
 6102/ 6102للعام الجامعى 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 آٌه مفٌد محمود حسن كبشه 0

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10102١٦١٠١0 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه 

 اسماء فإاد محمد محمد المرسى 6

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 2٩٠٠1١1 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -كفر عالم 

 اٌمان حسب النبى مصطفى مشرف ٦

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10112٩66١١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه 

 رٌهام امٌن محمد صقر ٠

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 2٠١6١٠2 شارع الجوفار -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

 ى عبدالملكمروه عالءالدٌن فتح ٩

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

الدور  6مساكن عمر أفندى مدخل  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

 ٌولٌو 6٦ش -الخامس 
2٩112٦6 

 مروه منتصر عبدالمقصود محمد 2

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1011١١٠٩٩٦٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت الصارم 

 نورا رضى ابوبكر الشربٌنى 2

جداً مع جٌد 

مرتبة 

 الشرف

 -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر 

 Deyarb El khodar - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩12٩٦1١١٩ 

 نورا ٌحٌى محمود المرسى ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١016١6٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت عوام 

 بدالحقهدٌر هانئ امٌن ع ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 106١٩١6١٦21 الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌرس 

 2١٩1010 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  جٌد جداً  آالء محمد محمد مصطفى 01

 جٌد جداً  آمال ٌاسٌن على ٌاسٌن 00

منشؤة صبرى ابو  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 - Monshaat Sabry Abo Alam|هلٌةالدق -تمى االمدٌد  -علم 

Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

101١٩٦٩١00٠ 

 101١1١١106١ عزٌة كرم -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -شبرا سندى  جٌد جداً  آٌه صالح عوض محمد 06

 ) قاعدة بٌانات الخرٌجٌن(



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10120١01٠2٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرما  جٌد جداً  آٌه مصطفى مصطفى شعبان 0٦

 101١6٩٠0٠6٦ السٌد محمد -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -ابو جالل  جٌد جداً  عمر خلف احمداحمد  0٠

 100٠2١222٠١ الدقهلٌة -مركز اجا  -البٌلوق  جٌد جداً  احمد مجدى عبدالعزٌز ابراهٌم 0٩

 1012١2٩0010 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبرا سندى  جٌد جداً  اسراء احمد على السٌد على 02

 1012٩6١62٦2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بلجاى  جٌد جداً  اسراء السٌد عبدالسمٌع محرم 02

 101101226١٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  جٌد جداً  اسراء عمر المتولى ابو المعاطى 0١

 1٩12٠١0١١١ شارع عرابى بحرى -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  جٌد جداً  اسراء محمد احمد بدوى 0١

 602٠٦2٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الخٌارٌه  جٌد جداً  اسراء محمد محمد الشحات ابوعٌد 61

 10101١٦٩٦1٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبرا قباله  جٌد جداً  اسماء ابو العطا عبدالفتاح السٌد 60

 جٌد جداً  اسماء السٌد محمود محمد عجٌز 66
بجوار فرن ابو سكندر شارع الجامع  - الدقهلٌة -مركز منٌة النصر 

 الكبٌر
1٩12٠١٠١06 

 101666٦١222 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  جٌد جداً  اسماء عبدالنعٌم عبده محمد حمٌد 6٦

 106١2٩021٦0 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -كفر الغنامه  جٌد جداً  البدرى شكرى السٌد ابراهٌم 6٠

 1011٦66٦0١١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  جٌد جداً  لعزٌزالشٌماء محمود عثمان عبدا 6٩

 جٌد جداً  امل جمال خلٌفه متولى 62

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1011٠2٠١٦٩1 

 1010٦2101٩٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  جٌد جداً  الطحانامٌر محمد محمد احمد  62

 1012١٩٠6٠2٩ الدقهلٌة -نبروه  -تٌره  جٌد جداً  اٌمان عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر 6١

6١ 
اٌمان عبدالناصر عبدالحى ابوالمندور 

 شتا
 1٩16١٦2٠62 بجوار مسجد الهدى -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -الطٌبه  جٌد جداً 

 1٩16٠10١02 شارع الجمهورٌة امام مدرسة الصناٌع -الدقهلٌة  -نبروه  جٌد جداً  خلود محمد رمضان السٌد الحمادى ٦1

 2١٦06٠0 ارض النادى شارع ابراهٌم اباظه -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  جٌد جداً  دنٌا اسامه السٌد محمد عبدالقادر خشبه ٦0

 1012٠16١2٠6 ش سلٌمان تقاطع الكفراوي -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  د جداً جٌ زغلول حسن محمد مختار رضوان ٦6

 1٩16٠12١٩2 ش البحر خلف مدرسة اشرف جاوٌش الثانوٌة -الدقهلٌة  -نبروه  جٌد جداً  زٌنب رشدى السعٌد عبدالهادى موسى ٦٦

 1016٦02١١٩٠ لٌةالدقه -مركز المنصورة  -الخٌارٌه  جٌد جداً  ساره عبدالمقصود المتولى عبده ٦٠

 1٩1222026٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر طنبول الجدٌد  جٌد جداً  ساره عزت على المرسى ٦٩



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١262١١١٦ ش زٌن العابدٌن -الدقهلٌة  -مركز اجا  جٌد جداً  ساره نصر احمد فوده ٌونس ٦2

 1062٠2١٩١1١ السحاروة - الدقهلٌة -مركز المنزله  جٌد جداً  سماح طلعت محمد المرسى عثمان ٦2

 
 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة العربٌة لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1012١626١٠٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الدولتلى  جٌد جداً  شٌماء عبدهللا السٌد الدكرورى ٦١

 جٌد جداً  شٌماء محمد السٌد محمد ابراهٌم صحٌفه ٦١
ش المركز امام صٌدلٌة سمٌر  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

 عوضٌن
2٠١٩0١0 

 10100٠١٩2٩2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -العزبة الحمراء  جٌد جداً  شرف عزت محمد ابراهٌمصفا ا ٠1

 1011١٦١6١٦6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر الروك  جٌد جداً  عزه كامل عبدهللا السٌد ٠0

 10166١1٠١2١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الخضٌرى  جٌد جداً  فاٌقه عطوه عبدالرشٌد رمضان ٠6

 101١٦٠2١٦٦١ شارع حمد عزالدٌن بجوار مسجد السالم -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  جٌد جداً  محمد السعٌد الشحات محمد عٌد ٠٦

 جٌد جداً  منار عزت عٌد حسن ٠٠

 -تمى االمدٌد  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

-Abo dawood - Temai Al Amdeed - El|الدقهلٌة

Dakahlia 

101026٩٠٩٦٠ 

 101١٠٦660٠2 خلف كلٌة التربٌه النوعٌة -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  جٌد جداً  منار محمد عبده المرسى محمد شهده ٠٩

 2١٩٦٩٠6 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفراالمٌر عبدهللا بن سالم  جٌد جداً  مٌاده محمود معوض احمد ٠2

 101١٦١١0١20 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره الجدٌد  جٌد جداً  مٌار عبدهللا محمد عبدهللا ٠2

 101١١0١٠1٦٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  جٌد جداً  نادٌه لطفى عبدالغفار ابراهٌم ٠١

 1٩122٩1٩2٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  جٌد جداً  ندى ناصف محمد مصطفى ابوالعز ٠١

 101١٠1١1٦01 ش عبداللطٌف حماده -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  جٌد جداً  نهى السٌد محمد شحاته صقر ٩1



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٩10026 شارع الجمعٌة الزراعٌه -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  جٌد جداً  نور رضا محمد سلٌمان ٌونس ٩0

 1016٦22٩١2٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو داود السباخ  جٌد جداً  نورا على توفٌق العدوى ٩6

 101١١٠١0٦٩١ عزبه فركوح -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ظفر  جٌد جداً  نوره سلطان محمد فرج ٩٦

 جٌد جداً  هبه محمد سعد السٌد زٌن الدٌن ٩٠
ش عماد فتحى ش 02 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 المصرف
1٩16٦٩6١62 

 1062٩١٦٦022 الدقهلٌة -لقاس مركز ب -المعصره  جٌد جداً  هند السٌد احمد على الدنبوقى ٩٩

 10112611220 المحفوظة -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  جٌد جداً  هند ممدوح مسعد محمود ٩2

 10122٩٦٩٦20 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد آالء صالح بكر السٌد عبدالغفار ٩2

 //جٌد آالء هانئ طه ابراهٌم عٌسى ٩١
ش وصفى شلبى خلف 0٠ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 مدإسة ابوالنجا الصناعٌة
100٠11١0616 

 1010١١٦1٩٩2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد آمال عبدالمجٌد محمد عبدالمجٌد ٩١

 10120١2٩0٦6 ش احمد بن حنبل -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد آٌات عبدالهادى عبدالرحمن الشناوى 21

 6٦2٠0١٩ شارع السباعى من الترعه 6٠ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد م الدسوقى السٌد البهنسىآٌه ابراهٌ 20

 101122٠02٠٠ ترعة غنٌم -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -ترعة غنٌم  //جٌد آٌه ابراهٌم السٌد عبدالعزٌز زاٌد 26

 1066٠6١٩٩٠1 لٌةالدقه -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد آٌه احمد عبدالمحسن العزٌرى 2٦

 1٩1221٦22٦ شارع ارض صقر -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد آٌه اشرف المهدى المهدى عبدالعال 2٠

 61٦2221 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد آٌه الحسٌنى عوض السٌد ابو العز 2٩

 101122١2١٩٩ هلٌةالدق -مركز المنصورة  -بلجاى  //جٌد آٌه السٌد عبدالغنى محمد عمران 22

 106١١2٦2٩٩٠ ش عثمان بن عفان بحً السالم -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد آٌه خلٌل خلٌل شهٌب 22

 1٩12٦١21٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة األخوة  //جٌد آٌه فتحى احمد محمود علوان 2١

 //جٌد آٌه محمد ابراهٌم ابراهٌم القبابى 2١
ش ثروت امام مجمع  -الدقهلٌة  - اول المنصورة -سندوب 

 المدارس
1٩16٦26222 

 22201١١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر طنبول القدٌم  //جٌد آٌه محمد ابراهٌم محمد حسانٌن 21

 10100٦٠00١٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الدماٌره  //جٌد آٌه محمد احمد احمد محمد 20

 //جٌد آٌه محمود حمدى محمود محمد 26
شارع  -تقسٌم المعلمٌن  -شارع البحر  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 سلٌمان خاطر
1011020١2٠1 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١6٩٦06١١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -منشؤة عبد القادر  //جٌد احمد عٌسى ابوالعنٌن محمد 2٦

 101١١٦0٠١١٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -البالقسه  //جٌد احمد مجدى السعٌد عبدالغنى 2٠

  

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة العربٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م

 10062٦٠١22 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت الحلوج  //جٌد اسراء العربى محمد ابوالنصر عبدربه 2٩

 //جٌد اسراء خلٌل عثمان خلٌل فوده 22
شارع  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -عزبة صقر 

 السروى
1٩122١٩0١١ 

 1012٠٩٦٩١٠0 الدقهلٌة -نبالوٌن مركز الس -غزالة  //جٌد اسراء صابر محمد ابراهٌم 22

 1٩12٠١١٠١6 شارع المهندس -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  //جٌد اسراء منصور محمد اسماعٌل عجٌزه 2١

 1٩12٩٦622٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  //جٌد اسالم محمد محمود المتولى 2١

 1٩160٩6٩٠٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -ة منٌه محلة دمن //جٌد اسماء السٌد محمد شبانه جنٌنه ١1

 101١١٦٠2220 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -المخزن  //جٌد اسماء حماده رمضان عبده ١0

 101006٠0٦21 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -كفر الغول  //جٌد اسماء رضا ٌونس ابو العطا ١6

 1016٩2٩0١20 عزبة العمدة -الدقهلٌة  -ركز شربٌن م -كفر األطرش  //جٌد اسماء عبدالحكٌم اسماعٌل السٌد ١٦

 1012٩2١١٩6٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //جٌد اسماء على عبد النعٌم اللٌثى ١٠

 101١٦21١٦١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد اسماء فاٌق عبدهللا البحقٌرى ١٩

 //جٌد اسماء محمد المهدى سالم ١2
الفردوس امام مجمع  -الدقهلٌة  -ورة اول المنص

 26الفردوس عماره 
1٩16٦٠١661 

 101١٦2٠٩١٦٦ ش ابو العطا -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد اسماء محمد مصطفى محمد عبد ربه ١2



 التلٌفون لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م

 1011٩٠٩٩21١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  //جٌد الشٌماء طارق صالح احمد محمد ١١

 10101١١١6٩2 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ظفر  //جٌد بد هللا ٌوسفالشٌماء محمد الهادى ع ١١

 1٩16٦٩12١١ ١شقة  0١الفردإس عمارخ  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد امانى اسعد محمد عبدالفتاح ١1

 1060١٦١2٦6 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد امانى السعٌد عبدالمحسن صالح محمد ١0

 1010٩1١0610 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الشوامى  //جٌد محمد محمود السٌد عبدالعالامانى  ١6

 //جٌد امل ابوبكر عبدالعزٌز جبل ١٦
ش  -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  -مٌت مرجا سلسٌل 

 المحطه
10122٩١2611 

 10120١2٠١١١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -السمارة  //جٌد امل جمعه محمد احمد ١٠

 //جٌد ل كرٌم محمد محمدام ١٩
عزبه محمد  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داوود السباخ 

 مصطفى
1010١1٩0٦6٩ 

 //جٌد امل محمد السٌد خاطر ١2
 Bany|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

Ebeid - El-Dakahlia 
101١66٦٩١٠2 

 10002١٩0٠٦1 الدقهلٌة -اجا  مركز -الدٌر  //جٌد امٌره حمدٌن عبده العٌسوى عبده ١2

 1٩12٩٦161٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  //جٌد امٌره محمد الشربٌنى احمد محمد الجوهرى ١١

 1012٩6٩00٠١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -منشؤة السالم  //جٌد امٌره محمد غالب متولى ١١

 101١106٩٩1٩ تقسٌم بهاء ش ابو بكر الصدٌق -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد امٌره محمد نجٌب السعٌد الدرٌنى 011

 1010٩21١6٦٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  //جٌد امٌنه وهدان حجاج وهدان محمد 010

 1٩122٦1١22 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -دٌو الوسطى  //جٌد اٌمان جالل ابراهٌم موسى 016

 1011261١1٦1 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الحاج شربٌنى  //جٌد اٌمان عبدالعزٌز محمد فرج 01٦

 //جٌد اٌمان على احمد احمد جمعه 01٠
بجوار  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -البجالت 

 المستشفى
2٩١61١6 

 10660٦٦22١٠ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  //جٌد اٌمان فتحى السٌد محمد عبدالعزٌز 01٩

 10122١26٠٩١ ش زٌن العابدٌن -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد محمد احمد الهاللى بسمه اشرف 012

 2٠١1216 الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد بسمه لطفى عبد النبى احمد ٌسن 012

 //جٌد بسمه ناصر صالحٌن محمد صالح 01١
منشٌة المصطفى ش قشوع  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 6منزل رقم 
1012٩60٠06١ 

 1011١١٩02٩٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  //جٌد تغرٌد ابراهٌم محمد عوض 01١



 التلٌفون لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م

 101266١٠٩٠1 بجوار السجل المدنى -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  //جٌد حنان حسن صبحى حسن المرسى 001

 //جٌد حنان منتصر الحسٌنى محمد حسن 000
د المطلب ش حمزة بن عب -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 امتداد ش احمد ماهر
1٩1660١١٠1 

  

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة العربٌة لدرجة

 (٠ ) 

 6102/06/1١ات فً مركز تقنٌة االتصاالت والمعلوم -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1011٦١2١١٠١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الهاللى  //جٌد دنٌا حسن السٌد عبدهللا على الهاللى 006

 //جٌد رانا محمد رضا احمد محمد 00٦
ش معهد الفتٌات  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 0٩االزهرى رقم
100٩06٦٩١٩١ 

 10122١6٦١1٠ ش مٌت الصارم ٩ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  //جٌد رانٌا ولٌد محمد منصور 00٠

 1066١٠626 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد رضوى محمد لطفى سٌد احمد االمٌر 00٩

 أرض الشونة شارع ٌونس - الدقهلٌة -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد رغده جمال فوده مجاهد 002
 

 106١2161١٦٩ شارع المسبك طرٌق بلقاس ٠0 -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد رقٌه جمال محمد على 002

 6٩٦٠12٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -األورمان  //جٌد رنا اٌمن محمد حسن حسن مرسال 00١

 //جٌد رنا محمد رزق ابراهٌم جمال الدٌن 00١
ش الحداد خلف  -الدقهلٌة  -منصورة ثان ال -سٌدى ٌونس 

 البوصته
1011٦٩٩0١62 

 101266٦٠1٩0 الدقهلٌة -مركز اجا  -سماحه  //جٌد روفٌده عبداللطٌف السٌد علٌوه 061

 1010٦١1١٩٠6 ش السوق العمومى -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد روقٌه عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز 060

 1٩12٠١٠٠٠2 ش القناٌه الكبٌرة -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //دجٌ رٌم حامد الرفاعى شعٌب 066

 1010166١261 الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  //جٌد رٌم محمود سامى عزت محمد فاٌد 06٦

 101١622١2٦1 الدقهلٌة -مركز اجا  -شبراوٌش  //جٌد رٌهام الحسٌنى محمد الحسٌنى عسكر 06٠



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٩٠2١٩1 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -كفر أبو ذكرى  //جٌد نافع نافعرٌهام السٌد السٌد  06٩

 101١١١26١20 ش البحر -الغربٌه  -مركز سمنود  //جٌد رٌهام ضٌاء مصطفى مشالى 062

 10112١٩6110 بجوار المحلج -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد زٌنب عادل على محمد 062

 101١١٠2١١١٠ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -منشؤة السالم  //جٌد لسٌدزٌنب موسى ابوبكر ا 06١

