبد الحميد المن 1607120160101541  1465   
 

   محمد عبد العليم محمد الفوى 1607120160101537  1466

   محمد فتح هللا محمد الصاوى اسماعيل 1607120170102199  1467

   محمد محمود احمد عامر 1607120170101951  1468

   محمود جمعه الراعى عبد القادر 1607120160102488  1469

   منى سيد أحمد محمد سيد أحمد شوشه 1607120170101990  1470
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 ( 46قسم  التاريخ                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  مها فرحات زاهر شوشه 1607120170101992  1471
 

   نجوى ابراهيم احمد السيد حمزه 1607120170102327  1472

   ندى حسين ابراهيم ابراهيم الهربيطى 1607120160101546  1473

   ندى محمد رشدى ابوالفتوح موسى الخولى 1607120170102212  1474

   نفين السيد محمد المغازي ابراهيم 1607120170101708  1475

   نورهان جمال عبد المنعم عبد القادر سلطان 1607120170101530  1476

السعيد الصاوى هاله ناصر عبدهللا 1607120170101886  1477    

   هند جمعه سعد اسماعيل محمد 1607120170102328  1478

 طـــــــالب مستجـــدون مؤهالت علــــيا

  ابراهيم منصور ابراهيم منصور 1607120170102745  1479
 

 فرصة اوىل من اخلارجطـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   محمد محمد عبد العزيز ابو حرب 1607120130101739  1480

 واخرية من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادةفرصة ثالثة

   ندا احمد احمد محمد القصاص 1607120130101804  1481
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 (  47  (     جلنة رقم )   ة ) انتظامالئحة جديد    "اجلغرافيا العامة" اجلغرافيا   شعبة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم عبد الحافظ احمد محمود العش 1607120160101384  1491
 

   ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم رجب 1607120170100688  1492

  احمد ابراهيم السيد محمد عويضه 1607120170101282  1493
 

   احمد اشرف محمد عوض هللا سالم 1607120170101259  1494

   احمد السيد صابر السيد حماده 1607120170101393  1495

   احمد السيد عبد هللا خميس عمر 1607120170101284  1496

  احمد انس عبد العزيز محمد 1607120160100260  1497
 

   احمد ايمن ذكى محمد العراقى 1607120160103088  1498

   احمد حاتم حسين على عبدهللا 1607120170101273  1499

  احمد خالد حلمى عبدالوهاب 1607120160100515  1500
 

   احمد رضا الشوادفى عبدهللا بلتاجى 1607120150102632  1501

   احمد زكريا السيد العجوانى 1607120170100997  1502

   احمد سالمه محمود عوض هللا 1607120170100384  1503

محمود ابراهيم القصبىاحمد شوقى  1607120170101133  1504    

   احمد عادل السيد احمد سمك 1607120150100893  1505

   احمد عليوه على على كريم 1607120150100465  1506

   احمد محمد فوزى عبدالحى اسماعيل 1607120170101261  1507

   احمد محمود احمد الشربينى هزاع 1607120150100584  1508

الفتاح محمد جاسر اسامه عبد الفتاح عبد 1607120170102701  1509    

   اسراء صالح سا لم على اسماعيل 1607120170100824  1510

   اسالم فواد عبد القادر عبد القوى 1607120160100923  1511

   اسماء محمد حامد محمد 1607120170101887  1512

   اسماء مصطفى على عبدالفتاح احمد 1607120170101769  1513

سيداحمد شتااسماء وجدى البلتاجى  1607120170100297  1514   
 

   اكرم ابراهيم السعيد قناوى شنح 1607120160101387  1515

   االء محمود محمد احمد الخولى 1607120170100035  1516

   السيد شعبان نبيه امين ابوالمعاطى 1607120170100517  1517

   السيد عادل عبدالعاطى ذكى عبدالعال 1607120170102360  1518

عامراميره حسن على  1607120170100805  1519    

   اميره سامى صالح محمد قاسم 1607120170100660  1520
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 (   48 (     جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

مداميره سند توفيق عبدهللا محمد حا 1607120170100526  1521   
 

   اميره محسن عبدالحميد عبد الحميد نوح 1607120170100763  1522

  اميره محمد طه احمد المغنى 1607120170100320  1523
 

   اميره مصباح شعبان ابراهيم مصباح 1607120160100288  1524

   ايات يحيى زكريا السباعى 1607120170100566  1525

   ايمان المتولى على طه 1607120170101882  1526

  ايمان خالد جاب هللا سعيد الديب 1607120170100985  1527
 

   ايمان على على ابراهيم الفقى 1607120160103094  1528

   ايمان على محمد احمد الصواف 1607120170102305  1529

  ايمان هانى مسعد عبدالحى الطبجى 1607120170102096  1530
 

   ايمن على عبد العزيز مصطفى احمد 1607120170101012  1531

   ايه جابر شعبان حامد 1607120170100986  1532

   ايه حسن حسن على سليمان 1607120170101351  1533

   ايه حسن عبدهللا على الوكيل 1607120170101081  1534

   ايه عبد التواب ابراهيم حشيش 1607120170101580  1535

   ايه فاروق محمد فتوح فرج سالمه 1607120170100567  1536

    حمد الدسوقىاحمد مايه نور  1607120170102201  1537

   ايه هانى ابوالمعاطى على محمد 1607120140101765  1538

   بدر جمال عبد البارى محمد 1607120170101506  1539

   بسمه سامى حسن غريب 1607120180103572  1540

   بطرس عطيه دميان عبد السيد 1607120150100242  1541

   بهاء محمد فكرى محمد عيسى 1607120150100487  1542

   جمال حسين السيد حسين 1607120170100575  1543

  جهاد السيد سالم اسماعيل 1607120170101299  1544
 

   جيهاد رجب على حسن حسين 1607120170100651  1545

   حسام عبد المنعم عبد القادر ضيف هللا 1607120170100742  1546

   حسام محمد ابو المجد على حسن المالح 1607120170101117  1547

مبروك جبر عبد القوىحنان  1607120170100988  1548    

   خالد رضا عبده عبدالوهاب 1607120170100518  1549

   خالد غازى شحاته عبدالحافظ 1607120170101218  1550
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 ( 49   (   جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 الحظات م التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  خلود خالد على عيسى 1607120170100092  1551
 

   دعاء السيد غازى غازى عبدهللا 1607120170100753  1552

   دينا محمد طلبه متولى 1607120170100044  1553

   رائد على على اسماعيل الخولى 1607120170101497  1554

  رحمه ماهر محمد مصطفى شريف 1607120170100663  1555
 

ضا سلمى محمد سالم السيد مندورر 1607120170101394  1556    

   رضوى سعد محمد سعيد الديب 1607120170101932  1557

  زهره ناصر فتحى فريد 1607120170100160  1558
 

   زياد ايمن سيداحمد نايل 1607120180103573  1559

   زينب ابراهيم جمعة عبدربه عليوه 1607120170100549  1560

يد الطنطاوىساره ماهر عبد الحى الس 1607120170100876  1561    

   ساميه ماهر عبد الحميد عبد العزيز محمد 1607120170100877  1562

   سماح سنوسى سالم سنوسى 1607120170100990  1563

   سماح محمد عوض محمد السديمى 1607120170100114  1564

   سميه محمد عنتر عبدالفتاح عبد الفتاح 1607120170101091  1565

النجدى محمدسوسن محمد السيد  1607120170100527  1566    

   شاديه سعد مبروك عطيه على 1607120170100991  1567

   شيماء السيد محمد السيد يونس 1607120170100668  1568

   شيماء تاج الدين السيد عبد النعيم السيد 1607120170100992  1569

   شيماء سعيد على محمد عطا هللا 1607120170100993  1570

حمود عبد السالمصابرين جمال احمد م 1607120170100676  1571    

  صباح السيد سليمان عبدالجليل سليمان 1607120170100374  1572
 

   عادل محمد فوزى ابراهيم مصلح 1607120170100506  1573

   عبد السالم عطيه احمد بسيونى عالم 1607120160101057  1574

   عبد هللا حمزه حمزه احمد الدناصورى 1607120170101119  1575

    رمضان صابر سليمانعبد هللا 1607120170100521  1576

   عبد هللا عادل ابراهيم حبلص 1607120170100892  1577

   عطية محمد عبد السالم محمد فواز 1607120140101153  1578

   على احمد التونى احمد 1607120170101262  1579

   على السيد فهمى محمد ابراهيم 1607120160100906  1580
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 (  50  (    جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامة"    شعبة " اجلغرافيا العاماجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  على سعيد على احمد برل 1607120170101120  1581
 

   على سالمه محمد على رمضان 1607120170101269  1582

   على محمد عبد الصمد على البغدادى 1607120170100500  1583

   على محمد على احمد حسين 1607120160100916  1584

  على وحيد محمد صادق عبد العليم 1607120170100562  1585
 

  عالء عادل علوانى كريم صالح 1607120160100460  1586
 

   عمر ابراهيم بدر ابراهيم السيد 1607120170101023  1587

   عمر بحر الدين عمر عبد العزيز سليمان 1607120140103306  1588

  عمر محمد رمضان ابراهيم ابو العال 1607120170100319  1589
 

   عهود محمود عبد المعتمد الترامسى 1607120160101314  1590

   فاطمه انور عبد العزيز محمد ابوعيطه 1607120170101836  1591

   فاطمه سعد عبدالعزيز على الشناوى 1607120170100512  1592

   فاطمه فريد سالمه ابراهيم 1607120170101512  1593

   فاطمه محمد عبد الرحمن النادى 1607120170100530  1594

   فاطمه محمد يوسف محمد الشيخ 1607120170100491  1595

   فدوى فواد احمد فواد امين طه 1607120170101242  1596

   فلاير عبد الحميد حسن سرحان 1607120170100793  1597

   كريم احمد عبدالونيس االشرم 1607120170100477  1598

   كريم عبدالباعث رزق على 1607120170101387  1599

   كريم محمد احمد فراج عيسى 1607120170100494  1600

   ليلى هشام عبدالعظيم سالم محمد 1607120170101959  1601

   ماثيو ميشيل جورج ميخائيل 1607120170100701  1602

  ماجد اشرف عبد الحميد الحسانين ابراهيم 1607120160100451  1603
 

جوزيف عبد المسيح جورجى عبد المسيحماريو  1607120170101140  1604    

   ماهر محمد فهمى محمد داود 1607120170101122  1605

   محمد ابراهيم متولى ابراهيم الطرينى 1607120160100272  1606

   محمد احمد على احمد عوض 1607120160100013  1607

   محمد اسماعيل محمد الصمودى 1607120170101123  1608

ف شحات السيد النجارمحمد اشر 1607120170101505  1609    

   محمد اشرف عبدربه غازى 1607120160100860  1610
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 (  51  (     جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

مد البربرىمحمد الدسوقى محمود مح 1607120170100965  1611    

  محمد السالمونى احمد وهبه احمد 1607120160100273  1612
 

   محمد انور محمد عبد الجيد محمد 1607120170100013  1613

   محمد بسيونى السيد بسيونى سعدون 1607120170101124  1614

   محمد زاهر جالل احمد بدر 1607120160100799  1615

  محمد زكريا على عمر 1607120160100054  1616
 

   محمد سامى السيد محمد غالى 1607120170101375  1617

   محمد شكرى عبد المنعم عبد اللطيف شكر 1607120160101502  1618

  محمد شوقى محمد عبد النبى المغينى 1607120170101141  1619
 

   محمد صالح محمد ربيع شبل البنا 1607120160103116  1620

   محمد عاطف عباس عصفورة 1607120170100691  1621

   محمد عبد الرحمن سعد احمد المصرى 1607120170101053  1622

   محمد عزت محمد عبد هللا غازى 1607120140100828  1623

   محمد عطيه مسعد على 1607120140101884  1624

   محمد فايز منشاوى خليل ابوخليل 1607120170100130  1625

   محمد فتحى عبد السالم عباس حسن 1607120150100699  1626

حمد فوزى على محمد عيسىم 1607120170101486  1627    

   محمد مسعد الرفاعى مصطفى 1607120170101074  1628

   محمد مسعد سعد عبدالجواد سعد ودن 1607120160100781  1629

   محمد يحى محمد السيد 1607120140103316  1630

   محمود ابو المجد السيد ابراهيم الخولى 1607120160100035  1631

غريب ابراهيم الصاوىمحمود الصاوى ال 1607120170102710  1632    

  محمود سعد رمضان عبدالرازق 1607120170100524  1633
 

   محمود سالمه محمود محمد غريب 1607120160100122  1634

   محمود شاكر احمد حسن تمساح 1607120170100949  1635

   محمود صابر محمود الحسينى البحيرى 1607120160100791  1636

ى عيادمحمود طارق احمد عل 1607120170100941  1637    

   محمود عادل السيد خليل خله 1607120170101125  1638

   محمود عبد الخالق السيد عبد الباقى 1607120150100924  1639

   محمود عبدالفتاح وفا االمام الميمى 1607120160103128  1640
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 (   52 (    جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمود عبدالمولى عبدالمولى منصور محمد 1607120140101873  1641

  محمود مجدى عبد هللا احمد ذوالفقار 1607120160101322  1642
 

   محمود محمد فوزى مفتاح محرم 1607120170100973  1643

فاعى السيد بدرهمحمود مرزوق الر 1607120160101477  1644    

   مرفت السيد عبد العزيز جوده 1607120170101457  1645

  مروان عطيه عبد اللطيف عطيه مليكه 1607120170101155  1646
 

   مريم عادل فوزى وهبه اسعد 1607120170102712  1647

   مصطفى جمعه عبد الونيس عبد المقصود 1607120150100206  1648

مصطفى ابراهيم الخطيب مصطفى عصام الدين 1607120160100211  1649   
 

   مصطفى محمد على عبدالجواد 1607120170100750  1650

   مصطفى نبيل فرج عوض السيد 1607120180103586  1651

   ملوك فاضل السيد محمد 1607120170100885  1652

   ممدوح محسن محمد السباعى 1607120160100988  1653

   منار احمد رشاد احمد مسعد 1607120170101571  1654

   منار احمد عبد القادر عبدهللا شلبى 1607120170100677  1655

   مها درغام عبد هللا على ابو خضرة 1607120170102274  1656

   نجوى ابراهيم الصاوى محمد ضبش 1607120170100096  1657

   ندا اسماعيل عبد العزيز حسن عيد 1607120170100875  1658

   ندى عادل عبدالمقصود محمد خليل 1607120170102350  1659

   نورا مصطفى عبد العزيززكريا ابوابراهيم 1607120170101566  1660

   نوران صبرى يوسف ابو خضرة 1607120170101552  1661

   نورهان محمد عبدالفتاح مصطفى ابراهيم 1607120170102262  1662

   هانى سالمه محمد السيد الرجداوى 1607120170100016  1663

  هدى ناصر احمد احمد عيد 1607120170102078  1664
 

   هند ميمى شهاب محمد ايوب 1607120170101410  1665

   وجدى نبيل حسن حسن عبدالرازق 1607120140100829  1666

   والء محمد حامد عمر 1607120170102117  1667

   والء محمود ابراهيم عطيه عبدالعزيز 1607120170101096  1668

   ياسمين راضى عبد الظاهر عبد هللا مرسى 1607120170100759  1669

   ياسمين محمد المرشدى حسن رمضان فليس 1607120170100101  1670
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 (   53 (     جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظامشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ياسمين محمد عبدالعليم متولى 1607120170102049  1671
 

   ياسمين هشام محمد النزهى 1607120170101215  1672

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   امير اسماعيل محمد دحدوح 1607120150100186  1673

   ايه احمد السعيد ابراهيم البالصى 1607120150100501  1674

  تامر عبدالحميد عبد الحى عبد الغنى 1607120150101183  1675
 

عصام بسيونى بيومى البناعبد الرحمن  1607120160100243  1676    

   ماهر عبدالمولى على احمد عنوس 1607120150100886  1677

  محمد صابر عبدالوهاب محمد 1607120160103115  1678
 

   محمد عبد العال عبد السميع يوسف 1607120160101133  1679

   محمد على عطيه موسى 1607120160100914  1680

داللطيفمحمد نبيل احمد محفوظ عب 1607120160103122  1681    

   محمد هانى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 1607120150101186  1682

   محمود ابراهيم محمد حسن 1607120160103124  1683

   محمود حسين محمد حسين بغيض العربى 1607120140101888  1684

   نور الدين رمضان نصر السيد خليل 1607120150101082  1685
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 (  54  (  جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتسابشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم السعيد سعد السيد الشعيرى 1607120170102094  1701
 

