
 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 
 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد         

 1رلى اجملًٕعخ/ 

 انتخظض/ نغخ عرثٛخ انٕٛو األضجٕعٙ/ االدذ       
 انفرلخ/ انراثعخ لانفظم انذراضٙ/ االٔ      

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسراء صالح عبد الحً ناصر 1
  اسراء محمد سٌد عبد الرحمن 2
  امل جمال محمد انور عبدالجٌد 3
  امل على عبدالعظٌم عبداللطٌف 4
  امنه ابراهٌم عبٌد عبد اللطٌف 5
  اٌمان محمد حسن محمد 6
  اٌمان نجاح محمد جوده 7
  ٌه على عبد الوهاب محمدا 8
  بسمه بخٌت عبد الحمٌد بخٌت 9

   
 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثتطبو امحذ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انطالويذرضخ/ 
 

 2 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ عرثٛخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمدبوسى وحٌد ابوغنٌمه  1
  دالٌا شلقامى طه ابوزٌد 2
  دعاء خالد جمال ابراهٌم 3
  دعاء عماد علً هالل 4
  راوٌه محمد عبدالمحسن حسٌن 5
  رنا  مؤنس السٌد احمد ابو العال 6
  زٌنب حشمت رجب على 7
  زٌنب محمد فاٌز محمد 8

9 
  زٌنب نادى محمود احمد

 
 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  خ اهلل/ ْبشى فتاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انثبَٕٚخ ثُبديذرضخ/ ادلُٛب 
 

 3 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ عرثٛخ االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سارة صالح عبدالجابر عبدهللا 1
  ساره السٌد جمعه جاب هللا 2
  سمر فتحى احمد عبد السالم 3
  شرٌهان محمد حسٌن عمار 4
  شٌماء صفوت عبد السالم مرزوق 5
  شٌماء عادل عبد الكرٌم قاٌد 6
  عزة رمضان احمد موسى 7
  مبروكة سالم سعد عطٌة 8

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امسبء حمرٔشاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االلجبط انثبَٕٚخ ثُني
 

 4 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ عرثٛخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 عخانراث انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهٌم احمد طه عبدالكرٌم 1
  ابراهٌم احمد محمد اسماعٌل 2
  حازم جادالرب عبدالنعٌم سلٌم 3
  حسام محمد طاٌع على 4
  خالد شعبان محمد عبدالفتاح 5
  عمر ربٌعً عبدهللا عطاهللا 6
  عٌد عشرى حسٌن احمد 7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د جٙادلشرف اخلبر
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني
 

 5 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ عرثٛخ االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  لملوم اشرف الصغٌر ابراهٌم خلف 1
  محمد جمٌل علً عبد المجٌد 2
  محمد رمضان على محمد 3
  احمد عمر مصطفىمحمود  4
  محمود شعبان سعداوى عٌد 5
  مروان احمد مسعد احمد 6
7   
8   
9   

 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنشئ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 6 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ عرثٛخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 دظبد يال اضى انطبنت ثالثٙ و

  مرفت حمدى رجب رضوان 1
  مروة ممدوح علً جالل 2
  مها حمزة غانم علً 3
  نورا احمد عرابى وحٌش 4
  هاجر خالد عبد الصبور سٌد 5
  هاله جمال سعد خلف 6

7 
وردة محمود عبد المستجاب عبد 

  السالم
 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امسبء حمرٔشاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 هٛى ٔانطالةنشئٌٕ انتع

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 7 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أسماء محمد شحاته زكى 1
  أصالة عصام عبد المنعم ابراهٌم 2
  إلهام فتحى ابراهٌم عبدالرحمن 3
  أمٌرة عصمت عزت ابراهٌم 4
  د اسماعٌلأٌة محمد نجٌب محم 5
  إٌمان ثروت محمد عمر 6
  أٌه عالء محمد محمد 7
  ابتسام علً شحات عبدالغنً 8
  ابتهال اسامة احمدصبرى دردٌر 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امحذ عجذ احلبفظاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: رضخيذٚر ادلذ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد انثبَٕٚخ ثُني
 

 8 رلى اجملًٕعخ/
  

 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ الٔلاانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهٌم نجٌب ابراهٌم ٌونان 1
  احمد جمال نصار عبده 2
  احمد رزق محمد نعمان 3
  احمد سٌد محمود شواط 4
  احمد نادى مرعى ابراهٌم 5
  اسالم على محمد جاب هللا 6
  بهاء على عطا على 7
  بٌشوى اسامه انٌس امٌن 8
  حسٌن خٌرى حسٌن عثمان 9

 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امحذ عهٗ خهفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 9 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احسان رضا خٌرى حسٌن 1
  اسراء أحمد فاٌز سٌد 2
  اسماء حسانٌن سٌد حسانٌن 3
  اسماء حسن عبد الموجود ابراهٌم 4
  اسماء سامى أحمد عبد العظٌم 5
  اسماء ضاحى عبدالسالم محمد 6
  اسماء عادل الحسٌنى عبد العظٌم 7
  اسماء على شعبان فهمى 8
  اسماء ٌسرى فولى محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نتعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ ا

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 11 /رلى اجملًٕعخ
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اشجان اشرف سعداوي عبد العزٌز 1
  اصالة محمد سعودي زكً 2
  االء محمد تونى ابراهٌم 3
  امال سٌد عبد اللطٌف عثمان 4
  دىامانى مجدى حلمى جن 5
  امانى مدحت طه عبدالحكم 6
  امنه عبد الصالحٌن عبد الغنى عثمان 7
  امٌره عماد مرزوق عٌاد 8
  امٌره محمد عادل عثمان 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثٕ ثكر عجذ احلهٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ادلذرضخ يذٚر

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد انثبَٕٚخ ادلشرتكخ
 

 11 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلاضٙ/ انفظم انذر
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌة محمد عبد الجابر عبد الحلٌم 1
  اٌة محمد محمد عٌد 2
  اٌرٌنً امجد فاٌز صادق 3
  اٌرٌنً ثابت بباوي موسً 4
  اٌمان سمٌر مراد عبد الحفٌظ 5
  اٌمان على محمد على 6
  اٌمان مارى عٌاد حنا 7
  مد شعبان محمداٌمان مح 8
  اٌمان مصطفى كامل احمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دانٛب عهٗ يبْراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 12 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ىاٌناس عبدالباقى احمد عبدالباق 1
  اٌناس ٌحٌى عبد القادر عثمان 2
  اٌه عبدهللا توفٌق محمد 3
  اٌه عبدهللا حمدى حسن 4
  اٌه على على محمد 5
  اٌه مصطفى كامل عبد هللا 6
  بسمه مدحت صالح الدٌن عبد الحافظ 7
  تغرٌد اشرف جالل عبد الموجود 8
  جاكلٌن فرٌد ادٌب اسكندر 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مجبل شذبتّأ.داالضى:  ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 / انطبداد انثبَٕٚخ ثُبديذرضخ
 

 13 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  جهاد عادل حسٌن عبد الغنً 1
  حال بدر محمد عبدالمطلب 2
  دالٌا جمٌل حسن السٌد 3
  حموددعاء لطفى فؤاد م 4
  دعاء محرم فؤاد حسٌن 5
  دٌنا جوزٌف عدلى قالده 6
  دٌنا خلف صموئٌل عزٌز 7
  رانٌا سمٌر نجٌب اسكندر 8
  رباب  جمال عبد الرحٌم محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دعبء نطٛف االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عهٗ عٛذ عجذ انٕادذأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 14 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلم انذراضٙ/ انفظ
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاب جمال محمود صمٌدة 1
  رحاب حامد محمد فرٌد 2
  رحاب محمد محمد محمود 3
  رشا نعمان عبد الغنى نعمان 4
  روجٌنا غالى كمال عبد المالك 5
  رٌهام جمال عبد الصبور محمد 6
  فضلرٌهام حماده محمد ابوال 7
  زهرة احمد نادى احمد 8
  زٌنب عبد الرحمن محمد جالل 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ نطٛف االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 

 

 

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني 
 

 15 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ثابت جرجسرفٌق نبٌل  1
  شلقامً ثروت شلقامً نجٌب 2
  طه عبدالناصر طلعت عبدالناصر 3
  عبد الرحمن قطب عبد الحمٌد فرجانى 4
  عبد هللا اسامه عبد الرحمن عبد الغنً 5
  عبد الوهاب خالد سٌد عبد الوهاب 6
  عالء  ممدوح محمد محمد 7
  عمران ٌحى عمران جاهٌن 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مجبل شذبتّ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 16 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زٌنب محمود اسماعٌل عبد المولى 1
  زٌنب محمود محمد عبدالرحمن 2
  هسارة ماهر عبد هللا شحات 3
  ساره رجب محمود مسلم 4
  ساره ناجح عدوى على 5
  ساره نشأت رمضان عبداللطٌف 6
  سماح محمد محمد ابو العال 7
  سمر اسماعٌل حسن محمد 8
  سمٌره محمد ابراهٌم عبد الحكٌم 9

11   
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد 
 

 17 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سنٌة أحمد محمود محمد 1
  سٌده هاشم خلٌفة علً 2
  شروق حسن فؤاد حسن 3
  شٌرى مٌالد صداق اسحق 4
  شٌرٌن عزت عزمى شحاته 5
  شٌماء أحمد نجٌب عبد الحكم 6
  ادق احمدشٌماء جابر ص 7
  شٌماء جمال محمد عبد الموجود 8
  شٌماء جمٌل ٌوسف عبد العزٌز 9

11   
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثٕ ثكر عجذ احلهٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد انثبَٕٚخ ادلشرتكخ
 

 18 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ثالثٙاضى انطبنت  و

  شٌماء رمضان عبد العظٌم عبد الغنى 1
  شٌماء سمٌر محمد عبد اللطٌف 2
  شٌماء سٌد ربٌع محمد 3
  شٌماء محروس محمد عبد الباقى 4
  شٌماء منصور عبد الوالى على 5
  شٌماء نجاح ناجى صدٌق 6
  صباح جالل عبد العزٌز جالل 7
  صفاء السٌد جمعه السٌد 8
  ة رجب خلف حسٌنعز 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يرٔح مجبلاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 19 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عفاف موسى رٌاض ذكى 1
  علٌاء خالد مصطفى محمد 2
  اهٌم انور احمدغاده ابر 3
  كارولٌن جابر بشٌر حنٌن 4
  كرستٌنا عٌاد بطرس عٌاد 5
  كرمه نبٌل ابراهٌم وهبه 6
  كرٌمان محمد فتحً حسن 7
  لمٌاء حجازى ناجى محمود 8
  لمٌاء عماد الدٌن عثمان محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مجبل شذبتّاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ ادلُٛبيذرضخ/ 
 

 21 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  ضجٕعٙ/انٕٛو األ

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  لواحظ حسانٌن عبدالمعتمد حسن 1
  لٌلى حسن محمود حسن 2
  ماجدة عادل عزٌز ٌوسف 3
  مارتٌن مختار ملك ٌعقوب 4
  مارسٌل ٌوسف ثابت ٌوسف 5
  رى صالحمارٌن فرنسٌس بش 6
  مارٌنا حنا شوقى شحاته 7
  مارٌنا سعد ودٌع سعد 8
  مارٌنا مٌخائٌل ٌونان راغب 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 خيكتت ٔكٛم انكهٛ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 21 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ثالثٙاضى انطبنت  و

  مارٌنا ناروز بولس ناروز 1
  مروة محمد نجاتى احمد 2
  مروه مصطفى احمد عبد العال 3
  مرٌم حنا عزٌز منصور 4
  مرٌم سمٌر ملك سوس 5
  منى حمدى عرفات عبدالرازق 6
  منً نبٌل حسٌن عبد الهادي 7
  مها محمود احمد محمد 8
  مً سٌد عبد الكرٌم علً 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمحذ عجذ احلبفظاالضى: أ.د شرف اخلبرجٙادل
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 )انعطكرٚخ(يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُني 
 

 22 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد عبد النبى حسن عبد العزٌز 1
  محمود رشاد محمد فرحات 2
  حمود عبدالرؤف احمدفؤاد عبدالواحدم 3
  محمود مفتاح دسوقى ابراهٌم 4
  مصطفى ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم 5
  مصطفً فتحً سٌد احمد 6
  هانى بولس دانٌال حنٌن 7
  هانى صموائٌل عٌاد موسى 8
  ولٌد رمضان محمد مراد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مجبل شذبتخاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 انتعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ 

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُذلٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 23 ًٕعخ/رلى اجمل
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مٌادة رزق محمد عبد القادر 1
  مٌرنا وهٌب عزٌز ملك 2
  نادٌة حجازى محمد على 3
  نجوى سالمه عبدالهادى عبدالرحٌم 4
  عبان عبدالقادرندا ابو الحسن ش 5
  ندى محمد الجبلى ابراهٌم توفٌق 6
  نسرٌن عادل حبٌب عبد الظاهر 7
  نسرٌن عبدالنور شفٌق عٌاد 8
  نسمه نادى عثمان مصطفى 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: دلذرضخيذٚر ا

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُذلٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 24 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔل انفظم انذراضٙ/

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  نهله فرج حسن عبدالنبى 1
  نهى مصطفى على عبدهللا 2
  نورهان جمال جمعه محمد صالح 3
  نورهان رجب محمد مرسً 4
  نورهان سمٌر عبدالفتاح عبدالحكم 5
  نورهان محمد محمود ماضى 6
  هاجر احمد عبد المجٌد عمر 7
  اجر جمال محمد كامله 8
  هاجر عبدالمحسن قٌاتى عبدة 9

 ٔكٛم انكهٛخ  / دعبء نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 25 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مهانم محمود محمد محمد اده 1
  هبة بكر نور الدٌن صالح 2
  هبه زاٌد حمدى عبد الوكٌل 3
  هدٌر حجازى صدقى عبد الباقى 4
  هناء مجدى فوزى عٌد 5
  هند محمد صالح الدٌن كامل 6
  هند مصطفً محمد احمد 7
  ورده محمد عبد الغنى خفاجى 8
  والء جمعه عبد الحمٌد محمد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد َٕٚخانثب انفُٛخيذرضخ/ 
 

 26 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  والء محمد محمد ابراهٌم 1
  ٌاسمٌن حسن عبد الرحٌم عبد الواحد 2
  ٌاسمٌن عبدالرحمن على محمد 3
  لىٌاسمٌن كامل صدقى ع 4
  ٌاسمٌن مؤمن سٌد محمد 5
  ٌاسمٌن محمود سلٌم محمود 6
  ٌوستٌنا عماد سمٌر ثابت 7
  ٌوستٌنا مالك مورٌس فوزى 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 27 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ فرَطٛخ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 عخانراث انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أمل أبو بكر موسى أبو بكر 1
  استٌر اسحاق ٌعقوب بطرس 2
  اسراء ماهر تونى على 3
  امانى سوبى محمود حسانٌن 4
  اٌة خالد محمد جمال الدٌن عبدالاله 5
  اٌمان عبد الحافظ حسن عبد الحافظ 6
  اٌمان على عبد العظٌم رٌدى 7
  محمد احمداٌه فرج  8
  بسمه سمٌر سٌد حافظ 9

11   
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضٛف االضالو نطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 28 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مرادبسنت حسام الدٌن محمودعدلً  1
  بطه جمال محمد حسن 2
  ترٌزه عزب حلمى عزب 3
  حسناء  فتح هللا ربٌع عبد الاله 4
  خدٌجه احمد محمد احمد 5
  دالٌا سمٌر محمد دسوقى 6
  دعاء شحاته ٌوسف حماد 7
  رانٌا جمال محمد عبد النبى 8
  رانٌا على محمد سعٌد 9

11   
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  انذٍٚ/ تبج االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انثبتٕٚخ ادلشرتكخيذرضخ/ انهغبد 
 

 29 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رباب عبدالمنعم محمد احمد 1
  رقٌه ربٌع سلطان ابراهٌم 2
  رٌموندا فرح ولٌم جاب هللا 3
  امبابًرٌهام ممدوح محمد  4
  سارة أحمد بٌومً عبدالعال 5
  ساره عٌد ابراهٌم محمد 6
  سلوى جرجس ابراهٌم مٌخائٌل 7
  سومه عبدالمهٌمن عمر عبدالغنى 8
  شٌرٌن حمٌدة خلف  محمد 9

11   
 ٔكٛم انكهٛخ  / عال حيٛٗ فُجرٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ

 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة
 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  ى:االض ادلشرف انذاخهٙ

 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 31 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخظض/ انتخ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  شٌرٌن عبٌد قاصد حبشً 1
  شٌماء حمادة محمد على 2
  شٌماء محمد رمضان عبدالعظٌم 3
  شٌماء ناصر حسن محمد 4
  علٌاء رمضان احمد السٌد 5
  غاده محمد عبدالكرٌم عبدالحكٌم 6
  مصطفى راضً دكروري غرام 7
  فاطمة محمد عٌد مختصر 8
  فاطمه على عبد الفضٌل ابراهٌم 9

11   
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعخ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني
 

 31 رلى اجملًٕعخ/
  فرَطٛخ نغخ انتخظض/ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  ٙاضى انطبنت ثالث و

  انور لوٌس انور مٌنا 1
  راضً محمد موسى عبد الجواد 2
  عبد الغنى محمد عبد الحمٌد عبد الغنى 3
  علً ابراهٌم توفٌق عبدالمقصود 4
  عوٌس محمد محمد اسماعٌل  5
  كرٌم محمد عبدالتواب محمود 6
  ماجد مصطفً ابراهٌم محمد 7
8   
9   

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعّأ.د االضى: ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 خ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبديذرض
 

 32 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ماجدة اسحق كامل عبد المالك 1
  مادونا سٌد ٌونان بنٌامٌن 2
  مارجرٌت ناصح سعٌد ٌسى 3
  ازر عٌادمارى فرج ع 4
  مارٌنا اٌوب جولى صادق 5
  مارٌنا عزت فهمى سعد 6
  مروة خالد شحاته عبد الحلٌم 7
  مروة رأفت محمد عبد الظاهر 8
  مرٌم خلف فانوس اسعد 9

11   
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضٛف اإلضالو نطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انفُذلٛخ ثُبد
 

 33 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخظض/ انتخ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  منار مختار محمود عطٌه 1
  مها شعبان ابراهٌم محمد 2
  مها محجوب عبد الكرٌم عبد هللا 3
  هاجر ناصر احمد السٌد 4
  هبة عبد الناصر محمد احمد 5
  هدى سمٌر محمد اسماعٌل 6
  ر عادل ضاحى احمدهدٌ 7
  هوٌدا عبد القادر حسن احمد 8
  وفاء عبدالنبى عبدالعزٌز على 9

  والء ناصر على رشوان 11
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / تبج انذٍٚاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ األحتبد انثبَٕٚخ ثُني
 

 34 رلى اجملًٕعخ/
 فرَطٛخ نغخانتخظض/  األرثعبءانٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ربٌع وهٌب شعبان 1
  محمد شعبان محمد أسماعٌل 2
  محمود رجب ناجح ابراهٌم 3
  محمود على عطٌه علٌوه 4
  مصطفى محمد فتحى تونى 5
  مصطفى محمود محمد عبدالغنً 6
  ٌوسف عاطف فتحى صادق 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  عجذ انفتبح/ ْبَٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 هغبد انثبَٕٚخ ادلشرتكخيذرضخ/ ان
 

 35 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انتبرٚخ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسراء ابراهٌم عبد هللا عبد السالم 1
  اسراء عصام الدٌن حسن مرداش 2
  اسماء الحسٌنى أحمد محمد 3
  رجب عبدهللا مهنىامل  4
  اٌه جمال عبد هللا على 5
  جاكلٌن اسلمان حنٌن سعٌد 6
  دعاء محمود عبد الهادى إسماعٌل 7
  سحر منصور حسٌن حسن 8
9   