 2٠٦٠٦٦6 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -القباب الكبرى  //جٌد ساره عاطف ابراهٌم عبدالحمٌد 06١

 //جٌد ساره على حسٌن على 0٦1
ش شعبان عزت أمام كلٌة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات 

 06الدراسات منزل رقم 
101116٦22٦2 

 1006222212٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت خٌرون  //جٌد ساره فاٌز احمد احمد خلٌل 0٦0

 1011٩٩62١00 ش الثانوٌة ١١طرٌق بلقاس منزل رقم  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد ساره محمد بدر حسن خلٌفه 0٦6

 //جٌد ساره محمد عبدالعظٌم عبدالرحمن 0٦٦

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -السنبالوٌن  مركز -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1011220١1١١ 

 10161٠22٦26 ش المعهد الدٌنى -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  //جٌد ساره محمد على على ابو لٌله 0٦٠

 106١٦١١26١1 طرٌق دمٌاط -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد جروهساره مسعد عبدالحمٌد ابوالمعاطى  0٦٩

 //جٌد سلمى ٌاسر طه احمد الكندوز 0٦2
شارع محمد شلبً المتفرع من شارع  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 سامٌه الجمل -الترعة 
1012٦٩6٠٠١١ 

 //جٌد سمر الزكى عبداللطٌف سعٌد مصطفى 0٦2
ش السالم متفرع من ش  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -مٌت الكرماء 

 الشعراوى
6٩١٦2٠٩ 

 10126062٩1١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد سمر حسٌن حافظ على علً 0٦١

 1010٦١٠1١2٦ ١ش سعٌد الفره رقم  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد سناء اشرف محمد عطٌه 0٦١

 1012١6١٦1١6 ش الدٌابة بجوار الكنٌسة -الدقهلٌة  -بلقاس  مركز //جٌد سهر عبدالرإف محمد عبدالرإف على 0٠1

 6٦2١١٦٩١ ش الراعى المتفرع من الجالء 2٩ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد شروق اشرف الشحات عبدالغنى شحاته 0٠0

 1062٩2١٠162 الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت زنقر  //جٌد شروق عارف رجب عارف رجب 0٠6

 1016٩١٩٦١21 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -شرقٌة المعصرة  //جٌد د محمد اسماعٌل غانمشروق مسعو 0٠٦

 //جٌد شٌرٌن عماد الدٌن محمد عبداللطٌف 0٠٠
المتفرع  0شارع جامع البستان رقم  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 من شارع الجالء
1٩16٦٩0٩2٦ 

 2١62112 ش اللواء منزل الحاج مصطفى شمٌس -الدقهلٌة  -شربٌن مركز  //جٌد شٌماء احمد عبدالجواد االمام ابو العز 0٠٩



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد شٌماء احمد نصر الدٌن الهاللى 0٠2

 -القباب الصغرى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -القباب الصغرى 

 - Al qebab Al soghra - Dekerns|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

El-Dakahlia 

101222١22٩1 

 1011062٦١٦٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  //جٌد ز حامد فراجشٌماء محمد عبد العزٌ 0٠2

 10122٩١١١1١ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد شٌماء محمد عبدالخالق وهبه 0٠١

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 آلداب والتربٌة تخصص اللغة العربٌةاللٌسانس فى ا لدرجة

 (٩ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1011611١020 الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد عامر محمد السٌد احمد على عامر 0٠١

 1٩122266١١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  //جٌد عبدهللا السٌد احمد عوض 0٩1

 22٦6٦2٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -دٌو الوسطى  //جٌد عزه احمد على على 0٩0

 1011161٩0١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -كفر المندرة  //جٌد فاطمه حمدى عمر على الجمال 0٩6

 1061٠٠١1٦٦6 الدقهلٌة -مركز المنزله  -االحمدٌه  //جٌد م عبدالهادى سلٌممحمد ابراهٌ 0٩٦

 //جٌد محمد احمد فرحات السٌد 0٩٠
مركز السنبالوٌن  -برقٌن  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -برقٌن 

 Barqeen - El-Sinbellaween - El-Dakahlia|الدقهلٌة -
2226٦٦١ 

 10101122١1١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  //جٌد محمد حمدى منصور سلٌمان 0٩٩

 10111٩62٩١١ ش فهمى جرجس -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -البستان  //جٌد محمد عصام فرٌد حسن بدر 0٩2

 //جٌد محمود اشرف محمد سالم قوره 0٩2
شارع حسن عبد الداٌم متفرع  ٦0 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 من حوض البستان
1012٠٦١1١2٦ 

 1010٦2٩0٠٦٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -حالوه الكبرى  //جٌد محمود جمال عبدالجواد محمود السٌد 0٩١

 1011١٩2١6١٩ شارع عبد المنعم -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد محمود عبدالغنى محمود عبدالحلٌم الفواخرى 0٩١

 6٦١٩٠٩2 6( مدخل60مساكن العبور عمارة) -الدقهلٌة  -رة مركز المنصو //جٌد محمود محمد محمود ابوالدهب 021

 2٩١12٩2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -البجالت  //جٌد مرٌم ابراهٌم عباس محمود موسى 020

 101١1٠166٦١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  //جٌد مرٌم مجدى عبدالحمٌد على طٌره 026

 1011١٦١٠2١1 - الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد همنار ابراهٌم عبدالرحٌم محمد عرٌض 02٦



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١1١٠2١1٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بلقاس خامس  //جٌد منار سمٌر عبدالعزٌز ابراهٌم 02٠

 //جٌد منه هللا عبدالناصر عقل عبدالرحٌم 02٩
 -بنى عبٌد  -الدٌسه  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -الدٌسه 

 Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
١0211١1 

 10122١١٠٠٩٠ خلف المجمع االسالمى -الدقهلٌة  -نبروه  -تٌره  //جٌد منى رزق محمد احمد 022

 10112٦٦٩٩٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد منى صالح لطفى السٌد بلم 022

 1012٠٠٦٩١0٦ ش الثوره بجوار مسجد التوابتى ٠0 -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد مى محسن محمود عبدالعزٌز العطار 02١

 106١١22٩1٦١ الدقهلٌة -نبروه  -طنٌخ  //جٌد مى محمد عبدالواحد عبدالفتاح 02١

 //جٌد ناجى نبٌل فتحى عرفه محمد 021
-ش مٌت الصارم -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 خلف مصر للطٌران
1٩166٦1١٦١ 

 //جٌد حمد السٌدنادٌه احمد السٌد م 020
منشؤة صبرى  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 Monshaat Sabry Abo|الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو علم 
Alam - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

1011١1٦٠٠١2 

 //جٌد نادٌه السٌد محمد رزق 026
ار اكتوبر بجو2ش 00 -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 مسجد الفردوس
1٩12٠١٦1٩١ 

 2٩١6٦11 بره المنزله -الدقهلٌة  -مركز المنزله  -العزٌزة  //جٌد ندا الحسٌنى محمد احمد خطاب 02٦

 1٩12٠٦٦١2١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر عبدالمإمن  //جٌد ندٌره رمزى مصطفى احمد سلطان 02٠

 //جٌد نضال خالد سالم على سالم 02٩
 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  - طنبول الكبرى

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن 
Sinbellaween - El-Dakahlia 

1٩1222٦٦12 

 1011١1022١2 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت معاند  //جٌد نهال كمال السٌد حسٌن 022

 //جٌد نهال محمد احمد بحٌرى 022
ش سراج الدٌن من ش فرٌده  ٦2 -قهلٌة الد -مركز طلخا 

 حسان
1٩16٩62١٩١ 

 1011٦61١٩٦٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت نابت  //جٌد نهله عبد العزٌز مسعود عوض اسماعٌل 02١

 101١٩١120٩6 ٠2شقة  2الفردوس عمارة  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد نوال ولٌد عبدالحمٌد محمد محمود 02١

 //جٌد د احمد محمد فرجنورا محم 0١1
 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن 
Sinbellaween - El-Dakahlia 

1٩1222106٦ 

 //جٌد نورا محمد خلٌل ٌسن حطب 0١0
شارع عبدالحمٌد  0٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 هٌرى خلف هندسة الطرق والكبارىالز
1٩1606٦16٩ 

 101266١١2٩2 الداللة -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  //جٌد نورا ٌاسر محمد توفٌق 0١6

 1٩162١١6٠٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -وزٌر  //جٌد نورهان زٌن العابدٌن فهمى محمد 0١٦

 1٩1620٦222 حً مكتب البرٌد -ٌة الدقهل -مٌت سلسٌل  //جٌد نورهان سمٌر محمد احمد السقا 0١٠

 1011٦2٠6١٩٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الكردود  //جٌد نٌره فٌصل محمد السٌد على 0١٩

 



 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 ٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة العرب لدرجة

 (2 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد هاجر الشربٌنى الزٌنى عثمان 0١2
 -بنى عبٌد  -مٌت فارس  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -مٌت فارس 

 Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩12٩2٩12٠ 

 10121٦٩٩٩62 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  //جٌد هاجر فراج السٌد عبدالوهاب عبده 0١2

 //جٌد هاجر موافى ابراهٌم على احمد 0١١
مساكن التعاونٌات عماره  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 0٠نموزج ه شقه  6
101201١2١٩٩ 

 //جٌد الجملهبه هللا هشام عبدالباقى احمد  0١١
شارع ابو عمر محطة  ٠٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المجارى من الجالء
1٩16٦٩١0٠6 

 2٠١1021 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الدراكسه  //جٌد هدى محمد احمد محمد المتولى 0١1

 1066٩66١202 هادىش ال 62 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  //جٌد هناء شفٌق فتحى ابواسماعٌل 0١0

 10110٦2١6٩١ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد هناء على محمد محمد سعفان 0١6

 101١2٩6١0١2 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  //جٌد ورده خضر ابراهٌم عبدالفتاح 0١٦

 //جٌد وسام محمود عبدالعزٌز ابراهٌم حماده 0١٠
مساكن مدٌنه الفردوس المحمودٌه  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ٦1شقة  2عماره 
1٩16٦٩٦٦٠١ 

 1٩12٠٦0٠62 الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد وفاء صالح احمد احمد ٌحى 0١٩

 //جٌد وفاء طارق السٌد المدنى 0١2
الدوران مساكن  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 01أ شقه 2التعاونٌات عماره 
10110٦22١٩2 

 //جٌد والء ٌوسف مجاهد زكى الباز 0١2
ش االمام احمد المتفرع من  ٦١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ش محمد فتحى
1٩16٦206٩0 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد ٌارا مجدى السٌد عمر المناوى 0١١
خلف التؤمٌن الصحً ش  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ١احمد النجار منزل رقم 
1٩16٦٦١٩٩6 

 101١2١١٠٠2١ ش رشاد قاسم -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  //جٌد د سٌد رٌانٌاسمٌن محم 0١١

 1٩12٠١20١2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الدراكسه  //جٌد ٌمنى عبداللطٌف احمد الشرقاوى 611

 //جٌد ٌمنى فتحى محمد احمد مصطفى 610
ه شارع سرحان متفرع من سك٩ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 سندوب
10116١١١٦66 

 1٩12١١0610 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر األطرش  //جٌد ٌمنى محمد ابوالمعاطى فرج هللا 616

 2١٦٦١٠2 0٩شقة  ٠٠مساكن الهٌمة عمارة  -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  مقبول آٌه عٌد احمد خالد على 61٦

 10122٠2٠6١٦ الدقهلٌة -ز بلقاس مرك -المعصره  مقبول احمد رضا السٌد عبدالباقى السٌد 61٠

 101022١٠١2١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت الصارم  مقبول امٌره ثروت حافظ حسن 61٩

 6٦6١201 ١١منزل رقم  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات  مقبول بسمه مدحت اسماعٌل ابراهٌم 612

 106626١1١2١ الدقهلٌة -كز المنصورة مر -شاوه  مقبول رقٌه عبدالمعطى عبدالمعطى محمد 612

 10162٠6٩٦١١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -منشؤة شومان  مقبول زهور السعٌد محمود عبدالعزٌز عالم 61١

 مقبول شٌماء احمد السٌد ابو شاهٌن 61١
ش الشٌن امام 02 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 مجمع المدارس
1066١١٠٠٦١١ 

601 
ضان احمد رمضان جاد محمد سامى رم

 هللا
 1010٩0١٩٠١2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -األورمان  مقبول

 مقبول نورا ابراهٌم رجب حسن الزغبى 600
مجمع -ش الشٌن 06 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 المدارس
1٩16٦٩٦٠02 

  

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102حان دور ماٌو سنة فً امت

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 امانى محمد فتح هللا الباز القط 0
 ممتاز مع مرتبة

 الشرف
 10122١١٩1١2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -شرقٌة المعصرة 

 آٌه حمدى فكرى محمد حسٌن 6
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

شقة  ١مساكن جدٌلة عمارة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ( ش السالم٦)
1012٠١2٩62١ 

 احمد انور عبداللطٌف ابراهٌم االفندى ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 ٦ش صالح سالم عمارة  -الدقهلٌة  -كز طلخا مر

 

 اٌمان حمدى ابو بكر المنجى ٠
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 101116162٦1 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -دمـوه 

 اٌمان رجب على احمد زٌد ٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 6٩٦٦٠20 ش عمان بجوار االعدادٌة بنات -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 مود سامى محمود السٌددعاء مح 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 626٠0١٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره الجدٌد 

 رباب محمد حسن محمد اصالن 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 106١6٩66220 ش منشٌة ناصر -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 شٌماء جعفر عبدالحمٌد محمود ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 10102١١٦١١6 الدقهلٌة -مركز بلقاس  - القنان

 صفٌه مدحت ابراهٌم السٌد ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

 -مركز بلقاس  -الجوادٌه  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -الجوادٌه 

 Algawadia - Belkas - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1016٦2١٩2٦٦ 

 لمٌاء عبدالعزٌز عمر محمد زٌد 01
جٌد جداً مع 

 فمرتبة الشر

ش وصفى شلبى منزل رقم  ٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

٦1 
1011١6١١١١١ 

 مرام محمد امام محمد عثمان 00
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

شارع حافظ عبد  ٩١ -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -مدٌنة ناصر 

 الوهاب الدور الثانى
10066٠2٦١٦١ 

 مرٌم السٌد البدوى على الجمل 06
 جٌد جداً مع

 مرتبة الشرف

منزل الرفاعى  -ش أبو زٌد الجمال -الدقهلٌة  -مركز شربٌن 

 البلشه
101١١22162٠ 

 101١02٠٩6١2 ش محمد عبده -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  جٌد جداً  آالء محمد محمد حسٌن عبد اللطٌف 0٦



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6٩6١01٩ ش الوكٌل -قهلٌة الد -مركز طلخا  جٌد جداً  آٌه حماده عبدالحمٌد السٌد الدسوقى 0٠

 2١26621 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -رأس الخلٌج  جٌد جداً  آٌه وجدى محمد الشرباصى 0٩

 1012٠٩٦6026 المزلقان الجدٌد -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  جٌد جداً  الشٌماء جمال حسن احمد عزبان 02

 10116٦26٠0٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت أبو الحارث  جٌد جداً  اٌمان حماده عبدالمنعم الجوهرى 02

 101١0٩21٩١2 ش هارون الرشٌدي -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  جٌد جداً  خالد جمال عطٌه محمد عبدالرازق 0١

 جٌد جداً  ساره محمد الشحات السٌد الشٌن 0١
ش الدهٌنى المتفرع من ش  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 محمود شاهٌن
1066١1١22٠٩ 

 101162٩٠16٠ الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات  جٌد جداً  لمى جمال نجٌب حسنس 61

 الدقهلٌة -مركز المنزله  جٌد جداً  سهام محسن محمد عبده كٌوان 60
 

 1٩16٩21٦٠٠ الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  جٌد جداً  عاٌده عاطف عبدالفتاح بدوي 66

 2٦٩٩226 الدقهلٌة -مركز اجا  -معاند  مٌت جٌد جداً  مروه مصطفى نبٌل مصطفى 6٦

 1011١٠6210٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  جٌد جداً  نادٌه عبدالجبار طلبه فرج عقٌل 6٠

 1٩1221٠00٩ شارع بورسعٌد -الدقهلٌة  -مركز المنزله  جٌد جداً  ندى عبده محمد حسن الطٌر 6٩

 جٌد جداً  نعمت المتولى ذكى ابراهٌم 62
بجوار صٌدلٌة محمد  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -امه مٌت تم

 حسٌن
101220١6٠60 

 101١٩٦٦١0٦0 طرٌق نبروه -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -سرسق  جٌد جداً  نها احمد محمد مصطفى جاد 62

 1٩16٩١0٦٦2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -دمالش  جٌد جداً  هدٌر عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح 6١

 10122٠١١١12 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -طرانٌس العرب  جٌد جداً  نشؤت رمضان محمد عثمانٌاسمٌن  6١

 جٌد جداً  ٌسرا رضا محمد االزلى ٦1
أ ش على بن ابى  ٩2 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل الجدٌده 

 طالب
1٩16011١٩6 

 22٦16١٠1 - الدقهلٌة -وٌن مركز السنبال -دٌو الوسطى  //جٌد آالء كامل احمد محمد الخواص ٦0

 101١١0١١٩١٦ الدقهلٌة -نبروه  -الدروتٌن  //جٌد آمال عبدالرحٌم بدٌر عبدالرحٌم ٦6

 //جٌد آٌه ابراهٌم السٌد جبر العزب ٦٦
ش مسجد نصر 6٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 االسالم
101100٦٦١١2 

 1٩16١00٦01 الدقهلٌة -مركز طلخا  -ٌله الطو //جٌد آٌه احمد حامد عبدالرازق ٦٠

 60٦6٩١٦ - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر الشنهاب  //جٌد آٌه احمد محمد ابراهٌم سلٌم ٦٩

 1012٦٠٩١266 ش السٌد فتوح الحداد -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد آٌه الرحمن معتز مصطفى السٌد الخولى ٦2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد ابراهٌم محمدآٌه السٌد سلٌمان  ٦2
ش عبدالمنعم رٌاض بجوار المدرسة  -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 الصناعٌة
2212٩٠٩ 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -الخرٌجٌن الموحد للجامعة نظام شئون 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١122١٦٩٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد آٌه جمال الدٌن فاروق سالمه سوٌدان ٦١