   ابراهيم عادل ابراهيم محمد السيد بدوى 1607120170102718  1702

  ابراهيم محمد على سكر 1607120160103138  1703
 

   احمد عاطف عبد الروف محمود الجريدى 1607120170102720  1704

   احمد محمد حامد داود 1607120170102723  1705

   احمد محمد عطيه السيد حجازى 1607120170101916  1706

احمد محمد احمد محموداسالم  1607120170101852  1707   
 

   اسالم سعد عوض البردان 1607120160103153  1708

   اسماء خالد عبد الدايم حسن المكاوى 1607120170101832  1709

  االء محمد السعيد على بدر 1607120170101924  1710
 

   السيد حسن محمد حسن محمد 1607120160101601  1711

   امنيه احمد على على البقرى 1607120170101931  1712

   امنيه حلمى احمد رجب حرب 1607120160102183  1713

   اميره راغب عبدالفتاح على ابو العنين 1607120160101960  1714

   اميره غازى صبرى غازى 1607120170102072  1715

   اميره محمود شعبان عبد الهادى 1607120170101957  1716

   انجى عبدالمنعم فهمى سلطان 1607120170101936  1717

   جهاد فريد محمد عرابى حماد 1607120170101544  1718

   حاتم محمد عبدربه رمضان 1607120160101716  1719

   خلود محسن عبدالعاطى عبدالحفيظ 1607120170102161  1720

   دنيا رضا محمد عبدالروف عبدالوهاب 1607120170102151  1721

   دينا على حلمى عبدالقادر الهنداوى 1607120150102185  1722

   رحاب محمد السيد القمرى 1607120170102111  1723

  رحمه جابر عبد الفتاح ريحان فرج 1607120170102153  1724
 

   رزق محمد رزق محمد رزق على 1607120170102071  1725

   رغده بهى السيد محمد السيد غانم 1607120160101696  1726

   ريم عيد محمد متولى 1607120150102694  1727

غالب سهام احمد عبد السالم 1607120170102081  1728    

   صالح الدين محمد صالح محمد عماره 1607120160102411  1729

   عادل فتحى حسن احمد جبريل 1607120160103175  1730
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 ( 55(       جلنة رقم )  الئحة جديدة ) انتسابشعبة " اجلغرافيا العامة"    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عبد الرحمن عادل ابراهيم احمد محمد 1607120160101507  1731
 

   عبد الرحمن محمد بدير الشهاوى 1607120160103180  1732

  عبد هللا طلحه محمد عبدالعزيز متولى البنا 1607120170102831  1733
 

   عزه محمد المرسى البسطويسى 1607120160102569  1734

مد الظنعمرو عبدالمنعم انور مح 1607120170101969  1735    

   عمرو محمد احمد محمد عثمان 1607120160102406  1736

  فادى ايمن مصطفى ابو هالل 1607120160102267  1737
 

   كريم محمد رمضان ابراهيم شلبى 1607120160101669  1738

   ماجده احمد ابوشعيشع ابوشعيشع على 1607120170101545  1739

  محمد ابراهيم عبد الفتاح خليفة 1607120150101625  1740
 

   محمد احمد محمد على حسن 1607120170101577  1741

   محمد اشرف رشدى محمد حسن 1607120180103570  1742

   محمد اشرف عبد الغنى مسعود 1607120170102070  1743

   محمد بدر على الشناوى محمد بدر 1607120170102728  1744

   محمد رضا محمد عبد الفتاح عبد الحميد 1607120170101974  1745

   محمد عادل عبدالسالم على ابوطرطور 1607120160103212  1746

   محمد عبد الحميد عبدالسالم عبدالحميد ابو طبل 1607120160101606  1747

   محمد عزمى السعيد يوسف النجار 1607120150102679  1748

   محمد على عبدالجليل على 1607120150102693  1749

   محمد فتحى السيد معوض حجاج 1607120160103213  1750

   محمد مجدى السيد محمود السيد احمد 1607120160103163  1751

   محمد مدحت مبروك احمد مبروك 1607120170101744  1752

   محمد نعيم محمد فرج 1607120160101518  1753

  محمد وهبه فتحى احمد حامد 1607120160103176  1754
 

   محمود ابراهيم نصار ابراهيم نصار 1607120140103334  1755

مود اشرف محمود عبدالجوادمح 1607120170102067  1756    

   محمود محمد فوزى محمد عبدالرحمن 1607120170102065  1757

   مصطفى محمد السيد على السيد 1607120150102101  1758

   ممدوح السيد بشير محمد 1607120160103200  1759

   ندى بسيونى عبدالعزيز غازى الشرقاوى 1607120160101650  1760
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 ( 56(      جلنة رقم )  الئحة جديدة ) انتسابفيا العامة"    شعبة " اجلغرااجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ندى هانى السعيد على احمد 1607120170101960  1761
 

   نور الدين مجدى سيد هارون 1607120170102224  1762

يتونهاجر عادل عبد المنعم محمد ز 1607120160102444  1763   
 

   هدير مصطفى السيد على محمد ابراهيم 1607120170102176  1764

   هنادى هانى ذكى احمد بدر 1607120160102087  1765

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   ابراهيم رجب عبد الرازق محمد االحول 1607120150102015  1766

   ابراهيم رمضان يوسف محمد الغنام 1607120150102713  1767

  احمد مختار مصطفى احمد عبدالجواد 1607120150102709  1768
 

   احمد نزيه خميس بدر الطباخ 1607120160102753  1769

   اميره خليفه محمد حسن النحراوى 1607120160103155  1770

   حسام محمد بسيونى احمد فوده 1607120160102371  1771

   رانيا شوقى احمد محمد رزق 1607120140102711  1772

   صفيه درباله رمضان درباله 1607120150102656  1773

   ضياء الدين محمود محمد محمود عثمان 1607120160103174  1774

   عالء عباس عبداللطيف منصور 1607120150101823  1775

   على محمد على محمود 1607120160103218  1776

   محمود محمد ابراهيم حبلص 1607120140103338  1777

دمنهورىمحمود محمد عبدهللا ال 1607120150102691  1778    

   محيى محمود محيى الصباح البحراوى 1607120160103189  1779

   هايدى شبل فتح هللا االقرع 1607120160101846  1780

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

   احمد ابراهيم انور عبد المجيد العماوى 1607120140103344  1781
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 ( 57( جلنة رقم )   الئحة جديدة ) انتظام     املساحة واخلرائط " اجلغرافيا   شعبة قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم احمد عبد الفتاح عبدالفتاح بقره 1607120170101483  1791
 

الحميد المنشاوىابراهيم السعيد محمد عبد 1607120170101114  1792    

  ابراهيم رزق محمد خلف هللا 1607120170102069  1793
 

   احالم حسين اسماعيل عبدالمجيد 1607120170100533  1794

   احمد ابراهيم احمد على الكرداوى 1607120170100416  1795

   احمد السعيد السيد حمد هللا ابو المكارم 1607120170101283  1796

حسن محمد القلينى احمد السيد 1607120170100732  1797   
 

   احمد السيد محمد الصاوى القلفاط 1607120170101484  1798

   احمد السيد محمد داود 1607120170100131  1799

  احمد السيد يوسف ابو الغيط 1607120170100135  1800
 

   احمد الشحات احمد النحال 1607120170100127  1801

   احمد انور عبدالفتاح احمد السيد 1607120180103576  1802

   احمد تاج احمد سعد زلهف 1607120170101216  1803

   احمد جمال فتوح عدوى 1607120170100977  1804

   احمد جمعه سالم عبد العزيز 1607120170101266  1805

   احمد جمعه عيد عبد الهادى السيد 1607120160102809  1806

   احمد جمعه محمد السيد يوسف نافع 1607120170101380  1807

   احمد ربيع عبدالمقصود دياب غانم 1607120170101132  1808

   احمد رضا عبدالفتاح ابراهيم النحاس 1607120180103582  1809

   احمد رمضان رزق اسماعيل كشكوشه 1607120170101319  1810

   احمد سامى السيد اسماعيل القسط 1607120170101318  1811

   احمد سراج السيد على نايل 1607120170101286  1812

   احمد سعد على احمد على 1607120170100952  1813

  احمد سمير حافظ عبد الغنى قاصد 1607120170101110  1814
 

   احمد شوقى عبد السالم السيد 1607120170102697  1815

   احمد صبحى ابراهيم ابراهيم العرينى 1607120170101134  1816

   احمد عادل زكى اسماعيل الحارون 1607120170101275  1817

ل عثمان محمد البنااحمد عاد 1607120170101276  1818    

   احمد عادل محمد ابراهيم 1607120170101260  1819

   احمد عبد الفتاح احمد عباس 1607120170102698  1820
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 ( 58(         جلنة رقم ) الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط   اجلغرافيا   قسم 

 ت مالحظا التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد عبد هللا احمد فضل 1607120170100689  1821
 

   احمد عصام مصطفى الشاملى زيدان 1607120170102699  1822

  احمد فتحى محمد عبد هللا عبيدو 1607120170102700  1823
 

   احمد متولى عوض سليمان بلتاجى 1607120170100954  1824

   احمد مجدى عبد المجيد مصطفى مرعى 1607120170100828  1825

   احمد محمد احمد عبدالفتاح جابر 1607120160103146  1826

  احمد محمد السيد ابراهيم نصر 1607120170101495  1827
 

   احمد محمد توفيق ابراهيم سعد نايل 1607120170100829  1828

   احمد محمد توفيق محمد عيسى 1607120170100551  1829

  احمد محمد محمد القاضى 1607120170100741  1830
 

   احمد محمد مسعود حسن ابراهيم 1607120170100132  1831

   احمد مصطفى عبد الغنى عبد الفتاح حماد 1607120170101217  1832

   احمد نبيل حسن عبداللطيف حموده 1607120170101320  1833

   اسراء اليمنى معوض السيد اليمنى 1607120170102095  1834

   اسراء حسين غريب مصطفى 1607120170100066  1835

   اسراء عبدالرحمن محمد عبدهللا معوض 1607120170101703  1836

   اسراء ممدوح محمود زكريا بهنسى 1607120170100682  1837

   اسالم احمد عبد المنعم ابراهيم صالح 1607120170101219  1838

   اسالم جمال محمد حسن عبدالعاطى 1607120170101752  1839

   اسالم عبد الجيد محمد سليمان خليل 1607120170100880  1840

   اسالم متولى فضل السيد متولى 1607120170102370  1841

   اسالم محمد عبدالعزيز الفرجانى 1607120170100155  1842

   اسماء ابراهيم عبداللطيف محمد 1607120170100881  1843

  اسماء احمد احمد بيومى جاويش 1607120170100102  1844
 

   اسماء السيد عبد الفتاح نوح 1607120170100785  1845

   اسماء السيد محمد السيد على الفقى 1607120170101056  1846

   اسماء السيد محمد على دردرة 1607120170101488  1847

   اسماء رافت محمد على بشتيكة 1607120170100671  1848

   اسماء صبحى عبدالعزيز حسين غالب 1607120170101287  1849

   اسماء عامر ابراهيم حسن عيد 1607120170100535  1850
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 ( 59جلنة رقم )     (     الئحة جديدة ) انتظاماملساحة واخلرائط     شعبة اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسماء عبد الراضى عبد الونيس عبد الحليم 1607120170100982  1851
 

   اسماء عصام عبد الواحد حجازى 1607120170101041  1852

ماء قطب محمد محمود الغريباس 1607120170100644  1853   
 

   االء السعيد احمد كامل ابراهيم الجماجمونى 1607120170102179  1854

   االء على السيد احمد على 1607120170102177  1855

   االء على يوسف االنه 1607120170101874  1856

  الحسين حمدى حسن عبدالسالم شعيشع 1607120160101050  1857
 

زت السعيد السيد فرجالسعيد ع 1607120170101069  1858    

   السيد الشحات السيد علم الدين 1607120170102702  1859

  السيد فوزى السيد على عاشور 1607120170100958  1860
 

   السيد محمد ابراهيم الشرنوبى 1607120170101111  1861

   السيد محمد السيد محمد بدوى 1607120160103091  1862

سى سعدامانى خالد السعيد مو 1607120170100684  1863    

   امانى محمد عبد القادر السيد الفار 1607120170101333  1864

   امل كامل السيد عبد الصمد المالحى 1607120170100673  1865

   امنيه طارق السيد ابراهيم محمد 1607120170100370  1866

   اميره احمد محمد السيد متولى بحيرى 1607120170100820  1867

وى رضواناميره سعد عيس 1607120170100984  1868    

   اميره محمد رياض على قاسم 1607120170101058  1869

   اميره محمود محمود النجار 1607120170101305  1870

   اميره هانى عبد الحميد محمد ابراهيم 1607120170100070  1871

   امينه عبد الحميد على محمد نصار 1607120170100042  1872

   انجى شكرى عبدالفتاح عمر 1607120170102086  1873

  انس ماهر نصر ربيع 1607120160100217  1874
 

   ايرين محمد محمد جادهللا ابوالوفا نعيم 1607120170101914  1875

   ايمان احمد على العطار 1607120170100492  1876

   ايمان جمال سعد عبدالبارى الالطه 1607120170101334  1877

   ايمان مهنى على محمود مهدى 1607120170101105  1878

   ايه ابراهيم غازى احمد غازى 1607120170101256  1879

   ايه احمد ابوالفتوح مصطفى شيحه 1607120170100307  1880
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 ( 60جلنة رقم )      (    الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط    اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

حمد عبد اللطيف خليل جاد هللاايه ا 1607120170102180  1881   
 

   ايه احمد فرج قنديل 1607120170100920  1882

  ايه السعيد فتحى عبد الفتاح ابوعمر 1607120170100674  1883
 

   ايه رضا عبدالسالم حسن الكنانى 1607120170102834  1884

   ايه سليمان عبد الفتاح عثمان الغندور 1607120170101833  1885

عادل احمد محمد صالح ايه 1607120170101750  1886    

  ايه عبد العاطى عبد هللا عطيه زايد 1607120170102052  1887
 

   ايه عبد النبى عبدالنعيم على ابوالنور 1607120170101336  1888

   ايه عبده عبدالحليم عبده عياد 1607120170100873  1889

  ايه محمد السيد على عبد الجواد 1607120170101543  1890
 

   باسم عبد العزيز السيد ابو اليزيد بدر 1607120170101142  1891

   بدير صبرى بدير محمد عبدهللا 1607120170101013  1892

   بسمه احمد احمد داود 1607120170101306  1893

   بسمه محمد عبدهللا الروينى 1607120170100675  1894

   بسمه ناصر على محمد بعرنجه 1607120170101337  1895

د الزناتىبالل رشاد محمو 1607120160101296  1896    

   تغريد رشدى محمد غالى 1607120170101291  1897

   ثروت فخرى فتحى محمد العطار 1607120170101112  1898

   جيهاد فرحات محى الدين حمودة عبد السيد 1607120170100038  1899

   حاتم ناصر عبدالقادر على ميره 1607120170101116  1900

شتا حازم خالد عبدالغنى ابراهيم 1607120170101113  1901    

   حازم محمد احمد اسماعيل 1607120170102704  1902

   حبيبه محمد محمود عبد الحميد عطاهللا 1607120170101757  1903

  حسام حسن سعد شكر 1607120170100757  1904
 

   حسام عبدالمنعم عبدالعال عبدالحميد 1607120170101228  1905

   حسام محمد حسن حسين اباظه 1607120170101015  1906

   حسن عاطف حسن عاشور 1607120180103584  1907

   حسن محمود حسن الدغيدى 1607120170101016  1908

   حسناء عبدالرسول رشاد عبدالرسول عبدالمجيد 1607120170102359  1909

   حسنيه شوقى محمود محمد غباشى 1607120170100117  1910
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 ( 61جلنة رقم )    (        الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط   اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  حسين محمد حسين حسين الذهبى 1607120170100136  1911
 