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مخٛصاالضى: أ.د دلشرف اخلبرجٙا
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ذٚر ادلذرضخي



 

 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبتٕٚخ ثُبد
 

 36 رلى اجملًٕعخ/
 انتبرٚخانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔل انفظم انذراضٙ/

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سهٌله مصطفى  احمد ماضى قطب 1
  صابرٌن ابو زٌد عبد الحمٌد حافظ 2
  فادٌة كمال إبراهٌم محمد 3
  فاطمة رشٌد عبد الغنى حسٌن 4
  فاطمة محمد حسن مالك 5
  مرٌم سمٌر رزق فرج 6
  هوٌدا رضا طلعت عبدالحكٌم 7
8   
9   

 ٔكٛم انكهٛخ  االضى: أ.د/ شًٛبء مجبل ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 أ.د/ عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انعطكرٚخ انثبَٕٚخ ثُني
 

 37 رلى اجملًٕعخ/
 انتبرٚخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسالم دردٌر عبد التواب على 1
  باسم فتح هللا ناشد فرج 2
  باقى سلٌمان عبدالباقىسلٌمان عبدال 3
  ضٌاء احمد محمود عبد القادر 4
  عادل أحمد مهنً أحمد 5
  محمد جمال محمد عبد العزٌز 6
  محمد حسن سامى هاشم 7
  هشام محسن محمد عبدالوهاب 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: خهٙادلشرف انذا
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 38 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ اجلغرافٛب ثعبءاألر انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسماء جمال بكٌر احمد 1
  امٌره سٌد عبد الفتاح عبد الحمٌد 2
  اٌه شرٌف جبرٌل فراج 3
  سعاد محمد محمد عبدالغنى 4
  شٌماء رستم مصطفى محمد 5
  محمودمروه حداد عبد التواب   6
  هاجر حسٌن محمود احمد 7
  والء ربٌع فرج محمد 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم ضعٕدٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ األحتبد انثبَٕٚخ ثُني
 

 39 رلى اجملًٕعخ/
 اجلغرافٛبانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد عثمانابراهٌم احمد  1
  محمد محسن بكر احمد 2
  محمود محمد حسن احمد 3
  مصطفى على عبد الحمٌد حسن 4
5   
6   

 
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثراْٛى عجذ انغىن االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 41 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ لخ/انفر االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أمنٌة على خلف ابراهٌم 1
  ازهار رضا عبد العلٌم عثمان 2
  اسراء عبد الكرٌم ابراهٌم محمد 3
  اسماء سعد راضً عبدالحكٌم 4
  امانى رجب محمد عبدالوهاب 5
  امٌرة احمد محمد عبدالرحمن 6
  امٌره اسحق عدلى ٌوسف 7
  عبان اسماعٌل ٌوسفاٌمان ش 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / جٓبد اثراْٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 41 رلى اجملًٕعخ/
 انرتثٕٖ انُفص عهىانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌمان عامر محمد حسن 1
  ن زناتىاٌه سلطان عثما 2
  اٌه عبد الجواد مصطفى عبد الجواد 3
  براء زكرٌا محمد علً 4
  جهاد جمال حسن احمد 5
  دٌنا محمد رجب صادق 6
  دٌنا محمد محمد نبٌل احمد 7
  رانٌا حنا مٌخائٌل عبد الشهٌد 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: نذاخهٙادلشرف ا
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُذلٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 42 رلى اجملًٕعخ/
 انرتثٕٖ انُفص عهىانتخظض/  االرثعبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رانٌا محً الدٌن تونً سٌد 1
  سارة مٌسرة محمد محمد 2
  سمٌه رضا محمد حسن 3
  سهٌلة سعٌد محمد السٌد محمود 4
  شروق راضى فهمى رفاعى 5
  ابراهٌم شٌماء ربٌع تونى 6
  شٌماء عادل أحمد إبراهٌم 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اميبٌ عٛطٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 43 رلى اجملًٕعخ/
 انرتثٕٖ انُفص عهىانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سٌف صابرٌن مصطفى محمود 1
  غاده ناصر محمد عبد هللا 2
  فاطمه على احمد عثمان 3
  نجوى منتصر على محمود 4
  ندي كامل سلٌمان زاٌد ابراهٌم 5
  نعمه بحر عبدالوهاب احمد 6
  هبه محسن صالح ابو بكر 7
  احمد الفضٌل عبد عاشور شٌماء 8
9   

 

 

 

 هٛخ ٔكٛم انك / ْذٖ إَٔراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ األلجبط انثبَٕٚخ ثُني
 

 44 رلى اجملًٕعخ/
 انرتثٕٖ انُفص عهىانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد ناصر محمود خلٌل 1
  تامر اشرف عبدالفتاح عبدالغنى 2
  طارق حسن خلف حسن 3
  عبد الرحمن محمد طه محمد نصر 4
  احمد عبد المالك عبد الحمٌد على 5
  محمد خالد محمد توفٌق 6
  محمد كمال تونى محمد 7
  محمود عصام شاهر ٌوسف 8
  مصطفى احمد عبد العظٌم عبد الناصر 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عظبو عجذ انرمحٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 انٕادذ عهٗ عٛذ عجذأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر  6يذرضخ/ 
 

 45 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ عرثٛخ األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانذراضٙ/  انفظم
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أسماء عبد اللطٌف إبراهٌم عبد اللطٌف 1
  أمل محمد محمود محمد 2
  آٌه حسن محمد البدرى عبدالرحمن 3
  ابتسام محمد حسن محمد 4
  اسراء ابو الحسن ابراهٌم سرٌع 5
  اسراء فؤاد عبدالمجٌد سنوسى 6
  ء ابوبكر عبد العزٌز ابراهٌماسما 7
  اسماء حسٌن احمد علً 8
  اسماء حماده ناجً محمد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يىن ضٛذ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 عهٛى ٔانطالةنشئٌٕ انت

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اإلخظبص االثتذائٛخ
 

 46 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  ألرثعبءا انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 د يالدظب اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسماء سٌد سعٌد الشرٌف 1
  اسماء كامل خلف خلٌل 2

3 
اسماء محمدصالح محمود عبد 

  الرحمن

  امنٌة محمد عبدالعزٌز عبدالرازق 4
  اٌة هللا حامد ابراهٌم عطا 5
  اٌة جمال مندي محمد 6
  اٌمان احمد مصطفى احمد 7
  اٌمان عبدالفتاح عثمان عبدالحمٌد 8
  د محمداٌمان ٌحٌى محم 9

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنهٛخ اإلثتذائٛخ
 

 47 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  ألرثعبءا انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌه احمد بهنساوى كامل 1
  اٌه محمد عبد الحمٌد محمد الطٌب 2
  ه محمود خلف سعٌداٌ 3
  جهاد بدوى ابراهٌم عبدالعلٌم 4
  رانٌا عبد الناصر على محمد 5
  رحاب خمٌس رجب عبدالجواد 6
  رغده طه على محمد 7
  رندا صالح احمد عمر 8
  رنٌا شعبان عبد القادر عبد السالم 9

   
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رشب أشرفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ى ٔانطالةنشئٌٕ انتعهٛ

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انسْراء انشًبنٛخ
 

 48 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  ألرثعبءا ٕٛو األضجٕعٙ/ان

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رٌم احمد على بكر سٌد 1
  رٌهام محمد عبد السند عبد المولى 2
  سالى محمد عبد الحكٌم عبده 3
  سلمى اشرف سٌد عبد اللطٌف 4
  دى ابو زٌدسلمى عالء محمود مه 5
  شرٌفه صابر طه سعد 6
  شٌماء محمد لطفى ابو زٌد 7
  شٌماء محى الدٌن كامل سٌف 8
  صفاء احمد محمد عبدالعظٌم 9

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضذر فٕزٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 ضى:اال يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انطالو االثتذائٛخ )
 

 49 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  ألرثعبءا انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ نفرلخ/ا االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  صفاء سٌد حسن حسٌن 1
  عبٌر محمد كامل عبدالمطلب 2
  عال محمود أحمد سٌد 3
  فاطمة على محمد قطب 4
  فاطمه طه علً محمود 5
  فاطمه علً حسن ابراهٌم 6
  مروة انور محمد ادرٌس 7
  مها سٌد احمد محمد 8
  المنعم حمٌدهمٌاده راضى عبد 9

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثتطبو أمحذ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ 
 

 51 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ناجحة ابراهٌم خلف عزام 1
  ندى طارق عبد الرحمن على 2
  رهان حاتم حنفى محمودنو 3
  هاجر احمد محمد محمد 4
  هدى محمد عبدالفضٌل ابواللٌل 5
  هدٌر عثمان الساعدى عثمان 6
  هند جمال احمد دٌاب 7
  ورده صالح مهنى عبدالرحمن 8
  ٌاسمٌن محمود محمد جاد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  انعظٛى عجذ حمًذ/ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٔانطالة نشئٌٕ انتعهٛى

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االثتذائٛخ 
 

 51 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  االرثعبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهٌم مهران عبداللطٌف عبدالمطلب 1
  ابو القاسم ناجى عبد المنعم نصر 2
  احمد جمال الدٌن محمد حسن 3
  احمد شعبان شوقى بدر 4
  لحمٌد على محمداحمد عبد ا 5
  احمد على محمد صاوى 6
  احمد عماد احمد محمود 7
  احمد فرٌد انٌاظ مناع 8
  احمد محمد السٌد عبد السمٌع 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / زُٚت حمًٕد االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ أمحذ عراثٗ 
 

 52 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد محمد حسن احمد 1
  خلف خٌري خلف عبد القوي 2
  شرٌف عالء ابراهٌم سنوسى 3
  عبد هللا محمد شحاتة مراد 4
  على عبد الرازق فتح الباب محمد 5
  عمر راضً عٌد محمد 6
  عمرو عصام ٌوسف عفٌفى 7
  فتحً محمد عبدهللا وهٌدي 8
  كرٌم رضا زهنً محمد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مخٛص عجذ اذلبدٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ( 1يذرضخ/ انتجرٚجٛخ ) 
 

 53 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخ. أ.دانتخظض/  األرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد جاد جمعة محمد 1
  محمد جمال حسن محمد 2
  محمد رضا صادق ابراهٌم 3
  محمد رضا محمد السبع حسن 4
  محمد صالح عبد هللا محمد 5
  محمد عادل قعود محمد 6
  محمد عثمان محمد سٌد 7
  محمود احمد محمد مرسى 8
  محمود لطفى شلقامى محمد 9

  محمود محمد عبدالرؤف ناٌل 11

 ٛم انكهٛخ ٔك / زُٚبْى حمًذ حمًذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر 6يذرضخ/ 
 

 54 ًٕعخ/رلى اجمل
 انتخظض/ د. أ.نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  إسراء شعبان صالح محمد 1
  أمٌمة إبراهٌم محمد ٌوسف 2
  آٌات سعد احمد ابراهٌم 3
  أٌة حسٌن خلف هللا محمد 4
  عٌادإٌرٌن عدلى ٌسى  5
  إٌمان سٌد صدٌق محمد 6
  آٌه ابو الفتوح اسماعٌل محمد 7
  آٌه محمد جالل أحمد 8
  آٌه محمود محمد علً فارس 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اإلخظبص اإلثتذائٛخ 
 

 55 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ خ/انفرل االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اروى سمٌر عبد الوهاب مدكور 1
  اسراء حسانٌن عبد الحكم حسانٌن 2
  اسراء سعد عبد الرازق على 3
  اسراء طه القطبً علً الجلداوي 4
  اسراء ناصر شعبان على 5
  اسماء حسن سمٌح على 6
  اسماء رضا على عبد النعٌم 7
  ماد عبد الاله سرٌعاسماء ع 8
  اسماء عٌد ٌوسف عٌسى 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنٛهٛخ االثتذائٛخ 
 

 56 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسماء محمد السٌد  اسماعٌل 1
  ء محمد جمعه صبرهاسما 2
  اسماء محمد كامل عبد الحكٌم 3
  اشرقت خالد عبد الهادى ابوطالس 4

5 
االء عبد الرحمن محمد البدر عبد 

  المحسن

  الشٌماء نادى موسً حسانٌن 6
  امانى عثمان سٌد محمد 7
  امٌرة داود سلٌمان شحاته 8
  امٌرة مصطفى توفٌق على 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْٕٚذِ يظطفٗ : أ.داالضى ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 57 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  امٌمه عاشور محمد محمد 1
  امٌمه محمد موسى محمد 2
  انجى نظمى عزٌز عٌاد 3
  اٌة احمد محمد احمد 4
  اٌة حسان ناجى محمد 5
  اٌة كمال جمال احمد 6
  اٌمان سالم على سالم 7
  اٌمان صدٌق عمر صدٌق 8
  اٌمان عبد الحمٌد صادق على 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: رضخيذٚر ادلذ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ( 2يذرضخ/ انتجرٚجٛخ ) 
 

 58 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌه تونى فتحى تونى 1
  اٌه جبر حلمى ٌوسف 2
  اٌه جمال شعبان محمد 3
  اٌه سعٌد عبد الشكور محمد 4
  اٌه محمد عبد العاطى عثمان 5
  اٌه مصطفى فاروق حسن 6
  اٌه ٌحٌى عبدالحكم دردٌر 7
  تهانى فرج مختار شحاته 8
  جهاد حسن مخلوف عبد الحكٌم 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انطالو االثتذائٛخ )
 

 59 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  جهاد خلف ابراهٌم على 1
  سٌدحسناء ربٌع سٌد  2
  حسناء محسن مراد حسٌن 3
  حسناء محمد سعٌد حلمى عبدالمنعم 4
  حسناء محمود محمد محمود 5
  خضرة محمد عبد العظٌم محمد 6
  دالٌا لطفى جٌالتى رسمى 7
  دالٌا مرزوق عبد الحمٌد شحات 8
  دعاء حامد عبد الحسٌب عبد القوى 9

 

 خ ٔكٛم انكهٛ / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ
 

 61 اجملًٕعخ/رلى 
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  دمٌانة اسحق بولس حنا 1
  دولت خلف ناجى على 2
  دٌانا منٌر كامل برسوم 3
  راندا رفعت سلٌمان فؤاد 4
  رانٌا اسامه وفدى حكٌم 5
  رانٌا عٌد نحاس مٌخائٌل 6
  رحاب عزت ربٌع طه 7
  رحاب عمر عبد الغنً عبد الباقً 8
  رضوى حجازى سٌد توفٌق 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دعبء نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االثتذائٛخ
 

 61 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 ثعخانرا انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رضوى عصام عبد الحمٌد أحمد 1
  رغدة قاسم جمعة نظٌم 2
  رغده صبحى فاروق وهبه 3
  رفٌده ضاحى محمد حسنى 4
  رنٌا احمد عطا تونى 5
  روزان شرٌف وهبه بشاى 6
  رٌهام عزت محمود على 7
  رٌهام عماد حسنى امام 8
  زٌنب سعٌد على احمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االثتذائٛخ
 

 62 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زٌنب علٌوه محمود زٌن الدٌن 1
  زٌنب عٌد ٌوسف سلٌمان 2
  زٌنب ٌحى بدوى برٌقع 3
  ساندى عصام عزت معزوز 4
  سحر ناجح ابراهٌم محمد 5
  سمٌحة سراج الدٌن عبدالباقً محمد 6
  سمٌه سٌد على حسن 7
  سونٌا نشأت رشدي ذكً 8
  شروق محمد ابراهٌم موسى 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْٕٚذح يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  :االضى ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهًطٗ االثتذائٛخ
 

 63 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  شروق محمد محمد ٌوسف 1
  شرٌهان كسبان فنجرى سٌد 2
  شهد عثمان محمد عبد الوهاب 3
  شٌماء احمد محمد عبد العزٌز 4
  شٌماء جمال احمد صادق 5
  شٌماء خالد العارف عبدالظاهر 6
  شٌماء روبى عبد المقصود احمد 7
  شٌماء صالح حمدي احمد 8
  عال حمدى ابراهٌم فرج 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔا

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُتسح االثتذائٛخ
 

 64 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عال عزت ابو بكر محمد 1
  غادة خلف رشدى خلف 2
  فاطمة عبد الحكٌم انور عبد الحكٌم 3
  فاطمه ربٌع محمد اسماعٌل 4
  فاطمه رجب محمد محمد 5
  فاطمه طارق رشاد راوي 6
  فٌبى جرجس عٌاد جرجس 7
  فٌبً روسل بباوى مٌخائٌل 8
  لوسى فهٌم جابر فهٌم 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / : أ.داالضى ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انثٕرح  يذرضخ/ اثُبء
 

 65 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  لٌدٌا نبٌه ذكى كامل 1
  مارسٌل مفرح مهنى غبلاير 2
  مارلٌن نظمً ٌوسف سلٌمان 3
  مارى نادى نبٌل ثابت 4
  ٌن ٌوسف رزق عبد المالكمجدل 5
  مروة حماده سٌد على 6
  مروة رضا محمود محمد 7
  مرٌان سامى ثابت جٌد 8
  مرٌم كمال حلمى فرنسٌس 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 66 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 نراثعخا انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مرٌم ماهر صدقى ابراهٌم 1
  مرٌم وجٌه مٌخائٌل صموئٌل 2
  مرٌم ٌونان فرحً حنا 3
  منجة ناجح عبدالعظٌم مراد 4
  منى جمال على عبداللطٌف 5
  منى محمد ابراهٌم محمد 6
  منى نصار محمد عٌد 7
  مى نادى مصطفى امٌن 8
  ق ابراهٌم نظٌرنرمٌن رز 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االثتذائٛخ
 

 67 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  نسمة اسماعٌل محمد محمد 1
  نهله مازن رمضان محمد 2
  نورهان حسن امام محمد زاٌد 3
  نورهان ربٌع عبد الحمٌد عبد النعٌم 4
  نورهان عادل عبد الغنى تهامى 5

6 
نورهان محمد صابر سعٌد المهدى 

  وهبه سعٌد

  هاجر خالد عبد السالم احمدعلى 7
  هاجر ربٌع فوزى محمد 8
  هاجر سلٌمان احمد على 9

 ٔكٛم انكهٛخ  محذ عهٗ خهف/ أاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 نهغبد االثتذائٛخيذرضخ/ ا
 

 68 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  هاجر محمد عبد المعٌن حٌدر 1
  هبه محمد علً فرج 2
  هدي شعراوي طة عبد الرحمن 3
  لمعزهدى محمد شحاته عبد ا 4
  هدٌر محمد حسٌن محمد 5
  هند محمد احمد معبد 6
  وردة رمضان احمد عباس 7
  ورده عبد الرحمن محمد بكر 8
  وفاء صافً محمد عشري 9

  وفاء صالح مكرم طوسه 
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْٕٚذحيظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ أ.د/ االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعٛذ ثبشب 
 

 69 رلى اجملًٕعخ/
 ٚخاجنهٛس نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أحمد خالد حلمى سٌد 1
  إكرام فوزى عبدالوهاب صدٌق 2
  ابرام مٌالد سامى خلٌله 3
  احمد اسماعٌل احمد عبدالمحسن 4
  احمد عطا عبدالبدٌع عبدالقادر 5
  احمد محمد محمد تونى 6
  لف عمراسالم محمد خ 7
  اٌمن عماد حنا باسلٌوس 8
  حاتم عبدالحلٌم حسٌن محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانطال

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفتخ االثتذائٛخ 
 

 71 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  د احمد محمد علىخال 1
  صموئٌل سعٌد توفٌق بباوى 2
  صموئٌل عبده حنا معوض 3
  طارق حسٌن عبدالالة جاد الحق 4
  عبد الرحمن سالم حسٌن على 5
  عبد هللا احمد محمد احمد 6
  كٌرلس جاب هللا صلٌب عبد هللا 7
  محمد فتحى فوزى ابراهٌم 8
  محمود قندٌل عبد العاطى محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د شرف اخلبرجٙادل
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 71 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخ.أ. دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمود محمد محمود طلبه 1
  محمود مهدى مبروك عبد البصٌر 2
  مصطفى عالء جمال محمد 3
  عز محروس زكًمٌنا  4
  مٌنا كمال جاد رزق هللا 5
  مٌنا ناصر عوض ذكى 6
  نادر على حسن حسٌن 7
  ٌوسف خلٌل ابراهٌم حنا 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمحذ عجذ احلبفظاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر 6يذرضخ/ 
 

 72 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 خانراثع انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أسماء إسماعٌل محمد عبد المجٌد 1
  أمٌره عٌد فاروق محمود 2
  أمٌمة عبد العظٌم محمد عبد الرازق 3
  اروى علً اسماعٌل فتح الباب 4
  ارٌن مالك كامل بطرس 5
  اسراء جمال رمضان عبدالسالم 6
  اسراء ربٌع محمد عبداللطٌف 7
  ح عبد هللا دٌاباسراء صال 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْشبو يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االخظبص 
 

 73 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسراء عبد الجواد احمد عبد الجواد 1
  غنًاسراء وحٌد البدرى عبد ال 2
  اسماء ابراهٌم محمد امٌن 3
  اسماء صابر متولى عبد الرحٌم 4
  اسماء عباد عبد التواب احمد 5
  اسماء ٌحى سٌد على 6
  امٌرة جمال محمد طه 7
  امٌرة محمود حسن  مصطفى 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مخٛصاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: انذاخهٙ ادلشرف
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ األجنٛهٛخ االثتذائٛخ
 

 74 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  امٌره عبد الوهاب مهدى عبد الوهاب 1
  امٌره مٌشٌل كامل مٌرهم 2
  اٌة رمضان محمد عزام 3
  اٌرٌنى ناصف دانٌال واصف 4
  اٌمان محمد عبد السالم ٌوسف 5
  لٌب فارس جورجىجاكلٌن ص 6
  جٌهان ناصر رجب محمد 7
  حسناء سامى زكى مرسى 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مخٛص عجذ اذلبد٘االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٔانطالة نشئٌٕ انتعهٛى

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اجلًٕٓرٚخ 
 

 75 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  د حسن علًحسناء محم 1
  حنان رمضان محمد ذكى 2
  حنان على عبد السالم حسن 3
  دعاء شرٌف زٌادى شرٌف 4
  دمٌانه عٌد نسمً ٌوسف 5
  دٌنا محسن سٌد دسوقى 6
  رانٌا حمدى على فٌض 7
  رباب ابراهٌم محى الدٌن سٌد 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال فُجر٘االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 تعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ ان

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ( 1يذرضخ/ انطالو ) 
 

 76 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني ٕٛو األضجٕعٙ/ان

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاب محمد علً ٌتٌم 1
  رقٌه عادل ابراهٌم احمد 2
  رنده حسٌن نافع حسٌن 3
  زهراء محمد فولى حسن 4
  زٌنب روحت رشدى عبدهللا 5
  الرحمن السٌدزٌنب عبدالحلٌم عبد 6
  سعدات كمال الدٌن عبد الرسول محمد 7
  سلطانة احمد مهدى سلٌم 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمسبء حمرٔشاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/انظبحل االثتذائٛخ
 

 77 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 ظبد يالد اضى انطبنت ثالثٙ و

  سلفٌا سامح سلٌمان هواش 1
  سمر جالل عبد القادر محمد 2
  صفاء على فتحى محمد 3
  صفاء فرغل الدرملى صادق 4
  عائشة ممدوح شحاته عبد العلٌم 5
  علٌاء جابر ابو صباح احمد 6
  غادة محمد رشدى ابراهٌم 7
  غاده ناصح صمٌده مرسى 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / جٓبد اثراْٛى.داالضى: أ ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 خ/ اثُبء انثٕرح يذرض
 

 78 رلى اجملًٕعخ/
  دراضبد. أ.د انتخظض/ األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فاطمة ماهر احمد زكً 1
  لٌدٌا فرح كامل تاوضروس 2
  لٌلى نادى صالح عبدالوهاب 3
  مارٌان نادى شفٌق سعٌد 4
  مارٌنا اثناسٌوس مٌخائٌل ناشد 5
  مارٌنا عادل مالك مهنً 6
  مارٌنا واصف وهٌب توفٌق 7
  محبه ٌونان جابر تاوضروس 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / إميبٌ عٛطٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 الضى:ا يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ أمحذعراثٗ
 

 79 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 خانراثع انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مروة محمد احمد راضى 1
  مرٌم بسخرون حنٌن وهبه 2
  مرٌم حسن محمد حسن 3
  مرٌم عزمى عبٌد غطاس 4
  مرٌم ناصر ٌونان عزٌز 5
  مرٌم نبٌل منٌر حبٌب 6
  منار عصام محمد عباس 7
  مٌرنا ماهر عدلى عزب 8
  نجالء سمٌر محمد عسقالنى 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم ضعٕدٖاالضى: أ.د دلشرف اخلبرجٙا
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 81 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ندى ماهر سمٌر شحاته 1
  نهال محمود عبدالوهاب عبد الغنى 2
  لنوره متولً محمد اسماعٌ 3
  نورهان عبد هللا احمد رٌدي 4
  نورهان علً احمد محمد 5
  هاجر سعٌد محمود ابراهٌم 6
  هبة سمٌر كامل محمد 7
  وفاء ماهر عزٌز فلبس 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شًٛبء مجبلاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 ذ عهٗعٛذ عجذ انٕادأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 81 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلراضٙ/ انفظم انذ
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد مسامح طلبة عبد الحكم 1
  اسالم اٌمن تونى ابراهٌم 2
  باهر مدحت صفوت جالى 3
  حسٌن محمد عبد الرحٌم عمر 4
  حنا شحاته امٌن شحاته 5
  رامز جرجس حنا فؤاد 6
  سامح محمد خالد محمد 7
  موئٌل هنديصموئٌل عزت ص 8
  عبد الرحمن ناصر شتٌوي عبد السمٌع 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم فبرٔقاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انسْراء انشًبنٛخ
 

 82 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبد. أ.دانتخظض/  األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عصام جمعة صالحٌن جمعة 1
  سالم محمد ابراهٌمعمر  2
  ماٌكل ظرٌف بشرى ذكى 3
  محمد احمد محمود شٌمى 4
  محمد وحٌد صافً خلف 5
  محمود اسماعٌل محمود على 6
  مصطفى محمد محمد قطب 7
  مٌالد طلعت شفٌق حنا 8
  مٌنا فتحى نجٌب عزٌز 9

  هنى شلبى عزٌز كامل 11
 

 م انكهٛخ ٔكٛ / ضذر فٕزٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر  6يذرضخ/ 
 

 83 اجملًٕعخ/ رلى
 انتخظض/ د.أ. عهٕو اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  إسراء محمد أمٌن أحمد 1
  أسماء ناصر ٌحٌى أمٌن 2
  أمٌره محمد احمد طه 3
  آٌة حسن على عبدالمتعال 4
  أٌة ماهر حماد اسماعٌل 5
  مصطفى محمد عبد الحمٌد أٌة 6
  آٌه صالح أبوزٌد عبد اللطٌف 7
  آٌه محمد محمد خٌرى على 8
  اروى اٌهاب صالح ابواللٌل 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االخظبص 
 

 84 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  طبنت ثالثٙاضى ان و

  احمد جمال ٌحٌى ابوزٌد 1
  احمد طه اسماعٌل مهنى 2
  احمد على عبد الفتاح على عبد هللا 3
  احمد مبروك وهبه صادق 4
  احمد محى الدٌن حسن على 5
  ارسانٌوس رجاء رشدى عبدالملك 6
  بولس نبٌل حبشى مٌخائٌل 7
  بٌشوى شاكر بشرى قرٌاقص 8

9 
محمد مصطفى محمد  اسماعٌل

  الحسٌنى 
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال كٛالَٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنهٛخ االثتذائٛخ 
 

 85 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  استٌنا جرجس لطفى مٌخائٌل 1
  اسراء اشرف احمد صادق 2
  اسراء محمد زٌنهم عبده 3
  اسراء مصطفً حسٌن السٌد 4
  اسراء نصر الدٌن فتحى عبد اللطٌف 5
  اسماء رمضان حمادة دردٌر 6
  اسماء سٌد رفاعى محمد 7
  اسماء صالح رٌاض منازع 8

9 
اسماء عبد المطلب محمدرشاد 

  عبدالمطلب
 

 انكهٛخ ٔكٛم  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 86 اجملًٕعخ/ رلى
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسماء عثمان عبد المجٌد عثمان 1
  اسماء فضل شحاته عبد الفتاح 2
  اسماء محمد حسٌن محمد 3
  اسماء ٌحٌى حسن على 4
  عبد الغنى االء الحسٌنى حمدى 5
  االء حسن حلمى احمد 6
  االء عالء عبد السمٌع محمود 7
  الزهراء عبد العزٌز حسن محمد 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ٚبيُخ حمًذ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (2يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 87 رلى اجملًٕعخ/
  عهٕو. أ.د انتخظض/ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  بنت ثالثٙاضى انط و

  الشٌماء سعداوى احمد عبد السالم 1
  امال ماهر محمد عبدهللا 2
  امانى احمد عبد العزٌز على 3
  امٌرة السٌد ربٌع السٌد 4
  امٌرة لطفى محمد طة 5
  امٌرة محمد عثمان بصرى 6
  امٌره خلف محمد عبد اللطٌف 7
  امٌره نصرهللا صمٌده عبد الغنى 8
  ة اسامه سٌد عبدالهادىاٌ 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رلٛخ حمًذ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انتذرٚر االثتذائٛخ
 

 88 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌرٌن عماد منٌر ٌسى 1
  اٌرٌنً عٌد صادق ابراهٌم 2
  اٌفت جرجس خلف نٌروز 3
  اٌمان ابراهٌم عباس ابراهٌم 4
  اٌمان احمد بندري محمد 5
  اٌمان حسن عبد العظٌم احمد 6
  اٌمان حمدى محمد شحاته 7
  اٌمان عبد الجواد محمد عبد الجواد 8
  اٌمان محمد احمد عبد الرافع 9

 

 نكهٛخ ٔكٛم ا / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اجلًٕٓرٚخ
 

 89 ًٕعخ/رلى اجمل
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌمان محمد محمد محمد 1
  اٌمان مسامح هارون محمد 2
  اٌمان ناصر علً سٌد 3
  اٌناس محمود حماد عبد السمٌع 4
  اٌه احمد حسن ابراهٌم احمد 5
  اٌه احمد محمد سٌد 6
  اٌه حفظى جوده سعد 7
  اٌه سٌد محمد سٌد 8
  اٌه محمد زغلول ٌوسف 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضذر َجٛم عجبشاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 انكهٛخيكتت ٔكٛم 
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطعٛذٚخ
 

 91 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

  يالدظبد اضى انطبنت ثالثٙ و

  بسمه مصطفى اسماعٌل حافظ 1
  جاكلٌن جرجس ثابت ناشد 2
  حسناء حسن حٌدر حسن 3
  حسناء صفوت محمد محمد 4
  حسناء مختار حلمى محمد 5
  حنان هانى عبد المنعم ابراهٌم 6
  خلود محمد عبد الجٌد ابراهٌم 7
  خلود منٌر عبد المجٌد عبد القادر 8
  دعاء احمد محمد منصور 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ( 1يذرضخ/ انطالو ) 
 

 91 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  دعاء جمال ابراهٌم محمد 1
  دالل فرج احمد فرج 2
  دمٌانة نبٌل نجٌب ٌونان 3
  حكٌمدمٌانه سامح فاروق  4
  راحٌل عبد المالك سعد عبد المالك 5
  رانٌا خالد زكرٌا نبوى 6
  رانٌا غطاس اسحق سولاير 7
  رباب اسماعٌل عبد هللا محمد 8
  رباب محمد جمال شلقامى 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمسبء َٕٚص االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انسْراء انشًبنٛخ 
 

 92 رلى اجملًٕعخ/
 هٕوع. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاب عبد الحمٌد عثمان عبد الحمٌد 1
  رحاب محمد عرابى حافظ 2
  رحمه حسن حبشً بكر 3
  رغدة محمد احمد عبد الجٌد 4
  رفقة جمال فهٌم مرزوق 5
  رواء طه محمود عبدالعلٌم 6
  د حسٌنروٌدا احمد محمو 7
  رٌموندا رضا منٌر حنا 8
  رٌهام على محمد الشافعى 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ايًٛخ عجذ انمبدراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ
 

 93 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرحمن محمدزٌنب فاضل عبد  1
  سارة ناصر قطب احمد 2
  ساره عبدالعزٌز عبدالحكٌم سلٌم 3
  سحر أشرف عبد الحمٌد خلف 4
  سحر شعبان عبد العزٌز عبد الحمٌد 5
  سحر شعبان كامل محمد 6
  سلمى محمود فتحى حمادة 7
  سماهر عبد الغنى ٌوسف على ٌوسف 8
  سمر خالد ماهر شعٌب 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / إذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ٙادلشرف اخلبرج
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االثتذائٛخ 
 

 94 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سمر زغلول محمد عبد النعٌم 1
  سمر سمٌر ولٌم عبد السٌد 2
  سمر صابر فؤاد صالح 3
  سمٌر صبره محمدسمٌه  4
  سناء احمد محمد عبد العظٌم 5
  سندس اشرف عبد المنعم  محمد 6
  سندس ناصر محمود عطٌه 7
  سها محمد عبد الرحمن محمد 8
  سهام عزات جحا كامل عمرو 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ رشذٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ .ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 95 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سهٌله محً الدٌن خلف بسٌونً 1
  سوزان عبد الحمٌد احمد  عبد الحمٌد 2
  سوسنة داوود خلٌل داوود 3
  سٌلفٌا سعد هللا وهبه حزٌن 4
  شروق عالء فتحى عبد الرازق 5
  شٌرى عماد عدلى صادق 6
  شٌماء حسٌن مصطفً عبد الرسول 7
  شٌماء عبدهللا محمود عبدهللا 8
  شٌماء عبد المحسن ٌسٌن عبدهللا 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهًطٗ االثتذائٛخ 
 

 96 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ى انطبنت ثالثٙاض و

  شٌماء عماد سٌد محمد 1
  شٌماء فتحى فهمى محمد 2
  شٌماء محمود عبدالحمٌد ابوزٌد 3
  شٌماء مهدي شعبان مهدي 4
  عبٌر على كامل متولى 5
  عزة كسبان عبد هللا عبدالعزٌز 6
  عال ابراهٌم محمد ناجى 7
  علٌاء محمد هالل محمد 8
  ى خلٌلغادة صفوت ناج 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انُظبو االثتذائٛخ
 

 97 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حسام جمال رفعت محمد 1
  حماده محمد عبد المهٌمن احمد 2
  ن جرجس فهٌمروبٌر نابلٌو 3
  سامح كمال مكرم ذكى 4
  صموئٌل ماهر عبد المالك غطاس 5
  عبد الرحمن خالد عبد النبً احمد 6
  عبد الرحمن محمود عبد السالم محمد 7
  عمرو  احمد عبد المعتمد عبد الحمٌد 8
  عمرو محمد عبد المحسن دسوقى 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

  يذرضخ/ اثُبء انثٕرح
 

 98 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  غاده سعداوى على خلٌفه 1
  غاده محمد ابراهٌم محمد 2
  فاطمة احمد حافظ ابراهٌم 3
  فاطمة سٌد محمد جداوي 4
  احمدفاطمه  محمود سعد  5
  فاطمه شحاته محمد صالح 6
  فاطمه فاروق محمود على 7
  فاطمه محسن على ابو العال 8
  فاطمه هالل خلٌفة اٌوب 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْذٖ إَٔراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اثٕثكر انظذٚك 
 

 99 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ى انطبنت ثالثٙاض و

  فتنة خلٌل سٌدهم خلٌل 1
  كرستٌن سعد رزق هللا سعد 2
  كرستٌن وحٌد حلمى فهٌم 3
  كرستٌنة كرم اسحق مجلى 4
  كرٌستٌن عٌاد بشرى ٌوسف 5
  لبنى احمد عبد الحمٌد محمد 6
  مادونا سامح عزٌز فٌلبس 7
  مارتٌنا مٌالد ماٌز صادق 8
  نصٌف خلٌلمارٌان خلٌل  9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ أمحذ عراثٗ 
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مارٌن صالح شحاتة عازر 1
  مارٌنا اسحاق ٌوسف سمٌر 2
  وسفمارٌنا مدحت زكً ٌ 3
  مارٌنا ناروز كامل توفٌق 4
  مارٌه ٌوسف عٌاد فرحان 5
  مارٌهان بشٌر شحاتة قلٌنى 6
  مروة حامد احمد حامد 7
  مروة زاهر محمد احمد 8
  مروة محمد أنور محمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيبَٗ ٔدٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  :االضى ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/انفتخ االثتذائٛخ
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مروه ربٌع فوزى محمد 1
  مروه مرعى ٌحى زٌدان 2
  مرٌان توفٌق عاطف توفٌق 3
  مرٌان مجدي صلٌب زكً 4
  مرٌانه مفتاح عبدالمسٌح جرجس 5
  مرٌم رءوف رٌاض فرنسٌس 6
  هللا مرٌم عادل سلٌمان رزق 7
  مرٌم ناصر عزب اسكندر 8
  مرٌم ٌحٌى شحاته عبد الرحمن 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  /زُٚت حمًٕد االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعذ زغهٕل 
 

 112 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مفٌده محمد على دٌهوم 1
  منار عماد محمد ابراهٌم 2

3 
منار محمد ابو الفتوح عبد الحكٌم 

  طنطاوي

  منار ناصر احمد مصطفى 4
  منال احمد محمود رمضان 5
  منال سامى مالك حبٌب 6
  منى محمود سلٌم حسب 7
  منى هانى احمد على 8
  مها رمضان محمد محمد 9

 

 م انكهٛخ ٔكٛ / أيم ضعٕدٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعٛذ ثبشب
 

 113 ًٕعخ/رلى اجمل
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مها سعٌد لوٌس سلٌمان 1
  مورا حنا خلف ناعوم 2
  مونٌكا فادى برسوم ابراهٌم 3
  مى عرفات فرغلى خلٌل 4
  مى محمد محمود حمدى 5
  ادل منٌر حنانانسى ع 6
  نانسى وجٌه ادور فرح 7
  ندا سٌد محمد عبد الودود 8
  ندا فاضل خٌرى رزق 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 انكهٛخ يكتت ٔكٛم
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ 
 

 114 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ٙاضى انطبنت ثالث و

  نداء محمد علً عبد العلٌم 1
  نداء مصطفى عبد الرحمن محمد 2
  نرٌمان عماد عجاٌبى كامل 3
  نشوى عبدالحكٌم محمد عبدالحافظ 4
  نها لطفى فرحات حسان 5
  نهى سٌد عبد الباقى عبد المولى 6
  نورا حمدى مختار عبد العواض 7
  نورهان احمد ابوصباح احمد 8
  رهان جرجس حنا مرقصنو 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم فبرٔق االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االثتذائٛخ
 