 //جٌد آٌه حسن سلٌمان محمد سلٌمان ٦١

 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -السنبالوٌن مركز  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن 

Sinbellaween - El-Dakahlia 

10002١0٦2٦١ 

 //جٌد آٌه حمدى المتولى المتولى البسٌونى ٠1
ش رزق احمد منصور ١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 المتفرع من ش قاعود
10120١1٠21١ 

 106١٩6600١6 الدقهلٌة -مركز المنزله  -اوالد نور  //جٌد آٌه رمضان محمد العدل احمد الحدٌدى ٠0

 101١1١2١٩02 الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد آٌه عادل ابو المجد احمد شهاب ٠6

 10121١١٠11١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سندوب  //جٌد آٌه عبد المجٌد محمد احمد ٠٦

 6١00٦10 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد آٌه عبدالراضى السٌد عبدهللا ٠٠

 1012٩2٩02٦٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد آٌه عالء الدٌن محمد مصطفى الهتٌمى ٠٩

 1٩12١٦١٠00 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -دنجواى  //جٌد آٌه عمر المتولى متولى عمر ٠2

 1٩12١2٦٠١١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -رأس الخلٌج  //جٌد محسن فإاد زكى الشاذلى آٌه ٠2

 100٠٦2٩٩٦22 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -عزبة صبحى  //جٌد آٌه محمد احمد هالل شمس الدٌن ٠١

 //جٌد آٌه محمد عبد الرحمن رزق ٠١
بجوار جامع الحاج  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر 

 سعٌد
101١22٦٩2١٠ 

 22٩١6١2 0٦1شقة  ٠ش المٌناء الغربً عمارة  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  //جٌد آٌه محمد محمد محمد اللبان ٩1

 100021٦66226 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -برهمتوش  //جٌد آٌه مصطفى عبده عبد هللا شعٌر ٩0



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2١٦٩٩١0 ش السلك -الدقهلٌة  -ن مركز شربٌ //جٌد آٌه نشؤت عبدالرحمن السٌد الشوٌمى ٩6

 //جٌد آٌه ٌاسر نبٌه السعٌد على البلتاجى ٩٦
 -ش المسجد متفرع من ش الترعه  6 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 تقسٌم هلٌوبلس
1٩1660٩٩٠٠ 

 1062١222٦٠٦ - الدقهلٌة -نبروه  -بهوت  //جٌد ابرار احمد محمد عبدالعزٌز الشربٌنى ٩٠

 1٩12201١٦٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عزبة طرباى  //جٌد طٌف لطفى طرباىاحسان عبدالل ٩٩

 1062٩6220٠0 شارع ابن تمٌم بالكفر -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد احالم ابراهٌم مجاهد ابراهٌم البداٌه ٩2

 //جٌد احمد جمال عوض السٌد العطار ٩2
ارع الحسٌنً منزل اكتوبر ش 2تقسٌم  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ١رقم 
6٦20٦0١ 

 6١016١٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  //جٌد احمد عبدالجواد السعٌد عبده ابورٌه ٩١

 //جٌد احمد محمد نجٌب محمد ابراهٌم المساح ٩١
ش السعدنً من سٌدي ٌونس بجوار  2 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 شركه المحارٌث والهندسه
6٦٦6٩١١ 

 //جٌد راء احمد ابراهٌم ابراهٌم عوضاس 21
الخلفاء  -متفرع من الترعه  ٩ش ١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الراشدٌن
1٩166٦2٦١١ 

 //جٌد اسراء حمدى المتولى المتولى البسٌونى 20
ش زرق احمد  ١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 منصور من ش قاعود
10120١216٦٦ 

 //جٌد لدسوقى احمد مصطفىاسراء سعد ا 26
ش سعد طرطٌر من ش  6٩ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 عبدالمنعم رٌاض
1012٩٠٩١6١2 

 101١١١2022١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد اسراء صالح عبدالسالم محمد جعفر 2٦

 1012٠٩2٦1٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد اسراء عادل فتحى محمد الدسوقى 2٠

 //جٌد اسراء عالء محمد محمد رمضان عٌسى 2٩
ش الجٌالنى خلف  20 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات 

 مساكن المٌنا
66202١١ 

 1006٠1٠2١66 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  //جٌد اسراء على عبد السالم على الحدٌدى 22

 1011٩21٠٩١6 الدقهلٌة -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد ٌخاسراء محمد السٌد الش 22

 1٩16٦6٠٠6٦ 00ش الجامع الكبٌر رقم  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد اسراء محمود السعٌد ٌس جعفر 2١

 101660٦02٩٩ بجوار مسجد اهل السنه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد اسراء مصطفى محمد هارون 2١

 2٠٩٠٦٠0 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -العزازنة  //جٌد اسراء هشام فتحى محمد سٌد احمد 21

 الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  //جٌد اسالم شهبور عبدالحمٌد عبدالحلٌم على 20
 

 101١١1٠1١2٩ ش ابو زافون -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -عزبة جاد امارة  //جٌد اسماء ابراهٌم عبدالغنى حسن 26



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10112١222٩١ البرامنة -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -كفر الشناوى  //جٌد اسماء احمد دروٌش طرابٌه 2٦

 10111١2٩٠2٦ ش على بن ابى طالب -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -منٌة مجاهد  //جٌد اسماء احمد محمد الوصٌف صقر 2٠

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 جحٌنكشف بؤسماء الطالب النا

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10661٩11٠١٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد اسماء السٌد عثمان حافظ المزٌن 2٩

 1006١6٩٩١٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد اسماء سعد ابو الفتوح حجازى 22

 1٩12١11٩6 الدقهلٌة -مركز المنزله  -العزٌزة  //جٌد اسماء محمد احمد احمد ابو العنٌن 22

 10111021٩٩6 الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره  //جٌد اسماء محمد السٌد متولى ابو زٌد 2١

 //جٌد اسماء محمد السٌد محمد الدسوقى عزٌزه 2١
طرٌق الزقازٌق ش  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 ابوعزٌزه
1011٦212٠٠١ 

 1٩12٠١0621 بجوار اكادٌمٌه السادات -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد اسماء محمود محمد محمود مصطفى ١1

 1012١1١60٩٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد زهراء جمال محمد ابو النجا ابراهٌمال ١0

 2١٦٩٩2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  //جٌد الشٌماء رزق حامد ابراهٌم زٌد ١6

 106١11٠0٩62 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد امانى السٌد محمد عرفات البقري ١٦

 1062٦0٦١6٩٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد امانى كمال محمود عبد المقصود ١٠

 1٩161٦2022 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الرٌدانٌة  //جٌد امانى محمد حمدى محمود عطٌه ١٩

 6٩٦62١1 خ الشعراوىتقسٌم على الشحات ش الشٌ -الدقهلٌة  //جٌد امانى محمد عبد الوهاب محمد المرسى المحالوى ١2

 6٩٦26٦٦ ش الصفا -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد امل جمال عبدالفضٌل عبدالمقصود ١2

 6١١12٩٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الكوم االحمر  //جٌد امل حمدى سعد فرج على ١١

 1٩122٦1٦١1 عبدهش محمد  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  //جٌد امل محمد مصطفى عبده حسنٌن ١١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1062٩٦06٠0١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت دمسٌس  //جٌد امل محمود محمد محمد الساعى ١1

 //جٌد امل مصباح ابراهٌم معاطً ١0
بجوارمدرسة  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -البجالت 

 الشهٌد محمد حسن
1٩12٩١6620 

 //جٌد امنٌه اسامه الحسٌنى عبدربه محمد ١6
ش بنك مصر الدور االول 6٦ -الدقهلٌة  -منصورة ثان ال

 علوى اعلى صٌدلٌة الصفتى
1010٩021١12 

 1062٩0٠١٠١2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد امنٌه سعد عبد اللطٌف ابو العنٌن ١٦

 //جٌد امٌره احمد اسماعٌل محمد شومان ١٠
شارع شومان المتفرع من ش  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 جمهورٌةال
1٩162١٦6١2 

 //جٌد امٌره السٌد عبد اللطٌف محمد محمد ١٩
خلف  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -منشٌه السٌد محمود 

 هندسة الري
1012٠0٩2٩٦٠ 

 //جٌد امٌره الشربٌنى محمد السٌد الجلجمونى ١2

 -منشؤة بسندٌلة  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -منشؤة بسندٌلة 

 - Manshat Becendila|الدقهلٌة -مركز بلقاس 

Belkas - El-Dakahlia 

6١610٦٠ 

 612٩0١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد امٌره رزق الشربٌنى عرفه الشربٌنى ١2

 //جٌد امٌره طارق محمد منٌر ١١
 -ش عرفات سلطان  06 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المتفرع من ش مستشفى الصدر
66٦٦66٠ 

 101002٦2١61 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد مٌره على فهمى ٌوسف النجارا ١١

 1012٦122206 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  //جٌد امٌره ماهر عزت حامد 011

 //جٌد امٌنه محمد عبدالغنى عبده 010
امتداد  -شارع الصدٌق  21 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 أحمد ماهر
1012٠2٦٦٦٠٩ 

 //جٌد اٌمان ابوبكر ابراهٌم على المحنكر 016
ش الحسٌنى بجوار  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال 

 مسجد عبدالمنعم رٌاض
1٩122١١١22 

 2٠٩٦٦10 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  //جٌد اٌمان السٌد السعٌد ابراهٌم حسن 01٦

 //جٌد اٌمان السٌد السعٌد بركات 01٠
بجوار مدرسة  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  - البستان

 الشهٌد الزمزمى االعدادٌة بنٌن
1012002١٠١2 

 101١٩١١١٠16 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -جالٌه  //جٌد اٌمان خٌرت احمد البدرى 01٩

 1010١2٠2621 الدقهلٌة -مركز طلخا  -الطٌبه  //جٌد اٌمان سعد عبدالعزٌز محمد البسٌونى 012

 10166٦١606٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عزبة الحازمى  //جٌد مان صالح جابر شعباناٌ 012

 //جٌد اٌمان طارق محمد عبدالخالق 01١
 -بنى عبٌد  -الصالحات  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -الصالحات 

 Al Salahat - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩12٠62١0١ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٠٠٦6١٠ جراح بجوار ش المدرسه -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد لمسٌرىاٌمان عبدالناصر سعد ا 01١

 1٩12٦26602 الدقهلٌة -مركز اجا  -شبراوٌش  //جٌد اٌمان على محمد على 001

 2٩112٩١ الجنادى -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  //جٌد اٌمان محمد احمد على محمد الجندى 000

 

 
 كلٌة التربٌة 

 خرٌجٌنشئون ال

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (٠ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ١0٠٦6٦٠ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -اشمون الرمان  //جٌد ان محمد السٌد محمود علىاٌم 006

 1٩12221٩٩٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد اٌناس احمد محمد احمد عبدالرحمن 00٦

 6قة ش الفلكى ش0٩ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل  //جٌد باكٌنام محمود تمٌم ابراهٌم ابوالدهب 00٠
 

 10121٩62١1١ شارع المهندس -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  //جٌد بسمه رزق محمود عباس 00٩

 //جٌد بسمه محمد عبده نور الدٌن 002
خلف المستشفى العام أمام مدرسة  -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 هاشم شلباٌة
١0٦1222 

 //جٌد بسمه محمود حسٌن محمد نور 002
شارع الجامع متفرع من شارع  -دقهلٌة ال -اول المنصورة 

 60رقم المنزل  -الجالء 
1٩166٠٠20١ 

 6٩١10١١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد بندر السعٌد شعبان جعٌبه 00١

 10112٩6٦116 بجوار مخبز العمدة -الدقهلٌة  -نبروه  -نشا  //جٌد تقى محمد شكرى عبدالعزٌز على 00١

 1062٠٠٦٦12١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد عثمان محمد البٌار ثراء محمود 061

 1000٩1٦10٩٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر سعد  //جٌد جلٌله شكرى الشحات عبدالحمٌد متولى 060

 106122١١٠٠6 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد جٌالن الذهبى عبدربه الذهبى والى 066

 101222١١٩٩١ شارع العٌسوى 0١قناة السوٌس  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  //جٌد جٌالن عصام السمان عبدالرحمن 06٦

 //جٌد جٌنا جورج فرٌد فهمى عطاهللا 06٠
شارع الرشٌد امام  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل 

 مستشفى حواء الدور الخامس
٦٦٠60١ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10122١١22٩2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -دٌسط  //جٌد حندوسه جٌهان معٌن محمد معٌن 06٩

 1011١٠21622 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد حسناء محمد عبدالمنعم االزمازى 062

 61١1١٦0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -دٌبو عوام  //جٌد حسناء محمد فتحى المتولى 062

 2١60٦١0 01شقة  2مساكن الهٌمة عمارة  -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد حكمت بشٌر محمد محمد حمادى 06١

 1010١٩٩٦٩١٩ ش ابو داود بجوار بنك مصر القدٌم -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد خالد حمدى محمد عبدالباقى دٌاب 06١

 //جٌد خلود فرج على ابراهٌم الجندى 0٦1

 -ت فاتك كفر مٌ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -كفر مٌت فاتك 

 - Kafr Meet Fatek|الدقهلٌة -مركز المنصورة 

Mansoura - El-Dakahlia 

602٦٦26 

 1٩102٠٦2206 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -الجزٌره  //جٌد خلود مجدى ابراهٌم محمد صٌام 0٦0

 1010٠1١١22١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد دعاء صبرى سٌد احمد الشربٌنى 0٦6

 //جٌد دٌنا على محمد اسماعٌل 0٦٦

 -تمى االمدٌد  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

-Abo dawood - Temai Al Amdeed - El|الدقهلٌة

Dakahlia 

1016٦١٩٦٠2١ 

 1011٩٦٠٦0٩2 الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد ذكٌه رزق عبدالداٌم رزق المرسى 0٦٠

 101١٠1٩012١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد ٌر سعد زغلول محمد عٌسىراقٌه سم 0٦٩

 1٩122١0١٦6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  //جٌد رانا السٌد سعد اسماعٌل 0٦2

 6٩210٠2 الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد راوٌه احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل 0٦2

 1٩122٦٦0١0 خلف الكباس -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد عٌل عطا هللارحاب ابراهٌم اسما 0٦١

 101١٠2١21٦1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد رحاب فاخر عبدالمنعم محمد شحاته 0٦١

 1٩12221٠2١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  //جٌد رشا سالم احمد سالم 0٠1

 10112220٦2٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد محسن محمودرضا شعبان  0٠0

 1٩12٦٦٠10١ الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  //جٌد رنا سمٌر ابراهٌم عبد الفتاح 0٠6

 100٩0٠0٩222 شارع البنا من الجالء00 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد رنا مجدى احمد عبد الواحد احمد 0٠٦

 //جٌد وه محسن عبدالحلٌم عبدالمعطى الهنداوىرن 0٠٠
ش محمد  2 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 رضوان المتفرع من ش أشرف مرجان الدور الثانى
6٦62٩١١ 

 2٠2621٦ شارع عمر بن الخطاب -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد رهام محمد حلمى محمد محمد 0٠٩

 1011٠1١0٦6١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الوكاله  //جٌد من عبدالفتاح العٌسوىرٌم عبدالفتاح عبدالرح 0٠2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10106١6٦11٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  //جٌد رٌموندا زكى زخارى حنا عزب 0٠2

 1٩122١٠1٦٠ ش القائد -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  //جٌد رٌهام احمد عبده محمد عمر 0٠١

 

 
 بٌة كلٌة التر

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (٩ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 فونالتلٌ العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٩١١022 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -طوخ األقالم  //جٌد رٌهام عادل مصطفى العشرى شحاته 0٠١

 101١١2066٦١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره  //جٌد رٌهام محمد حسن النبوى حسن 0٩1

 22٦2٩٩6 الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  //جٌد زٌنب محمد حامد محمد البغدادى 0٩0

 61٦6202 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد و المجد عبد هللا عبد هللا صالحساره اب 0٩6

 1٩122٦20٦0 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد ساره السٌد منصور ٌوسف مصطفى 0٩٦

 1011٦٦١2٠12 عزبه الجمال -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ساره حامد حسنى عبدالعزٌز محمد سلطان 0٩٠

 2٦2٠١12 الدقهلٌة -مركز اجا  -السالمٌه  //جٌد ساره حلمى عبدالحمٌد السعٌد ابو العنٌن 0٩٩

 6٩١١1٠٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد ساره عزمى احمد السعٌد حجاز 0٩2

 //جٌد ساره عوض السٌد عوض سلطان 0٩2
 ش الدمرداش متفرع من الغفارة -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 ١منزل
1٩16٩٦2١02 

 106262١2١٩٦ ش النصر -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد ساره محمد السٌد ابراهٌم عماره 0٩١

 //جٌد ساره محمد ربٌع عبداللطٌف موسى احمد داغر 0٩١
متفرع  -شارع جامع البستان  ٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 من شارع الجالء
1000٦٩0١١60 

 1٩12٦٦1111 الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد محمد محمد محمد علىساره  021

 //جٌد ساره ٌحى حسن احمد الجمٌلى 020
 - Bany Ebeid|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

El-Dakahlia 
10612٦١١٠22 

 1011٠١٠2٦١6 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد سالى محمد محمد الشربٌنى 026



 فونالتلٌ العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1016١٠66٠21 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -المقاطعة  //جٌد سالى ٌاسر محمد ابراهٌم 02٦

 1021١2٩0١٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد سعاد ابراهٌم المتولى ابراهٌم السنباطى 02٠

 //جٌد سلمى محمد ابراهٌم احمد النادى 02٩
شارع ابو  -هلٌة الدق -مركز دكرنس  -منشؤة عبد الصمد 

 الفضل
1٩12٠22602 

 //جٌد سلوى السعٌد عبدالجواد محمود عبدالعاطى 022
شارع عبد  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر 