   خالد حمادة محمد مغازى محمد الحنفى 1607120170101265  1912

  خالد محمد حسين محمد نعمان محمد شكبان 1607120170101118  1913
 

   خالد محمد محمد جبر حجازى 1607120170101322  1914

   خليل عبد الناصر خليل الدسوقى خليل 1607120170101075  1915

   دنيا وليد البدوى محمود البدوى 1607120170101238  1916

   دنيا عبد العزيز اسماعيل عبدالعزيز 1607120170101405  1917

  دينا محمد حسن جمال الدين محمد 1607120160102523  1918
 

   راندا جالل محمد سالم 1607120170102100  1919

   رباب ابراهيم عبدالفتاح محمد حسن 1607120170100652  1920

   رحاب عبد القادر رجب البطاط 1607120170101407  1921

  رحمه السيد رزق يونس منتصر 1607120170100392  1922
 

   رحمه سعد احمد حسن 1607120170101084  1923

السعودرحمه عمر خطاب محمد ابو  1607120170100093  1924    

   رضا ابوضيف عبد الفتاح عبده 1607120170102346  1925

   رضا محمد اسماعيل السيد 1607120170100614  1926

   رضا محمد حلمى عبدالستار ابوالخير 1607120160103161  1927

   رنا عصام احمد على الخولى 1607120170102705  1928

   ريم محمد عبد الحافظ مصطفى بدر 1607120170100883  1929

   ريهام رجب جاد الرب حسين 1607120170102171  1930

   ساره ابراهيم حسن خليل المغربى 1607120170100653  1931

   ساره عادل عرفه زكى 1607120170100161  1932

   سامح خالد محمد طه عبدالسالم 1607120170100519  1933

   سامى رمضان عبد الفضيل السيد شراره 1607120170101136  1934

حر عبدالناصر شعبان اسماعيل عوضس 1607120160100486  1935    

  سعد خليل بدرى سعد النوام 1607120170100597  1936
 

   سعد عبد العاطى محمد كاشف 1607120170100137  1937

   سلطان مسعد خليل حسن سلطان 1607120170101395  1938

   سلمى سعيد كمال محمد المالحى 1607120170100666  1939

براهيم زايدسلمى عبدالرحمن ا 1607120170100068  1940    
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 ( 62جلنة رقم )      (     الئحة جديدة ) انتظام       شعبة املساحة واخلرائط اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سماح ابراهيم كمال وهبه الوردانى 1607120170101490  1941
 

حسينسهام رجب جاد الرب  1607120170100667  1942   
 

  سهيله رضا فواد عبدالفتاح القطب 1607120170102338  1943
 

   شادى عادل محمود ابراهيم حيدر 1607120180103580  1944

  شادى كمال الدين احمد السعيد حمتو 1607120170101070  1945
 

   شروق دسوقى زكى الغباشى محمد 1607120170102340  1946

يمشريف خالد صبحى عباس ابراه 1607120170100520  1947    

   شرين فواد وهيب منصور 1607120170100980  1948

  شيماء عادل عبدالكريم احمد عامر 1607120170100511  1949
 

   صالح ابراهيم محمد ابراهيم عبد العال 1607120170101498  1950

   صالح مصلحى محمد عليمى منصور 1607120170101076  1951

  عادل ايوب سعيد الحلو 1607120170100138  1952
 

   عبد الرحمن السيد ابراهيم محمد اسماعيل 1607120170101501  1953

   عبد الرحمن رجب فضل السيد متولى 1607120170100555  1954

   عبد الرحمن فتوح محمد عبد العاطى 1607120170100507  1955

   عبد الرحمن لطفى مصطفى غازى سعيد 1607120170101077  1956

   عبد العاطى مبروك العزازى ضافر 1607120170100744  1957

   عبد القادر ابو المجد عبد القادر محمد عامر 1607120170101977  1958

   عبد هللا ابراهيم عبد الهادى على الشالوى 1607120170100556  1959

   عبد هللا احمد سعد عبد الجواد 1607120170100499  1960

   عبد هللا محمد محمود خليفه 1607120170100945  1961

المنعم السيد بدرالدينعبدالرحمن عبد 1607120180103574  1962    

   عبده محمد عبدالعظيم ابوقايد 1607120170100157  1963

   عصام احمد محمد مصطفى العشرى 1607120170101274  1964

  عالء مصطفى احمد محمد نصر 1607120160100245  1965
 

   على احمد احمد غالى 1607120170102377  1966

   على حسن حسن اليمنى 1607120170100142  1967

   على طه محمد احمد حراز 1607120160102362  1968

   على محمد على السيد الدماطى 1607120170102836  1969

   عماد سعد محمد يوسف خير هللا 1607120170101568  1970
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 (63جلنة رقم )   (      الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط   اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عمار احمد امين جبر محمد 1607120170101919  1971
 

  عمر احمد محمد محمود غنيم 1607120170100522  1972
 

   عمر السيد عبد الرحمن مصطفى ابو زياده 1607120170101138  1973

  عمر سعيد عمر يونس 1607120180103581  1974
 

د الريفىعمر محمد حسام الدين محمد محمو 1607120170101139  1975    

   عمر محمد محمد عمر جاد عمر 1607120170101220  1976

   عمرو حلمى محمد على العويسى 1607120170100908  1977

  عمرو محمد شحاته النويهى 1607120180103575  1978
 

   غاده رجب عاشور محمد السودانى 1607120170101240  1979

دىغاده شريف محمد كمال عبد الحافظ البري 1607120170102162  1980    

  غاده محمد بسيونى احمد عضيمه 1607120170101456  1981
 

   غاليه سعيد احمد على سعيد 1607120170101758  1982

   غيداء محمد محمد عبدالعال الدسوقى 1607120170102361  1983

   فادى وجيه سامى ابراهيم جندى 1607120170100011  1984

   فاطمه عاطف ابراهيم سالمه عبد هللا 1607120170101343  1985

   فاطمه محمد خضر على تقى الدين 1607120170100746  1986

   فلاير محمد عبدالرحمن امين الرفاعى 1607120170100143  1987

   كريم احمد محمد عرفة 1607120170101263  1988

   كريم جمال احمد مصطفى القاعود 1607120170101779  1989

   كريم عوض عبدالغنى عبدالقادر مطير 1607120180103579  1990

   كريم فتحى صبحى ابو العنين 1607120170101569  1991

   كريم محمد صبرى يوسف الزواوى 1607120170101025  1992

   كريم محمد مبروك عبدالغفار ابوالعال 1607120170101504  1993

   كمال محمد عبد الصمد على البغدادى 1607120160100210  1994

ميسلمياء ابراهيم عبدالكريم عبدالجليل خ 1607120170101759  1995   
 

   لوزه ماجد محمد محمد الروينى 1607120170101560  1996

   مارينا هانى امين عزيز امين 1607120170100021  1997

   محمد ابراهيم احمد على القرضاوى 1607120170101137  1998

   محمد احمد محمد متولى الزواوى 1607120170101026  1999

   محمد اشرف حسن محمد العرابى 1607120160103237  2000
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 ( 64جلنة رقم )     (    الئحة جديدة ) انتظام      شعبة املساحة واخلرائط اجلغرافيا   م قس

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد حسن المنشاوى على جاد 1607120160100267  2001
 

  محمد حمدى عبد الجليل ابراهيم 1607120170100558  2002
 

   محمد حمدى موسى الديهى 1607120170100690  2003

  محمد خالد بيومى هارون 1607120170100478  2004
 

   محمد ربيع عبد الستار هالل 1607120160100917  2005

   محمد رجب نصر رفاعى 1607120170101323  2006

   محمد رزق محمد درويش 1607120170100610  2007

  محمد رضا محمد عبد الاله المهدى 1607120170100966  2008
 

   محمد رمضان السيد محمد االجرود 1607120170101324  2009

   محمد رمضان عطية الشافعى بدر 1607120170100889  2010

  محمد سالم سعد احمد عمران 1607120160100403  2011
 

   محمد سامى عبدالمنعم عبدالقادر 1607120170101071  2012

   محمد سمير عبد الحميد محمد ابوزيد 1607120170101360  2013

   محمد شريف محمد على 1607120170101567  2014

   محمد صبحى عطيه عطا عبد العاطى 1607120170100128  2015

   محمد عادل عبدالرازق احمد حسين 1607120170100523  2016

   محمد عادل عطية السيد عطيه 1607120170100508  2017

   محمد عادل فراج القاضى 1607120170100133  2018

ى غازى سليممحمد عادل مرس 1607120170101397  2019    

   محمد عبد الرحمن مالك عمر 1607120170101232  2020

   محمد عراقى نزيه القرمه 1607120170100129  2021

   محمد عطيه محمد عبد العظيم خليل 1607120170100479  2022

   محمد على شحاته محمود شعبان 1607120180103568  2023

   محمد فتحى على العرابى سيد احمد 1607120170101390  2024

  محمد فكرى زكى النشار 1607120170100262  2025
 

   محمد لطفى مصطفى غازى سعيد 1607120170101078  2026

   محمد مالك حسين الدسوقى النعيرى 1607120170100657  2027

   محمد ماهر رجب احمد مرعى 1607120170102160  2028

   محمد محروس يوسف محمد يوسف 1607120170100495  2029

محمد السيد العرابى حسنين محمد 1607120170100560  2030    
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 (65جلنة رقم )     (      الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط   اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  محمد محمود محمد محمود الصعيدى 1607120170100496  2031
 

رحات ابوالمكارم السرىمحمد مصطفى ف 1607120170101326  2032   
 

   محمد يوسف احمد الفار 1607120170102841  2033

  محمد يوسف اسماعيل حسن عوض 1607120170101264  2034
 

   محمود ابراهيم ابراهيم على كريم 1607120170101271  2035

   محمود ابراهيم عبد الحميد النحاس 1607120170101314  2036

ود مامونمحمود احمد محمد محم 1607120170101398  2037    

  محمود خالد على ابراهيم عبد اللطيف 1607120170101034  2038
 

   محمود رضا شحاته محمد فايد 1607120170100909  2039

   محمود رضا محمود شبل السيد 1607120170100094  2040

  محمود زكريا عبد المقصود السيد البيلى 1607120170101068  2041
 

عت عبد القادرالدعدرمحمود عبد القادر رف 1607120160100561  2042    

   محمود على السيد محمد مراد 1607120170101127  2043

   محمود فتحى عبد المجيد عيسى 1607120170100497  2044

   محمود محمد عبد الحليم جزر الدهمه 1607120170101279  2045

   محمود محمد عبد الفتاح عبد الفتاح الصفتى 1607120170100590  2046

مصطفى السعيد بدير سليمان محمود 1607120170101327  2047    

   مروه محمود عرفه الرشيدى 1607120170101213  2048

   مصطفى اسماعيل السطوحى اسماعيل دهين 1607120170101487  2049

   مصطفى اسماعيل محمود زيان 1607120160100710  2050

   مصطفى السعيد محمد احمد شوق 1607120170101035  2051

وى طنطاوى الجملمصطفى على حيطا 1607120170100140  2052    

   مصطفى كمال عبدالعال متولى مهران 1607120170102735  2053

   مصطفى محمد اسماعيل حسين 1607120170101404  2054

  مصطفى محمد مصطفى ابراهيم فرج 1607120170100582  2055
 

   مصطفى محمود محمد هوارى زيدان خضر 1607120170100466  2056

ح هللا ابونازلمنار عبدالفتاح فت 1607120170101307  2057    

   منار محسن السيد يوسف 1607120170101093  2058

   منار مختار محمود محمد القفاص 1607120170101316  2059

   منار مرشدى االباصيرى الخياط 1607120170102113  2060
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 ( 66جلنة رقم )       (     الئحة جديدة ) انتظامشعبة املساحة واخلرائط   اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس قم االكاديمى الر مسلسل

  منى ابراهيم على السيد المعناوى 1607120170101302  2061
 

  مياده عطيه محمد السيد مسيوغه 1607120170101912  2062
 

   ناجى حسين طه ناصف حسين 1607120170101328  2063

  نادر ابراهيم محمد محمود سليم مسلم 1607120170101128  2064
 

   نادر السيد حسن محمد بدر روتان 1607120170100593  2065

   نادر على عبدالفتاح سعد 1607120170100134  2066

   نجاح سامى عبدالمنعم النمس 1607120180103578  2067

  نجالء حسين سمير زيدان محمود 1607120170102268  2068
 

   ندا حمدى ابوالفتوح على هويدى 1607120170100747  2069

دى عبدالعاطى شعبان مصطفىن 1607120170100039  2070   
 

   ندى عبده محمد جمعه 1607120170100853  2071

   ندى عصام احمد عوض عبده 1607120170102260  2072

   نرمين جمال السيد محمد جعفر 1607120170100104  2073

   نهاد اسماعيل عبد الرحمن خطاب 1607120170102356  2074

   نهى السيد محمد سعد ابوكريمه 1607120170101349  2075

   نورا على ابراهيم عشماوى 1607120170101062  2076

   نورا نصر فرج عبدالغفار 1607120170100349  2077

   نورهان رمضان جميل محمود طعيمة 1607120170101761  2078

   نورهان محمد محمد السكرى 1607120170102714  2079

   نورهان ممدوح محمد محمد ابو شهده 1607120170100722  2080

   هاجر ابراهيم طلب راجح طلب 1607120170100029  2081

   هاجر سعد على قطب حميده 1607120170100099  2082

   هاجر محمد سعد حميده 1607120170100794  2083

  هانى رمزى ابراهيم حنا 1607120170101036  2084
 

   هايدى سمير عبد القوى على المصرى 1607120170100493  2085

الشعبانىهبة هللا حسينى ابوالفتوح  1607120170102116  2086    

   هدير خالد سعد الفحل 1607120170101159  2087

   هشام يسرى جالل السيد الهجين 1607120170102839  2088

   هند فتحى محمود محمود عبده 1607120170100031  2089

   هيام اشرف فرج عثمان صديق 1607120170100879  2090
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 (67جلنة رقم )      (  انتظام الئحة جديدة )         شعبة املساحة واخلرائط اجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  وحيد عبد الاله عبد العظيم عبد هللا خالف 1607120170100899  2091
 

   وفاء طلعت اسماعيل النخالوى 1607120170100681  2092

  وفاء عبدالناصر مسعود غانم 1607120170100815  2093
 

   وفاء مجدى يوسف سودان 1607120170101411  2094

   والء حسن يوسف محمد 1607120170102083  2095

   والء عمر حسن احمد عبد الغفار 1607120170101557  2096

  وليد بسيونى حسن محمد الغمراوى 1607120170100265  2097
 

   وليد محمد السعيد خليل ابراهيم 1607120180103585  2098

ف عبد اللطيف محمد الشرقاوىيارا عبد اللطي 1607120170101849  2099    

  ياسمين جمال عبد الناصر سعد غازى طاحون 1607120170101412  2100
 

   ياسمين رمضان جمعه بسيونى 1607120170100796  2101

   يحى عبدالهادى يحى عبدالهادى صالح 1607120170100525  2102

   يحيى اشرف محمد ابراهيم سليمان 1607120170101131  2103

   يوسف احمد على يوسف احمد 1607120160100455  2104

   يوسف السيد رشاد جوده 1607120170102716  2105

   يوسف عبد اللطيف احمد يوسف 1607120170100616  2106

   يوسف مصطفى ذكريا على على رزق 1607120170101392  2107

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   امير محمود محمد جالل 1607120150100187  2108

   حسام رضا محمد حسن السيد 1607120150100188  2109

   محمد يسرى فريد مرعى 1607120160100059  2110

 فرصة اوىل من اخلارجطـــــــالب باقــــون لالعــــادة  

   بشرى عادل محمد بيومى خليل 1607120150100929  2111

  رمضان محمد عيد عبدالخالق محمود 1607120150101430  2112
 

عبان عبد الغنى السيد دهموسشيماء ش 1607120140100884  2113    

   على محمد ابراهيم محمود 1607120150102744  2114

   محمود محمد عطيه محمود 1607120150100976  2115

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة فرصة ثانية من اخلارج
   احمد حامد رزق حسن رجب 1607120140103368  2116
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 (68جلنة رقم )    (   الئحة جديدة ) انتسابائط     شعبة املساحة واخلراجلغرافيا   قسم 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد محمد السيد حسن محمد عبد السالم 1607120170102722  2121
 

   رمضان على خيشه حسن السيد 1607120160103166  2122

عيشهعبد هللا يسرى اسماعيل ابو 1607120160102501  2123    

   عمر ابراهيم فرج شحاته فرج 1607120160102026  2124

   عمرو انور عبدالحميد محمد اسحق 1607120160103193  2125

  كريم متولى بدير السيد قاسم 1607120170101939  2126
 

   محمد سمير على العباسى 1607120170102730  2127

   محمد عبد المنعم انيس صادق 1607120170102830  2128

  محمود جمعه حامد عبد المحسن 1607120170102064  2129
 

   محمود هشام مصطفى كمال 1607120160101898  2130

   مصطفى السيد عطيه عليبه 1607120160103190  2131

 مؤهـــــــــالت عليــــــــــا طـــــــالب

   شرين عبد المولى عبد العظيم جنوب 1607120170102798  2132

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   عبد هللا محمد محمد احمد عيد 1607120150102663  2133

   عمار محمد زغلول صالح اللقانى 1607120150102095  2134

   نادين ايهاب عبد الرحمن اسماعيل 1607120160101988  2135

   هبه عصام عبد اللطيف محمد عوض 1607120160102518  2136

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   ابراهيم ايمن ابراهيم على خليل 1607120150101984  2137

   احمد انور فتحى على عيد 1607120150102832  2138

 فرصة ثانية من اخلارج طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

  محمد احمد عبدالعاطى على السيسى 1607120120101186  2139
 

   محمود عاشور الالشى السجينى 1607120140103337  2140
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 ( 69قسم  الفلسفة                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم عبد السالم ابراهيم جاد ابوراشد 1607120160100038  2151
 