 115 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  نورهان محمد دردٌر احمد 1
  هاجر على محمد على 2
  عبد الرحمن محمد هاجر محمد 3
  هالة حسٌن جمال احمد 4
  هاله حماد احمد حماد 5
  هاله محمد عبد الغنى محمد 6
  هبة على مرزوق ابوالٌزٌد 7
  هدى اسماعٌل فهمى عبدالمقصود 8
  هدى عبد العزٌز عبد الحمٌد احمد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يىن ضٛذ عهٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٛى ٔانطالةنشئٌٕ انتعه

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ عهٗ ثٍ اثٗ طبنت )غرة(
 

 116 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  هدٌر حسن عرفات على 1
  هدٌر ربٌع شعبان خلف 2
  هند عمر عبد الصبور هندي 3
  هوٌدا محمد نجٌب على 4
  هٌام رائد مورٌس شوقى 5
  أحمدٌاسمٌن جمعه رجب  6
  ٌاسمٌن صالح عبدالرزاق رفاعى 7
  ٌاسمٌن عاشور تونى على 8
  ٌمنى عمرو عبد المنعم عبد الوهاب 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اُٚبش رشذٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 ت ٔكٛم انكهٛخيكت
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح )
 

 117 رلى اجملًٕعخ/
 عهٕو. أ.دانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ت ثالثٙاضى انطبن و

  فؤاد ربٌعى فؤاد عبد المعبود 1
  محمد جمعه صالح محمود 2
  محمد حجازى محمد عبد العزٌز 3
  محمد خالد عبد البصٌر عرفات 4
  محمد طارق محمد لملوم 5
  محمود عبد المجٌد عمران احمد 6
  مٌنا عماد عزٌز ٌعقوب 7
  همام جابر فؤاد احمد 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دطُبء عجذ انُىباالضى: أ.د ف اخلبرجٙادلشر
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 118 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/  د.أ.رٚبضبد األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسراء محمود محمد طهماوى 1
  بوسى حسن خمٌس عبد الظاهر 2
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو حمًذ دطٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 119 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انرٚبضٛبد انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  إسراء خالد محمد عبد الرحمن 1
  أسماء الصغٌر محمد حٌدر 2
  حالم شاهٌن سلطان توفٌقا 3
  اسراء تونى احمد تونى 4
  اسراء محمد حسٌن على 5
  اسماء احمد على احمدقندٌل 6
  اسماء جمال عبدالعزٌز مصطفى 7
  اسماء حماده على عبد الجواد 8
  اسماء رجب كمال احمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثراْٛى عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 تعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ ان

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد اجلذٚذح انثبَٕٚخيذرضخ/ 
 

 111 خ/رلى اجملًٕع
 انتخظض/ انرٚبضٛبد  االرثعبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اسماء على احمد على 1
  االء متع محمد حسٌن 2
  االء مصطفى احمد عبد الكافى 3
  امال شنودة عطا هللا شنودة 4
  امنه احمد سلٌمان عبدالمعز 5
  امٌرة محمد اسماعٌل حسن 6
  انجى ممدوح ٌوسف وهبه 7
  اٌات محمد محمد مهنً 8
  اٌزٌس نشأت سعد اسكندر 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم أينياالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ األلجبط انثبَٕٚخ ثُني 
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أشرف سامى فاٌز صالح 1
  ابانوب صالح مسعد موسى 2
  ابرام غطاس ضٌف رشٌد 3
  ابراهٌم حسن محمد محمود 4
  ابوزٌد محمد نجٌب صابر على 5
  احمد اشرف جمعه ابو العز 6
  احمد حسٌن محمد موسى 7
  احمد خالد عثمان مصطفى 8
  ى حسٌناحمد رمضان مصطف 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / َٓٗ شعجبٌ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُني انثبَٕٚخ األلجبطيذرضخ/ 
 

 112 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد سٌد غلٌوب محمد 1
  احمد شاهر شحاته حسن 2
  عبد الجواد احمداحمد عبد اللطٌف  3
  احمد عبدالرحٌم محمود حسن 4
  احمد محمد احمد شرٌف 5
  اسالم شعبان عنتر هاشم 6
  الحسن احمد حسن احمد 7
  اٌمن سمٌر حبٌب لوندى 8
  اٌمن عشماوى فارس عبد الحمٌد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْشبو يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: دلشرف انذاخهٙا
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 113 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء ألضجٕعٙ/انٕٛو ا

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌمان عبد المحسن سٌد على 1
  اٌمان عطٌه ٌوسف حبٌب 2
  اٌه رجب محمود عبد الحافظ 3
  اٌه هانى اسماعٌل خلف 4
  تسنٌم احمد زكرٌا مرسى 5
  قى رتٌبجوزفٌن جابر شو 6
  دعاء احمد عثمان بركات 7
  دعاء نادى سٌد توفٌق 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبنخ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد انثبَٕٚخ ثُني 
 

 114 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مد كامل عبد الصمداٌهاب مح 1
  بولس وجٌه وهٌب بخٌت 2
  بٌشوي ظرٌف اٌلٌا جاد الكرٌم 3
  جرجس بباوى فاٌز جرجس 4
  جرجس محروس حنا دانٌال 5
  جرجس ٌسى نسٌم ٌسى 6
  حسام حسن اسماعٌل مبارك 7
  حسام محمد جمال محمد 8
  حسٌن فوزى عبد العلٌم عبد الرحمن 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةضى: أ.داال ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُني انثبَٕٚخ االحتبديذرضخ/ 
 

 115 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حسٌن محمد أحمد عبد الغنى 1
  حمزة محمد ابراهٌم ٌونس 2
  خالد الحسٌنى عباس عبد الحلٌم 3
  خالد خٌرى عبد النعٌم ابراهٌم 4
  دٌفٌد ذكً لقً عزٌز 5
  رامى فضل فوزى عٌاد 6
  رضا محمد جمعه ابو طالب 7
  رمضان احمد حسٌن محمد 8
  صبرى سامى سمعان جوده 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثراْٛى عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  الضى:ا ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 116 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  بءاالرثع انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  راوٌه حمادى احمد على 1
  رحاب فرج قٌاتى عبد الحلٌم 2
  رشا سالمه عبد العزٌز احمد 3
  رٌحاب جمال مسامح محمد 4
  زٌنب رجب حسن على 5
  سارة سمٌر لبٌب ضٌف 6
  ل احمد عبدالوهابساره جما 7
  سلمى احمد عبد الحمٌد حسن 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبنخ حمًٕد االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني
 

 117 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سعد ٌحى سعد اسماعٌل 1
  عادل جابر مرسً محمد 2
  عبد الرحمن عبد اللطٌف محمود سلٌم 3
  عبد هللا ربٌع السٌد ابراهٌم 4
  عبد هللا محمود ثابت محمد 5
  عبد المسٌح عٌد عادل ناشد 6
  عبدالرحمن عبدالداٌم محمد عبدالداٌم 7
  عبدالكافً ٌحى ربٌع عبدالحكٌم 8
  عبدهللا شعبان فؤاد سٌد 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ رثٛعاالضى: أ.د شرف اخلبرجٙادل
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 118 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سلمى حسن احمد محمد 1
  شٌماء  ابراهٌم صدقى احمد 2
  عال حسنى خلف محمد 3
  سى على موسىعال مو 4
  فٌكً ٌسرى حلٌم اسخرون 5
  كرستٌنا مكرم بشرى نان 6
  كرٌمة حسن عبد الولى سلمان 7
  مارٌنا اٌلٌا مرتكى اٌلٌا 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / َٓٗ شعجبٌ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ٚر ادلذرضخيذ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني يذرضخ/ 
 

 119 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبءانٕٛو األضجٕعٙ/ 

 انراثعخ انفرلخ/ ضٙ/ االٔلانفظم انذرا
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عالء البدرى مصطفى على 1
  عالء طه احمد محمد 2
  عماد الدٌن جمال عطٌتو محمود 3
  عمر احمد عمر محمد 4
  عمر حسن تونى عبدالعزٌز 5
  عمر عصام رمضان حسن 6
  عمرو على عمار عبد الحلٌم 7
  عمران عامر المنعم عبد فرج 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ رثٛعاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انعطكرٚخ
 

 121 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  كرٌم عمار عبدالحمٌد حسن 1
  كٌرلس ثابت بباوى عوض 2
  عزٌز حكٌم غبلايركٌرلس  3
  كٌرلس قاصد عبد هللا حلقة 4
  كٌرلس نبٌل ابراهٌم حبٌب 5
  كٌرلس نجاح مٌخائٌل رفلة 6
  ماركو عادل ٌعقوب وهبة 7
  محمد أحمد ابراهٌم هاشم 8
  محمد أحمد زٌدان تمساح 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / زُٚت عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔا

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُني
 

 121 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء  نٕٛو األضجٕعٙ/ا

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ابراهٌم احمد عثمان 1
  محمد احمد اسماعٌل محمد 2
  محمد احمد شحاته مرسى 3
  محمد احمد فتحى محمود 4
  محمد الشٌخ مبروك سٌد عبد العلٌم 5
  محمد سٌد عبد الصمد رٌاض 6
  محمد صابر سعد جمعه كرم 7
  محمد عبدالتواب محمد عبدالنعٌم 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبشى فتخ اهللاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 نكهٛخيكتت ٔكٛم ا
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُني انثبَٕٚخ انطالويذرضخ/ 
 

 122 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ثالثٙ اضى انطبنت و

  محمد على كمال على 1
  محمد فولً رجائً احمد 2
  محمود سٌد أحمد على 3
  محمود صفوت العرٌنى محمد حماد 4
  محمود عادل محمد ربٌع عبد االمام 5
  محمود على محمد عبد الغنى 6
  محمود محمد محسب محمد 7
  مصطفى  حسن احمد عبد الحمٌد 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبشى فتخ اهللاالضى: أ.د اخلبرجٙادلشرف 
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انعطكرٚخ ثُني
 

 123 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مصطفى صابر مكرم طه 1
  مصطفى محمد احمد عبد المجٌد 2
  مصطفى مسلم عباس محمد 3
  هٌثم خالد عبد العزٌز احمد 4
  وهبة عٌد وهبة امٌن 5
  ٌوسف ودٌع رمزى سركٌس 6
  محمد حسن ربٌع مصطفى 7
  ٌونس بدٌنً علً محمد 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / زُٚت عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 124 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلراضٙ/ انفظم انذ
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مروة صالح شعبان جابر 1
  مروه ابراهٌم جاد شحاته 2
  مرٌان عٌد جرجس شحاتة 3
  مرٌم شرٌف محمد على 4
  مشٌره السٌد عطٌه عبد المعبود 5
  منال ٌوسف عبد العزٌز محمد 6
  منة هللا محمد عبدالحمٌد ابراهٌم 7
  فاطمة مصطفى عبد الجواد  8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْشبو يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 125 رلى اجملًٕعخ/
 انرٚبضٛبدانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  منى سعد على احمد 1
  مهنىمها احمد العربى  2
  مٌاده رأفت موسً عبدالستار 3
  مٌاده عالء امٌن اسماعٌل 4
  نداء محسن سٌد محمد 5
  هالة عثمان محمد على 6
  ٌاسمٌن ملك اسكندر ملك 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضبرح عًر االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 ذ انٕادذ عهٗعٛذ عجأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 126 رلى اجملًٕعخ/
 بءكًٛٛانانتخظض/  انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  إسراء مصطفى مختار محمود 1
  آٌة رضا محمد عبد العزٌز 2
  أٌة عاطف احمد عبد الحلٌم 3
  أٌة عثمان حسن محمد 4
  آٌه محمد خلٌل محمد 5
  ابتسام إسماعٌل محمد السٌد 6
  ابتسام ثابت شاكر سعد 7
  احسان سٌد فاروق محمد 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم فبرٔقاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد انثبَٕٚخ ثُني
 

 127 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهٌم احمد ابراهٌم عبده 1
  ٌمان ماضىاحمد خالد سل 2
  اشرف انور ٌوسف ٌعقوب 3
  انجلٌوس ٌوسف زاخر ٌوسف 4
  باهر محمدفرٌد عزت صادق 5
  بٌشوى ناصر عبدالمالك جٌد 6
  خالد ابوزٌد حسٌن محمود 7
  رومانى ظرٌف حنٌن عٌاد 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انكرٚىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 128 رلى اجملًٕعخ/
 كًٛٛبءانانتخظض/  انثالثبء  و األضجٕعٙ/انٕٛ

 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احالم ابراهٌم عبد العظٌم احمد 1
  اسراء اسامه سٌد محمد 2
  اسماء حسٌن احمد عبد اللطٌف 3
  اسماء عبدالناصر محمد قاسم 4
  اسماء محمد شحاته على 5

6 
الزهراء مصطفى عبد الحسٌب عبد 

  العلٌم

  الشٌماء خلٌفة محمد عبد الرحٌم 7
  امانى رمضان حسن ابو الحسٌن 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 ٛم انكهٛخيكتت ٔك
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 129 رلى اجملًٕعخ/
 كًٛٛبءانانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  طبنت ثالثٙاضى ان و

  امٌرة صفوت فوزى عبدالرشٌد 1
  امٌرة نبٌل ذكرٌا عٌد 2
  امٌره حسٌن على عبد الفتاح 3
  امٌره صالح نادي علً 4
  امٌره مجدى عبد الجواد عبد الهادى 5
  امٌره محمد عبدالمهٌمن ٌونس 6
  امٌره نادى محمد عبدالفضٌل 7
  انجى داود حنا مٌخائٌل 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال كٛالَٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انطالويذرضخ/ 
 

 131 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اٌات على عبدالحمٌد محمد 1
  اٌفون مقار سٌفٌن جرس 2
  ًاٌمان احمد موسى بٌوم 3
  اٌمان زٌن الدٌن محمد انور فرحات 4
  اٌمان مصطفى خمٌس سالم 5
  اٌه عادل سعد محمد 6
  اٌه مسامح عبد الحكٌم احمد 7
  بسمه جابر عبد الرحمن على 8
  بسمه عاطف عزت جرجس 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال كٛالَٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: خهٙادلشرف انذا
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُذلٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 131 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء نثالثبءا انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  تغرٌد محمد عٌد محمد 1
  جهاد عبدالمنعم سٌد عبدالغنى 2
  جولٌا عٌاد نجٌب ٌعقوب 3
  جٌهان محسن محمد احمد 4
  حسناء عونً محمد محمود 5
  ابحسنٌة علً عبد العظٌم فتح الب 6
  دالٌا صابر رجب على 7
  دالٌا عزات محمود عثمان 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رمحّ اثراْٛى االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 

 

 

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انفُذلٛخيذرضخ/ 
 

 132 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رشدى محمد دعاء جمال 1
  دمٌانه فاٌز عبدالشهٌد واصف 2
  دنٌا محمود كامل عبد السمٌع 3
  رانٌا رمضان عرفات احمد 4
  رحاب ولٌد ربٌع سٌد 5
  رٌهام عبد الحافظ محمد عبد الحافظ 6
  زٌنب حمدي راتب سٌد 7
  زٌنب عالء محمد محمود 8
  ساره عبدالعظٌم محمد احمد 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رمحّ اثراْٛىالضى: أ.دا ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 133 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سحر مكرم عطٌه موسى 1
  سمر ابراهٌم شحاتة عبدالرحٌم 2
  شٌماء حجازي حسنى ابوالٌزٌد 3
  الد موسً عبد الوهابشٌماء خ 4
  صباح حمدي محمد محمد 5
  عال محمد محمد سٌد 6
  علٌاء جمال محمد سٌد 7
  فاطمه الزهراء خٌرى عبد اللطٌف 8
  فٌبى عدلى سعد شحاته 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ايُٛخ يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 ذ عجذ انٕادذ عهٗعٛأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االلجبط انثبَٕٚخ ثُني
 

 134 رلى اجملًٕعخ/
 ًٛٛبءانتخظض/ انك انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عبد الرحمن  عاطف عشٌرى محمد 1
  عبد الرحمن اٌهاب حلمى محمد 2
  على عبد المنعم عبدالباسط محمد 3
  ماٌكل صفوت عبد هللا حنا 4
  محمد ابراهٌم عبدالكرٌم زٌد 5
  محمد حسن مصطفى حسن 6
  حمد صابر محمد طهم 7
  محمد عامر محمد عمران 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ايبَٗ ٔدٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُني
 

 135 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ٌحى حجازي على 1
  مود رجب خمٌس عبد العالمح 2
  مهند عبد االله خٌرهللا بالل 3
  مٌخائٌل مدحت عزمى امجد 4
  مٌنا جرجس حبٌب جرجس 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امسبء َٕٚصاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ادلذرضخ يذٚر

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبتٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 136 رلى اجملًٕعخ/
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فٌروز مسعود ابراهٌم مسعود 1
  كرستٌنا نشأت لطف هللا عوض 2
  مارجرٌت خلٌل عبدالسٌد خلٌل 3
  مارى حنا بشاره شرقاوى 4
  مارٌانا عزت عبد الشهٌد شحاتة 5
  مارٌانا نبٌل صبحى كامل 6
  مارٌنا القس بوال الٌشع 7
  مارٌنا عادل سعد شحاته 8
  عوض هللا لطف نشأت مارٌنا 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم فبرٔقاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 137 رلى اجملًٕعخ/
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ًمارٌنا نادي حبٌب ٌن 1
  مرامً وجٌه شوع جاد السٌد 2
  مرثا ابراهٌم شحاته تاوضروس 3
  مرسا عبد المسٌح واقٌم غبلاير 4
  مرفت فهمى كامل وهبه 5
  مروة مختار احمد فؤاد توفٌق محمد 6
  مروه احمد مجر ابواللٌل 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اميبٌ عجذ انفتبحاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنشئ

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انطبداديذرضخ/ 
 

 138 ًٕعخ/رلى اجمل
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مروه رجب احمد احمد 1
  مروه على محمود احمد 2
  مرٌم فوزى كامل عبد الشهٌد 3
  مرٌم ٌوسف خلٌل ٌوسف 4
  منة هللا عادل عباس عبدالحلٌم 5
  منده عدلً ونٌس حلٌم 6
  منى شحاتة عبد هللا شحاتة 7
  نادٌة جمال محمد محمود 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / خذجيخ ضعذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انفُٛخيذرضخ/ 
 

 139 رلى اجملًٕعخ/
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  نادٌه دانٌال راشد ملك 1
  نارٌمان مصطفى محمد سلٌمان 2
  نجاه جمال عبد العزٌز سعٌد 3
  ندى عزت محمد عبد الحكٌم 4
  نرمٌن جمٌل نسٌم عبده 5
  نرمٌن فاٌق توفٌق روفائٌل 6
  نرى احمد ٌسرى سرحان ابراهٌم 7
  نسرٌن ٌوسف ودٌع قلٌنى 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رشب أشرفاالضى: أ.د ٙادلشرف اخلبرج
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد انثبَٕٚخ انفُٛخيذرضخ/ 
 

 141 رلى اجملًٕعخ/
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  نسمة حمدى عبدالحى مهنى 1
  نسمه رجب عبد الجواد عبد الحمٌد 2
  نورة نبٌل صالح سلٌم 3
  عالء الدٌن محمد محمدنورهان  4
  هاجر حسن محمد حسانٌن 5
  هاجر محمد عبد العزٌز عثمان 6
  هاجر ممدوح فهمى محمد  مرزوق 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انكرٚىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ذرضخيذٚر ادل