 العاطً
60٦02٦6 

 //جٌد سماء سعٌد محمد عبدالفتاح 022

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

-Kafr Ghannam - El|لٌةالدقه -السنبالوٌن 

Sinbellaween - El-Dakahlia 

101622٠12٩2 

 1011١21٩٩١0 مدنٌة الفردوس 0٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد سمر احمد ابوالمعاطى السعٌد 02١

 106١0122١٩6 الدقهلٌة -مركز اجا  -بقطارس  //جٌد سمر سامى على عبدالهادى سلٌم 02١

 //جٌد ار صالح محمدسمر سمٌر عبدالغف 021
خلف االدارة  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت رومً 

 التعلٌمٌة
1٩12٠26١١٩ 

 1٩12٠6٠2١٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌرس  //جٌد سمر على عبدالعلٌم على عبدهللا 020

 1٩12٠١0٠٦0 ش طارق سالمة 0٦ -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد سمٌه حمدى السٌد فرج السٌد 026

 1012١0٠02٦2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -عزبة خلٌفه  //جٌد سناء السٌد عبدالفتاح الدبوسى العٌسوى 02٦

 100٠٦0١٩١21 الدقهلٌة -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد شروق عاطف نجٌب ابو سرٌع 02٠

 101١٦٠٦١1٠١ ش حوض البسان00 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد شروق عمر على حسنٌن العتبانى 02٩

 //جٌد شروق محمود حسٌن ابراهٌم عكاشه 022
الحى الرابع المجاورة  ٠٩/٦٠ -دمٌاط  -دمٌاط الجدٌده 

 الخامسة
10161٠60٠١٦ 

 1٩12٦٩١11٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة منصور  //جٌد شٌرٌن اسماعٌل عبدالشافى اسماعٌل 022

 1٩12٦2102٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -السالمٌه  //جٌد شٌماء احمد صالح ابراهٌم صالح 02١

 //جٌد شٌماء اسماعٌل عبداللطٌف اسماعٌل حسٌن 02١
ش صابر ٠0 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 النخلة خلف مصنع األلبان
6٦٦2١0٦ 

 1٩12١602١6 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -عزبة الجزار  //جٌد شٌماء عادل وجٌه محمد عوض عٌاد 0١1

 10122٠٠٦612 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد ماء فالح عطٌه ابوالكمال الحلوشٌ 0١0

 101١0٠١١2٦٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الترعة الجدٌد  //جٌد شٌماء مصطفى محمد ابراهٌم 0١6

 101616٠٩22٩عبده ش محمد  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  //جٌد ضحى عالء ٌونس محمود الشحات 0١٦



 فونالتلٌ العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 0٩رقم 

 //جٌد عبٌر سمٌر االمام ابراهٌم حسانٌن 0١٠

برج نور  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -برج نور العرب 

 - Borg nour Alarab|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -العرب 

El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

22١٦61١ 

 1011262١002 الدقهلٌة -نبروه  -ب بانو //جٌد عبٌر عبد الحكٌم محمد السباعى 0١٩

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (2 ) 

 6102/06/1١ مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١١١21600 الدقهلٌة -مركز طلخا  -شرنقاش  //جٌد عبٌر عبدالغفار مسعد عبدالغفار 0١2

 1012210٩٩2١ ش السروى -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد عبٌر على عبدالعزٌز السروى 0١2

 1٩16٩211١١ الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد عبٌر محمد عبدالمنعم عبدالرحٌم 0١١

 1066١٩1٩1٠٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -نوب طرٌف  //جٌد عزه عبدالفتاح عبدالعال خطاب 0١١

 101200١0٦١0 الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد عصماء احمد محمد محمد عبد الوهاب 0١1

 10662١٠٩٩١2 الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  //جٌد عفاف احمد محمد احمد هٌده 0١0

 6٩210٠2 الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد عال محمد زٌدان على محمد 0١6

 1٩12٠١١20٩ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الدراكسه  //جٌد علٌاء على محمد احمد المهداوى 0١٦

 6٠10٦٩٠ شارع جمال الدٌن االفغانً -الدقهلٌة  -نبروه  //جٌد علٌاء مجدالدٌن حلمى محمد عبدالفتاح 0١٠

 //جٌد عمر السعٌد محمد السعٌد محمد 0١٩
ش عبد  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 الغنً الجوهري
6٦٦١٩62 

 //جٌد عمر عبد العزٌز ابراهٌم الدسوقى الشامى 0١2
 امام صٌدلٌة -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -ارض غٌث 

 شرف الدٌن
1012122١2١١ 

 10111٩٩٠١١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  //جٌد عمرو على محمد المتولى جالل 0١2

 1016٦٩٩١١١٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد عٌد مدحت عٌد محمد زكى 0١١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد غاده عبدهللا سعد ابراهٌم عبدالعال 0١١
ش محمد صالح بجوار  -ة الدقهلٌ -ثان المنصورة 

 مبرة الشناوى
101262١١٠٦0 

 1٩12١260١2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -رأس الخلٌج  //جٌد غاده محمد عبدالرحٌم عبدالجلٌل الحدٌدى 611

 1016٦26١2١١ ش الثورة -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد فاطمه احمد عوض فتحى عبدهللا عوض 610

 1062١0٦١٦6٠ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة  //جٌد ده محمد احمد عطافاطمه الزهراء احمد عب 616

 1٩12٦٦١١١١ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد فاطمه الزهراء محمود مصطفى محمد المرسى دٌاب 61٦

 1٩16٠2٦٦٩2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد فاطمه سمٌر بدٌر البسطوٌسى الدبل 61٠

 1٩16١011٠6 الدقهلٌة -مركز طلخا  -الطوٌله  //جٌد فاطمه عبدالهادى محمد احمد الدٌسطى 61٩

 1٩16٩٩116١ الدقهلٌة -نبروه  -طنٌخ  //جٌد فٌفى السعودى عبدالغنى على حسٌن 612

 101١١0٠66٦1 عزبة العمدة -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -كفر األطرش  //جٌد كرٌمه عبدالجواد عبدالعزٌز عبدالجواد خضٌر 612

 10101٩١٠226 الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد لٌلى اسماعٌل عبدالحمٌد احمد حبٌب 61١

 101١2٠٩١1١1 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الشوامى  //جٌد محمد ثروت السعٌد عبدالغنى 61١

 101061٠226١ الدقهلٌة -بلقاس مركز  -المعصره  //جٌد محمد عبدالباسط عبدالعزٌز المهدى 601

 101١0101١2٠ الغربٌه -مركز سمنود  -عزبه عماشه  //جٌد محمد عبدالسالم عبدالسالم محمد متولى 600

 10161٦2٦26٠ - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد محمد على عبدالجلٌل على محبوب 606

 ١0٦1٠0٩ شارع مجلس المدٌنة -الدقهلٌة  -المنزله مركز  //جٌد محمد هانى محمد فرٌد مختار شحاته 60٦

 //جٌد محمود محمد كامل السٌد محمد 60٠
شارع  -تقسم المعلمٌن  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 الحرمٌن
101١٦1١١٠2٠ 

 22٠٠٠٩٠6 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //جٌد مروه عبدهللا محمد المغازى احمد 60٩

 1010٩1٦2١٠١ شارع العمدة ٠ -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  //جٌد ى صقرمرٌم وجدى نبٌه عل 602

 10111٩6١٠0٦ الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  -عزبة المحطة  //جٌد منار حسن ابراهٌم ابراهٌم البرعى 602

 1011٦2٩١06١ ش الشهٌد حمزه السحٌتى -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد منال حسن محمد رضوان السٌد 60١

 //جٌد نال ممدوح حسنٌن حسنٌن على مشالىم 60١
ش الشٌخة عائشة  ٩1 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 عمارة مشالى
6٦216١2 

 //جٌد منه هللا عبدالرازق محمد ابراهٌم 661
ش صالح الدٌن االٌوبى  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 متفرع من جمال الدٌن االفغانى االتوبٌس القدٌم
6٦0616٩ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1012١٦٠26٦0 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  //جٌد جمال محمد عبدهللامنى  660

 //جٌد مها صبرى شكرى احمد سالم 666
ش ماكٌنه  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -المعصره 

 النجولً
10112٠٠٠26٠ 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (2 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٠26٦0٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت مجاهد  //جٌد مها صالح محمد على محمد الصعٌدى 66٦

 1010٠262166 الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة منصور  //جٌد مها طارق سعد محمد ابراهٌم 66٠

 1062٦2١٦21١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  //جٌد مها محمود عبدالغنى عبدالعزٌز 66٩

 1016٠12٠٩22 الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت زنقر  //جٌد مى احمد محمد عبدالوهاب ابراهٌم 662

 //جٌد مى السٌد محمد ابراهٌم 662
ش الخالٌله بجوار مسجد  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  -العصافرة 

 عمر بن الخطاب
10616١22٠١6 

 //جٌد مى رزق حسن رزق 66١

 -القباب الصغرى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -القباب الصغرى 

 Al qebab Al soghra - Dekerns|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

- El-Dakahlia 

2٠٦٩02٦ 

 10160٦٩2201 ش الجمهورٌة امام بنك مصر -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد مى محمد احمد عبدالغنى 66١

 2٠22٠٠1 شارع حسٌن حماد الجدٌد -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد مى محمد توفٌق فرج السٌد 6٦1

 106١١221٩١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -ماش سالمون الق //جٌد مى محمد عبدالهادى احمد العرابى 6٦0

 2216٦0٩ ش ارض صقر -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد مى محمد مصطفى محمد مطر 6٦6

 101١16٠22٩٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  //جٌد مى محمد موسى محمد سالمه 6٦٦

 2٦١1٦12 الدقهلٌة -اجا مركز  -برج نورالحمص  //جٌد مى محمد نبٌه محمد عوض العدوى 6٦٠

 10121٩12121 بجوار مسجد اهل السنه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد مٌمونه مصطفى العدوى ابوشلباٌه 6٦٩



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد نادٌه العجمى نصر العجمى دوٌدار 6٦2
بجوار  0منزل رقم  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منٌة سندوب 

 مسجد المتولى
1٩16٦22١6٩ 

 1٩12٦١06١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -سماحه  //جٌد نادٌه مسعد ابراهٌم السٌد شبانه 6٦2

 1012١١0١٦66 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد ناهد طارق عبدالمطلب عبدالرازق عبدهللا 6٦١

 1062112٩62١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد نجالء فتحى السعٌد الغندور طه 6٦١

 1012١١١٦1٠٦ خلف نادى الشباب -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت رومً  //جٌد ندا محمد عثمان ابراهٌم ٌوسف 6٠1

 1٩12٠٦202١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر عبدالمإمن  //جٌد ندا محمود سعد عوض 6٠0

 1٩1620٦٩2١ ر البوسته القدٌمهبجوا -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  //جٌد نداء نادر محمد عٌد عطاهللا 6٠6

 1٩12٠2٦2٦١ شارع ابو بكر الصدٌق -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد ندى الدسوقى سعد حبٌب حسن 6٠٦

 1000١2١٩26٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -ابوجبل  //جٌد ندى خالد حسن حسانٌن محمد 6٠٠

 //جٌد ندى عادل صبرى مرجان سعٌد 6٠٩
شارع أحمد حلمى المتفرع من شارع  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 طلعت حرب
10666١26٦٦2 

 1٩161٦01٠١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد ندى عبدالحكم عثمان المنسى على ابوالنجا 6٠2

 //جٌد ندى عماد محمد عزت توفٌق 6٠2
ش مستشفى الصدر امام مبنى  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الضرائب
66٠20٦٩ 

 106662١٩١٠6 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -البالوٌة  //جٌد نسرٌن المتولى السٌد محمد الخزامى 6٠١

 الدقهلٌة -مركز طلخا  -شرنقاش  //جٌد نسمه محمد العدل الدٌسطى 6٠١
 

 //جٌد نعمه السٌد ابراهٌم محمد سالم 6٩1
شارع الشٌخ  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -المنشٌة الجدٌدة 

 سٌن شعبانح
1٩122١0١2٩ 

 101062120٩٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -السبخا  //جٌد نفٌسه راضى احمد احمد حماد 6٩0

 1٩16٩١122٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشؤة البدوى  //جٌد نفٌن الحنفى المتولى الشاذلى 6٩6

 1٩160٩٠٩٩٩ ش البحر -الدقهلٌة  -مركز محلة دمنه  //جٌد نورا زاهر محمد دروٌش 6٩٦

 2٠٦2٦2١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  //جٌد نورا عٌسى عبد الرحمن مقبل 6٩٠

 100026١٦١2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد نوران محمد محمد ابوالنجا عثمان 6٩٩

 1011610220١ ش الرازى مدٌنه السالم ٠٠ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد نورهان احمد عبداللطٌف شلبى 6٩2

 //جٌد نورهان محمد عثمان عبدالهادى ٌوسف 6٩2
ش ابن بطوطه المتفرع من ش  ٩ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 جمال الدٌن االفغانى
1٩16٦022٦2 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد نورهان محمد فاروق محمود شقوٌر 6٩١
ش محمود سلطان متفرع من  26 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ر الرابع علوىشارع مستشفى الصدر الدو
1٩16٦٩2١01 

 10622٩1٠10١ شارع سوق الجملة -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد نورهان ٌونس احمد محمد ٌونس شطا 6٩١

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 االنجلٌزٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة  لدرجة

 (١ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد هاله السٌد الشبراوى محمد 621
 -بنى عبٌد  -مٌت سوٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -مٌت سوٌد 

 Meet Swaid - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩12٩21١٩2 

 101012١6٠١1 سوق السمك -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد هانم عبدالقادر على عبده الماكن على 620

 1٩16٠12١20 شارع طلعت حرب -الدقهلٌة  -نبروه  //جٌد هبه ابراهٌم محمد محمد عالم 626

 //جٌد هبه محمد عبدالجواد محمد السٌد 62٦
ش السعٌد الفره خلف مدرسة  ٦١ -الدقهلٌة  -طلخا مركز 

 االعدادٌة بنٌن
1011221١2٠٠ 

 1010٠1١١2١٩ الدقهلٌة -نبروه  -الدروتٌن  //جٌد هبه ناصر عباس محمد نعٌم 62٠

 1062٦6٦2٠6٩ امام مجلس المدٌنه -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد هدٌر شوقى السٌد محمد ناصف 62٩

 101١1١٠62٦2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -رأس الخلٌج  //جٌد حمد المتولى الشٌخهدٌر ممدوح ا 622

 101١222٠22١6 الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة األخوة  //جٌد هدٌل حسام المتولى وهدان 622

 1٩161١12٩2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت عوام  //جٌد هند السٌد محى الدٌن السٌد 62١

 1٩16٩١20٦١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشؤة البدوى  //جٌد ى السٌد احمدوالء السٌد عل 62١

 1006٩١2٠1١١ الدقهلٌة -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد ٌاسمٌن على مصطفى محمود ضٌف 621

 1010٠66٠6٩1 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشٌه السٌد محمود  //جٌد ٌاسمٌن عوض الهادى عبدالفتاح سلٌمان 620

 1010٦22260٩ شارع زٌدان 61 -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد فتحى السٌد احمد الشربٌنىٌاسمٌن  626

 1٩160٩٠2١6 الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  //جٌد ٌاسمٌن فتحى عبدالمجٌد على عٌد 62٦



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1010١١1٠٦٦٦ ش نسٌم متفرع من ش الجالء ١٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ٌاسمٌن مصطفى عبدالعزٌز السٌد زٌن 62٠

 //جٌد ٌمنى ابراهٌم مسعد مسعد ابراهٌم 62٩
ش مشرف عطٌة خلف مساكن 21 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 المٌنا
1٩166٦60٩١ 

 101١١121٠٦٩ و الجمال 0٦ش مستجد  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  مقبول آٌه جمال رفعت حسن شلباٌه 622

 مقبول آٌه زكرٌا عبد الرازق محمد السمطى 622
شارع السراج الجدٌد متفرع من 66 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 شارع محمد فتحى
10122٦0١2٦2 

 مقبول آٌه صالح محمود على النحاس 62١
مساكن المحمودٌه مدنٌة  02 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الفردوس
6٦٠١1١١ 

 مقبول احمد السٌد المغاورى عبدالنبى 62١
ش الصعاٌدة المتفرع من ش ٦١ -ة الدقهلٌ -مركز المنصورة 

 خلف ثالجة البغدادي -عبدالسالم عارف 
1٩16٦٩٩٠61 

 6٦٠2٦01 ش مشرف عطٌة 6٠ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات  مقبول احمد عبدالجواد عبدالقوى محمد الزناتى 6١1

 10120٦022١٩ ش عبد المنعم رٌاض -ٌة الدقهل -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  مقبول اسراء بكر محمد محمد موافى 6١0

 2220٩٠٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -طرانٌس العرب  مقبول اسماء هانى عبدالستار صالح صالح 6١6

 1011١221٩1٩ ش ابو عمر المتفرع من الجالء0٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  مقبول السٌد جمال السٌد احمد السعدونى 6١٦

 100062020١6 بجوار مدرسة اللغات -الدقهلٌة  -مركز المنزله  -مٌت سلسٌل  مقبول الفتوح على عابدٌن الهام سمٌر ابو 6١٠

 101١١0١1٦12 ش عبده عبد الجواد -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -نقٌطه  مقبول امل السعٌد محمد حسٌن ابو على 6١٩

 مقبول امل سمٌر عبد الحى محمد صعدٌه 6١2
بجوار الجمعٌة  -الدقهلٌة  -ز المنصورة مرك -جمٌزة بلجاى 

 الزراعٌة
6٠6211١ 

 101١٩٩02١22 بجوار مسجد الغفران -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  مقبول امنٌه صفوت السٌد احمد الطنطاوى 6١2

 101١0١1٦222 رىش المؤمون البح -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  مقبول امنٌه ماجد محمد امٌن ابراهٌم 6١١