حمد عبد الفتاح احمد عبدالحميد احمدا 1607120170100826  2152   
 

   احمد سمير زكى عبدالبارى الشامى 1607120150101066  2153

  اسالم محمد السيد على محمود السيد 1607120170100713  2154
 

   اسماء عصام محمد مرسي عيسى 1607120170101722  2155

   اميره شعبان عبد الهادى على سعد 1607120170100256  2156

   انجى السيد محمد احمد احمد 1607120170101294  2157

   ايمان الشرنوبى بدير محمد الدواخلى 1607120170100825  2158

  جيالن ناصر احمد احمد السموخلى 1607120170101854  2159
 

  حازم حسيب حمدى المرسى 1607120160102744  2160
 

  حسن احمد عبدالونيس الدمرداش عكاشه 1607120170100962  2161
 

   رانيا محمود حسين محمود محمد 1607120170102318  2162

   رجب عبد الكريم السيد على عيسى 1607120170100629  2163

   ساره ابراهيم عكاشه احمد عيد 1607120170102542  2164

  ساره محمد رمضان زيدان خميس 1607120170100058  2165
 

   سلمى حماده السيد ابو الحديد جماعه 1607120170100083  2166

كرم زكريا اسماعيل حسينسهر  1607120170102550  2167   
 

  شيماء شريف السيد ابوالفتوح 1607120170100366  2168
 

   شيماء عبد الحميد سعد ابراهيم عبيد 1607120170101250  2169

   صفاء محمد عاطف عوض عاشور 1607120140100926  2170

   كامله محمد محمد سالم حسين 1607120170101611  2171

اهيم محمد خضرمحمد ابراهيم ابر 1607120170100734  2172    

   محمد ابراهيم السيد عشرى 1607120170102544  2173

   محمد جمال عبدهللا سليم 1607120160101398  2174

   مروه صالح كمال ابراهيم الشربينى 1607120170100023  2175

   مريم عبدالعزيز جبر عبدهللا القرموط 1607120170100062  2176

مد علواننجوى ابراهيم ابراهيم مح 1607120170101809  2177    

   نسرين اسامه محمد أحمد محمد النجار 1607120170100884  2178

   هاجر ماهر فتح هللا سليمان 1607120170101596  2179

   هبه السيد احمد السيد السهيلى 1607120170102007  2180
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 (70قسم  الفلسفة                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

هللا السعيد عبدالرازق مصطفى السيد هبة 1607120170100800  2181    

   هدير احمد عطا هللا ريحان 1607120170101739  2182

   ياسمين عباس صابر عباس حسن 1607120170101775  2183

   ياسمين محمد حسين سعد عمر 1607120170100040  2184

   يوسف حمدى سليم محمد سليم 1607120170101039  2185

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   عالء بسيونى ابراهيم بسيونى 1607120150102368  2186

  فرصة ثانية طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   ابراهيم السيد ابراهيم محمد ابوسعده 1607120130101496  2187
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 ( 70 قسم  الفلسفة                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  حنان صالح محمد ابراهيم الشباسى 1607120150102051  2188
 

   ريم محمد السيد معجوز 1607120160103229  2189

  ساره محمد ابراهيم احمد عامر 1607120170101608  2190
 

   كريم عماد ابراهيم محمد الصاوى 1607120160101883  2191

   ماهر اشرف فهيم سدراك فهيم 1607120170102092  2192

مد عبدالوكيل لملوم عبدالوكيل ابراهيممح 1607120170101700  2193    

   محمد ناجى احمد ابوالفتوح محمد 1607120160102504  2194

  ندى عبد الفتاح محمد محمد الحسينى 1607120170101810  2195
 

   هبه محمد على احمد ابوعمه 1607120170101555  2196

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

اسماعيل السيد عماراالء عبدهللا  1607120150101790  2197    

   بسمه عاطف اسماعيل داود 1607120160102745  2198

   خالد اشرف عبد هللا محمد القناوى 1607120160101735  2199

   نادر عبد الحميد سليمان عبد الحميد دشيش 1607120140103031  2200

   نورهان عباس السيد غالى 1607120160102223  2201

السيد على السواقنيره عبدالحميد  1607120160102070  2202    

   هدير عزت احمد عبدالمعطى ابو صالح 1607120150101788  2203

   هند الشربينى ناصف الباز اسماعيل 1607120150102182  2204

   يوستينا اسامه سامى فلتس دوس 1607120160102111  2205

 ى ــــــــفرصة اول طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

د رمضان محمد حمودةاحمد السي 1607120130101936  2206    

   ايمان عبدالاله مصطفى رمضان 1607120140102639  2207

   عال محمد محمود محمود على 1607120150102112  2208

   محمد احمد محمد احمد القفاص 1607120150102398  2209
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 ( 71نتظام (               جلنة رقم )اع                              الئحة جديدة ) اــــقسم  االجتم

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد سعد توفيق عبدالحميد السمرى 1607120170102644  2211
 

   احمد عبدالمعطى عبدالمولى مصطفى ابوكبشه 1607120170102635  2212

مسعوداحمد عبد النبى ابراهيم محمد  1607120160102825  2213    

  احمد فرج عبد الواحد متولى عجور 1607120170101699  2214
 

  احمد فوزى محمد محمد سلطان 1607120170101267  2215
 

   احمد ياسر الدسوقي الششتاوي شماته 1607120170100703  2216

   اسراء الشحات ابراهيم بديوى 1607120170101600  2217

طاطاسراء ايمن علي علي مغازي الب 1607120170101515  2218    

   اسراء عبداللطيف محمد طه الكومى 1607120170101955  2219

   اسالم رمضان عبدالستار محمد سليمان 1607120170102281  2220

   اسالم عبده احمد عبده غنيم 1607120160102828  2221

   اسماء ابراهيم عبد المعطى جوهر 1607120170101907  2222

عبدالعالاسماء رزق يونس احمد السيد  1607120170101655  2223    

   اسماء كرم احمد سليم 1607120170101830  2224

   اشواق محمد فؤاد السيد 1607120170101511  2225

   الزهراء جمال احمد على المعداوى 1607120170101080  2226

   الشيماء محمد محمد عبدالسالم النجار 1607120170101564  2227

   االء احمد عبد المنعم احمد على نوار 1607120170101815  2228

   االء عصام عبد النبى كمال غانم 1607120160100282  2229

   امل الششتاوى السيد الششتاوى 1607120170101706  2230

   امل محمد صبحى ابراهيم ابو السعود 1607120160100286  2231

   امير السيد محمد عبدالهادى 1607120170102637  2232

  اميره صبحى محمد عبد المعطى النجار 1607120170101731  2233
 

  ايمن محمد عبدالسالم محمد شبور 1607120160102292  2234
 

  ايمان السعيد السيد حسن بدر 1607120170102182  2235
 

  ايمان انور السيد بسيونى 1607120170101192  2236
 

   ايمان على محمود على الطباخ 1607120170100427  2237

   ايمان فتحى عبد الهادى شحاته عيسى 1607120170102643  2238

  ايمان مجدي عبد الفتاح عبد الجواد علي 1607120170101821  2239
 

  ايه احمد احمد الحيطى 1607120160100747  2240
 



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                       كليـــة اآلداب                                         

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م 9201/2020 للعام جامعيالثالثة                          طالب الفرقةسمــــاء  قائمة بأ

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

ق العمل لثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنافسة فى سوالى نشر ا –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

HEBA 

 

79 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 72قسم  االجتماع                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايه السيد شعبان عبد الحميد سليمان 1607120160101065  2241
 

  ايه جالل محمد احمد عبد الرحمن 1607120160100822  2242
 

  ايه سمير فؤاد عبد المجيد 1607120170102122  2243
 

  ايه عبد السالم عبد الفتاح على متولى 1607120170100043  2244
 

  ايه عبد الفتاح بسيونى عمر 1607120170101944  2245
 

  ايه على على احمد الحلوف 1607120170102087  2246
 

  ايه عيد محمد يوسف سرور 1607120170100106  2247
 

   بسمه جمال عبد العزيز بركات 1607120170102290  2248

   حبيبه سعد حسن ابراهيم الصباغ 1607120160100544  2249

   حسن مبروك محمد حسن زعلوك 1607120170101145  2250

مد عبد هللا قشالنحماده كرم مح 1607120150100801  2251   
 

  داليا السعيد أحمد أحمد سالم 1607120170102132  2252
 

  دعاء اسعد السعيد عتمان 1607120170101083  2253
 

   دعاء عبدالبديع صبحى عبدالبديع 1607120170100051  2254

   دعاء محمد احمد احمد جاد هللا 1607120170100046  2255

عبد الوهاب دنيا حماده السيد البدوى 1607120170101522  2256    

   دينا سمير عبدهللا البطاط 1607120160101189  2257

   دينا صبرى كامل حامد عبد الجواد 1607120170102077  2258

   رحاب عثمان فتحي عبد المجيد 1607120170101844  2259

   رضوى رضا محمود محمد سعيد 1607120170101720  2260

   رضوى صالح محمد طه السيد 1607120170102155  2261

   رنا يوسف السعيد يوسف 1607120170102156  2262

   روان فخر الدين محمد كمال هيبه 1607120170101085  2263

   ريهام السيد حسن السيد زغدان 1607120170102222  2264

   ساره السعيد محمد برهام الطيار 1607120170100081  2265

  ساره عبد المعطى ابراهيم هالل اإلمام 1607120170101732  2266
 

  سلمى السيد على المغازى يسن على الطنبارى 1607120160100470  2267
 

  سلمى عبدهللا عبدالخالق بدير إسماعيل 1607120170102297  2268
 

   سلمى محمد محمد نورالدين مصطفى 1607120170100121  2269

   سناء سعيد مبروك على 1607120170102286  2270
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 (73انتظام (               جلنة رقم ) قسم  االجتماع                              الئحة جديدة )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  سوسن عادل محمد عبدالعاطى عامر 1607120170101751  2271
 

  شهندا ممدوح عبدالعزيز محمد موسى 1607120170100528  2272
 

  شيماء ابراهيم عطيه السيد برغوت 1607120170102650  2273
 

  شيماء محمد حمدى السعيد بهنسى 1607120170101066  2274
 

  صبرى صبحى متولى مصلحى 1607120170102652  2275
 

  صفاء سعيد عبده السيد الدمنهورى 1607120170101734  2276
 

هللا عادل السيد احمد ناصف عبد 1607120170102654  2277   
 

  عبير محمد السعيد حسن شحاته 1607120170101615  2278
 

  عزيزه على احمد على المقدم 1607120170102657  2279
 

  عال بالل احمد عبد الفتاح محمد 1607120170100072  2280
 

  عمر اشرف فواد االلفى 1607120160100627  2281
 

   عواطف ابراهيم الجميل ابراهيم غالى 1607120170102337  2282

   غاده عبد القادر على صالح 1607120160100437  2283

لبغدادى أحمد البغدادىفاتن أحمد ا 1607120170101890  2284    

   فاطمه رجب محمد سليمان عبد هللا 1607120160102085  2285

   فاطمه مختار طلعت عبد الروف 1607120160101959  2286

   كريم حسنى امين على طه 1607120170100726  2287

  لطيفة السيد المغازي بدر المغازى 1607120170100069  2288
 

حى عطا هللا السعدنىلمياء عطا هللا صب 1607120170101420  2289   
 

   ماريانا رمزى عدلى رزق ميخائيل 1607120170100048  2290

   محمد احمد محمد احمد ابو الضراير 1607120160102832  2291

   محمد حسين عبده ابراهيم ابوزيد 1607120160102833  2292

   محمد الحنفى عباس ابراهيم متولى 1607120160102602  2293

ر محمد رمضانمحمد طاه 1607120160102892  2294    

   محمد عبد الوهاب احمد عبد الوهاب يونس 1607120170100969  2295

   مروه حلمى فتحى منجود قنديل 1607120170101858  2296

   مريم سامى ميخائيل بسخرون 1607120170102669  2297

مختار ابراهيم محمود على داودمنه هللا    1607120170102656  2298    

امد محمد خطابمى محمد ح 1607120170101565  2299    

   نانى خالد حسنى عطا هللا 1607120170102680  2300
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 (74قسم  االجتماع                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

يشهندى عبد السالم على كر 1607120170101303  2301   
 

  ندى محمد بسيونى جوده 1607120170101010  2302
 

  نرمين رأفت عبد العزيز النجار 1607120170102659  2303
 

  نرمين محمود فتح هللا محمود ابو سمك 1607120170102261  2304
 

  نريمان ماهر عبد الحاكم ابراهيم سليمان 1607120170102369  2305
 

د الفتاحنسمه مصطفى عبد الحميد عب 1607120170102008  2306   
 

  نهال محمد على محمد درويش 1607120170101551  2307
 

  نورهان طارق عبدالوهاب محمد الغلبان 1607120170102662  2308
 

  نورهان محمد رمضان سيد احمد الشريف 1607120170101553  2309
 

  نورا ابراهيم محمد الشحات اسماعيل 1607120150100612  2310
 

حسن الشبراوى نورهان محمد حسن 1607120170101211  2311   
 

  نيره محمد ابراهيم مصطفى ابو القمصان 1607120170100981  2312
 

  هاجر ابراهيم حامد علي قنديل 1607120170102207  2313
 

  هاجر محسن عبد العليم حسين سالم 1607120170102312  2314
 

  هاجر محمد سعد السعيد راجح 1607120170102142  2315
 

لسعيد عالمهاجر محمد محمد ا 1607120170101684  2316   
 

  هبه السعيد محروس أحمد القاضى 1607120170100864  2317
 

   هبه جمال عباس محمد عويضه 1607120170102208  2318

   هدى ماهر محمود على ريه 1607120160101069  2319

   هدى محمد عبدالعزيز محمد الهنداوي 1607120170101692  2320

   هدير طارق شمخ عبد النبى شمخ 1607120170101513  2321

   هند على عبدالجيد محمد شعيشع 1607120170102278  2322

   والء رمضان محمد احمد شادى 1607120170102681  2323

   والء عزت عبد المؤمن عبدالهادى مخلوف 1607120170101248  2324

  يمنى جالل فريج ابو اليزيد 1607120170100797  2325
 

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة

ام حسن على عبد الحفيظحس 1607120150102777  2326    

   خالد ثروت عبد المنعم االبس 1607120160100655  2327

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة فرصة اوىل من اخلارج

   ايمان محمد سامى عباس 1607120140101994  2328

   عمر ماهر محمد حماد حسين 1607120150102739  2329
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 ( 75الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )  قسم  االجتماع                            

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد حمدى انور احمد البسيونى 1607120170101918  2331
 

   احمد رمضان عبد المقصود اسماعيل 1607120150102572  2332

يم عبد المجيداحمد طه السيد طه ابراه 1607120160102205  2333   
 

  احمد طه محمد سالم سالم المسيرى 1607120170102639  2334
 

  اسراء ابراهيم السيد البيلى ابراهيم 1607120160102547  2335
 

   اسماء رفعت الشحات مصطفى خاطر 1607120160101739  2336

   السيده السيد اسماعيل احمد الشافعى 1607120160102081  2337

مود احمد المعداوىامانى مح 1607120160102445  2338    

   اميره عبد المجيد يوسف محمد البساطى 1607120170101998  2339

   اميره وحيد عبد العليم مشعل 1607120160102064  2340

   ايمان عبد العظيم عبد الحميد ابراهيم 1607120170102642  2341

  ايه بدير ابراهيم بدير يوسف 1607120170101712  2342
 

السيد حامد ايه مسعد 1607120160102722  2343   
 

   تقى عادل عبدالحميد طه السيد 1607120160101986  2344

   حازم محمد محمد احمد العشماوى 1607120160102361  2345

   خلود عبدالنبي عبدالفتاح البدراوي 1607120170101535  2346

   دينا جمال مصطفى محمود شريف 1607120160102438  2347

غازىراندا ماهر عبد الوهاب  1607120170101796  2348    

   رحاب كامل موسى عبد الجليل الدكرورى 1607120170102000  2349

   سعيد محمد مرعى محمد الشافعى 1607120170102651  2350

   سماح على على ابراهيم جزر 1607120160101932  2351

   شروق اشرف مناع ابراهيم رمضان 1607120170102653  2352

   شريفه السعدنى بدير عبد الكريم 1607120160101675  2353

   صابرين متولي متولي جبرمتولى 1607120170102277  2354

  عبد الحق كمال على عبد المقصود الشهاوى 1607120160103222  2355
 

   عمر السعيد محمود احمد عبيد 1607120160102870  2356

   عهود عصام عبد الحميد توفيق يحيى 1607120170101570  2357

مفاطمه ابراهيم محمد ابراهي 1607120160101936  2358    

   لبنى عادل فرج السيد رجب 1607120160101855  2359

   محمد احمد محمد عبد الخالق 1607120160102603  2360
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 ( 76 قسم  االجتماع                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد اشرف عبد الرازق عبدالوهاب رزق 1607120160101849  2361