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/  ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 141 رلى اجملًٕعخ/
 انكًٛٛبءانتخظض/  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ ٔلاالانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  هالة ناصر جمال احمد 1
  هبة هشام محمود رأفت 2
  هناء ثروت محمد على 3
  هناء نظٌر مصطفى حسن 4
  وردة أبو الفتوح زكى محمد 5
  ورده داود زكى داود 6
  وفاء محمد محمود محمد 7
  والء عثمان سٌد عثمان 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ يظطفٗ االضى: أ.د دلشرف اخلبرجٙا
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 142 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انفٛسٚبء انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أسماء عبد المحسن عبد الجواد محمد 1
  إٌمان رمضان سعد كامل 2
  الصالحٌن محمد آٌه محمد عبد 3
  اسماء شعبان عباس محمد 4
  دالٌا جمال محمود عبدالحمٌد 5
  دٌنا محمد احمد رشدي 6
  ساره عطٌه محمد عبدالوهاب 7
  سعاد سامح عبد القادر احمد 8
  شٌماء جمال ٌحٌى السٌد 9

  ٌاسمٌن فتحً جمال شتٌوي 11
 

 نكهٛخ ٔكٛم ا / حمًذ رشذٖ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُني
 

 143 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انفٛسٚبء انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد سامى عبد المعتمد محمد 1
  عبدهللا كمال عبدهللا كمال 2
  محمود محمد بهاء ناجى عبد الموجود 3
  مصطفى رجب صادق على 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضعٕدٖ عجذ انظبْراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُذلٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 144 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أٌمان جمعه تونى عبد الحمٌد 1

  علىاالء كمال فوزى  2

  الهام خالد نظلً محمود 3

  امنٌة على فهمى ابو اللٌل 4

  امٌرة جمام عبد المالك محمد 5

  امٌرة خلف كامل على 6

  حنان اسماعٌل فولى خلٌل 7

  رانٌا اسحق اسحق حنٌن 8

  ساره سالم عٌسً سعداوي 9
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اميبٌ عجذ انفتبحاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٌ انتعهٛى ٔانطالةنشئٕ

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 145 ًٕعخ/رلى اجمل
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  سمر سعٌد محمد محمد 1
  شرٌن نجاح ثابت جٌد 2
  شٌماء احمد حسن حمٌده 3
  عبٌر جمال محمد عبد المعٌد 4
  فٌرٌنا صفوت بشرى شفٌق 5
  نا لوٌس عجاٌبى رزق هللامادو 6
  مادونا مجدي بباوي فرج 7
  مارلٌن مجدي عٌاد حبٌب 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ٚبيُخ يمهذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 انتعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ 

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفُٛخ انثبَٕٚخ ثُبد
 

 146 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 د يالدظب اضى انطبنت ثالثٙ و

  مرٌام محروس برنابا عبد الشهٌد 1
  مرٌم سعٌد لبٌب خلٌل 2
  مرٌم صالح جرجس فرحان 3
  مى عاصم محمد احمد 4
  مٌرفت فخرى اسحق نصٌف 5
  نجالء فتحى عبد الحى على 6
  نورا حسٌن عمر خلٌفة 7
  نورهان سٌد خلف محمود 8
9   

 

 

 خ ٔكٛم انكهٛ / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االلجبط انثبَٕٚخ ثُني
 

 147 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حسن مسعود حسن محمد 1
  رامز سامح فوزى جورجى 2
  عبدهللا ربٌع عبدالستار احمد 3
  محمد رشدى محمود ابو الحسن 4
  وس خلٌفهمصطفً حمدي محر 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مجبل خريٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انسراعٛخ
 

 148 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انسراعٛخ االثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد انور عبدهللا موسً 1
  احمد محمد احمد محمد 2
  االء عبدالمجٌد محمد علً 3
  امل جالل محمد نصر 4
  اهداء سٌد حمزه عبدالحافظ 5
  اٌمان علً احمد علً 6
  بوسً ٌوسف خضر مسلم 7
  حسٌن نصر احمد خالد عبدالواحد 8
  معاذ سالم محمود شروق 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / فبٚس عجذ احلًٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔا

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انسراعٛخ انثبَٕٚخيذرضخ/ 
 

 149 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انسراعٛخ االثُني و األضجٕعٙ/انٕٛ

 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فاطمه حامد عبدالوهاب ابراهٌم 1
  محمد جمال بدوى حسٌن 2
  محمد عٌاط خلف مهران 3
  محمد محمود احمد محمد 4
  محمود فهٌم غٌطانً محمد 5
  عبدالسالممحمود محمد قدري  6
  احمد حسن محمد هاله 7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  احلًٛذ عجذ فبٚس/ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 انثبَٕٚخ انسراعٛخيذرضخ/ 
 

 151 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انسراعٛخ االثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انراثعخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و
  خلود عبد هللا فتح الباب 1
  الٌا محمود عبده أحمدد 2
  سماح ماهر صبحى عزٌز الدٌن 3
  غادة محمد عبد العال أحمد 4
  فاطمة أمٌن محمد عبد العزٌز 5
  مروة حسٌن محمد عٌد 6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  احلًٛذ عجذ فبٚس/ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗد/ أ. االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ُٚبٚر ثُبد 25يذرضخ/ 
 

 1 رلى اجملًٕعخ/
 ثٛخانتخظض/ نغخ عر االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد زادق هرما ابرار 1
  رردى زالح ينحذ اذراء 2
  ;بدالرحمن ر>راوى انوذم اذراء 3
  ;بدالرافٍ محمد أبوبكر اذماء 4
  ;لوان ;امر ديذ اذماء 5
  الباب فتح زي;بدال>ز ;ارور اذماء 6
  مي;بدال>ظ كامل مي;بدال>ظ اذماء 7
  ;طا محمد فوزى اذماء 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنهٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 2 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدال>زيز مدم>ت محفوظ اذماء 1
  أحمد حذانين محمد اذماء 2
  ;بدالذالم محمد مخلوف اذماء 3
  محمد الذيد ;لٍ افنان 4
  اذما;يل محمد ;ادل االء 5
  ;بدهلل ;لٍ مخلوف االء 6
  محمد رراد حذين الريماء 7
  محمد حذين رم:ان امانٍ 8
9   

 

 

 نكهٛخ ٔكٛم ا / امسبء حمرٔشاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ديذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُب
 

 3 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الذيد الحذن ابو الدين زالح امانٍ 1
  محمد ;لٍ محمد امانٍ 2
  ;لٍ ;بدالوارث ايات ;مر 3
  الذيد جمال ر:ا ايمان 4
  ابراهيم محمد جمال ايٌ 5
  ذليم نازر حمدى ايى 6
  ;باس محمود ;باس ايى 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ فتذٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 انطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انرٚبضٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 4 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  امين طل>ت محمد يٌا 1
  مرذٍ رحاتى يذرى ايٌ  2
  ابراهيم را:ٍ ابراهيم تذنيم 3
  محمد محمود ر>بان توانٍ 4
  ذكرى زافٍ ر:ا تيذير 5
  ;بدالجواد محمد جمال خلود 6
  فرحات محمد ;لٍ راندا 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ فتذٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٔانطالة نشئٌٕ انتعهٛى

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد االعذادٚخ ثُني
 

 5 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ناجٍ محمد ذ>يد ايمن 1
  ;بدالذالم رزق يونس رزق 2
  الذيد ال>ليم ;بد نازر ال>ليم ;بد 3
  ;لٍ جمال احمد محمد 4
  الذيد جابر ذيد محمد 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثتطبو أمحذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد االعذادٚخ ثُبد
 

 6 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالحفيظ ابراهيمرحاتى  راهننده 1
  احمد محمد ;ارور ريماء 2
  ;بدالحميد ;بدالباذط ر>بان ال; 3
  احمد محمد ;بدالجواد <اده 4
  محمود ىخليف ;مرو <اده 5
  قناوى ;بدال>ليم ذيد فاطمٌ 6
  ;بدال?نٍ توفيق زفوت فاطمٌ 7
  محمد هارم ;ارور فاطمٌ 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: شرف انذاخهٙادل
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُبد
 

 7 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  عٙ/ اخلًٛصانٕٛو األضجٕ

 انثبنثخ انفرلخ/ انفظم انذراضٙ/ االٔل
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالحميد ;بدالحميد ;الء مروه 1
  محمد رحاتٌ فتحٍ منال 2
  محمود الحميد ;بد حذن منٍ 3
  رحاتٌ الدين محٍ محمد نجوى 4
  ;باس ;دلٍ ;باس ندى 5
  محمد ٍحلم هانٍ نيبال 6
  محمد طى حذن هالٌ 7
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ثطًخ عجذ انرمحٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب االعذادٚخ ثُبد
 

 8 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الحذيب ;بد امين م>روف هالٌ  1
  الدايم ;بد ;بدهلل ناجٍ هبٌ  2
  ر:وان ;بدالكريم محمد هناء 3
  حميده أحمد حجازى وفاء 4
  محمد طى محمود وفاء 5
  محمد ;بدالتواب خاطر والء 6
  ;لٍ ;واد محمد والء 7
  حذين الذيد محمود والء 8
  محمد احمد يحيٍ ياذمين 9

 

 انكهٛخ  ٔكٛم / حمطٍ حمًٕداالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُنييذرضخ/ انطالو االعذادٚخ 
 

 9 رلى اجملًٕعخ/
 عرثٛخ نغخانتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالحميد ;ثمان ;بدالحميد محمود 1
  اذما;يل محمود مخلوف محمود 2
  محمد حذين ذمير مزطفٍ 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ فتذٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االلجبط االعذادٚخ ثُني
 

 11 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  جاد يونان داود ابراهيم 1
  الرذول ;بدرحاتى  رجب احمد 2
  ال>زيز ;بد ال>ريان ;لٍ رجب احمد 3
  محروس ;لٍ لطفٍ انس 4
  فرج زالح الكريم ;بد جبريل 5
6   
7   
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 كهٛخيكتت ٔكٛم ان
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد االعذادٚخ ثُني
 

 11 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  ت ثالثٙاضى انطبن و

  ذيد الرازق ;بد محمد زفوت 1
  ىجم> متولٍ الباقٍ ;بد الرحمن ;بد 2
  هلل ;بد حامد حذين هلل ;بد 3
  احمد جالل درويش هلل ;بد 4
  احمد ;بدالرحيم احمد ;مر 5
  مرزوق ن>يم جرجس كيرلس 6
  ;لٍ احمد حماده محمد 7
  محمد زهنٍ ;اطف محمد 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د اخلبرجٙ ادلشرف
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االعذادٚخ ثُني
 

 12 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;ثمان البدرى محمد ;الء محمد 1
  محمد منزور اررف محمود 2
  تونٍ حيدر رجب محمود 3
  ابراهيم محمد ل>تط محمود 4
  موذٍ فتحٍ محمد هرام محمود 5
  محمد رفا;ٍ محمود مزطفٍ 6
  اديب ادوارد مدحت مينا 7
8   
9   

 

ادلشرف 
 اخلبرجٙ

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

ادلشرف 
 انذاخهٙ

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى:

 االضى: يذٚر ادلذرضخ
   



 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 
 

 ُٚبٚر االعذادٚخ 25يذرضخ/
 

 13 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  االدذانٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زابر ;يد ;ويس ازهار 1
  محمد ;باس زالح اذراء 2
  النبٍ ;بد محمد زالح اذراء 3
  يوذف ذيد ال>ال ;بد اذراء 4
  الظاهر ;بد احمد محمد اذراء 5
  امين زاوى امين اذالم 6
  محمد الحميد ;بد ر:ا اذماء 7
  ابراهيم احمد ;زام اذماء 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنٛهٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 14 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهيم احمد كمال اذماء 1
  محمد الحفيظ ;بد محمد اذماء 2
  حذن محمد الدين محٍ اذماء 3
  ر:ا محمد ;نتر جمال االء 4
  محمد ;لٍ هرام الزهراء 5
  ;مر فؤاد ربي>ٍ امانٍ 6
  فهمٍ المالك ;بد محمد اميره 7
  ابراهيم رفيق زدقٍ انجٍ 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْٕٚذح يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  ى:االض ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُبد
 

 15 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخظض/ انتخ االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرحمن ;بد حذين حمدى انهار 1
  امام اذما;يل خالف ايات 2
  مهنٍ رياض ر:ا ايرينٍ 3
  زالح ابراهيم ;زره ايرينٍ 4
  زالح ;مر نازر ايمان 5
  ;بدالوهاب احمد رجب ايٌ  6
  محمد ;بدهلل ذامٍ ايٌ 7
  زالح خالد زالح ايٌ 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انرٚبضٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 16 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  هحميد ;بدالمن>م ربي= بذمٌ 1
  جبالٍ حذين ;لٍ تفيده 2
  فريد رردى مريل جوانا 3
  رف>ت ر>بان نازر جيهان 4
  احمد زادق حذين خلود 5
  بردهونٍ ;لٍ ر:ا داليا 6
  محمد روقٍ رجب د;اء 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد االعذادٚخ ثُبد
 

 17 رلى اجملًٕعخ/
 جنهٛسٚخا نغخانتخظض/  االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابذخيرون فهيم نزحٍ دميانٌ 1
  اذحق هلل مكرم اذحق دينا 2
  المالك ;بد ذكرى نرات دينا 3
  محمد امين جمال رانيا 4
  الرحيم ;بد ذيد حمدى رانيا 5
  ;بدالرحمن محمد خالف رانيا 6
  محمد ذطوحٍ ;ادل بربا 7
  احمد احمد وائل روان 8
  فيلبس فرنذيس ماجد ريموندا 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُبد
 

 18 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ  انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمود ق:ابٍ داحم زينب 1
  ;لٍ محمد انور زينب 2
  الموجود ;بد الرريد ;بد بدران زينب 3
  ذيد محمد الحميد ;بد زينب  4
  محمد مرتجٍ ياذر ذاره 5
  ;زيز حناوى يوثام ذحر 6
  زكٍ فكرى ذ>يد ذماح 7
  محمد ابراهيم محمد رذا 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االعذادٚخ
 

 19 خ/رلى اجملًٕع
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زاوى ال>زيز ;بد اذما;يل ريماء 1
  محمد ال?نٍ ;بد خيرى ريماء 2
  محمد محمد ربي= ريماء 3
  محمد الكافٍ ;بد زالح ريماء 4
  ;بدالوهاب محمد قدرى ريماء 5
  احمد امين النبٍ ;بد زالح زفاء 6
  ابوذتٌ محمود جمال ;لياء 7
  الزمد ;بد حذين يوذف ;لياء 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دانٛب عهٗ يبْراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب االعذادٚخ ثُبد
 

 21 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 ثبنثخان انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ر>راوى الجواد ;بد ر>بان <اده 1
  احمد ;بدهلل محمد فاطمى الزهراء 2
  محمد محمد بكرى فاطمى  3
  ال>ال ابو ;لٍ ذمير  فاطمى 4
  اليزيد ابو مرزوق ;مر فاطمى  5
  اذما;يل محمد محمد فاطمى  6
  يوذف ودي= فايز كرذتين 7
  زادق ذيد ر:ا ناكرذتي 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االعذادٚخ
 

 21 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 انثبنثخ انفرلخ/

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  هلل ;بد ;بدالكريم زالح كريمى  1
  الحكيم ;بد اذما;يل محمد لمياء 2
  أبوالليل ;بدالظاهر يوذف لميس 3
  ىوهب كامل موريس ليديا 4
  ذلوانس حنا مالك ماريا 5
  جريس ابراهيم ;زت مارينا 6
  ذامٍ جورجٍ ;ماد مارينا 7
  الذيد ;لٍ ال>زيز ;بد مروه 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أشرف فتذٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: انذاخهٙ ادلشرف
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االعذادٚخ 
 

 22 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  ًٛصاخل انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  يوذف وهبى مريانى  زبحٍ 1
  ;ثمان ;بدالن>يم الباقٍ ;بد مريم 2
  تاو:روس اذحق مجدى مريم 3
  حكيم زخارى ميالد مريم 4
  احمد الفتاح ;بد حذن منال 5
  ابراهيم مدمح ابراهيم منٍ 6
  المن>م ;بد احمد ;لٍ منٍ 7
  الرزاق ;بد الرحمن ;بد زالح مها 8
  زالح ;بدالمن>م محمد مها 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أشرف فتذٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 تت ٔكٛم انكهٛخيك
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االعذادٚخ 
 

 23 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  ى انطبنت ثالثٙاض و

  محمد فوزى محمد مها 1
  الرحمن ;بد ;مر ناديى ر:ا 2
  محمد حامد محمد ناديى 3
  محمد حذن ر:ا ندا 4
  حذن المجيد ;بد حماده نرمين 5
  ;بدالباقٍ انور ر:ا احمد نذمى 6
  يوذف ال>زيز ;بد احمد نذمى 7
  محمد زبره ن>يمى  ذمير 8
  محمد ;بدالهادى خليفى نواره 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمحذ عهٗ خهفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االعذادٚخ
 

 24 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرحمن ;بد ;مر ر:ا ناديى  1
  محمد حامد ناديى  محمد 2
  محمد حذن :ار ندا 3
  حذن المجيد ;بد حماده نرمين 4
  ;بدالباقٍ انور ر:ا احمد نذمى  5
  يوذف ال>زيز ;بد احمد  نذمى 6
  محمد زبره ذمير  ن>يمى 7
  محمد خليفى  ;بدالهادى نواره 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دانٛب عهٗ يبْراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: شرف انذاخهٙادل
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االعذادٚخ
 

 25 رلى اجملًٕعخ/
 اجنهٛسٚخ نغخانتخظض/  ًٛصاخل انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ال>ال ;بد مأمون احمد نورا 1
  الجليل ;بد ربيبجم>ى  نورهان 2
  رحاتى الحميد ;بد خالد نورهان 3
  ف:ل ابراهيم ربي= نورهان 4
  راهين المجيد ;بد مخلوف نورهان 5
  ملك منير ابراهيم رمينني 6
  جبريل اذما;يل محمد هاجر 7
  حذن حذين محمود هاجر 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يرٔح مجبل شذبتّاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ حمًذ مجبل اثٕ دهٛمخ
 

 26 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نغخ اجنهٛسٚخ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الذالم ;بد ال?نٍ ;بد مزطفٍ هدير 1
  مزطفٍ كامل اذما;يل ورده 2
  ال>ال ;بد احمد زالح والء 3
  ابراهيم اذما;يل احمد ياذمين 4
  فهمٍ فؤاد ;لٍ ياذمين 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانطال

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االحتبد انثبَٕٚخ ثُني
 

 27 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ األدذ و األضجٕعٙ/انٕٛ

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ذكٍ يوذف ميريل ابانوب 1
  محمد احمد فتحٍ احمد 2
  جالل احمد قررٍ مزطفٍ احمد 3
  طلب الفتاح ;بد رجب ايمن 4
  ;لوانٍ زالح خالد ايهاب 5
  موذٍ وتنب محمد حذام 6
  احمد محمود ىرحات خالد 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُني
 

 28 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ;باس احمد ذامح 1
  لٍ; فايز محمد ;مرو 2
  ذيد الحميد ;بد رري>ٍ محمود 3
  ال>ظيم ;بد احمد ال>ظيم ;بد محمود 4
  ابراهيم ال>باس محمد ممدوح محمود 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعّاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ادلذرضخيذٚر 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُبد
 

 29 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ ٔلاالانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرازق ;بد ;مار ذامٍ اذراء 1
  محمد ابراهيم اللطيف ;بد اذماء 2
  ال>ال ;بد محمد فتحٍ االء 3
  م>وض يذٍ بولس الين 4
  ذيد كريم ال>ظيم ;بد امانٍ 5
  ;لٍ حذن احمد اميره 6
  ىفوكي جميل اذامى  انجٍ 7
  حنين زبرى ىجيو انجٍ 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / تبج انذٍٚاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 31 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ األدذ  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اذما;يل احمد دردير  ايى 1
  مهدى جميل ;ادل بذمى 2
  الذيد ;بد يوذف نازف نتبذ 3
  حذين احمد ;ثمان جويريٌ 4
  الفتاح ;بد الرحمن ;بد محفوظ حذناء 5
  مزطفٍ محمود محمد د;اء 6
  ;بيد تونٍ خالد دينا 7
  ;تريس التواب ;بد ذ>ودى رانيا 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعخاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: شرف انذاخهٙادل
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 31 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ األدذ ٕعٙ/انٕٛو األضج