 مقبول امٌره عوض السٌد على الفتٌكى 6١١
ش العزٌز امتداد ش السمنودى  2٩ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المتفرع من ش عبدالسالم عارف
1011610٩٠16 

 101١١٠٠٦١6٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  مقبول امٌره مجدى السٌد ابراهٌم صبح 6١1

 1011١6٠121٦ طرٌق دمٌاط -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  مقبول ال السٌد حذٌفهاٌمان اسعد كم 6١0

 2220٦٠6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غرٌطه  مقبول اٌمان محمد سلٌمان عبده محمد 6١6

 2٩٦61٦٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  مقبول اٌمان محمود ابراهٌم محمد عبدالداٌم 6١٦

 مقبول ال على العدلبسمه جم 6١٠
ش فتحً توفٌق منشٌة ٦1 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المصطفى
6٦٩0٦٦٠ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10112٦6021٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت الصارم  مقبول بسنت خالد عبدالعزٌز محمد 6١٩

 10112٩١١٩٦١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الشوامى  مقبول حمدٌه محمد عبد الهادى عبد الحى 6١2

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (١ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 61١06٠٩ عزبة السنط -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت على  مقبول دالٌا صبرى احمد اسماعٌل 6١2

 مقبول دالٌن سمٌر فاروق بخاطره على 6١١
ش المدٌنة المنورة من ش  0٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 قناة السوٌس تقسٌم طرطٌر
6٦61١١1 

 1٩12٠0٩122 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشؤة عبدالرحمن  مقبول ى عمردعاء حمدى ابراهٌم عل 6١١

 مقبول دعاء محمود السٌد احمد حسوب ٦11
 -شارع حسٌن حماد الجدٌد  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس 

 خلف المعهد الدٌنً
101١6٩١6200 

 1010٠6١٦62١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  مقبول دٌنا احمد العدل احمد الصاوى ٦10

 مقبول دٌنا عبدهللا محمد ابراهٌم ٦16

مركز  -طنباره  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنباره 

 - Tonbara - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1012٠١261٩٦ 

 6٦6٠22٩ نسٌم ش محمود١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات  مقبول دٌنا محمد محمد مصطفى ابراهٌم ٦1٦

 مقبول رحمه محى الحسٌنى عبد اللطٌف ٦1٠
مساكن الشهٌد بجوار مكتب  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 البرٌد
101122٩٩١2١ 

 مقبول ساره على عبد ربه السبخاوى ٦1٩
بجوار مسجد اهل  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 السنه
10116٠٦١١١6 

 بولمق ساره هشام سعد عطٌه ٦12
 -ش المكتب الشرقً 011 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المتفرع من ش الجالء
1066١١١١١10 

 مقبول سعاد ٌاسر ابراهٌم عبد اللطٌف ابراه ٦12
طلخا شارع البحر برج جوهرة  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 النٌل
6٩٠212٠ 

 1062٦2١١١1٩شارع إبراهٌم غزى  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  مقبول عبدالرحمن اشرف رجب رمضان مزروع ٦1١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 01بجوار مسجد الخولى منزل رقم 

 مقبول عمرو ماجد لطفى جمعه الشافعى ٦1١
ش بورسعٌد المساكن الشعبٌة  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ٠مدخل أ شقة  ٩عمار 
10120٩٠٩٦٠٩ 

 6000٠٦6 الدقهلٌة -صورة مركز المن -مٌت محمود  مقبول فاطمه احمد عبد العزٌز ابراهٌم ٦01

 مقبول فاطمه الزهراء حمدى جاد محمد جمعان ٦00
بجوار المعهد  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت مجاهد 

 الدٌنً الثانوي
101١٦22٩626 

 1010٩0٠6١١٦ الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  مقبول فاطمه الزهراء محمد محمود احمد على المحجوب ٦06

 106١61٦066٦ حارة صالح الدٌن -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -المعصره  مقبول البسطوٌسى صالح الدٌن محمود السٌد محمد ٦0٦

 مقبول منه هللا مصطفى عبدالحمٌد محمود عبده ٦0٠
 -ش حسن عبد الداٌم  ٩0 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 المتفرع من ش محمد فتحً
10121١١22٠0 

 6266٠١٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  مقبول صورمها الدسوقى بهرام عبدالعزٌز من ٦0٩

 10122٠22٩2١ شارع المحطة -الدقهلٌة  -مركز محلة دمنه  مقبول مى عبدالحمٌد مصطفى عبدالحمٌد الشاذلى ٦02

 ٩6٦2٩٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -المنٌل  مقبول نبٌل محمد محمد عبدالهادى ٦02

 مقبول رىنرمٌن المتولى المتولى احمد العش ٦0١
ش طرٌق -عزبه المسرب -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة 

 دمٌاط
1٩122٦١200 

 مقبول نهى ناصر محمد نبٌه احمد شادوفة ٦0١
ش الشٌخ عائشة حارة  61 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الطنطاوي
100٩062١٩٠6 

 1٩162١2٦2١ شارع الصناعة -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  مقبول هدٌر ٌونس ٌونس حسن القط ٦61

 10166٠12٠١1 الدقهلٌة -طلخا  مركز -نبروه  -درٌن  مقبول وفاء ناجى شكرى حسن خلٌل ٦60

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة الفرنسٌة لدرجة

 (0 ) 



 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -الخرٌجٌن الموحد للجامعة نظام شئون 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 آٌه سعد هالل علوان 0
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 101١20٩200١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الملعب 

 اسماء عبدالعاطى محمد عبده الصرٌدى 6
جٌد جداً مع 

 الشرفمرتبة 
 10626٦02622 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة 

 امٌره طارق اسماعٌل احمد ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1012١٩1٩٠1٠ ش الفرن ٩0 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 علٌاء مصطفى محمد مصطفى على ٠
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

- El-Dakahlia 

1000٩٦١١١٩١ 

 مروه محمود صبرى محمود دروٌش ٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1011626٠١22 ش السكة الحدٌد 22 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 مرٌم مرقص سامى مٌنا الجندى 2
جداً مع جٌد 

 مرتبة الشرف
 1066٩١٦٦622 ش الكرنك -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عقل 

 نسمه عباس محمد عباس معاطى 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩16٦266٦6 ش عطاهللا متفرع من ش الجالء ٦٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 هبةهللا محمد فاروق على مخٌمر ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 106١2١2١١٦١ - الدقهلٌة -مركز بلقاس  -ابو عرصه 

 101١6٠0١0١٠ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو الصٌر  جٌد جداً  آٌه اٌمن محمد طلبه عرابى ١

 1٩160٩٠22٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  جٌد جداً  ابتسام سامى عبدالعزٌز على عوضٌن 01

 106١٩٩21١66 الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات  جٌد جداً  العز اسراء شوقى محمد الطنطاوى ابو 00

 6٦622١٩ ش العٌسوى 02 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص  جٌد جداً  اسماء محفوظ محمد نصر العٌسوى 06

 662٠٩٠١ الدقهلٌة -اول المنصورة  جٌد جداً  اسماء محمد حسن محمد عبدالرحمن 0٦

 2٠١0٠٠٠ - الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  جٌد جداً  لسٌد ابراهٌم النادىالسٌد حلمى ا 0٠

 626٠2١1 الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  جٌد جداً  السٌده زٌنب عبد الواحد حامد احمد الخضر 0٩

 10621٦٠20١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  جٌد جداً  امانى ابراهٌم احمد مسعد الشترى 02

 1٩16٦٩1١١0 ٩ش سعٌد رقم  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  جٌد جداً  امٌره زكرٌا سالم سالم على 02

 جٌد جداً  امٌنه محمد ابراهٌم السٌد حجاج 0١

 -القباب الصغرى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -القباب الصغرى 

 - Al qebab Al soghra - Dekerns|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

El-Dakahlia 

1٩12٠٦١٠١2 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1010٩62٠2٠2 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر بدواى القدٌم  جٌد جداً  اٌمان فتحى محمد ابوالنجا بدوى 0١

 2٠٦٦١١٠ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر عبدالمإمن  جٌد جداً  بسمه جمال توفٌق طاهر 61

 1٩162١١22١ حى حسن عامر بجوار مسجد السالم -لدقهلٌة ا -مركز بلقاس  جٌد جداً  بسمه محمود محمود سلٌمان متولى 60

 106١٦١١١٩11 ش الجالء بجوار سوق السمك -الدقهلٌة  -مركز المنزله  جٌد جداً  رندا فتحى نصر الدٌن رحمو 66

 10121٩١١٦2٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  جٌد جداً  سحر احمد راشد محمد 6٦

 جٌد جداً  و طالبشاهنده احمد السٌد على اب 6٠
امام قوات  -مساكن العاملٌن بالكهرباء  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 األمن
1066٦١٦٠011 

 1016٠10١2٦٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دٌسط  جٌد جداً  محمد عبدالعزٌز ابراهٌم محمد عبدالعزٌز 6٩

 جٌد جداً  منى على محمد على 62
ش عبد الرحمن  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منشٌة المصطفى 

 الدور الثانى 0١عوف رقم 
1011٠211٦١6 

 جٌد جداً  هاجر الدسوقى محمد على شادى 62
ش دٌاب امام مدرسة طه  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 ٩١حسٌن منزل 
1٩1662026١ 

 10112٦2616١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  //جٌد آالء السٌد فرحات محمد 6١

 10120١٦60١٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -القلٌوبٌة  //جٌد آالء حسن احمد محمد عٌطه 6١

 1٩12٦٩2٩2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  //جٌد آٌه عنتر حاتم عثمان ٦1

 //جٌد آٌه فرح رمزى محمد سٌد احمد ٦0
ش عبد المنعم رٌاض بجوار مضرب  -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 حال
221٠٠١١ 

 10162١1٦2١٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  //جٌد احمد شهاب ابو زاهر شهاب الدٌن ٦6

 101١00٦00٠١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  //جٌد احمد صالح احمد عوض ٦٦

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة الفرنسٌة اللٌسانس لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10122٠2١٩١1 من محمد فتحىشارع السالم متفرع  22 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد اسماء عبدالرحمن احمد السنفاوى ٦٠



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1٩122006٠١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الروضه  //جٌد الشٌماء حافظ ابراهٌم حافظ ٦٩

 1٩16٩١٩١26 الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت نابت  //جٌد امل طارق الحفنى ابراهٌم الشرقاوى ٦2

 10062٠0١0٠2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  - منشٌه السٌد محمود //جٌد امنٌه جمال السٌد عبد المقصود الدٌب ٦2

 1٩12٦١61١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -البهو فرٌك  //جٌد امٌره احمد السعٌد احمد خاطر ٦١

 106121٠2١12 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد امٌره المتولى محمد محمد العتبانى ٦١

 1٩16٦٩٦6٩2 ش عزام متفرع من الجالء ٦6 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد امٌره مرسى على محمد ٌوسف ٠1

 10122٦١١٦2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ابو جالل  //جٌد انٌسه مراد محمد ابو البركات دنٌور ٠0

 101١١00061٠ ش فخر الدٌن خالد 0١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  //جٌد اٌمان عادل كرٌم خمٌس ٠6

 1٩160٩0٦0١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد اٌمان فرج شعبان حسن محمد ٠٦

 101١٠٩12620 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -البجالت  //جٌد اٌمان لإى محمد محمد عبدالرحمن ٠٠

 10061٠6620١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  //جٌد اٌمان مسعد محمد خاطر زٌدان ٠٩

 101١1١٦١26٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  //جٌد طى على رٌهاٌهاب السٌد عبد المع ٠2

 10660١٠١10٩ قرٌة ابوزٌد -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد بثٌنه بدٌر السٌد رمضان مشعل ٠2

 100626200٦6 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد بسمه عماد طه محمود زاهر ٠١

 //جٌد اوىبسنت اكرم سعد ابراهٌم الجرد ٠١
 -مركز اجا  -سنجٌد  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -سنجٌد 

 Sangeed - Aga - El-Dakahlia|الدقهلٌة
10120١66١61 

 1010١٦١2١01 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو داوود السباخ  //جٌد خلود كامل محمد السعٌد ٩1

 101١1٠١٠٦٩١ الدقهلٌة -ركز اجا م -برج نورالحمص  //جٌد ساره زكرٌا عبدالحافظ زكرٌا البدراوى ٩0

 10112211٩61 تقسٌم االنوار 01ش 22 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  //جٌد سمر فوزى احمد متولى ٩6

 101١0٠٠٩1٠٦ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الكردى  //جٌد سمٌه محمد عبد الفتاح سلٌم ٩٦

 1010٩٩١0١٩ الدقهلٌة -كز اجا مر -كفر الشراقوه  //جٌد شروق على ابراهٌم المتولى ٩٠

 1٩12206٦22 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبراهور  //جٌد صفاء عبد الحمٌد بندارى العوضى ٩٩

 //جٌد صفٌه محمد متولى محمد على حسن ٩2
ش الحبشى من ش مٌت  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 2الصارم رقم 
١01٦١2٦ 

 1012٦0١1٦26 عزبة ابو عوض -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد عوض ضحى عوض محمد عبده ٩2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10100٠26١٦2 ش الشهٌد احمد سالمه بجوار االسعاف -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد عائشه حسن حسن حسن السٌد ٩١

 6٩١06٦٦ شارع السالم -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد عبدالعلٌم محمد الذكى جاد المولى خضر ٩١

 1٩12٩٠62١٠ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال الجدٌده  //جٌد عبٌر العربى محمد جمعه الحسٌنى 21

 1٩160200١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح  //جٌد عبٌر عادل عبد الغنى احمد 20

 //جٌد عزه عبدالرحمن على احمد 26

مركز  -كفر غنام  - الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1011١1621١٦ 

 1012٩2١١٩6٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //جٌد علٌاء على عبد النعٌم اللٌثى 2٦

 101626١222٩ - الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد محمد ابراهٌم السٌد محمد الشناوى 2٠

 //جٌد محمد العشرى عسكر العشرى 2٩

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1011٠٩١22٩2 

 10160601262 الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة األخوة  //جٌد محمد ٌسن حمدان عماره 22

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة الفرنسٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان دٌرالتق إسم الطالب م

 600٦٩٦0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد محمود احمد العدل رزق محمد شرف الدٌن 22

 //جٌد محمود احمد محمد مهران عبدالرحمن 2١
ش ابراهٌم سلٌم المتفرع من فخر  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 ٦مساكن الشناوى منزل رقم-الدٌن خالد 
1٩166226٠0 

 10100٠61020 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -شرقٌة المعصرة  //جٌد محمود محمد احمد محمد فرج 2١

 1٩12٦62٠٩١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد مروه نبٌل رجب الحسٌنى 21

 1061٩١١٦0٠2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -بهوت  //جٌد مرٌم فاروق السٌد المرسى ابراهٌم 20

 1061١62١٠٦٩ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  //جٌد احمد عبده منى محمد محمد 26



 التلٌفون العنوان دٌرالتق إسم الطالب م

 10110١2٦١21 ش كمال لعاجز -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد مى ابراهٌم محمد السٌد ابوطالب 2٦

 101١1١6٦١١٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت معاند  //جٌد مى السٌد محمد السٌد البٌلى 2٠

 1012١2٠2١٠٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  //جٌد لٌمان محمد عبداللطٌفمى س 2٩

 101١2١٦120١ ش محمد فرٌد بالسكة القدٌمة 26 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد مٌار احمد محمود الهنٌدى 22

 1012١62٦0١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر بدواى القدٌم  //جٌد نادٌه حسن السٌد صالح 22

 100٠٦22٠6٩١ الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  //جٌد نورالهدى على عبدالمجٌد عبدالكرٌم 2١

 1٩122٦١٦021 مساكن محطه المٌاه -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد هاشم رمضان احمد السٌد محمود 2١

 1010٩20٠6١٩ وٌة بناتشارع الثان -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد هبه محمد عبدالونٌس ٌوسف كشكه ١1

 106626١0٠22 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد هدى مصطفى بدوى مصطفى ١0

 1٩160٩٦٦22 الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  //جٌد ٌاسمٌن احمد فإاد عربان عربان جابر ١6

 101١٦012١6٦ ٌهخلف كوبرى ابوصٌن -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد ٌاسمٌن محمد احمد محمد فوده ١٦

 101102٩٦١١٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دٌسط  مقبول امانى توكل السٌد محمد الحداد ١٠

  

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص التارٌخ لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -ن الموحد للجامعة نظام شئون الخرٌجٌ

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 اسراء ربٌع احمد عبدالعزٌز ٌاسٌن 0
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12٠٠02١1 الدقهلٌة -مركز اجا  -كفر دٌرب بقطارس 

 شٌرٌن حسٌن فائق عبدالرحمن 6
جٌد جداً مع 

 تبة الشرفمر
 101١٠٠122٦6 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره الجدٌد 

 هبه ماٌز عبدالقادر جبر البسٌونى ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1010٩٩١1٠٩6 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الجنٌنه 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١١٩2٩2٩6 الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  -منٌة محلة دمنه  جٌد جداً  آٌه سامى الحسٌنى محمد صبح ٠

 10011220٩١٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -برق العز  جٌد جداً  اسماء مجدى على العالم توفٌق سٌد احمد ٩

 2٠٠٦6١٠ بجوار ش المدرسه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -جراح  جٌد جداً  الشٌماء السٌد سعد المسٌرى 2

 2220226 الدقهلٌة -سنبالوٌن مركز ال -السالم  جٌد جداً  الشٌماء على السٌد ابراهٌم العدوى 2

 1012١226٩٦٩ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الحصص  جٌد جداً  امٌره السٌد البدوى السٌد السٌد السروى ١

 10116٦2١0١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  جٌد جداً  امٌره عبدالرحٌم حامد حامد السٌد ١

 2٠١0٩٠١ ش البحر -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت الحلوج  اً جٌد جد امٌره فتحى السٌد السٌد محمد عبدالعاطى 01

 10166121٦١١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -السالم  جٌد جداً  اٌمان مصطفى على عبدالمنعم عوض هللا 00