   محمد فوزى السيد محمد عرفه 1607120160103032  2362

  محمد كرم عبدالونيس هويدى 1607120160101685  2363
 

  محمد ممدوح عبادى فهيم 1607120170102666  2364
 

   منار السيد حمدين ابراهيم سمره 1607120160101905  2365

   منار رفعت سليمان عبد الحميد سليمان 1607120170102120  2366

   منار ممدوح ناجى محمد على رمضان 1607120170102670  2367

   منى ابراهيم غريب السيد عمر 1607120160102152  2368

   مها محمد عبدالسالم عبداللطيف خير هللا 1607120170101695  2369

   مهند عزت محمد عبدهللا غازي 1607120170101897  2370

   ميرنا عبدالروف فاضل عبيه 1607120150102452  2371

   ندى عماد محمد شاهين 1607120160102880  2372

   نفرت جمال فتحى ابراهيم ابوالخير 1607120170102673  2373

   نيفين السيد كامل محمود خليل 1607120160102591  2374

  هاجر ابراهيم عبد العاطى الشراكى 1607120160102694  2375
 

محمد ابوالفتوح محمد نعمه هللاهدير  1607120160101952  2376    

   هاجر ندا عبد الواحد ندا 1607120170102264  2377

   هدير عصام الدين عبد الحميد عبد القوى ناصر 1607120170102265  2378

   والء مجدى عبدالمعطى محمد 1607120160101956  2379

   ياره محمد ابراهيم عبد الحميد شاهين 1607120170101685  2380

   ياسمين عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محمد جبر 1607120160102877  2381

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   ابتهال محمد حسن ابو سيف 1607120160101594  2382

   اسماء سمير عبدالحميد على ابوزيد 1607120140102720  2383

   امل ابراهيم صالح ابراهيم 1607120160102436  2384

متولى غانم براءه عصام 1607120160101974  2385    

   سعد مسعد سعد ابوقايد 1607120160101511  2386

   ندى عادل محمد عبد الراضى محمود 1607120150102707  2387

   نرمين محمد على محمد 1607120160102112  2388

   نهله عبد العزيز محمد امين 1607120150101763  2389
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 (76انتساب (               جلنة رقم ) قسم  االجتماع                              الئحة جديدة )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   ايمان سعد كمال محمد السيد 1607120140102602  2390

   ايمان محمد سيد احمد محمد جاد هللا 1607120140103073  2391

   عايده محمد كمال الشيخ 1607120150101551  2392

   نورهان خالد بهجات مرسى القزاز 1607120140103284  2393

   ياسمين عماد محروس محمد مصطفى 1607120120101312  2394

 من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة فرصة ثانية

   كريستينا عادل عاذر حبش عوض 1607120140102724  2395
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 ( 77قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  لتوقيعا مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابتسام محمد محمد عبدالقادر عمار 1607120170101329  2401
 

   ابتسام محمود مليجى محمود مليجى 1607120170102750  2402

  احمد عبد البارى محمود القصاص 1607120160100736  2403
 

  احمد محمد سيد احمد شيحه 1607120170101204  2404
 

عطوه حسناحمد محمد عبد الحميد  1607120170100433  2405    

   احمد محمد محمد خطاب 1607120170102751  2406

   احمد محمد محمود البربرى 1607120170100955  2407

  احمد مصطفى محمد ضيف هللا 1607120170100830  2408
 

انىخرقاحمد مصطفى محمود مصطفى عبدربه ال 1607120170101317  2409    

  اروه محمود محمد يعقوب 1607120170100658  2410
 

   اسراء اسماعيل ابراهيم السيد الهياتمى 1607120170100176  2411

  اسراء ايمن عثمان على عثمان 1607120170101922  2412
 

   اسراء سعد سعد الحطاب 1607120170100243  2413

   اسراء مأمون محمد محمد خليل 1607120170100465  2414

   اسراء محمد عبد المنعم القصاص 1607120170101184  2415

سراء محمد محمود محمد ابراهيم داودا 1607120170101006  2416    

   اسالم احمد عبد المنعم السرحى 1607120160100126  2417

   اسالم محمد عبدالحليم حموده العيسوى 1607120170102752  2418

   اسماء احمد ابراهيم مغاورى 1607120170100203  2419

   اسماء سعيد محى خفاجة  1607120170102855  2420

سليم السيد رخا اسماء 1607120170101007  2421    

   اسماء عبد العظيم على محمد عبدالنبى 1607120170100274  2422

   اسماء على امين مرسى عون 1607120170100834  2423

   اسماء مجدى الشحات محمد سالمه 1607120170102753  2424

   اسماء محمد ابراهيم على جاد الرب 1607120170101516  2425

د محمود القاضىاسماء محمود احم 1607120170100179  2426    

  االء حسام على احمد السقا 1607120170100715  2427
 

  االء سعد السباعى ابراهيم عيد 1607120170100244  2428
 

   االء عبد الفتاح عبد القادر محمد المشد 1607120170100659  2429

   االء فتوح السيد محمد النواصره 1607120170102755  2430
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 ( 78  الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )             قسم  علم النفس                  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   الشيماء السيد عبدالرحمن حماد 1607120150100268  2431

   الشيماء عصام احمد شلبى 1607120170100536  2432

لصيادالهام جمعة عطية ا 1607120170100036  2433    

   الهام طلعت محمد عبده عبدالفتاح 1607120170100111  2434

  امال سعيد يوسف حسين سعيد 1607120170102756  2435
 

   امال يحى احمد جوده 1607120170100995  2436

   امانى السيد عبد الهادى محمود محمد 1607120170100445  2437

   امل عبدالباسط عبدالفتاح على السبع 1607120170100599  2438

  امل كامل محمد موسى 1607120170101297  2439
 

   امينه السيد المتولى السيد صحصاح 1607120170102270  2440

   امنيه السيد محمد عبد السيد سعد 1607120170100205  2441

   امنيه محمد مصطفى محمود احمد حسين 1607120170100446  2442

  امير الدسوقى محسن يوسف 1607120170100832  2443
 

   امير جمال شعبان السيد محمود 1607120170100833  2444

  اميره امام االمام محمد عبد الرحمن 1607120170101763  2445
 

   اميره حمدى السعيد ابراهيم البالصي 1607120170100983  2446

   اميره رشدى ممدوح عبد المعطي ابو عتقيه 1607120170100008  2447

عبد الحليم اميره عبد الهادى محمد عبد الهادى 1607120160100373  2448    

   اميره محمد راشد خورشيد 1607120170101298  2449

   اميره محمد رفعت سعيد البهوتي 1607120170100515  2450

   انتصار عبد الحافظ احمد عبد الحافظ عيد 1607120170100105  2451

   انجى صبرى رجب عبدالجليل دريس 1607120170102241  2452

من القطرى حسنايمان المهدى عبدالرح 1607120170100071  2453    

   ايمان جمال قطب جاب هللا 1607120170101838  2454

   ايمان حلمى عطيه ليمونه 1607120170100112  2455

   ايمان محمد عزت محمد ابراهيم 1607120170100646  2456

   ايمان محمد فتحى محمد ابو صالح 1607120170100647  2457

   ايناس ايمن على حمد 1607120170101459  2458

   ايه ابراهيم رزق عبد الخالق 1607120170100648  2459

   ايه ابراهيم عبد الفتاح الشافعى 1607120170100835  2460
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 ( 79 قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ايه ابراهيم عوض هللا عبدالتواب ابوزيد 1607120170100745  2461
 

  ايه احمد احمد القلفاط 1607120170101185  2462
 

  ايه احمد عبدهللا محمود ابوالعنين 1607120170100379  2463
 

  ايه اشرف ابراهيم على 1607120170102757  2464
 

  ايه هللا سند السعيد يونس الحارون 1607120160100360  2465
 

  ايه هللا وحيد فتحى محمود محمود زايد 1607120170100362  2466
 

  ايه جالل السيد احمد جالل ابو طبل 1607120170100037  2467
 

   ايه جمال كمال سالمه خضر 1607120170101288  2468

  ايه حمدى عبد الباقى مجاهد شحاته 1607120170101059  2469
 

   ايه سامح عبدالسالم محمد حماده 1607120170100208  2470

   ايه سعد سعد للو 1607120170101047  2471

   ايه شعبان عبده مرشدى 1607120170100979  2472

  ايه عصام ادريس البدوى 1607120170101888  2473
 

  ايه غريب دسوقى ابراهيم الدسوقى 1607120170102181  2474
 

  ايه محمد عبدالفتاح محمد 1607120170101365  2475
 

لمغربىايه محمد محمد عبد المنعم ا 1607120170100650  2476    

   ايه محمد محمود عبد الفتاح الغرباوى 1607120170100502  2477

  ايه ناجى محمد بسيونى ابوالحاج 1607120170100836  2478
 

   بثينه عبد النبى على محمد على الدين 1607120170100911  2479

  بدريه حسن رمضان على البياع 1607120170100490  2480
 

م عبدالفتاح النجاربسمه محمود ابراهي 1607120170101048  2481    

   جهاد ماجد محمد عبد اللطيف النجار 1607120170100149  2482

   جيهان فايز عبدالعزيز حجازى ربيع 1607120170100364  2483

   جيهان مسعد بدير السيد البحيرى 1607120160100644  2484

   حسام مصطفى السيد امين شماره 1607120160100372  2485

ر عبد المطلب حسن الفضلحسام منصو 1607120140101168  2486    

   حسناء بدر احمد بدر مرعي 1607120170102080  2487

   حسناء محمود عبد السميع احمد سليم 1607120170100308  2488

   حماده المغازى السيد المغازى 1607120170102758  2489

   حنان محمد طاهر فتح هللا السيار 1607120170101338  2490
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 ( 80 الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )                قسم  علم النفس                

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  حنين محمد اسماعيل أبو شعيشع 1607120170100181  2491
 

  داليا عصام محمد عيد محمد 1607120160102966  2492
 

لسالم هاشم محمددعاء فايد عبدا 1607120170100604  2493   
 

  دنيا السعيد طلحه محمد اللمعى 1607120170100184  2494
 

  دنيا جمعه عبد الحميد جمعه سعد 1607120170100474  2495
 

  دنيا على ابراهيم خليفه 1607120170101254  2496
 

  دنيا عونى قطب يوسف سليمان 1607120170100310  2497
 

اهدينا احمد عبد البر ابو النج 1607120170100865  2498    

  دينا احمد عبد المنعم مصطفى قنديل 1607120160102888  2499
 

   دينا العشرى سعد العشرى الزغبى 1607120170101406  2500

   دينا عالء يوسف جبريل 1607120170100841  2501

   دينا ياسر خليفه سعد محمود 1607120170100531  2502

  دينا يوسف صابر يوسف صالح 1607120170100662  2503
 

  راندا ابراهيم عبدالعزيز على رمضان 1607120170100606  2504
 

   راندا عبد الرؤف عبدالرؤف الدويحي 1607120170101042  2505

   رانيا إبراهيم عبد العزيز محمد مغيزل 1607120170100504  2506

   رانيا عبدالقادر عبدالحميد محمد فرج 1607120170100752  2507

   رانيا على حسن على على 1607120170101352  2508

   رحاب محمد سليمان محمد ابو سليمان 1607120170102170  2509

   رحمه رضا ممدوح قطب حسين 1607120170100607  2510

   رشا عبدالوهاب السيد سالم 1607120170100808  2511

   رضوى عالء فؤاد احمد يوسف عمارة 1607120170100686  2512

   رنا صالح بسيونى محمد راشد 1607120170100608  2513

   روان طارق احمد مظلوم رجب 1607120170100723  2514

   روان مفتى عبدربه عبدهللا كشكه 1607120170101086  2515

   ريم السيد ابراهيم ابوالجالجل 1607120170100637  2516

   ريم ضياء الدين محمد الشناوي محمد 1607120170100989  2517

   ريهام زغلول زغلول علي اسماعيل 1607120170101065  2518

   ريهام محمد رفعت ابوشادى 1607120170100762  2519

   زهراء عبد الفتاح محمد ابو المجد 1607120170100537  2520
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 ( 81 قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  زينب عطيه على الفرس 1607120170100009  2521
 

   زينات على احمد طلحه الزيات 1607120160102889  2522

  ساره اشرف عبدالمنصف الجمل 1607120170101154  2523
 

   ساره السعيد البسيونى السعيد حنوره 1607120170102101  2524

   ساره السعيد محمد على بسطويسى 1607120170100222  2525

احمد الريفي ساره بهجت قطب 1607120170100842  2526    

  ساره سالمه فتحى غازى 1607120170100654  2527
 

  ساره شوقى محمود السيد سالم 1607120170100118  2528
 

  ساره عادل حسن فرحات حسن 1607120170101165  2529
 

   ساره على عبد اللطيف على محمد 1607120170100453  2530

   ساره محمد سعد محمود عمر 1607120170102759  2531

  ساره مصطفى محمد ابراهيم ابو سعده 1607120170100664  2532
 

   ساميه محمد عبدالحى سرور 1607120170100639  2533

  سهير محمد محمد عبد الباقى ابو موته 1607120170102273  2534
 

   سلمى سيد فرج عامر عبد الجواد 1607120170100687  2535

   سلمى محمد سامى سالمة مهران 1607120170100191  2536

   سلوى اسامه يوسف يوسف صابر 1607120170101489  2537

   سماح صالح فرحات يونس مرعى 1607120170101089  2538

   سمر احمد حسنى محمد احمد خليل 1607120170100516  2539

   سمر محمد محمود عبد الحميد 1607120170101432  2540

   سناء السيد انور ابراهيم الدالى 1607120160100471  2541

د محمود محمد جناحسهام احم 1607120170100640  2542    

   شادى الشحات محمد احمد البحيرى 1607120170100906  2543

   شاهنده صالح الدين عبد الحميد الدمياطى 1607120170101462  2544

   شروق هانى يوسف موسى يوسف 1607120170100404  2545

   شهد محمود المغازى محمود احمد 1607120170100405  2546

لصيادا سعيد محمد 1607120170102760  2547    شيرين  

   شيماء احمد محمد ابراهيم الجلده 1607120160102938  2548

   شيماء فتحى ابراهيم السعيد عطوان 1607120170101494  2549

   شيماء فتحى عبد المحسن المنوفى 1607120170101009  2550
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 ( 82ة رقم )  قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلن

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   شيماء محمد السعيد موسي 1607120170100529  2551

  صباح مبارك منصور حسين حسانين 1607120160101107  2552
 

   صفاء عاطف عبدالعزيز يوسف 1607120170102761  2553

ان بسيونىصفيه ابراهيم ابراهيم زيد 1607120170100020  2554    

   ضحى اشرف فوزى مخيمرابوشادى 1607120170100541  2555

   عبد العزيز ابراهيم الصاوى على شلبى 1607120170100001  2556

  عبد العزيز ربيع ربيع خليل غريب 1607120170100907  2557
 

   عبد هللا عادل شعبان محمود الشهاوى 1607120170101021  2558

احمد الشامىعبد هللا عاطف  1607120170101508  2559    

  عبير احمد ابراهيم ابراهيم جادو 1607120170100162  2560
 

   عزه منصور عبدالوهاب منصور 1607120170100232  2561

  عالء ابراهيم محمد محمود دعس 1607120170100418  2562
 

   على ابراهيم السيد على محمود 1607120170100902  2563

نشاوىعلياء السعيد محمد محمد الم 1607120170100457  2564    

   علياء على على حسن الدعدر 1607120170101342  2565

   فاطمه السيد محمد عبدالفتاح متولى 1607120170102763  2566

   فاطمه جمال الشوادفى ابراهيم السيد 1607120170100538  2567

   فاطمه عبده عطيه الزيبق 1607120170100618  2568

   فاطمه عصام محمد عيد ابوصفيه 1607120170102764  2569

   فاطمه فتحى عبد الفتاح زيان 1607120170101289  2570

   فاطمه محمد حسن محمد حسن حسانين 1607120170100406  2571

   فاطمه هانى عطا داود ابوالعيد 1607120170100934  2572

   كاميليا حسن على محمد المعجنى 1607120170101243  2573

  كرستينا امير نبيل حنين البنان 1607120170100341  2574
 

   كريمان طلعت عبدالهادى على ابو العطا 1607120170101092  2575

   الميس محمود رضوان شلبى 1607120170100641  2576

   مازن محمد احمد رضوان العتر 1607120170100626  2577

   محمد ابراهيم فتح هللا عثمان سعد الدين 1607120160100611  2578

   محمد احمد محمد احمد دبيس 1607120170101453  2579

   محمد حاتم محمد سمير عبد الفتاح 1607120170101027  2580
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 ( 83 قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد حامد حامد عوض سالم 1607120170100471  2581