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ىوهب حنا بىوه رانيا 1
  الجواد ;بد هلل ;بد الجواد ;بد ررا 2
  كامل ذيد كمال ريهام 3
  محمد جاد احمد زينب 4
  ;طيٌ وهيب نادىى ذامي 5
  احمد ذ>يد احمد ررين 6
  احمد جمال خالد زفاء 7
  جم>ٌ الزبور ;بد احمد فاتن 8
  ذكٍ فهمٍ طارق فلاير 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعخاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٛى ٔانطالةنشئٌٕ انتعه

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 32 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ نفخ فرَطٛخ األدذ  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد ;وض احمد ليلٍ 1
  ىوهب رمزى ناجح مارى 2
  ال>ظيم ;بد احمد محمد مرفت 3
  اذحاق رؤوف جرجس مريم 4
  ذ>يد مكرم ;اطف مريم 5
  الجارحٍ يحيٍ محمد هلل منٌ  6
  الذالم ;بد محمد طل>ت نذرين 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال حيٛٗ فُجرٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 33 ًٕعخ/رلى اجمل
 انتخظض/ نغخ فرَطٛخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ميخائيل ;ازر <رباوى نوره 1
  احمد دياب ;ماد نورين 2
  حذن رم:ان حامد ىهال 3
  فولٍ حامد مزطفٍ ىهال 4
  حنا حليم زر;ٍ ىهب 5
  ذكرى زافٍ :ار هدير 6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مجعخاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُني
 

 34 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انتبرٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالخالق محمد حذين احمد 1
  احمد محمد ;لٍ محمد 2
  الحق جاد ;بدهلل محمد محمد 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / انسْراء خهٛم االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنٛهٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 35 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انتبرٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهيم فخل محمد اذراء 1
  فهمٍ بكر محمد ازال 2
  محمد ناجٍ ;فيفٍ اميره 3
  فهمٍ ذدراك هلل فرج باذنت 4
  محمد محمد ايهاب جهاد 5
  ;بدالوهاب فا:ل محمد د;اء 6
  محمد ;بدالمن>م طارق ىرحم 7
  جاد ;بدالبزير محمود ريهام 8
9   

 

 

 هٛخ ٔكٛم انك / شًٛبء مجبلاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُبد
 

 36 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انتبرٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالذالم دذوقٍ حمدى ريماء 1
  يذٍ ركرهلل نبيل ;فاف 2
  الذيد ;بدال>ليم محمد لمياء 3
  رفيق رردى محمد منال 4
  الوهاب;بد احمد يحٍ مها 5
  خالد محمد نبيل نوره 6
  محمود ;لٍ ربي= هلل ىهب 7
  ;بداالرازق محمد احمد والء 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضعٕدٖ عجذ انظبْراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ يكتت
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ُٚبٚراالعذادٚخ ثُبد 25يذرضخ/ 
 

 37 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ اجلغرافٛب األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  انطبنت ثالثٙاضى  و

  ;بدالحليم يذين خلف اذراء 1
  أدريس ذ>د فتحٍ اذراء 2
  ;بدالحٍ رجب رم:ان اذماء 3
  محمد ;بدالرريد محمد اذماء 4
  ;بدالرحمن ذيد مر;ٍ اذماء 5
  رفيق رردى محمد امنى 6
  ;لٍ احمد جم>ى اميره 7
  بطرس متٍى وجي ايفون 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رلٛخ حمًذاالضى: أ.د ٙادلشرف اخلبرج
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنهٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 38 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ اجلغرافٛب األدذ  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حذين مزطفٍ مكرم ايمان 1
  محمد ;بدال?فار ;بدالمن>م ىاي 2
  زهران قاذم محمد ىاي 3
  ذ>يد لم>ٍ اطف; داليا 4
  ;لٍ ;بدالجبار ;لٍ ررا 5
  ;بدالذمي= اذما;يل يحيٍ ررا 6
  مدكور ;بدالحكيم ناجٍ ىروحي 7
  ;لٍ محمود محمد ريهام 8
  ;مران ;مار فراج زينا 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ فبرٔقاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ/ أ.د االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُبد
 

 39رلى اجملًٕعخ/ 
 غرافٛبانتخظض/ اجل انٕٛو األضجٕعٙ/ األدذ
 انفرلخ/ انثبنثخ انفظم انذراضٙ/ االٔل

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و
  الدسُقّ يمٌابرا مصطفّ سلمّ 1
  مشرف لُودِ حسىّ سىاء 2
  محمد محمُد عادل شيماء 3
  خير عبدي قطب علياء 4
  احمد احمد جمال غادي 5
  رانٍم مدوّ عبدالفتاح ًفاطم 6
  عبدهلل محمد عبدهلل ًفاطم 7
  الديه ٍّب محمد دٍِأبُال مرَي 8
  أبُزيد فتحّ حسىّ مرَي 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / جٓبد اثراْٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔا

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انرٚبضٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 41 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ اجلغرافٛب األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  بركات ;ثمان ذامٍ همرو 1
  ابراهيم خلف ابراهيم مريم 2
  طلبى مزطفٍ باذين مها 3
  محمد حمدى احمد ميار 4
  ;بدالقادر ;بدالجليل مزطفٍ ىنادي 5
  بكر طو محمد هلل هبى 6
  اذما;يل محمد حذن وفاء 7
  بدر رردى ;بدالهادى وفاء 8
  حذن محمد حذن والء 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عظبو عجذ انرمحٍ: أ.داالضى ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االعذادٚخ
 

 41 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ اجلغرافٛب األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد محمد احمد ;بدهلل 1
  ;بدال>ظيم محمود خالد ;بدهلل 2
  ;بدالم>ين ذ>داوى حذن ;لٍ 3
  ;بدالمالكهبى و كامل مايكل 4
  احمد ;بدالحافظ الدين بهاء محمد 5
  احمد رراد رروان محمد 6
  مبروكفى خلي ;بدالبارى محمد 7
  ;لٍ فىخلي ;لٍ محمد 8
  ذ>يد فرج ;دلٍ مرزوق 9

  خليل ;بدالتواب محمد مزطفٍ 11
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / فًٓٛخ نجٛتاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانطال

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انثبَٕٚخ انرٚبضٛخ ثُبد
 

 42 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ اخلًٛص  و األضجٕعٙ/انٕٛ

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فنجرى الجواد ;بد بكر اذماء 1
  ;لٍ فىخلي ر:ا اذماء 2
  الوهاب ;بد احمد محمد اذماء 3
  محمد الحميد ;بد محمد اذماء 4
  حذين محمد حذن االء 5
  الدين زين محمد نبيل محمد امال 6
  محمد زابر هلل ;بد اميره 7
  خليفٌ ;ارور ;ماد اميره 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنشئ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو انثبَٕٚخ ثُبد
 

 43 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  ثٙاضى انطبنت ثال و

  فنجرى الجواد ;بد بكر اذماء 1
  ;لٍ فىخلي ر:ا اذماء 2
  الوهاب ;بد احمد محمد اذماء 3
  محمد الحميد ;بد محمد اذماء 4
  حذين محمد حذن االء 5
  الدين زين محمد نبيل محمد امال 6
  محمد زابر هلل ;بد اميره 7
  خليفٌ ;ارور ;ماد اميره 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبشى فتخ اهللاالضى: أ.د اخلبرجٙ ادلشرف
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد انثبَٕٚخ ادلشرتكخ
 

 44 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  تهامٍ فهيم مزطفٍ رحاب 1
  ;بدهلل محمد ابراهيمرحمى  2
  زيد ابو احمد جمال رفيده 3
  قلدس زابر ممدوح ذاره 4
  ملقٌ مكرم ثروت ذامر 5
  ;بده ذكٍ ;ماد ذلفانا 6
  الواحد ;بد الرحيم ;بد حذن ذمر 7
  احمد رم:ان مزطفٍ ذمر 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْذٖ إَٔراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 انٕادذ عهٗ عٛذ عجذأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب انثبَٕٚخ ثُبد
 

 45 رلى اجملًٕعخ/
 رتثٕٖانتخظض/ عهى انُفص ان اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرحمن ;بد كامل نبيل ذمر 1
  محمود ;رفان طارق ريماء 2
  هلل ;بد رحاتى محمد ريماء 3
  محمد ال>زيز ;بد محمود ريماء 4
  مرذٍ اذما;يل احمد ;لياء 5
  الحفيظ ;بد محمد مدحت <اده 6
  رحاتٌ ذ>د مى محمدفاط 7
  الليل ابو الجابر ;بد نبيل فاطمى  8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / جٓبد  اثراْٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطبداد انثبَٕٚخ ثُبد
 

 46 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ اخلًٛص  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  خلف ;ربٍ ال>زيز ;بد نٍلب 1
  اللطيف ;بد فخرى رم:ان مروه 2
  مهران محمد محمود هلل منٌ  3
  محمد ذ>د حمزه مٍ 4
  خليل مهنٍ خليل ميرنا 5
  احمد محمد حذين نجالء 6
  ادم محمد وزفٍ نجالء 7
  حذين ابراهيم الذالم ;بد نجوى 8
9   

 

 

 كهٛخ ٔكٛم ان / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ديذرضخ/ انثبَٕٚخ اجلذٚذح ثُب
 

 47 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ عهى انُفص انرتثٕٖ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد احمد محمد نرمين 1
  حذن الرحمن ;بد نبيل هدى 2
  احمد محمد جمال هرام 3
  البرنذٍ الحميد ;بد محمد والء 4
  حذن ذامٍ ثروت يارا 5
  الرحمن ;بد ر:ا محمود يمنٍ 6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اميبٌ عٛطٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر االثتذائٛخ 6يذرضخ/ 
 

 48 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حذن ;بداللطيف فخل احمد 1
  احمد رحاتٌ حذنٍ احمد 2
  محمد ;بدهلل ;لٍ احمد 3
  ابراهيم زابر حماده بدر 4
  بريك طى زالح حماده 5
  محمود مزطفٍ زالح ;ماد 6
  احمد ذيد خلف ;مر  7
  الذيد ;بيد :يف مؤمن 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ مخٛصاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 هٛى ٔانطالةنشئٌٕ انتع

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االخظبص االثتذائٛخ
 

 49 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مراد احمد فهمٍ اروى 1
  ;بدالحكم محمد خالد اذراء 2
  أحمد مذامح أحمد اذماء 3
  حذين محمد جمال اذماء 4
  ;بدالجيد حذن را:ٍ اذماء 5
  محمد ;بدالمن>م رجب ماءاذ 6
  ;لٍ محمد زالح اذماء 7
  حذين محمد فوزى اذماء 8
  اذما;يل حذين يوذف اذماء 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضذر فٕزٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ يكتت
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنٛهٛخ االثتذائٛخ 
 

 51 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالذمي= الذيد محمد امانٍ 1
   ;لٍ ربي= محمد امانٍ 2
   ر>بان ;ثمان اميره 3
  احمد محمد ;ادل ايات 4
  ;لٍ محمد ايٌ ;ارور 5
  خليلرحاتى  ;لٍ ايٌ 6
  احمد نادى مجدى ايٌ 7
  رريف محمد جمال بركذام 8
  احمد احمد حذن بذمٌ 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شعجبٌ حمًٕداالضى: أ.د شرف اخلبرجٙادل
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انطالو االثتذائٛخ )
 

 51 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زالح احمد ;لٍ تيذير 1
  احمد ذكٍ جمال ثناء 2
  ;بدهلل الاله ;بد ;بدالتواب د;اء 3
  قطب ;مر جمال رانيا 4
  محمد يوذف ممدوح رانيا 5
  ;بدالجواد مدين ;امر ررا 6
  محمد ;بداللطيف رجب ريهام 7
  زكٍ ذيد احمد زهره 8
  ذيد :احٍ ;اطف زينب 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ثطًخ عجذ انرمحٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ 
 

 52 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد محمد نادى ذاره 1
  ;بدالزبور ;بدهلل فتحٍ ذماح 2
  محمد ;بدالرحمن ذ>يد ذميره 3
  ;يذٍ حافظ مزطفٍ راهندا 4
  احمد حلمٍ ذ>يد ريماء 5
  ب;بدالوها محمد كامل ريماء 6
  ;بدال>ليم ;لٍ ;بدال>ليم <اده 7
  ;بدالمالك فؤاد حذانين فاطمٌ  8
  انور ناجح فاطمٌ ;الء 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انعظٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخيكتت 
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ امحذ عراثٗ 
 

 53 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  نت ثالثٙاضى انطب و

  ذكٍ محمد احمد محمد 1
  ;بدهلل ;لٍ رأفت محمد 2
  محمد حذين زالح محمد 3
  محمد رلقامٍ محمود محمد 4
  الذيد محمد الذيد محمود 5
  ىوهب زكٍ خميس محمود 6
  الخالق ;بد ;يذٍ را:ٍ محمود 7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / مخٛص عجذ اذلبدٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ٚك يذرضخ/ أاثٕ ثكر انظذ
 

 54 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د. أ. نغخ عرثٛخ انثالثبء  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ;بدالمتجلٍ ;لٍ مروه 1
  ;لٍ ;بدهلل ;اطف مريم  2
  ;بدال>زيز محمد ;لٍ منٍ 3
  ;بدالنازر محمد ىحذون مها 4
  مهنٍى ط مهنٍ ٍم 5
  محمد ناجٍ ايهاب مياده 6
  ;بدالحافظ ذ>د ;لٍ ندا 7
  احمد محمد ;زام ىنذيب 8
  محمد حذن جمال نورهان 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثتطبو امحذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 55 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.نغخ عرثٛخ انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ خ/انفرل االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدهلل حامد وردانٍ نورهان 1
  ;ليوه اررف محمد نيره 2
  اذما;يل ;باس بكر هبى 3
  محمد حامد جمال هبى 4
  محمد الذيد ;بدالجواد هبى 5
  محمد محمد ذيد هدى 6
  عبدالرحمن احمد محمد وفاء 7
  سٌخم عبدالمحسن عزت والء 8
  محمد مٌعبدالرح حنفى نٌاسمٌ 9

  محمد دٌس على نٌاسمٌ 11
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يىن ضٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االثتذائٛخ
 

 56 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ذايح بركات منير احالم 1
  ;الم هانٍ احمد اروى 2
  محمد حامد احمد اذراء 3
  احمد مختار اذما;يل اذراء  4
  هلل ;بد زالح محمد اذراء 5
  ال>ال ابو رذمٍ محمد محمد اذراء 6
  الرازق ;بد ابراهيم حماده اذالم 7
  نزر احمد هلل فتح اذالم 8
9   

 

 

 انكهٛخ  ٔكٛم  / ْٕٚذِ يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ئٛخيذرضخ/ االجنٛهٛخ االثتذا
 

 57 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ذيد محمد جمال اذماء 1
  ال>زيز ;بد فكرى خالد اذماء 2
  ;لٍ رجب ;لٍ اذماء 3
  الزبور ;بد احمد محمد اذماء 4
  محمد متولٍ محمد مزطفٍ اذماء 5
  اللطيف ;بد الرحيم ;بد ر>بان االء 6
  محمود حذن احمد الريماء 7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 

 كتت ٔكٛم انكهٛخي
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 58 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 يالدظبد  انطبنت ثالثٙاضى  و

1 
 ;بد اذما;يل ال>زيز ;بد امانٍ

  ال>زيز

  ال>ليم ;بد الف:يل ;بد مذ>ود امل  2
  جابر اللطيف ;بد اررف ىامني  3
  الن>يم ;بد ;لوانٍ زابر اميره  4
  ابراهيم زبرى نبيل ايرينٍ  5
  امين ;يد ;زمت ايفت  6
  جنوى احمد جمال ايمان  7
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دعبء نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (2يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 59 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;لٍ ذالم ال>اطٍ ;بد ايمان 1
  محمد خفاجٍ كامل ايمان 2
  ;ثمان احمد خالد ىاي 3
  احمد م>يقل رجاء ىاي 4
  محمد ;يد زناتٍى اي 5
  ;ثمان احمد ذلطان ىاي 6
  احمد رىكري ابو طارق ىاي 7
  حذن محمد فارس ىاي  8
  ر>بان ذليم محمد ىبدري 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عهٗعٛذ عجذ انٕادذ أ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انتذرٚر االثتذائٛخ
 

 61 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلم انذراضٙ/ انفظ
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ابراهيم حذين ابراهيم بذنت 1
  هارم محمد رم:ان تهانٍ 2
  احمد حذن ر>بان حذناء  3
  محمد حذن ;مار حنان  4
  الرذول ;بد فتحٍ محمد حنان  5
  الذالم ;بد ذليمان الرحمن ;بد داليا  6
  رحاتٌ حمدم روريف د;اء  7
  رنودة ايوب ذيد رانيا  8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ
 

 61 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  اذما;يل توفيق محمد رانيا 1
  ابراهيم حزال حمدى رحاب 2
  ذيد ;باس ر>بان رحاب 3
  مقرب ;لٍ <ي:ان رحاب 4
  حذن حذين نزر رحاب 5
  خليل هلل ;بد خليل ر:وى 6
  ;لٍ الباذط ;بد حذن ر<ده 7
  جندى :ى;وي فوزى رنا 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دعبء نطٛفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االثتذائٛخ
 

 62 رلى اجملًٕعخ/
 خظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخانت األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  احمد طى رجب احمد 1
  الباقٍ ;بد ذيد زابر احمد 2
  يوذف اذحق مرزوق اذحق 3
  ال?نٍ ;بد ناجح ذ>د اررف 4
  كامل يوذف هلل ;طا باذم 5
  حنين :يف تاو:روس بطرس 6
  الحكيم ;بد زكٍ اجحن بكر  7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْٕٚذِ يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر 6يذرضخ/ 
 

 63 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  جرجس روقٍ جمال رفيق 1
  راكر اذحاق اذامى روبير 2
  طلبى التواب ;بد ذالمى الرحمن ;بد 3
  احمد محمد ى;طي الهادى ;بد  4
  وهبى فرج يونان مايكل 5
  محمد احمد ارراف محمد  6
7   
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 هٗعٛذ عجذ انٕادذ عأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهًطٗ االثتذائٛخ
 

 64 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانذراضٙ/ انفظم 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد بدوى جمال محمد 1
  ;لٍ ربي= محمد ;ماد محمد 2
  محمدين ;بادى محمد محمد 3
  رزيق هلل رزق هانز هنرى 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 انتعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ 

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُتسح االثتذائٛخ
 

 65 /رلى اجملًٕعخ
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رنودة :ى;وي المذيح ;بد روجينا 1
  ال>ليم ;بد حلمٍ نزر روفيده 2
  حذان ;يد ;لٍ زهراء 3
  احمد محمد احمد زينب 4
  النبٍ ;بد يوذف احمد زينب 5
  ذيف محمد مزطفٍ زينب 6
  المالك ;بد ى;طي المالك ;بد ذاره 7
  كيرلس ;دلٍ منتزر ذالومٌ 8
  مليكٌ كامل ابراهيم ذاميٌ 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / امحذ عهٗ خهفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ادلذرضخيذٚر 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اثُبء انثٕرح 
 