 جٌد جداً  بسنت ٌسرى ابوبكر ابراهٌم البرعى 06
ش حسن ابو طالب من ش ٌنابٌع  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 من ش عبد السالم عارفالخٌر 
6٦٠022٦ 

 10122١100١٠ حً الثانوي ارض الدمٌاطً -الدقهلٌة  -نبروه  جٌد جداً  دعاء رمضان عبدالرحمن رمضان 0٦

 1011٠62٠061 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو الصٌر  جٌد جداً  زٌنب محمد العوضى األلفى 0٠

 1٩16٩211٦٦ الدقهلٌة -نبروه  -بحر كفر اال جٌد جداً  سماح صبرى المتولى عبدالرازق 0٩

 106١220260١ - الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  جٌد جداً  شٌماء ثروت شفٌق شرف الدٌن 02

 جٌد جداً  عبدالغفار جمال عبدالغفار حامد على 02

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

- El-Dakahlia 

1016102٦٠6١ 

 1012١2٦٩٠1٩ حى السالم -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  جٌد جداً  عزه عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالعزٌز خمٌس 0١

 جٌد جداً  فاطمه الزهراء حمدى محمد الباز سوٌلم 0١
مدٌنه السالم ش مستشفى الدولى  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 ة السخاوىامام مقل
1011٩٠6١0١0 

 2٦01١٠2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الحمٌدٌة  جٌد جداً  فاطمه عوض عوض عطٌه سالم 61

 جٌد جداً  منة هللا صبرى رجب ٌوسف فوده 60
ش عبد السالم عارف خلف االمن  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 المركزى
6٦٠١20٦ 

 10121٠66١0١ ش وسط البندر بجوار امن الدولة -الدقهلٌة  -مركز المنزله  جٌد جداً  منة هللا عبدالمنعم شفٌق محمود شحاته 66

 101١٠21١216 ش المحكمة -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  جٌد جداً  منة هللا محمد عبدالرحمن محمد الصدٌق 6٦

 106١٠22١012 الدقهلٌة -نبروه  -بهوت  جٌد جداً  مها اسامه احمد كمال السٌد 6٠

 10101٠12٩٦2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -دنجواى  جٌد جداً  ه حامد محمود سٌد احمد الجوهرىنادٌ 6٩



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 جٌد جداً  ندى اشرف عبدالغفار عبدالفتاح ابوزٌد 62
ش عبد الرازق 02 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 أبو الفرح متفرع من ش قاعود
1٩16٦6٦62١ 

 101١2٩٩١٩٠١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ابو زاهر  جٌد جداً  خمٌسهاجر ابراهٌم عبدالرازق محمد  62

 1012٦6٦26١6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -برق العز  جٌد جداً  هاله مهران عبدالمنعم المرسى سلطان 6١

 10116١0١١0٩ - الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  جٌد جداً  هناء محسن عبدالجٌد صادق سالم 6١

 جٌد جداً  اء سعد محمد سعدالدٌنوف ٦1
شارع صابر نصر من ش  02 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 مستشفى الصدر
1012٦٦١16٦6 

 جٌد جداً  ٌاسمٌن السٌد حسن السٌد ٦0
ش الجمال وعرابى بجوار مسجد  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

 كشك
1066١6٠1١٩٦ 

 1011١6٠1606 سٌدى ٌسن-حاره الزٌات -الدقهلٌة  -اول المنصورة  جٌد جداً  ٌاسمٌن محمد فوزى حسٌن ٦6

 101١2٦٦٦١1١ بجوار مدرسه ناصر -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد آالء طلحه ابراهٌم ابو زهره ٦٦

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 آلداب والتربٌة تخصص التارٌخاللٌسانس فى ا لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1062221٩٦2 بجوار القناٌه الكبٌره -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد آٌه احمد بدٌر الدٌاسطى ٦٠

 6٦٩2٦12 شارع طابا من شارع كلٌه اداب 2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد آٌه الشربٌنى متولى السٌد فضل ٦٩

 2٠٠٦6١٠ بجوار الجمعٌه الشرعٌه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -جراح  //جٌد آٌه القناوى عبدالعاطى عبدالحمٌد المٌمى ٦2

 10112١٩6١0١ الدقهلٌة -مركز اجا  -لغٌط نوسا ا //جٌد آٌه طه احمد محمود البحقٌرى ٦2

 106١١١١6١١0 شارع العبسى سندوب0١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سندوب  //جٌد احمد المتولى ابراهٌم عباس سرور ٦١

 1٩12٠٦١1١١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر القباب  //جٌد احمد حمدى عبده السٌد ٦١

 10122٠٠2٦16 ش ابو زافون -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -عزبة جاد امارة  //دجٌ احمد مجدى احمد محمد السٌد ٠1

 1010١0126٦١ ش جامع الشناوي البحر الصغٌر 6 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  //جٌد احمد محمد ٌونس ٌونس العراقى ٠0



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد احمد ٌاسٌن عبدالفتاح عبده ابراهٌم ٠6
تقسٌم توفٌق  -د الجمل شارع عما 02 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ٌاسٌن
6٦٠222٩ 

 //جٌد اسراء حسن محمد عبدالحمٌد شهاب ٠٦
المتفرع من ش  -شارع جلجل الغربى ٠١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الجالء
106١٩٦02121 

 101122١٩٦1١ ش محب حماد 02 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -المختلط  //جٌد اسراء محمود محمد عبدالعاطى ٠٠

 60٩٦2١٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد اسماء اسماعٌل خلٌل خلٌل شوربه ٠٩

 //جٌد اسماء جمعه عبدالماجد عباس ٠2

كفر ٌوسف  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر ٌوسف عوض 

-Kafr Yousof Awad - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عوض 

Sinbellaween - El-Dakahlia 

101١161١262 

 10116٠٩٦2٠1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  //جٌد اسماء حسٌن ذكى حسٌن مصطفى ٠2

 1٩122٦210٠ الزمالك -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد اسماء عبدالغفور شمس الدٌن المحالوى ٠١

 60٩1٠٠2 هلٌةالدق -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد اسماء محمد عبدالسالم محمود متولى ٠١

 101١62٩١٠١٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الزهاٌره  //جٌد اسماء مصطفى نور الدٌن محمد ٩1

 10610١٦262١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -ابو عرصه  //جٌد اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل السٌد الفار ٩0

 101١1266٦6١ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  //جٌد السٌد محمد السٌد الجمٌل بلح ٩6

 1016٠٦١026٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  //جٌد الهام مجدى العوضى ابراهٌم السٌد ٩٦

 101١2202٠٩0 - الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -الربع  //جٌد امانى ابراهٌم البكرى عبدالسالم ٩٠

 102١٦١260١ - لٌةالدقه -مركز المنزله  -العزٌزة  //جٌد امانى محمد عادل على على الجندى ٩٩

 1016٦20١226 شارع فهمى جرجس -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -البستان  //جٌد امنٌه السٌد عبدالوهاب رمضان الذنف ٩2

 1066١٦١٦262 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد امٌره اٌمن عبدهللا عبدالفتاح عٌد ٩2

 101١621١١12 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الزهاٌره  //جٌد اٌمان رمضان محمد احمد ٩١

 101166١01١٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر العرب  //جٌد اٌمان محمد محمود ابوالمعاطى عوض ٩١

 //جٌد اٌناس سلٌم محمد سلٌم 21
 -تمى االمدٌد  -الصفا  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الصفا 

 Alsafa - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩122٩0٠22 

 2٠٠1106 الدقهلٌة -مركز المنزله  -مصر الجدٌدة  //جٌد تحٌه احمد السٌد حسٌن 20

 10101٩2٠٩6٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره  //جٌد حسن مسعد عبدالغفار عطوه 26

 101١١٩6١0٦٦ الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد خلود محمد عبدالغنى حامد احمد 2٦



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6٩2162١ الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد د محمود الخضر على موسىخلو 2٠

 101١٠٦1٩١٠١ ش المرور -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد دالٌا مؤمون السعٌد السبخاوى 2٩

 10166221٩٩٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد دعاء احمد رزق سٌد احمد 22

 

 
 التربٌة  كلٌة

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص التارٌخ لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1011٩٦2٦622 خلف اكادٌمٌة السالب -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  //جٌد دنٌا اسامه سمٌر محمد محمد 22

 1٩122٦٦260 امام المعهد الدٌنً -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد دٌنا سعد عوض المتولى علٌوه 2١

 101١16١2١2١ الدقهلٌة -ا مركز اج -البساتٌن  //جٌد رانٌا اسماعٌل محمد السٌد الحنفى 2١

 6126١10 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد رحاب محمود محمد القناوى 21

 10120٩1161١ مساكن العبور امام محوالت الكهرباء -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد رشا مصطفى مصطفى سالمه النجار 20

 1٩122٦٦٦٦6 شارع الجامع الكبٌر -الدقهلٌة  -المنزله مركز  -البصراط  //جٌد رٌم محمد عثمان مطاوع 26

 1010١1١٦2١١ حى ابو فندى ش احمد بٌومى -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد رٌهام حاتم محمد محمود 2٦

 //جٌد زٌنب عنبر عبدالعزٌز على القماش 2٠
ش عماربن ٌاسر متفرع من سامى 0٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الجمل
101020١6162 

 1٩166٦6٠0٦ ش بنك مصر حارة الكاشف -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  //جٌد ساره عوض عبدالعزٌز محمد مجاهد 2٩

 //جٌد ساره محمد السٌد سوٌدان 22
شارع شطا تقسٌم عمرو ٌونس متفرع  ٩ -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 من طرٌق بلقاس
1011١2٦٩٠6١ 

 //جٌد سمر رأفت محمود عبدالحمٌد 22
شارع مدرسة جزٌرة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ١الورداالبتدائٌة منزل رقم 
101١21١٠١٦2 

 //جٌد سمر عادل عبدهللا محمد ٌوسف 2١

 -القباب الصغرى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -القباب الصغرى 

 - Al qebab Al soghra - Dekerns|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

El-Dakahlia 

101١2٦2٠060 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6٦٠2٦21 ش المراكبى -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  //جٌد شٌماء احمد شوقى زكى البسطوٌسى 2١

 106101١٦٩١1 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة  //جٌد شٌماء حمدى عبدالحمٌد محمد الصاوى ١1

 //جٌد صفاء محمد مصطفى عبدالحافظ جاد ١0
ع اإلسراء متفرع من الخلفاء شار 0 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ( الراشدٌن ) الترعة
6٦2١2٦١ 

 10116222٩12 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -وزٌر  //جٌد عبدهللا سلمى مسعد الخمٌسى ١6

 1011٩١1٦٠٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت عنتر  //جٌد عزه كمال رزق سعٌد ١٦

 1012١1٦٠١20 الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد غاده خالد محمد الموافى الباز ١٠

 //جٌد فاتن جمعه حسٌن عبده بشٌر ١٩
شارع النجار متفرع من شارع  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 بورسعٌد
660١١٩6 

 //جٌد فاطمه حمام عبده السٌد بدوى ١2
شارع من شارع جامعة الدول  ٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الحسٌنٌة -العربٌة 
101١20١٠6٩٠ 

 10612١116٦١ الدقهلٌة -نبروه  -بهوت  //جٌد فاطمه محسن السٌد محمد على عامر ١2

 //جٌد كرٌم ضٌاء السعٌد طاهر صالح رمضان ١١
ش احمد غازى المتفرع ن ش  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 عبدالسالم عارف
1٩166٩01١1 

 101011٩0٦٠2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  //جٌد لٌنه محمد احمد السٌد ١١

 2٠26١٠2 بجوار المحكمه -منشٌة الشامى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد مارٌان شوقى عدلى كراس ١1

 1010١02٩2١٠ ش الدكتور السٌد السٌد النحاس -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد محمد ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم العشماوي ١0

 10126٠٠026١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  //جٌد ولى صالحمحمد السٌد صالح المت ١6

 101١٦2٩12٩١ منطقة حوض الجامع -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد محمد مسعد عزت حامد ١٦

 1010١2١0612 شارع ثروت -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -البستان  //جٌد محمود طلعت محمود محمد ١٠

 //جٌد ٌد الحنتٌرىمصطفى محمد عبده الس ١٩
ش ربٌع بجوار مصنع  02 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 خفاجى
1٩166٩٩12٦ 

 101١١00٠٦0١ حى قباء ش المدٌنه المنورة -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد منة الرحمن عبدهللا السعٌد السٌد ساطور ١2

 1٩122٦٦0١١ ش الترعة القدٌمة -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد منى اسامه محمد عبدالقادر محمد ١2

 66٦66١2 ش الشٌخه عائشة حارة البحٌرى -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد منى حمدى عوض عباس ١١

 1000١11١١١2 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -قرقٌره  //جٌد مى محسن عبدالفتاح السٌد ١١

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 الطالب الناجحٌن كشف بؤسماء

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص التارٌخ لدرجة

 (٠ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد مى محمد محمد عبدالفتاح محمود 011
شارع حسان خلف األمن  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 المنصورة -المركزي من شارع عبد السالم عارف 
1011١٦١1٩٩٦ 

 1010012٩١٩2 موسى العربى -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد مٌاده رمزى عبدالرازق على عمر 010

 101١1١2٠1١٠ ش الحرمٌن الحسنٌه١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ندى جمال صدقى محمود طه 016

 1011٠2١0٦٦٦ اكتوبر بجوار الكبرى العلوى 2ش  -الدقهلٌة  -نبروه  //جٌد ندى مصطفى عبدالحمٌد عبدالفتاح القناوى 01٦

 //جٌد ندى وجٌه ابراهٌم محمود منٌع 01٠
شارع داٌر الناحٌة بجوار تصارٌح  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس 

 العمل
1011٦02١212 

 101١02١22١2 ش المدرسة -الدقهلٌة  -مركز اجا  -جراح  //جٌد نسمه محمود محمد السٌد المسٌرى 01٩

 //جٌد نهى محمد نورالدٌن احمد عبدالمجٌد 012
ش عطاهللا خلف سوق الجملة  ٠2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 من ش الجالء
1٩166٦٦١٦١ 

 1011١16٩١٩٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر سنجاب  //جٌد نورا على عبدالوهاب محمد عبدالوهاب 012

 //جٌد نورهان خالد على على الشوربجى 01١
مٌدان مشعل ش محمود شاهٌن  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 برج السالم الدور الثامن
66٠0202 

 //جٌد نورهان ماهر محمد ابراهٌم موسى 01١
ابوبكر  ش الجالء امام مدرسه -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الصدٌق برج االحالم الدور األخٌر
101١١2٦٦122 

 1٩16٩١٠١٦2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشؤة البدوى  //جٌد هانم سعد المتولى برهام 001

 1٩1612٩٩06 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -برق العز  //جٌد هدٌر هارون احمد ابراهٌم 000

 //جٌد هناء احمد حسن احمد الخولى 006
مساكن مشعل بجوار كابتشٌنو  -الدقهلٌة  -المنصورة  مركز

 ٦مدخل ب شقة  6٠عمارة 
1٩16٦٩٠٩6٦ 

 ش ابوبكر الصدٌق -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  //جٌد وحٌده محسن محمد فرٌد طه 00٦
 

 100610٦١621 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح  //جٌد ورده محمود عبدالغنى محمد شوربه 00٠

 10622١1٦1٠2مدٌنه -ش مساكن المحمودٌه 00 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ستٌنا جرجس جاب هللا جاد ٌوسفٌو 00٩



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 المجزر-الفردوس

  

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص الجغرافٌا لدرجة
( 0 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 اسماء السٌد ٌوسف جاد ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١١١١٤٦٤١١١٤ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -الربع 

 اسماء عطٌه عطٌه عبداللطٌف على ٢

جداً مع جٌد 

مرتبة 

 الشرف

 ١٥١٦٣٣٤١٣١ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى 

 انجى نصر صابر نصر ٣

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ٢٣٦١٥١٣ ش العزٌز خلف االمن المركزى٤١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 اٌمان محمد احمد المتولى طه ٤

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١٥١٢٥٣١١٣١ الدقهلٌة - مركز طلخا -كفر دمٌره القدٌم 

 دعاء رمضان عبدهللا بحبح ٥

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١٥١٢١٥٢١٤١ - الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  -منٌة محلة دمنه 

 ساره مصطفى مصطفى محمد احمد ٦

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

ش سكه سندوب ش ٤٢ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 المدٌنه المنوره
١١١٤٣٤٦٤٦٥٤ 

 فاتن حمام محمد هالل عوٌد ٧

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١١١١٦٣٢٥٥٢١ الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  -لٌسا 

 فاطمه الزهراء السٌد السٌد حامد العشماوى ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 ١١٢١٣٥٢٥١٦٤ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة 

 فاطمه شلبى شلبى شلبى خلٌف ٤

 جٌد جداً مع

مرتبة 

 الشرف

 الدقهلٌة -مركز المنزله  -الخالٌفه 
 

 نورهان حمدى الشناوى السٌد عبدالهادى ١١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

ش المصرف خلف ٣ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 مطبعه االمام
١١١١٢٣٤٧١٢١ 

 ١١٢١١١٧٦٧٧٤ الدقهلٌة -مركز اجا  -لعامل مٌت اجٌد جداً مع  نٌره خٌرى محمد عبدالواحد معروف ١١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

مرتبة 

 الشرف

 جٌد جداً  اسراء جمال عباس محمد على ١٢
بجوار نادى اشمون  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -اشمون الرمان 

  الرومان

 ١١١٦٧١١٤١٤ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ظفر  جٌد جداً  اسماء االحمدى مصطفى عبدالحمٌد ١٣

 ١٥١٧٤٧٥١٤١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  جٌد جداً  محمد امانى عبدالفتاح محمد زكرٌا ١٤

 ١١١٦٦١٢٤١٤٢ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبرا سندى  جٌد جداً  جاال عبدالباسط عاطف السٌد على ١٥

 جٌد جداً  دعاء عالء عبدالغفار سٌد احمد عٌد ١٦

مركز  -األورمان  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -األورمان 

 - Alorman - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

١١١٦١٢٦١٣١١ 

 ٢١٢١١٣١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر األعجر  جٌد جداً  دٌنا حسن البٌلى حسن ١٧