  محمد شريف محمود طه 1607120170100719  2582
 

   محمد مصطفى الدسوقي حسنى تايب 1607120170100708  2583

   محمد نبيل شكرى عبد البارى عبدهللا 1607120170100589  2584

   مرام السيد توفيق عبد المجيد محمد عبد هللا 1607120170100669  2585

ىمروه عبدالبارى محمد عبدالفتاح عبدالنب 1607120170100642  2586    

   مروه على صالح محمد احمد 1607120170101760  2587

  مروه على محمد عبد العزيز عيشه 1607120170100022  2588
 

   مروه محمد عبد الرحمن سيد احمد 1607120170100819  2589

   مريم ابراهيم على عليبه 1607120170102799  2590

  مريم منصور عبد العظيم شاهين رزق 1607120170101247  2591
 

   مصطفى رجب حلمى محمد 1607120170100267  2592

  مصطفى كمال محمد نجم 1607120170100571  2593
 

   مصطفى وليد محمد سعد مرزوق 1607120170101429  2594

   منار عاطف محمد يوسف عطيه 1607120170100085  2595

   منال عبدالعزيز ضيف هللا عبدالعاطى 1607120170100766  2596

حمد الصباغمنال ندى محمد م 1607120170101308  2597    

   منه هللا محمد مختار احمد ابوركبه 1607120170100823  2598

   منى عبدالحفيظ بسيونى عبدالحميد ابراهيم 1607120170102767  2599

   منى على خميس احمد ابو حجر 1607120170100914  2600

  منى محمد محمد على عتمان 1607120170100543  2601
 

اعيل زيدانمنى محمود صبحي اسم 1607120170100275  2602    

   مها حماده محمد حسنى مجاهد 1607120170100165  2603

   مها صابر نصر بهران 1607120170101252  2604

   مها ضاحى محمود زمره 1607120160100188  2605

   مى السيد احمد محمد البسطويسى 1607120170102768  2606

   مى السيد منير محمد زناته 1607120170100678  2607

   مى سمير صبرى فرج الشناوى 1607120170100026  2608

   مى محمد المهدى عبد الرحمن محمد المهدى 1607120170101417  2609

   مياده جمعه احمد متولى متولى 1607120170100109  2610
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 ( 84قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ميار ابراهيم محمد ابو عرب 1607120170100565  2611

   ميرفت محمد السيد الغلبان 1607120170101355  2612

   ميرنا عبدهللا علي احمد البلقاسى 1607120170100235  2613

  ناديه رجب محمد حسين رزق 1607120170100799  2614
 

ونى عبد الحميد ابراهيم ابوسعدهنبيله بسي 1607120170100679  2615    

   ندا عاطف الشحات عبد الغفار ابراهيم 1607120160102896  2616

  ندى جمال مصطفى ابواليزيد حسن اغا 1607120150100283  2617
 

   ندى مجدى السيد احمد الطنطاوى 1607120170100318  2618

  نرمين خالد السيد محمد الطويل 1607120170100196  2619
 

   نرمين محمد عبد السميع ابراهيم حنور 1607120170100217  2620

   نسرين مجدى عابدين الصاوى المرسى 1607120150100936  2621

   نسرين على زكريا علي عبد المعطى 1607120170102115  2622

   نشوى احمد محمد حسين محمد عيد راشد 1607120170100097  2623

   نفين احمد االمام احمد االمام 1607120170101529  2624

   نهى هادى فتحى الصحصاح 1607120170100432  2625

   نور حسن عبدالمجيد عاشور 1607120170101214  2626

   نورا السيد بسيوني ابو شعيشع شرف الدين 1607120170100034  2627

   نورا ماهر حسن السيد زيدان 1607120170100098  2628

   نورهان بسيوني احمد محمد النجار 1607120170100315  2629

   نورهان بكر السيد سيد احمد 1607120170100052  2630

   نورهان تامر على عبدالمنعم ابوكامل 1607120170100755  2631

   نورهان شريف احمد عبد القادر السيد 1607120170101227  2632

   نورهان عادل عزت السيد العربى 1607120170100087  2633

   نيره السيد فتحى السيد مهران 1607120160100621  2634

   نيره حسين شلبى الجمال 1607120170101927  2635

   نيره رفعت على السيد ناصف 1607120170102769  2636

   نيره عبدالمنعم حميده متولى على 1607120170101067  2637

   هاجر ابراهيم محمد محمود نجا 1607120170100620  2638

   هاجر احمد احمد خليل الحمزاوى 1607120170102172  2639

لعليم عبد العاطى عبدالعال زيانهاجر عبد ا 1607120170102102  2640    
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 ( 85قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  هاجر فكرى سعيد اسماعيل أبو غالى 1607120170100916  2641
 

   هاله رضا ممدوح حسن عنيصر 1607120170100813  2642

   هاله زينهم عبد هللا عثمان شاهين 1607120170100100  2643

   هاله محمود محمد الشالوى 1607120170100621  2644

   هايدى الشناوى الشناوى الروينى 1607120170100213  2645

   هايدى طليبه محمد ابراهيم المعداوى 1607120170101304  2646

   هبه اشرف الشحات عبد الحميد السواق 1607120170100272  2647

  هبه السعيد مسعد السعيد عبد العزيز 1607120170101451  2648
 

   هبه محمد عبدالعزيز صالح السيد 1607120170100049  2649

  هدى رمضان عبد المقصود مصطفى الهاللى 1607120170101175  2650
 

  هدير ابراهيم كمال النوساني 1607120170101517  2651
 

  هدير احمد عبدالرؤف السيد عبدالقادر 1607120170100711  2652
 

   هدير السيد عبده السيد هنداوى 1607120170100174  2653

   هدير خالد ممدوح ابراهيم على 1607120160100556  2654

   هناء عبده محمد الدرجينى 1607120170101011  2655

   هناء علي عبد هللا علي عبد هللا 1607120170100055  2656

   هند زكريا محمد سيداحمد 1607120170102770  2657

   هند عبدالناصر على الشناوى 1607120170102159  2658

  والء حسن احمد على غريب 1607120170100033  2659
 

   يارا رضا عبدالمنعم زكريا على يونس 1607120170100200  2660

   ياسمين ابراهيم رزق حجاج 1607120170101433  2661

جمعه محروس الجروانىياسمين البدوى  1607120170100918  2662    

   ياسمين حسنى فتحى احمد على 1607120160100477  2663

   ياسمين ياسر عمر احمد مندور 1607120170100871  2664

   ياسمينا فيصل حلمى عبدالقادر 1607120170101443  2665
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 ( 86 نتظام (               جلنة رقم ) قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) ا

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 

   احمد بسيونى عشماوى عوض 1607120160100984  2671

   احمد عبد الحميد بسيونى فتح هللا عطيه 1607120160100208  2672

حمد عبد العال عبد الستار عبد العال حسنينا 1607120160100675  2673   
 

   احمد كامل حامد محمد الشناوى 1607120150102558  2674

   ايمان خليفه فاروق خليفه 1607120160101137  2675

  تقوى السعيد محمود محمد الصياد 1607120150102360  2676
 

   دينا منصور عبد السالم عطيه 1607120150100729  2677

بد الرحمن محمد عبد الفتاح حسانع 1607120160100131  2678   
 

   عبد هللا صابر عبد هللا اسماعيل 1607120160100244  2679

   عبير جمال محمد عبدالفتاح متولى 1607120150101349  2680

   عبير عالء على ابو اليزيد بدر 1607120160100157  2681

   عزيزه عبد الحكيم عامر خميس 1607120160100391  2682

يده عصام عبد العظيم ابراهيم اسماعيلفر 1607120160100236  2683    

   ليلى جمال محمد فوزى السيد عبدهللا 1607120160100045  2684

   ليلى يوسف مصطفى دحدوح 1607120160100951  2685

   مصطفى السيد محمد ابراهيم خليفة 1607120140102273  2686

   ندى غازى سعد غازى محمد 1607120160100343  2687

رمضان محمد محمد التركىنعمه  1607120160100160  2688    

   نعيمه احمد حسن االخريطى 1607120160100189  2689

   هاجر محمد يوسف السيد ابونعيم 1607120160100415  2690

   يارا عماد فتحى محمد اسماعيل 1607120150100364  2691

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة فرصة اوىل

ناحمد انور محمد محمد نعما 1607120150102560  2692    

   اسماء كمال فتحى محمود خطاب 1607120150100160  2693

   رضوى هشام احمد مغازى عبدالعال 1607120150100126  2694

   هايدى عبدالهادى محمد عبدالهادى 1607120150100285  2695

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة فرصة ثالثة

   هاجر مجدى عبدالرازق سعد زعير 1607120130102435  2696
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 (  86قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم صابر متولى طاحون 1607120150102618  2697
 

   احمد ابراهيم احمد الزينى 1607120170101953  2698

  احمد عبدالستار بسيونى السيد ابوشبل 1607120160101562  2699
 

   احمد محمد ابراهيم محمود جاويش 1607120150102616  2700
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 (  87قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد محمد السيد مطاوع 1607120160102256  2701

   احمد مصباح منير عبد هللا جامع 1607120160102900  2702

   اسراء ابراهيم عبد الحليم السيد محمد عساكر 1607120160102901  2703

  اسماء محمد عوض السعيد رمضان 1607120170102776  2704
 

   اسماء محمود شعبان محمود عبدالقادر 1607120170101762  2705

   افراج عبد النبى غازى شتا 1607120170102269  2706

  الهام الشحات السيد الباجورى 1607120170102085  2707
 

احمد عباس ابراهيم عمر ىامان 1607120170101541  2708    

  اميره حسن حجازى محمد ابوطالب 1607120170102777  2709
 

   اميره محمد محمود احمد غالى 1607120170102246  2710

   ايمان عماد على حلمى داود 1607120170102178  2711

   ايمان محمد بسيوني محمد شرشر 1607120170102054  2712

   ايه ابراهيم عبد الحميد عبد الحميد متولى 1607120170102097  2713

   ايه سيلمان كيالنى على كيالنى 1607120170101749  2714

   ايهاب هانى السعداوى رمضان محمد 1607120170102778  2715

   جمال محمد حامد عبدهللا السودانى 1607120170101966  2716

   جيهان محمد الشناوى عبدالحكيم 1607120170102387  2717

   حسناء على طلحه على 1607120170102780  2718

   خلود محمد سيد احمد سيد احمد ابوزيد 1607120170102098  2719

   دينا عطيه السعيد احمد غازى 1607120170102783  2720

   رانيا السعيد أحمد أبو خطيطة 1607120170101561  2721

  رانيا صبحى محمد ليمونه 1607120170101562  2722
 

حمه جمال عبد العزيز ابو العال االحولر 1607120160102390  2723    

   رحمه خالد حافظ نوح احمد 1607120170102154  2724

   روميساء مصطفى عبدالكريم السيد باشا الشيخ 1607120160101670  2725

   ريم اشرف صالح ناجي عجالن 1607120170102058  2726

   ريهام السعيد ابو المكارم رضوان 1607120160102905  2727

   زيزى ممدوح محمد ابراهيم 1607120170101524  2728

   ساره المغاورى بسيونى محمد محمد طه 1607120170102786  2729

   ساره راضى السعيد سعد الفرماوى 1607120170102272  2730
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 (  88قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس ديمى الرقم االكا مسلسل

   ساره عاطف محمود ابراهيم البزاوى 1607120170102051  2731

   سمر عثمان مصطفى عثمان جمعه 1607120170102818  2732

   سومه حسين عبدالونيس محمد الجدوى 1607120160102317  2733

   شاديه مصطفى السعيد درويش الحناوى 1607120170102339  2734

   شريف معتز عثمان المرسى سحلول 1607120170102791  2735

   صفاء فيروز عبد المنعم عبد هللا 1607120150102423  2736

   طارق اشرف عبدالعزيز على محمد بالل 1607120170102792  2737

  عبد الناصر احمد محمد اسماعيل البرهامى 1607120170102225  2738
 

دالسالم عميرهعبدالرحمن احمد عبدالفضيل عب 1607120170102795  2739    

   عزه هيثم محمد عبد الجيد محمد 1607120170101883  2740

   علياء على ابوزيد اسماعيل 1607120150102608  2741

   غاده بسطويسى ابراهيم داود 1607120170101747  2742

   محمد سعيد عبدالجليل موسى 1607120170102797  2743

   مروه عبد الحفيظ بسيونى يوسف احمد 1607120170101949  2744

   محمد منصور شعبان كيالنى 1607120160101563  2745

   مريم عامر عبدالغنى حميده 1607120170102800  2746

   مصطفى محمد حسن حسن زغلول 1607120170102801  2747

   منى عبد الناصر محمد الجداوى 1607120170102114  2748

   مى قدرى عبد الحليم سرحان 1607120170101526  2749

ى محمد فوزي عبدالعزيز عبد المجيدند 1607120170101528  2750    

   نهله احمد احمد ابراهيم الهاللي 1607120170102213  2751

   نورا محمد على عماره مصطفى عماره 1607120170102802  2752

   نورهان رافت ابواليزيد عبد الحميد عيسى 1607120160101970  2753

   هاجر على محمود مصباح 1607120170101768  2754

   هانم صبحى عطيه اسماعيل 1607120170101961  2755

   هدير ماهر عبدالحميد عبدالبر السيد 1607120170102217  2756

   هشام محمد محمود المليجى 1607120160102918  2757

   هناء سمير عبد الفتاح اسماعيل 1607120160102919  2758

   هند محمد حلمى عبد هللا نور الدين 1607120160102920  2759

السيد حامد محمد درباله والء 1607120170101556  2760    
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 (  89 قسم  علم النفس                              الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   ياسمين رجب عبدالحميد محمد عبد الجواد 1607120170102374  2761

ب مستجـــدون مؤهالت علــــياطـــــــال   

   حسن عطيه حسن الدسوقى  1607120170102829  2762

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

   احسان ماهر سامى امين سليمان 1607120150101837  2763

   اسماء اشرف يونس محمود محمد 1607120160101673  2764

   اسماء محمد على محمد خلف 1607120160101645  2765

   حسين محمد محمد عبد الفتاح حماده 1607120140103141  2766

   خضره عبد الروف عبد الفتاح محمد 1607120160102054  2767

   رامى جمال ابراهيم محمد هارون 1607120160102903  2768

   رامى سامح احمد محمود كامل 1607120140102560  2769

   روضه السيد عبدالوهاب محمد 1607120160102055  2770

   شيماء ايمن سعد مصطفى 1607120160102056  2771

   فرج السيد السيد راغب 1607120150102602  2772

   مرفت على محمد عبدهللا ابوابراهيم 1607120150101552  2773

   مريهان محب عبدالقادر فضل 1607120160102057  2774

   منال سامى التهامى محمد الديباوى 1607120160102915  2775

طلحة على علىمنة هللا محمد  1607120150102130  2776    

   منى محمود عبده عبدالسميع دراز 1607120150101588  2777

   ميرونه على صبرى فواد على 1607120160102108  2778

   نسمه رضى يوسف ابراهيم التهامى 1607120150102106  2779

   نهال فوزى الشحات القمرى 1607120160102181  2780

حارتى والء الشناوى الشناوى موافى ال 1607120160101580  2781    

   يحيى الزكير ابراهيم عبدربه 1607120150101814  2782

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة فرصة اوىل من اخلارج

   احمد يوسف محمد السنهورى   2783

   رضا السيد عبدالحميد على حسن 1607120140102854  2784

   رويه عاطف سعد جابر سعد 1607120150101992  2785

غازى عبد الفتاح محمد عالم عالم 1607120120101662  2786    

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة فرصة ثانية من اخلارج

   هدى ايمن محمد محمد ابراهيم الزيات 1607120140102821  2787
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 (  90الئحة جديدة ) انتظام (      جلنة رقم )       شعبة )االثار االسالمية(قسم  االثــــــــــار   