 66 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 انثبنثخ انفرلخ/

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاتٌ <نيمٌ  ابو رجب ذحر 1
  زالح كامل فوزى ذحر  2
  زاخر ;زيز بررى ذلوى  3
  ذطوحٍ حذين طى  ذماء  4
  محمد محمد حذن ذماح  5
  ;لٍ ;مر ;الء ذماح  6
  ;ثمان المجيد ;بد حذن ذمر  7
  محمد حذنٍ مدحت ذمر  8
  محمد محمد جمال ذها  9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اثٕ ثكر انظذٚك
 

 67 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ذيد فتحٍ ذيد ذهيلٌ  1
  جابر رجب اررف ريماء 2
  حمدا محمد خالد ريماء 3
  محمد جم>ى ;يد ريماء 4
  محفوظ توفيق خلف زفاء 5
  مبروك فوزى كمال ;بلٌ  6
  تىحتي هارون فايز ;بير 7
  احمد الحميد ;بد خالف <اده 8
  ايوب اذما;يل احمد فاطمٌ 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ أ.د/ االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ أمحذ عراثٗ
 

 68 رلى اجملًٕعخ/
 خانتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرؤوف ;بد اذما;يل الرحيم ;بد فاطمٌ 1
  ;لٍ محمد الطويل محمد فاطمٌ  2
  احمد الرحمن ;بد فاطمٌ محمد  3
  جرجس وليم خلف فيبٍ  4
  الذيد رلقامٍ النزر ذيف كريمان  5
  >دذ زالح براره مارتينا 6
  ملك فؤاد واقيم مارينا  7
  جرجس جميل ;ادل مرنا 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 69 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاتٌ فهمٍ رحاتى مروه 1
  ذوس زليب ;ادل مريم 2
  الحفيظ ;بد الم>ز ;بد ;ماد هلل منٌ 3
  محمد رحاتى هانٍ هلل منٌ  4
  ر>يب الحميد ;بد ر>يب مٍ 5
  اذحق <بلاير نرأت ميرا 6
  لايرذو ذكٍ رافت ميرنا 7
  خليل ز<لول مجدى ميرنا 8
  اذكندر نارد وليم ميرنا 9

 

 

 

 ٛم انكهٛخ ٔك / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعذ زغهٕل
 

 71 جملًٕعخ/رلى ا
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الحذيب ;بد احمد نادى نادين 1
  محمد منيذٍ خلف ناريمان 2
  طنطاوى حذين نازر نجالء 3
  ودي= اميل هانٍ نرمين 4
  الوهاب ;بد كمال دمحم الهدى نور 5
  رحاتٌ جمال ز<لول نورهان 6
  محمد زبحٍ احمد هاجر 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 انطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعٛذ ثبشب 
 

 71 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الوهاب ;بد الحفيظ ;بد داحم هاجر 1
  محمود محمد جمال هاجر 2
  محمد احمد ر:ٍ هاجر 3
  بكر ابو ;لٍ زابر هاجر 4
  ;مر يونس ;ادل هاجر 5
  الرحيم ;بد هاجر 6
  كامل ذ>د محمد هالٌ  7
  محمد زالح ر>بان هدى 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو عجذ انتٕاةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنش

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 72 خ/رلى اجملًٕع
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الحميد ;بد فؤاد رجب هدير 1
  ;يذٍ ;مر يحيٍ هدير 2
  محمود خيرى ;لٍ هند 3
  مهنٍ مهنٍ هلل ;بد هيام 4
  قالح ;بد محمد النزر ذيف ورده 5
  مهنٍ ;بدالحذيب محمد وفاء 6
  ر>بان اذما;يل ;يد والء 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمحذ عجذ احلبفظاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٔانطالةنشئٌٕ انتعهٛى 

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االثتذائٛخ
 

 73 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. نغخ اجنهٛسٚخ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حربٍ يوذف حربٍ ياذمين 1
  محمد بذيونٍ رم:ان ياذمين 2
  المالك ;بد داوود ذيف ياذمين 3
  اذما;يل ;مر محمد ياذمين 4
  ذليمان ذيد محمد يامنٌ 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمحذ عهٗ خهفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  ضى:اال ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (2يذرضخ/ انتجرٚجٛخ االثتذائٛخ )
 

 74 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد ءاالرثعب انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ  انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد محمد احمد ابتهال 1
  اذكندر روقٍ يوذف ارينٍ 2
  خميس محمد جمال اذراء 3
  ;بودطلبى  ;بود اذراء 4
  محمد حليم احمد اذماء 5
  ;لٍ محمد ثناء اذماء 6
  ;بداللطيف ;لٍ دخال اذماء 7
  ;بدالحميد محمد مزطفٍ اذماء 8
  محمد محمد ;بدال>ال اكرام 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيًٛخ عجذ انمبدر االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ٌٕ انتعهٛى ٔانطالةنشئ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهًطٗ االثتذائٛخ
 

 75 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 دظبد يال اضى انطبنت ثالثٙ و
  احمد مخيمر محمد اكرام 1

  زيدان زيان محمد االء 2

  احمد ;بدالحٍ محمود امانٍ 3

  ;بدال>زيز ;بدالذالم نازر امل 4

  ;بدالحميد ;لٍ ;بدالرحمن امنيٌ  5

  مهنٍ محمد جمال ايمان 6

  مذ>د ذيد زابر ايمان 7

  خليفٌ الذيد ;زام ايمان 8

9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عظبو عجذ انرمحٍى: أ.داالض ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُتسح االثتذائٛخ
 

 76 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رياض فوزى كريم ايناس 1
  ;بدال?نٍ ;بدال>زيز ;بدالنبٍ ايٌ 2
  ;بدالجيد محمد محمد ايٌ  3
  ;بدالاله فؤاد محمد ذمٌب 4
  جريس كامل اذحق تريفينا 5
  ايوب جورج ر:ا جاكلين 6
  احمد توفيق اررف حذناء 7
  محمد يمنٍ جمال داليا 8
  توفيق حميده محمد داليا 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / شًٛبء مجبلاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ/ أ.د االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انُظبو االثتذائٛخ
 

 77 رلى اجملًٕعخ/
 دراضبدانتخظض/ د.أ.  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رامد ذالم ;بدالقادر د;اء 1
  ;لٍ ما:ٍ ;بدالنازر د;اء تقدير 2
  حذن ;لٍ محذن د;اء 3
  زالح كامل ركرى دينا 4
  ميخائيل ايليا ملك را;وث 5
  خليفٌ ;بدالحكيم ربي= رحاب 6
  ;لٍ جمال مزطفٍ رحاب 7
  زكٍ كامل زكٍ ريهام 8
  محمد ;لٍ محمد زينب 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اثُبء انثٕرح
 

 78 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد لطفٍ محمد زينب 1
  احمد كمال احمد ذاره تقدير 2
  يس مذ>د فايز ذالٍ 3
  م?ربٍ رفا;ٍ رم:ان ذماح 4
  ;بدالرحيم زديق محروص ذميٌ  5
  ;بدالحكم محمد ;بدالحميد ذها  6
  فوزى محمد ذهيلى ;الء  7
  ;بدالوهاب ;بدالحميد احمد ريماء 8
9   

 

 

 خ ٔكٛم انكهٛ / عهٗ يمرةاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 79 اجملًٕعخ/رلى 
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  منزور بذيس منزور ريماء 1
  احمد احمد ابراهيم زالحى  2
  حذانين ;بدالحكيم رجب زفاء  3
  اذما;يلى ;طي مجدى ;ائرى 4
  زالح محمود يمابراه ;زه  5
  خليفٌ ;لٍ رم:ان ;زه  6
  مالك زالح ماجد كارولين 7
  هلل رزق رحاتى ;ادل كرذتين  8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عظبو عجذ انرمحٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعذ زغهٕل 
 

 81 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  انطبنت ثالثٙ اضى و

  نخلٌ ذيد ذامح مادونا 1
  ميخائيل جوده زفوت مارينا 2
  طى ربي= مديحٌ محمد 3
  ي>قوب رمزى يوذف مرثا 4
  محمد محمود حنفٍ مروه 5
  محمد كامل وفدى مروه 6
  براى حكيم ;ماد مريان 7
  فهيم محروس اذحق مريم 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضعٕدٖ عجذ انظبْرداالضى: أ. ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1ذرضخ/ كفر ادلُظٕرح )ي
 

 81 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حموده زادق اررف مريم 1
  ;ياد فوزى خلف مريم 2
  حموده زادق اررف مريم 3
  ;ياد فوزى خلف مريم 4
  حموده زادق اررف ريمم 5
  ;ياد فوزى خلف مريم 6
  حموده زادق اررف مريم 7
  لايرذو ذكٍ هانٍ نرمين 8
  ;مران محمود ;مران نذمى 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / دطُبء عجذ انُىباالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: ذرضخيذٚر ادل



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 82 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخفرلخ/ان االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالحفيظ ابراهيم خميس نهال 1
  ;بدالحميد ;بدالموجود كمال نهٍ 2
  ;طيٌ ر>بان رحاتى نورا 3
  ;بدالوهاب ;بدالوهاب زكريا نوره 4
  مهران مالزم نبيل نورهان 5
  ;لٍ محمد ;الء نيره 6
  ;بدالرازق احمد محمد هند 7
  مرذٍ مر;ٍ محمد هيام 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو حمًذ دطٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االثتذائٛخ
 

 83 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بيد وليم اكرام ابراهيم 1
  احمد محمد فرج احمد 2
  ;بدالجيد احمد كذاب احمد 3
  جيد فؤاد ;ادل امجد 4
  ابوبكر ;يد محمد ايمن 5
  كامل كمال ابراهيم تادرس 6
  الطاهر محمد احمد خالد 7
  ;زيز وازف مرزوق رومانٍ 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيبَٗ ٔدٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  الضى:ا ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ عهٗ ثٍ أثٗ طبنت )غرة(
 

 84 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  كامل فهمٍ مالك زموئيل 1
  حذين احمد محمد ;الء 2
  ;بدالتواب احمد ;بدالتواب ;مر 3
  رحاتٌ ر>بان محمد كريم 4
  متٍ فرج رريف مايكل 5
  احمد ;بدالحليم جابر محمد 6
  حذين محمد جابر دمحم 7
  ;لٍ محمود جمال محمد 8
  مخلوف محمد حموده محمد 9

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اُٚبش رشذٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانطال

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ عًر ثٍ اخلطبة
 

 85 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ. دراضبد االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بوده دالمن>م;ب خالد محمد 1
  ;بدالباقٍ ;بدال?نٍ ;مر محمد 2
  محمد ;بدالكريم اررف محمود 3
  ذ>يد جم>ى طى محمود 4
  الذيد ;لٍ جوده مزطفٍ 5
  مرذٍ محمد ناجٍ مزطفٍ 6
  حذن احمد را:ٍ م>اذ 7
  ;بدال?نٍ ابراهيم حماده هرام 8
  حذن ابوزيد ;مر هرام 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ فتذٗداالضى: أ. ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 الجنٛهٛخ االثتذائٛخيذرضخ/ ا
 

 86 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخانفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فهمٍ حنا اررف ابرام 1
  حذانين ى;طي اذما;يل احمد 2
  حافظ ;باس هرام احمد 3
  ;بدالهادى محمد حامد اذالم 4
  حذن محمد ;لٍ اذالم 5
  ;بدالكريم محمد نرأت اررف 6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانطال

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 أكتٕثر  6يذرضخ/ 
 

 87 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حذين حذن هانٍ اثار 1
  امبارك ;طيى نذيم ارين 2
  حذان احمد زكريا اذراء 3
  مزطفٍ فايز ;مر اذراء 4
  ;بدالذمي= ;بدال>زيز محمد اذراء 5
  احمد ;ررى احمد اذماء 6
  محمد الذيد ;بدالجواد اذماء 7
  الدين ;لم ;ويس ;بدالرازق اذماء 8
  ابراهيم خلف مزرى اذماء 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رمحّ اثراْٛىداالضى: أ. ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ضخ/ االخظبص االثتذائٛخيذر
 

 88 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدال?نٍ محمد مزطفٍ اذماء 1
  زالح كامل كمال االء 2
  احمد ;بدال>ظيم ذيد الريماء 3
  لٍ; حذين مذ>د الزفا 4
  ;لٍ ثابت منير امانٍ 5
  محمد محمود جم>ى اميره 6
  ;بدالرحمن زابر حذن اميره 7
  ابراهيم ذ>يد ;ادل اميره 8
  محمود ;بدال>ظيم ;لٍ اميره 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيبَٗ ٔدٛذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 دذ عهٗعٛذ عجذ انٕاأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 89 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلٙ/ انفظم انذراض
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدال>ليم ;بدالظاهر ;بدال>ليم ايات 1
  ;بدالرحيم ديهوم ;لٍ ايثار 2
  يوذف موريس محب ايرينٍ 3
  حذين ;ثمان مزطفٍ ايناس 4
  محمود ;بدالجواد احمد ايى 5
  احمد محمد احمد ايى 6
  ;بدالرحمن فؤاد جمال ايى 7
  احمد محمود رؤوف ايى 8
  محمود فولٍ ذليمان ايى 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ٚبيُخ يمهذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (2يذرضخ/ انتجرٚجٛخ )
 

 91 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدال>ظيم حذن ذمير ايى 1
  محمد مزطفٍ >بانر ايى 2
  هلل جاب حلمٍ طوذن ايى 3
  كامل <ندور محمد ايى 4
  حذن محمد نادى ايى 5
  محمد ;بدال>ظيم محمد بذمى 6
  حذانين محمد اررف بذنت 7
  هارم رف>ت محمد يحٍ تذنيم 8
  محمد أنور ;بدالمولٍ تيذير 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / فًٓٛخ نجٛتاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ٛخيذرضخ/ انسْراء انشًبنٛخ االثتذائ
 

 91 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد خلف احمد جولفدان 1
  حذن ذليمان حذن داليا 2
  ;بدال>ليم حجازى ;نتر داليا 3
  حذن احمد ربي= د;اء 4
  حمدم وردانٍ ;لٍ د;اء 5
  تاو:روس فرنذيس فارس دميانٌ 6
  رفيق كمال مدحت دميانٌ 7
  هلل حفظ زكٍ هلل حفظ دينا 8
  ;بد بررى حنا راحيل 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ايًٛخ عجذ انمبدراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ انطالو االثتذائٛخ )
 

 92 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ خ/انفرل االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  منذٍ ذامٍ امير رانيا 1
  <الٍ اذحق جمال رانيا 2
  ;بدالمالك كامل ;بدالمالك رباب 3
  ليذٍ محمود محمد رباب 4
  محمد ;بدالحفيظ أررف رحاب 5
  أبوحجيل محارب مازج رحمٌ 6
  محمود محمد رم:ان ررا تقدير 7
  مرقس تكال هنٍ ريهام 8
  طو خلف ;زت زهراء 9

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اميبٌ عجذ انفتبحاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 (1يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح )
 

 93 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أحمد حذن ;لٍ زهراء 1
  ;لٍ ;يد ذيد زينب 2
  احمد هارم البدي= ;بد نبزي 3
  ;بدالزبور ;بدال>ظيم محمد زينب 4
  ;بدالرحمن أمين نادى زينب 5
  ;بدالمالك كيرلس رأفت ذاره 6
  محمد الدين بهٍ محمد ذاره 7
  ميخائيل نجيب نازح ذاره 8
  محمد محمد ;بدالرحيم ذالٍ 9

 

 هٛخ ٔكٛم انك / دطُبء عجذ انُىباالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االثتذائٛخ
 

 94 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  <طاس يذٍ ذامٍ ذاندى 1
  دانور منذٍ ممتاز ذاندى 2
  حنين نذيم ناجح ذلفيا 3
  محمد محمد نادى ذلمٍ تقدير 4
  محمد ;بدالحميد مزطفٍ ذمر 5
  ;بدال>زيز محمد محمود ىرادي 6
  خليل ;بده محذن رذا 7
  محمد الدين ;زيز ابراهيم ريماء 8
  قاذم ;بدهلل ;زت ريماء 9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / خذجيخ ضعذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفتخ االثتذائٛخ
 

 95 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 ثبنثخان انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  حماد هارم محمد ريماء 1
  مطاوع ;بدالوكيل مطاوع ريماء 2
  ;بدال?نٍ أنس ربي= زابرين 3
  الذيد حامد ;الء زفيٌ 4
  ;بدالباذط ;بدال>ال ;الء ;ائرٌ  5
  ابراهيم رارد ;يد ;بير 6
  ;بدالمحذن توفيق ناجٍ ;زه 7
  محمد ذ>يد مزطفٍ <اده 8
  ;بدالرريد حلمٍ أنور فاطمٌ  9

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االثتذائٛخ
 

 96 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالجواد ;لٍ احمد فاطمى 1

2 
 مداح نالدي ;زام الزهراء فاطمى

  ;بدهلل

  نوبار ذيد جمال فاطمى 3
  موذٍ توفيق ;لٍ فاطمى 4
  ;بدالحافظ محمد ;ماد فاطمى 5
  احمد ;بدالحكيم محمد فاطمى 6
  محمد ;بدالذتار محمد فاطمى 7
  ;لٍ ;بدال>ليم نرأت فاطمى 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انكرٚىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 تعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ ان

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انُظبو االثتذائٛخ
 

 97 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد محمد خلف لمياء 1
  دميان هرمينا مجدى مارينا 2
  مرقص ;بدالذيد منير ماريٌ  3
  جورجٍ داود جوهر مريانا 4
  ;بدالمالك حكيم جوهر مريم 5
  بهلول ;بدال>زيز ;يذٍ يممر 6
  كامل مكرم كرم مريم 7
  زاخر كمال يذرى مريم 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رشب أشرفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 ى ٔانطالةنشئٌٕ انتعهٛ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ اثُبء انثٕرح 
 

 98 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالمجيد احمد رجب م>تزه 1
  اللطيف ;بد محمد حذنٍ منار 2
  تونٍ ذكٍ محمد منار 3
  محمد أحمد الحذينٍ منٍ 4
  ;بداللطيف ;بدالنبٍ حذن منٍ 5
  ;بدالقادر محمد ;بدالفتاح منٍ 6
  ;بدال?نٍ ما:ٍ محمد محمود مٍ 7
  نجيب جميل نذيم ميرى 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  عجذ انمبدر / أيًٛخاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثٕ ثكر انظذٚك يذرضخ/ ا
 

 99 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد حلمٍ حجاج  ناديى 1
  ذيد طاهر ;اطف ناديى 2
  رزق اذرافيل ميالد نانذٍ 3
  ;ثمان راكر فايز ندا 4
  فرجانٍ ;بدال>زيز هيمابرا ندى 5
  خليل ;بدالحكيم محمد زابر ندى 6
  اذما;يل خلف محمود ندى 7
  احمد رجب جمال نورهان 8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رلٛخ حمًذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ضعٛذ ثبشب
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  انطبنت ثالثٙاضى  و

  موذٍ طلب رجب نورهان  1
  ابراهيم جم>ى ;ادل نورهان  2
  ;بدال>اطٍ ;ربٍ نورهان  3
  ابراهيم ابراهيم ;الء نورهان 4
  حذن ;بدال?نٍ محمد نورهان  5
  طوبيا حنا ميالد نيفين  6
  محمود حذن الدين محٍ هاجر  7
  م;بدالحكي ;بدالحميد مخيمر هاجر  8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االثتذائٛخ
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمود ;ثمان هالى  ;بدالحميد 1
  رفا;ٍ زابر جمال  هبى 2
  أحمد ;بدهلل وفيق هبى  3
  محمد كامل خالد هدى 4
  ;بدالحذيب محمد زاوى هدى 5
  ابوالحذن توفيق ;مارى هدير 6
  ;بداللطيف احمد ابراهيم محمود هدير 7
  الذيد فلمين الذيد هناء 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيُٛخ يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗ/ أ.د االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االثتذائٛخ
 