 ١١١١١٢٦٤١٥١ ش الفرن -الدقهلٌة  -اول المنصورة  جٌد جداً  زهره حسٌن نصر الدٌن حسٌن ١١

 ٢٥٢٥٣١٦ شارع القاضى طرٌق بلقاس ١٢ -الدقهلٌة  -مركز طلخا  جٌد جداً  ونىسالى البسٌونى عبدالهادى بسٌ ١٤

 ١١١٤٧٢٢١٣٥٦ بجوار المحلج -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  جٌد جداً  سعٌد على على ابو ٌوسف ٢١

 جٌد جداً  فادى صدقى حلٌم فوزى ٢١
ش رفعت من ش صالح الدٌن  ٣ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 بجوار الجوازات األٌوبً
١١٢٢٧٧٧٤١٤١ 

 ١٥١٤١١٤٢١١ شارع عبد الرازق طرٌق بلقاس١٢ -الدقهلٌة  -مركز طلخا  جٌد جداً  فاطمه السٌد محمد عبدالمنعم السٌد العٌسوى ٢٢

 ١١١٢٧٥٤٧٢٧ الدقهلٌة -نبروه  -كفر الدكرورى  جٌد جداً  نورهان عادل محمود اسماعٌل جمعه ٢٣

 ١٥١٧٤١١١٤٧ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت مجاهد  جٌد جداً  د القدٌمنٌره ٌوسف السعٌد احم ٢٤

 ١١٢١٦٣٦٤٣٢٢ بجوار مكتب البرٌد -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  -العصافرة  جٌد جداً  ٌاسر محمد نصر محمد سعده ٢٥

 ١١٢١٦٤٢١٤٧٣ الدقهلٌة -مركز طلخا  -نشا  //جٌد على آٌه انور الشحات احمد ٢٦

 مٌت الكرما -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد رٌد عبدالحمٌد عكاشهآٌه مصباح ف ٢٧
 

 //جٌد آٌه هاشم السٌد محمد ٢١
مساكن الشناوى بجوار األدلة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 ٦٦الجنائٌة عمارة 
٢٢١٤٢٧٥ 

 ١١١٦٥٦٥١١٧٣ هلٌةالدق -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد اسراء السعٌد البٌومى البٌومى سلٌم ٢٤

 ١١٢٢٤٢٣٤١٧٦ الدقهلٌة -مركز المنزله  -االحمدٌه  //جٌد اسالم عاطف محمد احمد النجار ٣١

 ١١١٤٣١٢١١٢٧ الدقهلٌة -نبروه  -الطٌبه  //جٌد اسماء عوض السٌد المتولى ابوشعٌشع ٣١

 ١١١٦٧٢٧٢١٦٢ مسجد الرحمة -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد امانى سمٌر عبدالغفار محمد ٣٢

 ١٥١٦٣٦٢٤٥٥ الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد امانى عطٌه احمد عطٌه النجار ٣٣

 ١٥١٦٣٥٧٤٣٤ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  //جٌد امٌره احمد عبدالحمٌد السٌد المكاوى ٣٤

 ١١١٤٣٤١٤٢٧٣ - لدقهلٌةا -تمى االمدٌد  -الربع  //جٌد امٌره حسام حامد عبدالمطلب ٣٥

 //جٌد حسناء ابراهٌم ابراهٌم متولى خلٌفه ٣٦

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

-Kafr Ghannam - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Sinbellaween - El-Dakahlia 

٦٧٦١١١١ 

 ١١١١٤١٢١٦٤٦ لدقهلٌةا -مركز اجا  -شبراوٌش  //جٌد دعاء صبحى امٌن البرعى احمد ٣٧

 
 

 الموظف المختص
 

 مدٌر شئون الخرٌجٌن
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
 

 عمٌد الكلٌة
 

         

     
 أ.د / زبٌدة محمد قرنى

 
 أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص الجغرافٌا لدرجة
 (6 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ١١١٤٧٧٤٤٦٤٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عزبة صقر  //جٌد دنٌا عبده فتحى عطٌه احمد ٣١

 ١١١١٦٤٧٦٣١٤ الدقهلٌة -نبروه  -مٌت عٌاد  //جٌد سومٌه عبدربه عبدالرحٌم الرفاعى ٣٤

 ١١١٦٢٧١٣٢١٤ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بساط  //جٌد شٌماء وحٌد مصباح خورشٌد ٤١

 ١١١١١١١١١٤٤ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد عبدهللا عبدالحفٌظ سلٌمان شحاته ٤١

 //جٌد على عبدالخالق البحار عبٌر على ٤٢
ش الزهزاهى من قناة ٤ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 السوٌس
١١١٥١٥٢٧٢٢ 

 //جٌد محمد على محمد السعٌد ٤٣
شارع القاضى بجوار  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 مسجد السالم
٦٦١٤١١٥ 

 //جٌد محمود مسعد محمود محمد ٤٤
االستاد بجوار  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -المعصره 

 ٌناٌر ٢٥مدرسة
١١٢٢١٥١٢٤٤٣ 

 ١١١١٢٢٢٣١١٢ خلف الثانوٌه بنات -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد مروج السٌد عبدالمعطى محمد على ٤٥

 //جٌد مرٌان محروس فخرى شاكر ٤٦
مساكن جدٌلة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ٦عمارة
١١٢٧٥٤١٦٦٥٤ 

 //جٌد شارهمٌنا سامح رمزى فهمى ب ٤٧
ش. سلٌمان خاطر  ٥٢ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 من عٌد السالم عارف
١١٢٧١٤٧٢٤١٥ 

 ١١٢٧١١٢٣١٦٣ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد ندى السعدى الحسانٌن الحسانٌن عوده ٤١

 //جٌد نسمه محمد جمعه مرزوق علً ٤٤
ع شارع الرخاوي متفر ١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الدور الرابع -من شارع مستشفى الصدر 
١٥١٢٢١٧٦٣٧ 

 //جٌد نورهان ابراهٌم على الدسوقى العاصى ٥١
ش جاوٌش متفرع من ٢٤ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 محمد فتحى
١٥١٢٣٧٤٧٤٣ 

 ١٥١٧٤٧٤١٣١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت سعدان  //جٌد هدى المهدى عارف صابر ٥١

 ١٥١٦٤٥١٧٤٧ ٌولٌو ٢٣ش  -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد على الهاللى هدٌر محمد عبدهللا ٥٢

 ١١٢٧١٦٧٥١٣٥ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد ٌاسمٌن ابوالعطا احمد ابوالعطا قزامل ٥٣

 ١١١١٢١٢٤٤٤٦ ش محمد فتحى -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ٌاسمٌن النادى فهمى السٌد هٌت ٥٤

 ٦٣٣١٣٣٦٤ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  مقبول هراء طلعت عبدالموجود محمد عبدالحافظفاطمه الز ٥٥

 
 

 الموظف المختص
 

 مدٌر شئون الخرٌجٌن
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
 

 عمٌد الكلٌة
 

         

     
 أ.د / زبٌدة محمد قرنى

 

   

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 ء الطالب الناجحٌنكشف بؤسما
  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص علم النفس التربوى لدرجة
 (0 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ٦٣١٢٥٥٤ الدقهلٌة -مركز اجا  -كفر عوض جٌد جداً مع  عبدالمقصود البقرى آالء عماد الدٌن عبده ١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 مرتبة الشرف

 آالء محمد عبدهللا بدر الدٌن فروح ٢
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ٧٧٥٤٦٧١ ش الظاهر بٌبرس والمٌناء الغربى -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

 آٌه محمد عبدهللا بدر الدٌن فروح ٣
جٌد جداً مع 

 بة الشرفمرت
 ١١١١٤١٤٢٤٤٤ ش الظاهر بٌبرس والمٌناء الغربى -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

 امٌمه حمدى المهدى ابو النور المشاعلى ٤
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ٧٧١١٤١٤ بجوار مجلس المدٌنه -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 اٌمان ابراهٌم ابراهٌم الخمٌس على ٥
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١١١٦٢١١٣٧ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -رمبال الجدٌده ب

 اٌمان ابوالسعود شوقى الطنطاوى ابو العز ٦
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١٢١٧٧٤١٣٥١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات 

 اٌمان شعبان محمد سالم ٧
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ٣٤٢٤٢٦٤ الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌرس 

 اٌمان عبده السٌد محمد العقده ١
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١٥١٧٧١١٢١٧ ش السالمونى -الدقهلٌة  -مركز المنزله 

 بدر احمد احمد على حواله ٤
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١١٦٤٧١١٤١٥ ش المنتزة والجٌش -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

 دعاء عوض محمود ابراهٌم انور ١١
جٌد جداً مع 

 ة الشرفمرتب
ش عبد الحمٌد الزهٌرى  ٥ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 خلف مصلحة الطرق و الكبارى
٢٣٢٥٧٧١ 

 رٌهام محمد محمد السعٌد المنوفى ١١
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١٢٧٤٤٥١١٤١ الدقهلٌة -مركز اجا  -بقطارس 

 شٌماء محمد محمد مصطفى خاطر ١٢
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ٦٣٦١٤١٢ الدقهلٌة -مركز اجا  -سالمٌه ال

 كرٌستنا اٌمن مرقص زكى مرقص شحاته ١٣
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١٢٧٢١١٣٤١٤ ش عبد الغفار بالعباسى ٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 مروه احمد السٌد احمد ١٤
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 ١١١١١١٦٧٤١١ الدقهلٌة -مركز اجا  -كفر عوض 

 هال محمد ابراهٌم عبدالوهابن ١٥
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

خلف مسجد شباب  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت شرف 
 الرٌاض

١٥١٧٤٧٤٤٦٥ 

 ١٥١٦٤٤٤٥٥٤ ش فهمى -الدقهلٌة  -مركز اجا  جٌد جداً  آالء عبدالداٌم محمد عبدالمطلب ١٦

 ١١١٤٥١٢١٥٤٧ الدقهلٌة -ركز اجا م -صهرجت الصغرى  جٌد جداً  اسماء السٌد احمد عبدالقادر ١٧

 ١١١٢٦٦١٥١٧٧ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلنت  جٌد جداً  اسماء مصطفى فوده فوده ١١

 ٧٧١٧٤١١ بجوار كوبرى العزٌزه ش شلبً فطٌر -الدقهلٌة  -مركز المنزله  جٌد جداً  امٌره الحسٌنى الشبراوى الحسنٌن فطٌر ١٤

 جٌد جداً  رانشروق السٌد ابراهٌم السٌد بد ٢١
 - Bany Ebeid|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

El-Dakahlia 
٢٦٤١٣١٣ 

 ١١١٤٣٧١٦١٤٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  جٌد جداً  شٌماء السعٌد ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى ٢١

 جٌد جداً  علٌاء السٌد لطفى محمد عبدالرحمن ٢٢
شارع مسجد الر حمن امام الكبرى  -لٌة الدقه -مركز السنبالوٌن 

 الجدٌد
١٥١٦٦١٤١١٦ 

 جٌد جداً  محمد عادل منصور السٌد ٢٣
 ٦تقسٌم  -شارع على بن أبى طالب  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 أكتوبر
٢٥٣٧١١٦ 

 ١١١١٧٣٢٤٢١٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الجالٌله  جٌد جداً  مى محمد على ندا ٢٤

 ١٥١٦٤٤٢٤٦٦ ش الوكٌل -الدقهلٌة  -مركز اجا  جٌد جداً  حمود سٌد احمد خالفهاجر محمد م ٢٥

 جٌد جداً  هبه عبدالعاطى عبدالفتاح سالم الجندى ٢٦
 - Bany Ebeid|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

El-Dakahlia 
١١١٦٥٥٤١٢٣٣ 

 جٌد جداً  وفاء حامد ابراهٌم على ٢٧
مركز السنبالوٌن  -طنباره  -الدقهلٌة  -ن مركز السنبالوٌ -طنباره 

-Tonbara - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -
Dakahlia 

١١١٤٧١٢٣٤١٧ 

 ١٥١٢١٣٢١٢٥ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  جٌد جداً  ٌاسمٌن ٌاسر عطٌه محمد الشباسى ٢١

 //جٌد آٌه سامح احمد حمد السٌد ٢٤
 -مركز اجا  -لالوندى ا -الدقهلٌة  -مركز اجا  -الالوندى 
 Allawendi - Aga - El-Dakahlia|الدقهلٌة

١٥١٦٤٥٤١٢٤ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ١١١١١٧١١٥٤١ الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد آٌه عبد العزٌز السٌد محمد البٌلى ٣١

 ١١١٤٧٢٤٦٥٤٥ بجوار جامع ابوقرع -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد آٌه على صبح الطنطاوى ٣١

 ١١١٤٤١١٤١٤٣ ش سعد زغلول -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  //جٌد اسالم احمد عبده فرح السحراوى ٣٢

 ٦٤٣١٤٢٤ بجوار مسجد الزاوٌه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد افنان على على عبدالعال واصل ٣٣

 ٧٧١٣٣١١ لسالم امام السودهحً ا -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد امانى محمود ابراهٌم محمد شتٌه ٣٤

 ٢٥٤٧٣٤٢ ش السالم -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  //جٌد امل عبدالناصر ٌوسف محمد العدروسى ٣٥

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 النفس التربوىاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص علم  لدرجة
 (6 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ١١٢٧١٢٥٣٢١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  //جٌد امٌره شعبان عبدالمطلب حسن ٣٦

 ٦٣٦١٣٣٢ الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد لشرقاوىاٌمان الدسوقى السٌد ٌوسف ا ٣٧

 ١١١١٤٥٤٥٥١٤ شارع السكه الحدٌد -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد اٌمان جمال عباس عطٌه ٣١

 ٢١١١١٥٤ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد اٌمان محمود محمد العدل غٌاتى ٣٤

 ١٥١٦٤٥٥٦٧٣ ش الثورة -الدقهلٌة  -ز اجا مرك //جٌد بسمه جمال طه محمد طه ٤١

 ١١١١٧٧٤٦١٢١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -دٌمشلت  //جٌد دعاء على حسان عبدالمجٌد ٤١

 ١١١٢١٦٢١٣١١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -دٌمشلت  //جٌد رانٌا الباز محمد الباز ٤٢

 ١٥١٦٤٥١٤٥٦ ٌة نوساش جناب -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد رنا جمال احمد احمد الشاعر ٤٣

 ١١٢٢٦١٢٤١٥ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد رٌهام السٌد احمد سلٌمان ٤٤

 //جٌد سماح على اسلمان سالم ٤٥
 - Bany Ebeid|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

El-Dakahlia 
١١١١٣٧٧٢٦١٥ 

 ١١١١٥٧١٢٧٤١ ٌولٌو ٢٣س  -الدقهلٌة  -ا مركز اج //جٌد شٌماء حسنى السٌد ابراهٌم الهوارى ٤٦

 ١٥١٢١٢٢٧١٤ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  //جٌد شٌماء عزت عبدالوهاب جاد ٤٧

 ١١٢١١٦٤١٤٧١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد عبدالجواد محمد مصطفى عبدالجواد ٤١

 ٦٤٥٤٥٥٤ بجوار مجلس المدٌنة - الدقهلٌة -مركز اجا  //جٌد غاده محمد القناوى عبدالعال ٤٤

 ١١٢٢١٣٦٤٤٤٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت محمود  //جٌد فاطمه السٌد عبد العظٌم محمد ٥١

 ٢٥٥٢٥٢١ الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  -منٌة محلة دمنه  //جٌد فاطمه عطٌه عبدالصمد مصطفى النجار ٥١

 ١١١١٧١٢١٤١١ ش المركز -الدقهلٌة  -س مركز دكرن //جٌد مصطفى محمد مراد محمد خمٌس ٥٢

 ١١١٦٢٦٣٣٤٥١ بجوار مسجد المصطفى -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد منار محمود عبدالحى عٌد ٥٣

 ٢٥٦١٥٧١ الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  //جٌد مها احمد رمضان السٌد شاهٌن ٥٤

 //جٌد مى محمد محى الدٌن محمد الشامى ٥٥
تقسٌم  -شارع بهاء الشربٌنى  ٢٢ -الدقهلٌة  -لخا مركز ط

 بهاء الشربٌنى
١١١٤٣١١٥٢١٧ 

 ١٥١٧٤١١٢٥١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -دٌمشلت  //جٌد هبه هللا حسن ابراهٌم ابراهٌم ٥٦

 ١٥١٢٥٤٥٤٢١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت نابت  //جٌد هدى احمد احمد ابراهٌم الشرٌف ٥٧

 ١٥١٢١٢١٧١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه  //جٌد حمد العشماوىهدٌر محمد جمٌل م ٥١

 مقبول عبٌر عبدالحلٌم احمد محمد رزق ٥٤
البرامون  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -البرامون 

 مركزالمنصورة
١١١٧١٤٣٥٥١ 

 ١١٢٢٣١٦٤٤٤١ طرٌق شربٌن ش رشادابو النجا -الدقهلٌة  -مركز طلخا  مقبول ٌمنى عماد صالح عبد الرازق حموده ٦١

  

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 
 البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 آٌه ٌوسف محمد ٌوسف جزر 0
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 101١66١٦٦62 الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره 

 احمد محمد عزت السٌد احمد شحاته 6
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 10160١٠٦١٠٩ ش المكتب الغربً من ش الثانوٌة ٠ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 امٌره فراج احمد عبدالرازق ٦
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 1012١02١٦٩١ الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت 

 اٌمان حامد حامد اسماعٌل بهلول ٠
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 1012٦02٠٩6٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر 

 جمالت شوقى حسن غازى ٩
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 1010١162١١ الدقهلٌة -نبروه  -ا طنبوه

 رحمه محمود عزت احمد احمد العدوى 2
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

ش محمد متولى  ١٩ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات 
 الشعراوى الدراسات

1٩16٦٦22١0 

 شادى محمد احمد السٌد عطٌه ابوالنجا 2
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