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس يمى الرقم االكاد مسلسل

  احمد ابو العال زكى راضى 1607120160100708  2791
 

  احمد مجدى عبدهللا ابراهيم حسن 1607120170102523  2792
 

  اسراء احمد توفيق زعلوك 1607120170102164  2793
 

  اسماء احمد طاهر على محمد 1607120170100388  2794
 

السيد العدوى اسماء عادل 1607120170102526  2795   
 

  امال السيد على عبد الحميد على النواصره 1607120160102435  2796
 

  روايدا سعد حامد سعد ابراهيم 1607120170102184  2797
 

  سالى احمد حسين اسماعيل احمد 1607120170102291  2798
 

  سهام عصام عبدالرازق غازي نيل 1607120170100393  2799
 

د السالم عبد الحميد عمرشيماء مفيد عب 1607120170100248  2800    

   عمر عبد العزيز عوضين عبد القادر 1607120160101127  2801

   غاده رجب السعيد عبد المجيد عطا 1607120170100395  2802

   معاذ محمود عبد الشافى مرسى عبد الحميد 1607120170100583  2803

  مياده محمود عبدالهادي عرب 1607120170100725  2804
 

   نجوى ابراهيم السيد ابراهيم محمد 1607120170101680  2805

   ندى محمد محمود خطاب عمر 1607120170100802  2806

   نور العين عصام محمد محمد عبد الحميد 1607120170100484  2807

   نيفين اسماعيل خليل ابو النضر خليل 1607120170100680  2808

   هاله عزمى محمد على جاد 1607120170100171  2809

ير يوسف الدسوقي مرسيهد 1607120170100514  2810    

   وئام صالح محمد احمد حسن 1607120170102055  2811

   الحسين حلمى حلمى محمد عبد الجواد 1607120170101840  2812

   حسناء حمدى اسماعيل اسماعيل الغرباوى 1607120170102533  2813

   عزيزه خالد بيومى محمد عماره 1607120170101845  2814

د محمد على عبد الرحمنمحمد السي 1607120170102021  2815   
 

  محمد عبد الرحمن حسن على عنانى 1607120170101579  2816
 

  نهال ممدوح على االنة 1607120170101563  2817
 

  نورا سعد نظيم اسماعيل ابو راس 1607120170101862  2818
 

  نورهان انور محمد حسانين عباس 1607120170101913  2819
 

حدادهاجر حسن حسن عوض ال 1607120170102173  2820    
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 (   91(      جلنة رقم )  الئحة جديدة ) انتظام      شعبة )االثار االسالمية(قسم  االثــــــــــار   

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   هشام فرج السعيد محمد ابو والى 1607120170102139  2821

طويسى ابراهيمهاله عبد الشافى البس 1607120160102237  2822   
 

 باقون لالعادة فرصة اوىل من اخلارج ــــالب ط 

   احمد نبيل بدر بيومى جاويش 1607120140100850  2823

   محمد مسعود سليم ابراهيم بشت 1607120150100016  2824
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 (91  الئحة جديدة ) انتساب (      جلنة رقم )      شعبة )االثار االسالمية(قسم  االثــــــــــار   

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد عمر اسماعيل احمد تراب 1607120170102521  2825

   امانى طارق السيد على حسن طه 1607120170101542  2826

   اميره جمال ابراهيم حسب هللا 1607120170102204  2827

   دينا نصر رزق ابوزيد 1607120170102229  2828

  ساره محمد توفيق عبد هللا 1607120170102298  2829
 

   سالى محمد محمود قطب الغنام 1607120170102534  2830

ق ناجى عبد هللا عيسى محمدشرو 1607120160102817  2831    

   عبد الرحمن محمد ابوالمجد عبد الرازق اسماعيل 1607120160101610  2832

   علياء طارق عبد العاطى عبد الباقى خضر 1607120170101828  2833

   محمد حامد محمد محمد موسى 1607120170102041  2834

   محمود ابراهيم عبدالمجيد يوسف الفقى 1607120160102328  2835

   محمود فاضل عبد العزيز السيد شعنون 1607120160102706  2836

   منى شوقى السيد على خير هللا 1607120170102323  2837

   ميار عصام عبدالعزيز محمد عمر 1607120170102538  2838

   نجالء فتحي عامر ابراهيم 1607120170102211  2839

   نورهان محمود يحى محمود طوالن 1607120160102703  2840

   وليد كرم عبدالدايم ابراهيم حسن 1607120160102422  2841

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   احمد يحيى محمد غنيمه 1607120160101516  2842

 فرصة ثانية من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

   صالح عبدالحميد عبدالعزيز عبدالوهاب 1607120130100022  2843
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 (  92الئحة جديدة ) انتظام (      جلنة رقم )       (رصريةشعبة )االثار املقسم  االثــــــــــار   

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسماء احمد محى الدين السيد على 1607120170101705  2851
 

شرف حماده على الخولىاسراء ا 1607120170102509  2852   
 

  االء اسامه ابراهيم عبدهللا سالم 1607120170100656  2853
 

  السعيد السيد السعيد حسن شهاب 1607120170100627  2854
 

   امل عبد الحكيم السيد فتح هللا 1607120170101996  2855

   امل عصام على على 1607120170102354  2856

محمد داود اميره احمد عبد المقصود 1607120170101864  2857    

   اميره المرغنى ابوالوفا عبد الرازق 1607120170102233  2858

   ايه محمد محمود محمد السيد 1607120170102388  2859

   بسمه منصور احمد عبد المعطي عمرى 1607120170102060  2860

   حسناء صابر حجازى عبدالسالم احمد النجار 1607120170102322  2861

اب محمد مرعىحسناء ايه 1607120170100758  2862    

   رضوى ابراهيم فاروق شعبان شاهين 1607120170102210  2863

   ساره فرج حامد احمد عيشه 1607120170101454  2864

   سماهر محمد إبراهيم فؤاد التهامي 1607120170100922  2865

  شيماء على السيد عصر 1607120170100505  2866
 

نيشيماء فتحى اسماعيل اسماعيل بسيو 1607120170100287  2867   
 

   ضحى احمد صديق احمد 1607120170100394  2868

   غاده رزق ابراهيم السعدنى 1607120170102112  2869

   فتحيه اشرف احمد على بازينه 1607120170101426  2870

   لبنى عبد العزيز حسن عبد العزيز 1607120170102004  2871

   لمياء عيد عبد الفتاح ابو شعيشع 1607120170101675  2872

   محمد طارق عبدالغفار سعد البهنسى 1607120170101221  2873

   محمد غمرى ابو الفتوح غمرى ابراهيم 1607120170102106  2874

   محمد يوسف عبدالمنعم يوسف محفوظ 1607120170101801  2875

   ميار مصطفى فؤاد عبد السالم 1607120170101737  2876

   ميار ناجى عوض طمان 1607120170101170  2877

الء رضا مبروك رزق النادينج 1607120170101648  2878    

   نيره محمد السيد عبدالعزيز عتمان 1607120170100028  2879

   نيره محمد عبدربه علي الزعبالوي 1607120170102214  2880
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 ( 93جلنة رقم )     الئحة جديدة ) انتظام (            (رصريةشعبة )االثار املقسم  االثــــــــــار  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــساال الرقم االكاديمى  مسلسل

   هاجر هشام محمود محمد مقلد 1607120170101597  2881

   هاله مصطفى حامد محمد هميسة 1607120170102148  2882

   هبه محمد يوسف ابراهيم لغا 1607120170100173  2883

   همت مصطفى ابراهيم بسيوني شتا 1607120170102149  2884

لسيد محمدوسام ناصر ا 1607120170101964  2885    

   وفاء عالء الدين محمد عبد السالم 1607120170102046  2886

   يحيى سامى عبد هللا احمد زوين 1607120170101239  2887

   يحيى مصطفى كامل علي عفيفى 1607120170102243  2888
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 ( 93 الئحة جديدة ) انتساب (       جلنة رقم )           (رصريةشعبة )االثار املقسم  االثــــــــــار  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   محمد حسن عبداللطيف عبدالهادى عبدالهادى 1607120170102535  2889

   نورهان خالد عبد المحسن عبد الباقى خضر 1607120170101829  2890
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 ( 94 الئحة جديدة ) انتظام (   جلنة رقم )     (يونانية والرومانيةاالثار الشعبة )قسم  االثـــــار   

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد وليد كمال مرسى بدر 1607120160100915  2911
 

  اخالق ايمن محمد محمد الصياد 1607120150101095  2912
 

احمد شهاب الدين اسالم شوقى 1607120140101513  2913   
 

  اشواق اسامة محمد صالح مصطفى 1607120170102166  2914
 

  االء رضا محمد محمد زبادى 1607120170101853  2915
 

  الشيماء عماد عبد الهادى عبد الواحد الجمل 1607120170101633  2916
 

  براء محمد السيد البسيونى 1607120170100431  2917
 

لحميد محمد جعباصبسام مبروك عبدا 1607120170100263  2918   
 

  جيسيكا ريمون فوزي حليم عبد الملك 1607120170100837  2919
 

  دعاء ايمن رشاد احمد شعيب 1607120170101795  2920
 

   رمضان عاطف رمضان علي 1607120170101280  2921

   سماح أحمد عبد العزيز عبد الفتاح المنسي 1607120170102013  2922

هسمر حسن احمد شام 1607120170101850  2923    

   عبير حماده محمد عبدالمحسن عطيه 1607120170101659  2924

   محمد ابوشعيشع عماد سالم 1607120170102194  2925

   محمد خالد ابراهيم السيد دراز 1607120170100751  2926

   محمد سيد احمد عبدالرشيد الحلفاوى 1607120170100264  2927

   مروه عبدالجيد محمد عبدهللا على 1607120170101661  2928

   مريم صالح على السيد قطب 1607120170102202  2929

  مريم محمد محمود محمد أبو النجا 1607120170100890  2930
 

   ميرنا عزمى فرج داود ابراهيم صليب 1607120170101861  2931

   مصطفى سليمان اسماعيل سعدهم 1607120170100714  2932

   مياده محمد ابراهيم بسيونى المغربى 1607120170101860  2933

   ندا رفعت احمد محمد يوسف 1607120170100314  2934

   نيره عطيه محمد السيد العشرى 1607120170102030  2935

   هاجر ابراهيم زكريا عمر 1607120170101595  2936

   هاجر السيد السيد محمد الجيار 1607120170101554  2937

   هدى محمد عبد العال عطيه 1607120170102175  2938

عصام فتحى منصور ابراهيموالء  1607120170101514  2939    

   ياسمين جمال طلحه محمد نايل 1607120170102539  2940
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 (  95الئحة جديدة ) انتظام ( جلنة رقم )     (يونانية والرومانيةشعبة )االثار القسم  االثـــــــار  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

اسماعيل ابراهيم عابدينيمنى  1607120170100353  2941    

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة
   ابراهيم جمال مصطفى احمد عبد الحق 1607120160100090  2942

   احمد عبد العظيم السيد على الصباغ 1607120160101354  2943

  خلود عبد الرازق عبد اللطيف العواضى 1607120160102559  2944
 

بد العزيز اسماعيلضحى اسماعيل ع 1607120160101265  2945    

   عزيزه زكريا محمد حسن نشوان 1607120160100428  2946

   كريم ابراهيم عبد العزيز خليل 1607120160101478  2947

   كريم ابوالمجد محمد جوده 1607120160100683  2948

   محمد احمد عبد الحليم عبد الرحمن 1607120160102116  2949

لحوفىمحمد السيد محمد حسن ا 1607120160101785  2950    

   هادى جمعه عبدالمنعم عبدالعزيز رمضان 1607120150102010  2951

   يوسف عبدالمعطى عبدالمنعم محمد داود 1607120160101047  2952

 طالب باقون لالعادة فرصة اوىل من اخلارج
   فاطمة عبد العليم احمد طه غالى 1607120140102875  2953
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 (  95جلنة رقم )    الئحة جديدة ) انتساب (  (يونانية والرومانيةشعبة )االثار ال قسم  االثـــــــار 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   احمد السيد على السيد جاب هللا 1607120160102248  2954

   احمد سامح محمد السيد ابراهيم 1607120160102815  2955

   اميره احمد اسماعيل جمعه اسماعيل 1607120170102195  2956

   دينا مصطفى عبدالحميد محمد 1607120150102166  2957

   زينب مصطفى الدسوقى عبدالعزيز الدسوقى 1607120170102157  2958

   شيماء حامد حامد ابراهيم ابو الخير 1607120170101857  2959

   عالء محمد الحسينى غنيم خضر 1607120160101510  2960

  عال جابر فتح هللا البستاوى 1607120170102135  2961
 

   على رشدى على إبراهيم المستكاوى 1607120170102376  2962

   محمد محمد اسماعيل جاب هللا 1607120170101976  2963

   محمد ناصر شيبة الحمد تمام حميلى 1607120170101787  2964

   محمود محمد احمد محمد نصر 1607120170102536  2965

   محمود محمد محمود عبدالمجيد الشاملى 1607120170101813  2966

   مى عبد المالك على ابو طايش 1607120170101581  2967

   ندى محمد السيد عبدالعزيز عثمان 1607120160101626  2968

   نسمه مسعد احمد وهبه مصطفى 1607120170101681  2969

  هاجر خالد محمد محرم النحاس 1607120170102263  2970
 

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

   احمد عادل بركات محمد رزق 1607120160102323  2971

  اميره صبحى مصباح على احمد 1607120160101636  2972
 

   غزال سعد محمد الصياد 1607120160102672  2973
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 ( 96الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )      قسم  املكتبات واملعلومات      

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  احمد عبد المنعم عبد الجواد عبد العال علوان 1607120160100030  2981
 

  احمد محمد حسنى احمد زكرى 1607120170102577  2982
 

   اسراء البسيونى مسلم محمد مسلم 1607120170100442  2983

   اسراء حمدان زكى أحمد البساطى 1607120170102330  2984

   اسراء حمدى عبد الفتاح محمد ماجور 1607120170100804  2985

   اسراء عادل عبد هللا على الرشيدى 1607120170100858  2986

الرحيم عبدالمجيداسراء محمد عبد العزيز عبد  1607120170101330  2987    

   اسالم اشرف محمد فؤاد اسماعيل عبدهللا 1607120170102578  2988

  اسماء سامى ابو المكارم سعد 1607120170101928  2989
 

  اسماء عبد العال احمد محمد زيد 1607120170100120  2990
 

   اسماء فتحي السيد محمد السبكي 1607120170100633  2991

مهدي سليماناسماء فوزي  1607120170102075  2992    

   االء حمزه محمد بسيونى 1607120170102084  2993

   االء عبد البديع عبد النبى المنسى 1607120160101966  2994

   الزهراء ابراهيم عبدالحليم ابراهيم جاد 1607120160102581  2995

   الشيماء ابراهيم توفيق ابراهيم دراز 1607120170101925  2996

محمد عبدالغفار الشيماء رضا 1607120170102579  2997    

   امنيه طاهر احمد ابراهيم شلبى 1607120170102580  2998

   اميره ابراهيم عبد الجواد مراد 1607120170102604  2999

   اميره ابراهيم يوسف سعد على 1607120160101451  3000

  اميره السيد محمد السيد حشيش 1607120170102143  3001
 

ضاميره حمد حامد حمد عو 1607120170100282  3002    

  اميره محمد احمد على العبد 1607120170101851  3003
 

  امينه ابراهيم محمد على المعداوى 1607120170100468  3004
 

   ايمان على عبد اللطيف عبد المجيد عيسى 1607120170101820  3005

   ايه احمد ابراهيم علي قنديل 1607120170101909  3006

مدايه احمد ابوالمعاطى محمد اح 1607120170102294  3007    

   ايه سعيد عبد الحميد صديق الطباخ 1607120170101590  3008

   ايه محمد عبدالحميد عطيه مسعود 1607120160101860  3009

   بسمه السيد محمد ابراهيم مصطفى 1607120170102130  3010
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 ( 97 قسم  املكتبات واملعلومات           الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس لرقم االكاديمى ا مسلسل

  حسناء عصام محمد محمود على 1607120170101641  3011
 

  جوانه محمد محمد ابوالنجاه هيكل 1607120170102581  3012
 

   حنان على السيد فضل هللا 1607120170102590  3013

   رانا احمد الشحات احمد الشاويش 1607120170102209  3014

   رانيا فريد عمر فتح هللا مهيا 1607120160100223  3015

   روان رأفت حسين راغب 1607120170100209  3016

   روناء رمضان عبد اللطيف حمد 1607120170101726  3017

   ريم محمد عبد الحميد السيد عبد ربه 1607120160100877  3018

   زينب رجب مهدى رمضان 1607120170101607  3019

ه حسين أحمدزينب كامل ط 1607120170102023  3020   
 

  ساره عبد الرحمن محمد الحسينى على عطا 1607120170100373  3021
 

   ساره عبد المنعم حسين محمد حسين 1607120170101538  3022

   ساره عبد الهادى محمد عيسى 1607120170102053  3023

   ساره على سعيد على نصار 1607120170100372  3024

ادساره محمد سعد على الحد 1607120170101340  3025    

   سحر رجب عبد هللا السيد تراب 1607120170101246  3026

   سلمى خميس محمد محمود حبليظة 1607120170101900  3027

   سمر سامح صبري عبدالغفار احمد سالم 1607120170102093  3028

   شيماء عبد المحسن عبد الحكيم حسن الهباب 1607120170100695  3029

حسنينشيماء عصام اسماعيل  1607120170101610  3030    

   شيماء مجدى الشحات رمضان على 1607120170101765  3031

  شيماء محمد سعد احمد خالف 1607120170102082  3032
 

   شيماء محمد عبد الحليم علي ابوطبل 1607120170102266  3033

  شيماء مختار محمد اسماعيل القلينى 1607120170100084  3034
 

   شيماء هشام عبدهللا دوير 1607120170101911  3035

   عبد هللا على محمد عقل عقل 1607120160100742  3036

   عبير ربيع بسيونى حسن حسن الوردانى 1607120170101735  3037

   عبير صبرى عبدالسالم السيد احمد 1607120170100456  3038

   عبير ماهر محمود خطاب عمر 1607120170100717  3039

   عال سيف الدين على سيف المعناوى 1607120170101300  3040



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جامعة كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                       كليـــة اآلداب                                         