 112 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;لٍ رحاتى محمود هناء 1
  الرب جاد ;بدالرريد رجب هيام 2
  محمد حذن الحذينٍ وفاء 3
  محمود حذن يحٍ والء 4
  حذن محمد ابراهيم ياذمين 5
  حذن ;لٍ ذمير ياذمين 6
  اذما;يل قاذم كامل والء 7
  ابراهيم حذن ابراهيم هدى 8
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اذلبو حمًذ دطٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انظبحل االثتذائٛخ
 

 113 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ د.أ.عهٕو األثُني انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدال>ال محفوظ ذيد حذام 1
  ال>ليم ;بد ;باس ;وض حماده 2
  ;مار محمد الز?ير محمد زابر 3
  حذين ;بدالجيد محمد ;مر 4
  مهنٍ جوزيف رؤف كيرلس 5
  ;لٍ تقٍ فتحٍ محمد 6
  خليفٌ احمد حذين محمود 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عظبو عجذ انرمحٍاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  :االضى ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ُٚبٚر االعذادٚخ ثُبد 25يذرضخ/
 

 114 رلى اجملًٕعخ/
 4ظض/ رٚبضٛبد+انتخ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد فكرى ;اطف اذراء 1
  خليل حذن محمود اذالم 2
  زابر فاروق ;ادل الزهراء 3
  ;ثمان جمال ;ثمان الهام 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 انكهٛخ  ٔكٛم / ضبرح عًر االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد يذرضخ/ انطبداد االعذادٚخ
 

 115 رلى اجملًٕعخ/
 2انتخظض/ رٚبضٛبد+ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الحليم ;بد محمد خالد اميره 1
  ;لٍ حفظٍ محمد اميره 2
  جرجس توما مجدى انجٍ 3
  محمد محمد جمال ايمان 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْشبو يظطفٗ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/  طّ دطني االعذادٚخ  ثُني
 

 116 رلى اجملًٕعخ/
 4انتخظض/ رٚبضٛبد+ األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;طوان محمد ابراهيم مزطفٍ ابراهيم 1
  ز<يب محمد ;لٍ الذيد احمد 2
  ;ثمان ;لٍ ;ثمان احمد 3
  حذن محمد فرج احمد 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْبنخ حمًٕد االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 هٛى ٔانطالةنشئٌٕ انتع

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ثُبد االعذادٚخ االجنٛهٛخيذرضخ/ 
 

 117 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  النازر ;بد حذين رم:ان بذمٌ  1
  المجيد ;بد ال>زيز ;بد ;امر جهاد 2
  الحكيم ;بد ;زت محمد حنان 3
  حنين حليم مجدى دينا 4
  هلل ;بد ;طيٌ رحاتٌ راندا 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / اثراْٛى عجذ انغىناالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: دلشرف انذاخهٙا
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انفبرٔق االعذادٚخ ثُني
 

 118 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد اخلًٛص ألضجٕعٙ/انٕٛو ا

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مزيد ابراهيم احمد خالد 1
  احمد حذن مزطفٍ الرحمن ;بد 2
  يوذف حنا زموئيل المذيح ;بد 3
  المذيح ;بد كامل ;يد المذيح ;بد 4
  ابراهيم احمد خالد ;مر 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ايبل جبثراالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُبد
 

 119 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;ياد ميخائيل اررف ذاره 1
  محمد الحكيم ;بد محمد ذ>اد 2
  ;ثمان احمد الذ>ود ابو اءزف  3
  ;لٍ ذامٍ جمال فاطمٌ 4
  الرازق ;بد م>بد محمود فاطمٌ  5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم أينياالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 تت ٔكٛم انكهٛخيك
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/  االلجبط االعذادٚخ ثُني
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  ى انطبنت ثالثٙاض و

  ;ازر فاروق اررف ماركو 1
  خلف حذين ذ>د محمد 2
  حذن زالح ذيد محمد 3
  ذيد محمود ذيد محمد 4
  هلل ;بد محمد هلل ;بد محمد 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ رثٛعاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ٙادلشرف انذاخه
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ َبطف االعذادٚخ  ثُني
 

 111 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد االدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;مر محمد ;مر محمد 1
  ابراهيم الباب فتح فاروق محمد 2
  الذيد جوده الذيد محمود 3
  ;يد التواب ;بد منزور م>تز 4
  كامل كمال النزر ابو مينا 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د اخلبرجٙ ادلشرف
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االعذادٚخ 
 

 112 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  موذٍ محمود احمد مها 1
  الحميد ;بد التواب ;بد مدحت مٍ 2
  ;طيٌ هلل ;بد زالح ناهد 3
  زناتٍ ;ثمان خيرى محمد نجوى 4
  حذن محمد حذن ندا  5
  الرحمن ;بد الباقٍ ;بد نذمٌ ذيد  6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ْشبو يظطفٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 

 ٛم انكهٛخيكتت ٔك
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح ثُبد
 

 113 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ رٚبضٛبد اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  ثٙاضى انطبنت ثال و

  محمد ما:ٍ احمد نهال 1
  بركات ناف= مزطفٍ نورهان 2
  م>بد فوزى زين هاجر 3
  الن>يم ;بد فنجرى نجاح هاجر 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ شذبتّ االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 جذ انٕادذ عهٗعٛذ عأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُبد
 

 114 رلى اجملًٕعخ/
 +انتخظض/ رٚبضٛبد  األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الحليم ;بد احمد رم:ان امال 1
  حذن الحميد ;بد ;نتر ايمان 2
  ;يذٍ ذليمان ;يذٍ ايمان 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / َٓٗ شعجبٌاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٔانطالةنشئٌٕ انتعهٛى 

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب االعذادٚخ ثُبد
 

 115 رلى اجملًٕعخ/
 + رٚبضٛبدانتخظض/  األدذ  انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الرحمن ;بد حذن خيرى مروه 1
  توفيق محمد مزطفٍ محمد مروه 2
  حنا رمزى ابراهيم مريم  3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضبرح عًرأ.داالضى:  ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 االحتبد االعذادٚخ ثُني يذرضخ/
 

 116 رلى اجملًٕعخ/
 + رٚبضٛبدانتخظض/  األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;لوانٍ ال>زيز ;بد ذالم انس 1
  ;زيز جابر ;ادل يوذف 2
  بدوى دذوقٍ محمد ;مر 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االلجبط االعذادٚخ ثُني
 

 117 رلى اجملًٕعخ/
 + رٚبضٛبدانتخظض/  اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  مرقص ذالمٌ ;ادل ايهاب 1
  محمد احمد ;الء ايهاب 2
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُني
 

 118 رلى اجملًٕعخ/
 7انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ناجٍ امجد احمد 1
  ;بدال?نٍ محمد وفدى ;لٍ 2
  ر>راوى محمود ناجح مزطفٍ 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

11   
 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أمسبء َٕٚصاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انرٚبضٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 119 رلى اجملًٕعخ/
 1انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالموجود ;بدالاله ذانينح اروى 1
  موريس فوزى كمال اذتير 2
  محمد الدين زالح محمد احمد اذراء 3
  أحمد محمد ;بدالرحيم اذراء 4
  ;بدالحكيم فتحٍ ;زت اذراء 5
  ;ابد روكت احمد اذماء 6
  احمد الذيد جمال االء 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 ٌ انتعهٛى ٔانطالةنشئٕ

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُبد
 

 121 ًٕعخ/رلى اجمل
 2انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمود ;بدهلل ر>بان االء 1
  محمد ;بدالوهاب ;رفات االء 2
  ;لٍ ربي= محمد االء  3
  ;باس طلبى أبوبكر الريماء 4
  ابراهيم ذباق ر:ا الريماء 5
  طى احمد خلف امل 6
  ;يد محمد ;بدالحميد امنيٌ  7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رمحّ اثراْٛىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 انطالةنشئٌٕ انتعهٛى ٔ

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انطالو االعذادٚخ ثُبد
 

 121 رلى اجملًٕعخ/
 3انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  موذٍ ذ>د مجدى اميره 1
  ;مر يونس محمد انوار 2
  جرجس فوزى ذ>د ايرينٍ 3
  محمد محمود ذيد ايمان 4
  ;بدالرازق ;لٍ ر>بان ايمان 5
  حذن حلمٍ جالل ايٌ  6
  ابراهيم ظهران ايٌ طٌ  7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / خذجيخ ضعذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 الةنشئٌٕ انتعهٛى ٔانط

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ادلُٛب االعذادٚخ ثُبد
 

 122 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انكًٛٛبء االرثعبء ٕٛو األضجٕعٙ/ان

 3انثبنثخ+ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  تونٍ ;بدهلل ايٌ محمد 1
  محمود محمد احمد جهاد 2
  حذن رحاتى محمد داليا 3
  ;بدال>ليم احمد ;بدال>ليم د;اء 4
  احمد ذويلم محمد د;اء 5
  حذين ذليم متولٍ رنا 6
  ابراهيم احمد خالد رندا 7
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / إُٚبش رشذٖاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االعذادٚخ
 

 123 رلى اجملًٕعخ/
 1انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  زادق محمد ;يد زهره 1
  داخلٍ محمد ;لٍ ذاره 2
  ;بدالحكيم ;بدالحميد ;بدالتواب ذحر 3
  طلب حذن زالح ذماح 4
  محمد زالح ذيد ذمر 5
  خ:ر خ:ر ;طا رروق 6
  احمد محمد محفوظ زابرين  7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / أيم فبرٔقاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح ثُبد
 

 124 رلى اجملًٕعخ/
 4انكًٛٛبء+انتخظض/  االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;بدالحافظ محرم بدر فاطمٌ 1
  أحمد ;لٍ أبوال>باس لمياء 2
  رياض ممدوح هرام مادونا 3
  موذٍ ;بدالبدي= اذامى مروه  4
  ;بدالمن>م ;بدال>ظيم رحاتى مروه 5
  زكٍ فوزى ممدوح مريم 6
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / انسْراء خهٛم االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ مجبل اثٕ دهٛمخ ثُني
 

 125 رلى اجملًٕعخ/
 3انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ماهر نجاح خالد منار 1
  احمد محمد ميرت:ٍ مياده 2
  ذ>يد كامل ذالم رميا 3
  برارة رحاتى تيتو ميرنا 4
  جاب مزارع رمزى ميرنا 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / َبْذ عجذ انراضٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 ٛم انكهٛخيكتت ٔك
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االعذادٚخ
 

 126 رلى اجملًٕعخ/
 4انتخظض/ انكًٛٛبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  نت ثالثٙاضى انطب و

  بركى فتحٍ ;ادل ميرنا 1
  ذليم أبوالذ>د جم>ى هدى 2
  ;بدالحكيم رحاتى تونٍ هدير 3
  محمد محمود نازر هدير 4
  حذن فهمٍ حذن وفاء 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انكرٚى االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ف انذاخهٙادلشر
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ طّ دطني االعذادٚخ ثُني
 

 127 رلى اجملًٕعخ/
 2انتخظض/ انفٛسٚبء+ األرثعبء ٕعٙ/انٕٛو األضج

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ذرور محمد ذ>يد احمد 1
  حذن ال>ظيم ;بد ذيد احمد 2
  ;بدالحكم ;بدالفتاح ذمير محمد 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  طت انُىب/ خهٛفّ داالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 بٚر االعذادٚخ ثُبدُٚ 25يذرضخ/ 
 

 128 رلى اجملًٕعخ/
 4انتخظض/ انفٛسٚبء+ االرثعبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;ثمان حذانين ايى ;مر 1
  ابراهيم ;بدالفتاح موذٍ زينب 2
  الجواد ;بد ;بدالاله محمد ذهام 3

4 
 ;بد المجيد ;بد فٍمزط ريماء 

  ال>زيز

  محمد محمود ال>زيز ;بد هاجر 5
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / عال كٛالَٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 تعهٛى ٔانطالةنشئٌٕ ان

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ َبطف االعذادٚخ ثُني
 

 129 رلى اجملًٕعخ/
 2انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ+ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

  يالدظبد اضى انطبنت ثالثٙ و

  حذنين القادر ;بد رريف احمد 1
  داوبى ;ازر اررف ذيمون 2
  ;بدال>زيز ذ>د حذن ;بدهلل 3
  احمد ابراهيم ;بدالمن>م محمد 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عجذ انٕادذ عهٗ عٛذأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 ُٚبٚراالعذادٚخ ثُبد 25يذرضخ/ 
 

 131 رلى اجملًٕعخ/
 نٕجٗانتخظض/ انجٕٛ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;مر أحمد ;الء اذراء 1
  محمود رياض زالح اذالم 2
  ;ويس أحمد توحيد اذماء  3
  ذيد فر<لٍ ذيد اذماء 4
  محمد ال>ظيم ;بد ;اطف اذماء 5
  محمد أحمد محمد اذماء 6
  حنا توفيق ذمير امانٍ 7
  حذن الكريم جاد هلل خلف اميره 8
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / فًٓٛخ نجٛتاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ االجنٛهٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 131 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  أيوب الزبور ;بد ;لٍ اميره 1
  ذاويرس قزمان مجدى نجٍا 2
  لبيب ثابت نادى اوجنيى 3
  محمد كمال الذيد ايى 4
  زكً فهمٍ خالد ايى 5
  ;لً محمد رم:ان ايى 6
  ;لً إبراهيم ياذين ت?ريد 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ احلٗاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  :االضى ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ احلذٚثخ االعذادٚخ ثُبد
 

 132 رلى اجملًٕعخ/
 ظض/ انجٕٛنٕجٗانتخ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  الدين وحيد محمد نادى حذناء 1
  رزق رنوده ;ادل رانا 2
  الرحمن ;بد محمد خالد رحاب 3
  النبً ;بد حذن ;اطف رحاب 4
  محمود ;لٍ نازر رحاب 5
  توفيق رارد رأفت روجينا 6
  ذيد محمد النجا بوا ذاره 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ٚبيُخ يمهذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انرٚبضٛخ االعذادٚخ ثُبد
 

 133 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  رحاتى خلف رردى ;اطف ذاره 1
  اذحق جرجس صالقم رؤوف ذماح 2
  هلل ;بد محمد ;امر ذهيلى 3
  الجابر ;بد منير ;لٍ ذهيلى 4
  محمد الباقٍ ;بد بل>وط ريماء 5
  ال>ال ;بد الذيد فتحٍ ريماء 6
  مخيمر محمد أررف زابرين 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  ضى:اال ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ ديبرٚص االعذادٚخ
 

 134 رلى اجملًٕعخ/
 / انجٕٛنٕجٗانتخظض اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  محمد ;بدال>ظيم خالد ;بير 1
  حبيب محفوظ ميالد فيبٍ 2
  قلينٍ اذحق مجدى كرذتين 3
  رفيق حليم ;اطف لليان 4
  ;طيٌ ذالم فرج ليلٍ 5
  حنا حبيب جمال مارلين 6
  ذٍمو ;بده نبيل مارى 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / حمًذ عجذ انكرٚىاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ شهىب االعذادٚخ
 

 135 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  فهمٍ بررى انور مارينا 1
  لملوم محمد طارق ماهيتاب 2
  ;بدالحليم محمد طا; مروه 3
  جيد حبيب مجدى مريان 4
  ;لٍ محمد :احٍ منار  5
  ;باس ذ>د حماده مها  6
  كامل مزطفٍ محمد مها  7
  محمد بيومٍ حذن مٍ  8
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / خذجيخ ضعذاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 انٕادذ عهٗعٛذ عجذ أ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح ثُبد
 

 136 رلى اجملًٕعخ/
 انتخظض/ انجٕٛنٕجٗ اخلًٛص انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلم انذراضٙ/ انفظ
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;ثمان الباب فتح ;زت مٍ 1
  زكٍ جونٍ مراد ميرنا 2
  محمد ;بدالقادر اذما;يل هاجر 3
  محمد ;يذٍ ر>بان هاجر 4
  كامل فهمٍ ;وض هدى 5
  محمد محمد ذ>د هناء 6
  راكر برير فايز يوذتينا 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / رشب أشرفاالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انُٛم انذٔنٛخ االثتذائٛخ
 

 137 رلى اجملًٕعخ/
 Eانتخظض/ د.أ. عهٕو  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/

 االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 انثبنثخ انفرلخ/

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ثكرٖ انذٍٚ َٕر حمًذ طبرق امحذ 1

  يٛخبئٛم دكٛى يٛشٛم ثٛشٕٖ 2

  حمًذ اثراھٛى ذانردٛىعج رَب 3

4   
5   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االثتذائٛخ
 

 138 رلى اجملًٕعخ/
 Eانتخظض/ د.أ. عهٕو  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ;لٍ مزطفٍ ;الء دينا 1

  محمد ;لٍ ;مران رفيده  2

  توفيق الخالد محمد توفيق بذمى 3

  ;ياد ;ايد ايمن ذاندى 4

  محمد ;بدالحميد اررف ذلمٍ 5

  ;لٍ محمد رجب ذلمٍ 6

  محمد مزطفٍ محمد <اده 7
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / ضذر َجٛماالضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 ادذ عهٗعٛذ عجذ انٕأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 

 

 

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ كفر ادلُظٕرح نهغبد
 

 139 رلى اجملًٕعخ/
 Eانتخظض/ د.أ. عهٕو  انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلنفظم انذراضٙ/ ا
 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  بواقيم ولذن زبرى ماجد 1

  حلمٍ ;لٍ احمد مروه  2

  نزرالدين محمد محذن منٍ  3

  حنا محفوظ ماجد ميريت  4

  حافظ مزطفٍ حذين نذرين  5

6 
 محمد ;امر ;بدالحكيم هدى 

  ;بدال>زيز
 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د شرف اخلبرجٙادل
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 

 

 



 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االثتذائٛخ
 

 141 رلى اجملًٕعخ/
 Eانتخظض/ د.أ.عهٕو   انثالثبء انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  عاٌد محمود محمد احمد 1
  عبدالقادر عبدالبر لطفى امانى 2
  عبدهلل صابر مندى آٌة  3
  على محمود عبدهلل دٌنا 4
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انُٛم انذٔنٛخ االعذادٚخ
 

 141 رلى اجملًٕعخ/
 Eانتخظض/ رٚبضٛبد  األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/

 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 
 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  ضبيٗ يالن طذلٗ 1

  ثٛشٕٖ ٚعمٕة جرجص 2

  حمًذ رجت فًٓٗ 3
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / يظطفٗ خهٛم االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ



 

 

 

 

 

 يكتت ٔكٛم انكهٛخ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

  

 
 
 

Faculty of Education 
Vice Dean for Education 

 and Student Affairs Office 

 

 

 يذرضخ/ انهغبد االعذادٚخ
 

 142 رلى اجملًٕعخ/
 E رٚبضٛبدانتخظض/  األدذ انٕٛو األضجٕعٙ/
 انثبنثخ انفرلخ/ االٔلانفظم انذراضٙ/ 

 

 يالدظبد  اضى انطبنت ثالثٙ و

  آٚخ َجٛم ضعذ عجذ انغىن  1

  كرنص جٕرجٗ كرنص  ضبىل 2

  عجذ انرمحٍ حمًذ عجذ انردٛى  3

  يبٚكم اَطَٕٗ عبدل شفٛك  4

  حمًذ محذٖ حمًذ جالل  5
6   
7   
8   
9   

 

 ٔكٛم انكهٛخ  / االضى: أ.د ادلشرف اخلبرجٙ
 نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

 عٛذ عجذ انٕادذ عهٗأ.د/  االضى: ادلشرف انذاخهٙ
 االضى: يذٚر ادلذرضخ

 