 Education Student' s Affairs                                                    الطالب                                          التعليم وشئون 
 

 م 9201/2020 للعام جامعيالثالثة                          طالب الفرقةسمــــاء  قائمة بأ

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

ق العمل لثقافة والمعرفة فى مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية واللغات فى المجتمع من خالل اعداد خريج متميز بالقدرة على المنافسة فى سوالى نشر ا –جامعة كفر الشيخ –الرسالة: تسعى كلية االداب 

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

HEBA 

 

110 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ( 98 املكتبات واملعلومات           الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )     قسم

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  علياء حسنى جوهر عبد القادر 1607120170102079  3041
 

  علياء محمود فتحى ابو يوسف 1607120170101846  3042
 

  عماد الدين حلمى عبد الشفيع عبد الدايم الجندى 1607120170102593  3043
 

  غاده عبدالجواد طلبه رضوان 1607120160102724  3044
 

   فاتن عبد القادر جابر عبد القادر الشاذلى 1607120170102622  3045

   فاتن هشام محمد محمد فخر الدين 1607120170101937  3046

الخامىفاطمه عبد الرحمن محمد عمر  1607120170101617  3047    

   فاطمه عبد الفضيل السيد على السيد احمد 1607120170102595  3048

   فايزه بركات محمد عبد المعطى خلف هللا 1607120170101926  3049

   قدريه رضا يوسف محمد ابوالمجد 1607120160100473  3050

   ليلى على احمد حجاج 1607120170101748  3051

هيم عبد هللامبروكه السيد سعد ابرا 1607120170101353  3052    

   محمد السيد ابراهيم طه الشرقاوى 1607120160102985  3053

  محمد رجب عبدالنبى منصور قيقى 1607120170102362  3054
 

  محمد سامح محمد رجب 1607120160101131  3055
 

   محمد شريف ابراهيم شريف 1607120160102986  3056

   محمد عبد الشافى رفاعى عامر 1607120160102988  3057

   محمد محمد عبد الموجود محمد نعيم 1607120170101578  3058

   محمد مرسى محمد مرسى رمضان 1607120160100613  3059

   محمود ابراهيم محمد مرسى محمد 1607120170102599  3060

   محمود رجب محمود ابراهيم منيسى 1607120170100480  3061

   محمود محسن عبدالنبى عبدالكريم 1607120160103129  3062

  محمود محمد محمود تركى 1607120160100658   3063
 

   مرفت اسماعيل الضوى اسماعيل 1607120170102015  3064

  مروه المعداوى السيد يوسف مصطفى 1607120170101885  3065
 

  مروه عبد العزيز السيد الطويل 1607120170101859  3066
 

  مروه محمد عبد الغنى ابراهيم شاهين 1607120170101255  3067
 

   منار محمد ابراهيم محمد قاسم 1607120170102600  3068

   منى ابراهيم سليمان داود 1607120170102267  3069

   منيره كامل السيد عبد الصمد المالحى 1607120170102163  3070
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 ( 99الئحة جديدة ) انتظام (               جلنة رقم )      قسم  املكتبات واملعلومات      

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   مها مصطفى عوض ابوالفتوح دار 1607120160101856  3071

   مى حسن احمد محمد النجار 1607120160102989  3072

   مى حسن محمد احمد رفاعى 1607120160100101  3073

   مى سعد السيد عبدالفتاح سرحان 1607120170101662  3074

عبدهللامى عبد العزيز عبد الحكيم  1607120170100357  3075    

   مياده عادل محمود طه 1607120170100397  3076

   ميرنا محمد عزت ابو الفتوح بدوى 1607120170102048  3077

   ناديه ايمن عنتر ابراهيم مرزوق 1607120170101419  3078

   نجالء جمعه حسن احمد غنيم 1607120170100119  3079

   نجوى ابراهيم حسين مرسى بسيونى 1607120170100544  3080

   ندا السيد فتحى السيد احمد 1607120160102579  3081

   ندا حسن رفعت حسن يعقوب 1607120170101774  3082

   ندا عبد العليم محمد عبدالحميد الحداد 1607120170101348  3083

   ندا عنتر يوسف عبدالصمد 1607120170101236  3084

   ندا فايز عبد المطلب مصطفى خليل 1607120170100292  3085

   ندى ابراهيم سعد حافظ فرحات 1607120170101848  3086

   ندى عبدالقادر على احمد يوسف 1607120170101929  3087

   نسمه عبده عبد العال السيد على كساب 1607120170101592  3088

   نهى احمد فتح هللا محمد 1607120160101694  3089

   نورهان سمير السيد ابو زاهر 1607120170101594  3090

بدالتواب ابراهيم خضرنورهان ع 1607120170100371  3091    

   نورهان محمد عرجاوى حسن الطنانى 1607120170102311  3092

   هاجر احمد احمد الحليسي 1607120170100115  3093

   هاله احمد احمد الحليسي 1607120170100116  3094

   هايدى خالد احمد فتحى مصطفى الديب 1607120170102372  3095

رهبه على حسين شندى مط 1607120160102956  3096    

   هدى ابراهيم احمد شادى 1607120170100064  3097

   هدى عبد العاطى المهدى ابراهيم 1607120170101690  3098

   هشام رضا على كامل على الحايس 1607120170102601  3099

   هند احمد عبدالسميع محمد ابراهيم 1607120170100376  3100
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 (  100نتظام (               جلنة رقم ) الئحة جديدة ) ا      قسم  املكتبات واملعلومات        

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

   وداد صالح السيد محمد الصاوى صابر 1607120160102565  3101

   وسام احمد المحمدى مصطفى 1607120170101963  3102

   والء احمد عبدالمطلب فتح هللا الشرنوبى 1607120170102059  3103

   والء محمد منصور بسيوني منصور البنا 1607120170102285  3104

   ياسمين المندوه بدير على 1607120170100065  3105

   ياسمين ايمن محمد ابراهيم الفضالى 1607120170101249  3106

   ياسمين حمزه عبد المطلب الشرنوبى 1607120160101876  3107

   ياسمين ربيع فهمي حسن فرحات 1607120170101532  3108

   ياسمين ياسر الشربينى المتولى 1607120170102629  3109

   يسرى سمير مصطفى على الشرقاوى 1607120160100707  3110

   يمنى هشام عبد العظيم مصطفى الدوانسى 1607120170102103  3111

 طــــالب باقــــــــون لالعـــــــادة

   رانيا صبحى موسى طرطيرة 1607120160100720  3112

   سلمى يوسف عبد العزيز عبده 1607120160100105  3113

   عبد الحليم حسن عبد الحليم المغازى حسن القشالن 1607120160102980  3114

   محمد الحسن احمد محمد الزنطاوى 1607120150100200  3115

 طالب باقون لالعادة فرصة اوىل من اخلارج

   سلمى على مصطفى محمدغنيم 1607120150101070  3116

ير هانى محمد عبد الواحد هانىهد 1607120140101021  3117    

 ثالثة واخرية طــــالب باقـــــــون لالعـــــاده فرصة

   نهال بهجت احمد محمد سعد 1607120130100508  3118
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 ( 101 نة رقم )  قسم  املكتبات واملعلومات              الئحة جديدة ) انتساب (               جل

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  ابراهيم احمد ابراهيم السكرى 1607120170102585  3131
 

   احمد عصام توفيق الشعراوى 1607120170102589  3132

  احمد مجدى محمد بدوى 1607120160101605  3133
 

حسناسالم السعيد عابد عبد الم 1607120170102061  3134    

   اسالم محمد السيد محمد ابو شحاته 1607120160102999  3135

   اسماء محمد احمد محمد صقر 1607120170102603  3136

   اسماء محمد عبدالحليم عبد المقصود عبدالدايم 1607120170102056  3137

   اسماء محمد وفا محمد جالل 1607120170102076  3138

السعيد ابوغنيمةاشجان عبد اللطيف محمد  1607120170101923  3139    

   امنيه عادل عبد الغفار السيد على 1607120160102583  3140

   انجى سامى فتحى الريس 1607120160101801  3141

   انهار رضا سعيد ابوجويلى 1607120160101747  3142

   ايمن محمد ابراهيم خليل خليل 1607120170102606  3143

دايه احمد اسماعيل عبد السالم سع 1607120170101711  3144    

   ايه محمد عيد الصاوى عبدهللا 1607120170102607  3145

   باسل محمد ابراهيم االجاوى 1607120170102608  3146

   حاتم السيد بيومى على منصور 1607120170102609  3147

   خالد ابراهيم عبدالمقصود عبدالعزيزعبدهللا 1607120170102610  3148

   دينا شعبان بدوى محمود 1607120170102611  3149

   رانيا رشدي عبد العزيز عبد السالم 1607120170102152  3150

   رضوى شاهين سعد شاهين 1607120160103164  3151

   ريهام ممدوح احمد احمد الصباغ 1607120160101568  3152

   ساره الحسينى محمود على سلطان 1607120170102612  3153

   ساره سمير احمد شرف 1607120170102614  3154

محمد متولى احمد متولى ساره 1607120170101770  3155   
 

   سلمى عبده احمد مصطفى الطنطاوى 1607120160101931  3156

   سميه السعيد محمد عمر فيود 1607120140102949  3157

العنينعبد هللا عباس ابو هشيماء اسام 1607120170101771  3158    

   عبد المنعم سمير عبد المنعم جالل 1607120160103012  3159

لوهاب سعيد محمد الحملىعبدا 1607120170102616  3160    
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 ( 102  الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )     قسم  املكتبات واملعلومات     

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  عبير رضا على رمضان الشعيرى 1607120170102618  3161
 

ه المغاورى عبد ربهعبير عالء عبدرب 1607120170101525  3162    

   عمار احمد عبد الحى محمد حماد 1607120160101641  3163

   فتحى محمد فتحى زغاوه 1607120160103016  3164

   مجدى ابراهيم احمد مصطفى 1607120170102624  3165

   محمد عبدالعليم ابو العزم قطب االجرود 1607120150101877  3166

ممحمد مصطفى السعيد عزا 1607120160101894  3167    

   محمد مصطفى عبد السالم ابراهيم العتر 1607120160101602  3168

   محمود محمد سعيد محمد عطيه دراز 1607120170102632  3169

   مصطفى قطب احمد عبد المجيد ابوالعز 1607120160103194  3170

  مى محمد ابراهيم محمد سعد عبد الفتاح 1607120170101636  3171
 

تاح عبد الفتاح الشناطنادر عبد الف 1607120160101742  3172    

   ناديه محمد جبر ابو عيد 1607120160101536  3173

   نجالء جمال عبداللطيف العطار 1607120170101679  3174

   نورهان محمد محمود محمد القفاص 1607120170102621  3175

   هاله محمود بدير محمد الساعى 1607120170102623  3176

غنيم هدير ابواليزيد السيد 1607120170102626  3177    

   وسام هالل عبدالفتاح موسى 1607120170102250  3178

   والء السيد محمد حسنين السيد 1607120160102975  3179

   يسرا السيد عبدالمنعم حموده ندا 1607120170102223  3180

 طـــــــالب مستجـــدون مؤهالت علــــيا 

   هند جمال محمد عبد هللا المنوفى 1607120170102741  3181
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 ( 103 الئحة جديدة ) انتساب (               جلنة رقم )      قسم  املكتبات واملعلومات       

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

 طـــــــالب باقـــون لالعــــادة

لسيد بغيض الجارح بريداناسماء ماهر ا 1607120160101921  3191    

   االء جمال احمد مصطفى يوسف االختيار 1607120150101941  3192

   السيد عادل السيد على على الجبالى 1607120150102412  3193

   زهراء عبد النبى محمد حسن 1607120160102382  3194

   ساميه السيد عبده مصطفى فليفل 1607120150101579  3195

حمد الظريف الغندورسمر م 1607120160103011  3196    

   سونيا عزت عبدالنبى سليمان 1607120160102573  3197

   فيفى صالح السيد طه الشرقاوى 1607120160102471  3198

   كمال اشرف كمال عبدالحميد 1607120150102536  3199

   محمود شكرى عبد الجواد عليان 1607120150101515  3200

   نورا صبرى ممدوح زكريا 1607120160101969  3201

   هانم عبد الحكيم زين العابدين ناجى 1607120150101954  3202

   هناء انس عبدالجواد على ابوالفروح 1607120150101553  3203

 فرصة اوىل من اخلارج طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 

   ساره محمد فهمى المنفى 1607120140102447  3204

   عبير سعيد سعيد عرجاوى المسيرى 1607120150102533  3205

   مصطفى احمد مدحت عبد الفتاح زغلول 1607120130102302  3206

   هاله سعيد محمد محمد عبد الباقى 1607120140102514  3207

   هبه احمد مرسى سالم 1607120150101497  3208

   ياسر محمد فكرى البيلى الشناوى حطب 1607120140102942  3209
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 ( 104 اللغات الشرقية  )اسالمى(            الئحة جديدة ) انتظام (         جلنة رقم )  قسم  

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  امانى مبروك مصطفى حسن محمد حسين 1607120170101995  3211
 

  اميره السيد عبدالصالحين حسن زهران 1607120170102244  3212
 

   حسن احمد احمد عطا ظافر 1607120170100126  3213

  سماء امين فتحى فرج على 1607120170100337  3214
 

   سماح بدر السيد احمد بدر 1607120170101694  3215

   سميره خالد عبد الحميد عبد الباقي 1607120170100487  3216

   شيماء صالح محمود مصطفى االشوح 1607120170101609  3217

رنا محمد عماد الدين عبدالرحمن محمد الخطيبمي 1607120170101724  3218    

   نعمه رمضان حسن علي قشقوش 1607120170102238  3219
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 ( 104ئحة جديدة ) انتساب (      جلنة رقم )  قسم  اللغات الشرقية  )اسالمى(             ال

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  امل محمد عبدالقادر عطيه عبد القادر 1607120170102367  3220
 

   شيماء محمود اسماعيل ابوالعطا 1607120140102894  3221

 طـــــــالب باقــــون لالعــــادة 
   منه هللا عبدالعليم احمد عبدالمنعم الجندى 1607120140102741  3222

 طالب باقون لالعادة فرصة اوىل من اخلارج 

   ريهام ابراهيم زكى حوطل 1607120150101523  3223
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 ( 105 قسم  اللغات الشرقية    )عربى (      الئحة جديدة ) انتظام (                 جلنة رقم ) 

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  اسراء قطب عبد العليم سلطان 1607120170102027  3231
 

حمداسماء هادى محمد طلبه ا 1607120170101440  3232   
 

   االء رجب اسماعيل محمد 1607120170101430  3233

  امنيه يحى على محمود جبر 1607120170102150  3234
 

   ايه زكريا جمال فايد 1607120170101099  3235

   ايه عادل قمرى القمرى 1607120170101480  3236

   حنان سمير عيسى ادريس عيسى 1607120170100258  3237

الحميد محمد الفقى دينا محمد عبد 1607120170101481  3238    

   سلمى سمير السيد عفيفى 1607120150100606  3239

   علياء محمد عبد العزيز عبد هللا 1607120170101549   3240

  منى محمد اسماعيل محمد 1607120170102254  3241
 

   مهند جمال عبد المجيد جاد هللا قويدر 1607120170102450  3242

عيسىهاجر حسن عبد السالم  1607120170101253  3243    

  طـــــــالب باقـــون لالعــــادة
   باسم جرجس حسنى امين 1607120160100654  3244
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 (105 قسم  اللغات الشرقية   )عربى(               الئحة جديدة ) انتساب (      جلنة رقم )

 مالحظات  التوقيع مـــــــــــــاالس الرقم االكاديمى  مسلسل

  روان رضا السعيد سيد احمد المغربى 1607120170101798  3245
 

   زينب عالء الدين عفت احمد على 1607120170101721  3246

  طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 
   علياء محمد عبد الغنى عبد الحليم صقر 1607120160101845  3247

 فرصة ثانية من اخلارج  طـــــــالب باقـــون لالعــــادة 
   عزه ابراهيم محمد السيد غالى 1607120130101765  3248

  لولو السيد محمود حسنى محمود الغباشى 1607120130101833  3249
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