 10121٠0٩6١2 الدقهلٌة -ة النصر مركز منٌ -منشؤة عاصم 

 فاتن عبدالعزٌز ممدوح عبدالعزٌز سٌد احمد ١
جٌد جداً مع 
 مرتبة الشرف

مركز  -األورمان  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -األورمان 
-Alorman - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Dakahlia  

 فاطمه السٌد محمد محمد سلمان ١
مع  جٌد جداً 

 مرتبة الشرف
 101١2٠1٦0٩2 الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌر 

 101000١2٠٠1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  جٌد جداً  احمد سالمه ناصف احمد 01

 1010٦٩٠6٩١٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  جٌد جداً  اسماء محمد عبدالرحمن عبدالمقصود 00

 1٩12٩٠110٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غراب  جٌد جداً  ٌن علىاٌمان رضا صالح الحسان 06

 1٩16٠٦٩0٠6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  جٌد جداً  اٌمان شعبان محسوب عبدالواحد 0٦

 1٩12١112٩6 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  جٌد جداً  اٌمان عماد صابر سلٌمان النجار 0٠

 10102٦6٩٩60 عزبه عوٌد -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  -عزب الجمالٌه  جٌد جداً  ه شكرى الوردانى ابوالمعاطى عوٌدحسٌن 0٩

 101١٩626١1١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة  جٌد جداً  دٌنا سمٌر عبدالمولى ابوالنور عبدالغنى 02



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١220١2٩2 ش البحر بجوار مسجد الشربٌنى -الدقهلٌة  -ز شربٌن مرك جٌد جداً  رجاء محمد شفٌق محمد الشهاوى 02

 10620٩1٠6٠٩ ش الشٌخ الشعراوى -الدقهلٌة  -نبروه  -الدروتٌن  جٌد جداً  ساره عبدالمطلب حجازى عبدالمطلب 0١

 10120١١26١0 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت فضاله  جٌد جداً  شرٌن وجدى احمد الدسوقى الردٌنى 0١

 101222٠2٩٠2 ش سعد زغلول -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  جٌد جداً  علٌاء السٌد عبدالغنى خلٌل عطٌه 61

 1٩16٠١11١1 الدقهلٌة -مركز طلخا  -نشا  جٌد جداً  عناٌات على محمد على نصرالدٌن 60

 1016٠606١22 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -الربٌعة  جٌد جداً  فاطمه حامد سلٌمان حامد 66

 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الخٌارٌه  جٌد جداً  مود احمد عبدالظاهر على الشرقاوىمح 6٦
 

 1٩122١١١2١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الزهاٌره  جٌد جداً  منار على محمد على خلٌفه 6٠

 1010٠٠66200 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر  جٌد جداً  نادٌه سعد خفاجى احمد اسماعٌل 6٩

 1٩1١01١٠16 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره القدٌم  جٌد جداً  نجالء ابراهٌم سعد محمد مصطفى 62

 1010٦١٩12٠2 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ظفر  جٌد جداً  نجالء عبده حسن عبده 62

 10661٩2١١6٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -البهو فرٌك  جٌد جداً  نرمٌن رضا عباس حسنٌن الضبع 6١

 1٩122٩62١0 الدقهلٌة -مركز المطرٌة  //جٌد آٌه محمد رمضان الدسوقى ابوالمعاطى 6١

 1016٩١٦٠٩20 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت النحال  //جٌد احمد ابراهٌم رزق ابوالنجا ٦1

 1061١٦61٠٠2 ش ابوبكر الصدٌق -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  -العصافرة  //جٌد احمد حسن سالمه سالم عبدالرحمن ٦0

 1066٦١020١2 الدقهلٌة -مركز المنزله  -اوالد ناصر  //جٌد احمد صالح الهادى محمد عبده ندا ٦6

 1٩12٠١٠12٠ شارع ابو سماحه -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  //جٌد احمد عادل محمد محمدٌن صابر ٦٦

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102حان دور ماٌو سنة فً امت
 البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1012١٠٩6٠١١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  //جٌد احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد مصطفً ٦٠

 1012١٠21١2١ الجمالٌه عزبه عبده -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد احمد مسعد محمد سعده ٦٩

 1٩122٦٦١6٠ الدقهلٌة -مركز المنزله  -مٌت شرٌف  //جٌد اسراء محمد رفٌق احمد اسماعٌل ٦2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1٩122٦٦10٦ ش سوق السمك -الدقهلٌة  -ركز الجمالٌة م //جٌد اسماء محمد نادر محمد حسٌن النجار ٦2

 106622٦1١٦0 ٦ش عثمان بن عفان شقه  -الدقهلٌة  -مركز المنزله  -الطوابره  //جٌد اسماء محمد نصر السٌد على جادهللا ٦١

 1٩16٠١1611 الدقهلٌة -نبروه  -نشا  //جٌد امل البدوى السٌد عبدالمقصود بركات ٦١

 //جٌد ف على مصطفىامل عبدالرإ ٠1
مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 
El-Dakahlia 

10161١20٦١0 

 1٩122٩٠12١ ٌولٌو 6٦ش التحرٌر و -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  //جٌد امٌره محمد محمد عبدهللا غبن ٠0

 101١216٠2٩1 خلف مسجد عبدالقادر سوٌدان -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد نسٌم احمد على الزٌنى حسٌن ٠6

 1٩16٠00100 الدقهلٌة -نبروه  -كفر الجنٌنه  //جٌد دعاء حسن عبداللطٌف عبدالعزٌز ٠٦

 //جٌد دعاء ٌوسف السعٌد ٌوسف ٠٠
 -دٌد تمى االم -الخمسة  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الخمسة 

  Alkhamsah - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة

 1٩12٩16١2٠ اول ش الحدادٌن -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر  //جٌد رانٌا ربٌع عبدالخالق دروٌش ٠٩

 1٩1602٦6٦١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح  //جٌد رٌهام حمدى عبدالعلٌم احمد ابوحسٌن ٠2

 1٩16١٩1٦02 الدقهلٌة -نبروه  -بانوب  //جٌد ساره عبدالحمٌد احمد محمد احمد عرفه ٠2

 10161١٠١٩6٩ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  //جٌد سعاد محمد محمد مسعد عبدالفتاح غٌث ٠١

 1٩12١20١٦0 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة  //جٌد سلسبٌل محمد محمد جمعه حامد ٠١

 1٩12٦00011 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة  //جٌد ى اشرف عوض محمود شرٌفسلم ٩1

 //جٌد سمر الفداوى عبدالفتاح سعد الحنفى ٩0
 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن 
Sinbellaween - El-Dakahlia  

 1٩12٠١٩٦١2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -اشمون الرمان  //جٌد شٌماء محمد محمود الشربٌنى عوض ٩6

 1٩1610٦6١2 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  //جٌد عبدالبدٌع محمود عبدالرزاق السعٌد حسٌن ٩٦

 1٩12٩٠٠٩٠1 الدقهلٌة -لنصر مركز منٌة ا -برمبال الجدٌده  //جٌد علٌاء صالح محمد سٌد احمد عالم ٩٠

 101١6٠٩16٦٦ ش مسجد فجر االسالم -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -عزبة الجزار  //جٌد عمر حامد منصور عبدالفتاح حبٌب ٩٩

 101١١١٦١٩1٦ الدقهلٌة -مركز اجا  //جٌد عمرو السٌد عطٌه العٌسوى جادالمولى ٩2

 //جٌد غاده ابراهٌم سعد المرسى دٌاب ٩2
شارع الشهاوي بجوار  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  - جدٌله

 مستشفى الرحمه
1٩16٦٦١20٦ 

 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -المٌهى  //جٌد فاطمه عزت محمود على ٩١
 

 //جٌد كرٌم مختار مختار حسٌن احمد ٩١
ش ابوبكر الصدٌق بمدٌنه الزهراء 0١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 سعد الشربٌنى خلف عزبه عقل موازى لشارع
1٩16٦٩162١ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد كمال الدٌن شكرى كمال الشرقاوى عبدهللا 21
شارع ابن السبٌل من  2٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -الدراسات 

 ش محمد خلف المتفرع من عبده معروف
1012٩0٠٩2٦0 

 2٠2١٦٦١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت الحلوج  //جٌد لبنى السٌد محمد العوضى الشربٌنى 20

 //جٌد محمد عبدالباسط محمد سالم 26
 -تمى االمدٌد  -الصفا  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الصفا 

 Alsafa - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة
10161٦٩602١ 

 1٩1221١6١1 الدقهلٌة -مركز المنزله  -جدٌدة المنزلة  //جٌد محمد محمد حسن بدران عجوه 2٦

 10616١2٠2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -دنجواى  //جٌد محمد عبدالغنى البقرىمحمد مسعد  2٠

 1٩166٦٦٠2٠ بجوار شركه الكهرباء -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد مصطفى احمد مصطفى عبدالقادر النجار 2٩

 10621202116 الدقهلٌة -ة مركز المنصور -منٌة سندوب  //جٌد مصطفى السٌد عبدالفتاح عبدالمجٌد شلبى 22

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 
 البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 106١٦1222٩١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد منى السٌد السٌد عبده حسن 22

 10120٠60١60 حى المسٌد -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -دمٌره  //جٌد هند السٌد الحفنى الشربٌنى عبدالفتاح 2١

 1٩16٠١0٠٠٠ الدقهلٌة -نبروه  -نشا  //جٌد ٌاسمٌن عبدالعزٌز احمد حامد البٌلى 2١

 1011١١٩٩6٩٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -المحمودٌة  مقبول آٌه جمال جمعه محمد عسكر 21

 مقبول احمد محمد طه محمد 20
 -تمى االمدٌد  -الصفا  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الصفا 

 Alsafa - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩122٩0٠6١ 

 2١111١٦ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  مقبول امل محمد عبدالغنى عبدالغنى الغضبان 26

 1٩16١01622 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  مقبول زٌنب عبدالغفار محمد سعد عبدالحمٌد 2٦

 1٩16١61٦0٩ هلٌةالدق -مركز بلقاس  -كفر الغنامه  مقبول محمد حسام ابراهٌم عبدالغفار 2٠

 1٩16٦٦١١٩٠ ش عبدالمنعم رٌاض كفر البدماص١٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  مقبول محمد خالد السٌد محمد جمعه 2٩

 10222١٩١١22 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  مقبول محمد صبحى عبدالحمٌد جاد 22

منشؤة صبرى ابو علم  -الدقهلٌة  -االمدٌد تمى  -منشؤة صبرى ابو علم  مقبول محمد صالح عبدالمجٌد عبده المنسى 22
 Monshaat Sabry Abo Alam - Temai|الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -

10161٩12٠1٩ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

Al Amdeed - El-Dakahlia 

 102٠6٠٦00٦ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الطاهرى  مقبول محمد كامل محمد المرسى ابراهٌم 2١

  

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الكٌمٌاء لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 رنا عبدالغنى عبدالعزٌز عبدالغنى غازىمٌ 0

ممتاز مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩162١٦62١ تقسٌم مراد المسٌري -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  ٠٩,١0 ١٠٠6

 اسماء كمال رزق المتولى 6

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 1٩122٦101٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  0١,١٠ ١2١٦

 ابراهٌم مسعداسماء ماهر فتح هللا  ٦

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 1011٠16١١١١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة  ١١,١2 ١١١6

 اسماء مصطفى محمد فرج دبسه ٠

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 1٩160٦06١0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  ١٠,٠0 ١20٩

 امٌره محمد الشربٌنى محمد حبٌب ٩

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 101122٩2٩6٦ حى الطٌاره -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  ١٠,١2 ١226

 اٌمان حسن عبدالفضٌل داود 2

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

١1١١ ١٠,1١ 
 -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى 

 سواقى العرب ش السلك
1٩1١00٩02١ 

 اٌمان فرٌد عبدالحمٌد متولى خضر 2

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 رفالش

 10106١0٠١1٩ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -دنجواى  ١٠,٩6 ١262



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 براء نبٌل ذكى محمد سعفان ١

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 1٩12٦6٩6٠2 الدقهلٌة -مركز اجا  -ابو داود العنب  ١٦,١١ ١220

 جهاد محمد محمد عبده حسٌن سباع ١

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 106١10٠١٦١٦ الدقهلٌة -له مركز المنز -الخالٌفه  ١٦,٩ ١260

 شٌماء جمال حسن محمد محمد 01

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 10066١1٦2٩٩ حى السالم -الدقهلٌة  -مركز المنزله  ١٠,١2 ١22٦

 فاطمه الزهراء مصطفى محمد رفاعى 00

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 101١2١2١١1٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -منٌة سمنود  ١2,0١ ١110

 هاله عبدهللا حسن ابراهٌم بٌلى 06

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 1012202٦222 الدقهلٌة -مركز شربٌن  ١6,26 ١٩٠0

 هدٌر ابراهٌم عبدالغنى ابراهٌم زرزوره 0٦

جٌد جداً 

مع مرتبة 

 الشرف

 101١٩١1١61١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  ٩2,١2 ١١٦١

 1٩16000٠١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر طناح  ١1,١٦ ١٦٠2 جٌد جداً  آٌه عبدالحكٌم صالح احمد محمد 0٠

 ١0,60 ١٦١٩ جٌد جداً  آٌه عزالدٌن شلبى محمد الشٌنى 0٩
 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر 

 بجوار مسجد الشقرٌة
101١2٠2٦2٩1 

 1٩1602٠02٩ الدقهلٌة -منصورة مركز ال -الخٌارٌه  ١1,٠١ ١٦01 جٌد جداً  آٌه فتحى تقى جبر ٌوسف 02

 1000٦1١10١٠ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشٌه السٌد محمود  2١,1٠ ١020 جٌد جداً  اسماء السٌد ابراهٌم السٌد الباز 02

 1٩12٠٩22٩٠ - الدقهلٌة -مركز اجا  -بقطارس  ١٠,2 ١2٠٩ جٌد جداً  اسماء عبدهللا الهاللى احمد الشال 0١

 ١٦,2١ ١2٩1 جٌد جداً  ى العوضى عثمانالشٌماء ٌحى راض 0١

 -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

 -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة

Sinbellaween - El-Dakahlia 

1٩12220122 

 1٩161٩0٠٦2 الدقهلٌة -صورة مركز المن -كوم بنى مراس  ١0,06 ١٦22 جٌد جداً  ابراهٌم زاٌد امل اٌمن محمود 61

 1٩160٩٦2١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  ١1,26 ١٦٦٠ جٌد جداً  امل ربٌع العدل محمد المقرش 60

 ١1,١0 ١٦٠٠ جٌد جداً  امنٌه ابراهٌم محمود عبدالمقصود رمضان 66
ش  00 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 العمٌد عبدالهادى المغازى
1٩16٦6660٠ 



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 ١6,2١ ١٩٠2 جٌد جداً  امنٌه عبداللطٌف محمد حسن دندش 6٦

 -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

 -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة

Sinbellaween - El-Dakahlia 

10106٩٠١٦١0 

 101122٩2٩6٦ حى الطٌاره -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  ١٩,٩2 ١١٦٩ جٌد جداً  اٌمان محمد الشربٌنى محمد حبٌب 6٠

 2١,١٩ ١6٠٠ جٌد جداً  حنان بكر الباز على محمد شادى 6٩
ش احمد 0٩ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 االتوبٌس الجدٌد-عبدالمهٌمن
1٩1١١16216 

 1٩12٠٦2٩٩0 - الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  2١,6٩ ١0١٦ جٌد جداً  رانٌا جالل احمد محمد شندى 62

 ١٦,٠٩ ١202 جٌد جداً  رانٌا مجدى محمد فهمى عبدالرحمن البارودى 62
ش  02 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل 

 على مبارك امام حدٌقه الحٌوان
1٩16٦160٦٠ 

 1٩16١21٩2١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  ١٦,2٦ ١2٦٩ جٌد جداً  رمضان رمضان عبدالعاطى االمام 6١

 1٩122٦0١0١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  ١0,٦2 ١٠11 جٌد جداً  ساره عبده مصطفى جمعه 6١

 1٩12٩٠1٩٦١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غراب  ١٦,16 ١٩26 جٌد جداً  شٌماء احمد مصطفى احمد عٌسى العزب ٦1

 101222٩1016 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -البٌضاء  2١,٦٦ ١0١0 جٌد جداً  شٌماء عالء عبدهللا ابراهٌم الجوهرى ٦0

 100612٦٦6١٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -السبخاوٌه  ١6,66 ١٠١١ جٌد جداً  عال فوزى صالح الدٌن عبدالحمٌد ٦6

 1٩1616112٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منشؤة السالم  ١6,2 ١٩٦١ جٌد جداً  غاده احمد عبدالعزٌز المؤمون ٦٦

 1٩162610١١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  ١0,٩6 ١٠02 جٌد جداً  معاذ احمد السٌد المتولى الباز ٦٠

 1٩16121١١2 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  2١,١٩ ١6٠٠ جٌد جداً  منى شعبان محمد المتولى ٦٩

 1٩12٦١0١22 الدقهلٌة -جا مركز ا -سماحه  2١,6١ ١0١2 جٌد جداً  مى ٌاسر مصطفى الدسوقى حربى ٦2

 ١1,٠0 ١٦16 جٌد جداً  نانسى عاطف على على ابواللٌف ٦2
شارع المدارس  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

 حى السالم
1010٠22٩210 

  

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 العلوم والتربٌة تخصص الكٌمٌاء البكالورٌوس فى لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 1٩122٠1١٩2 الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  -لٌسا  2١,٠١ ١612 جٌد جداً  نجالء محمد على طاهر فٌاض ٦١

 ١6,١ ١٩٩١ جٌد جداً  ندى مجدى مصطفى كمال العسال ٦١
ش العدل 2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الطناحى مستشفى الصدر
101١21٩2٠16 

 101١١16١٠6١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت مسعود  ١1,2٠ ١٦٦2 جٌد جداً  نسمه عبدهللا المغاورى محمد ٠1

 2١,00 ١02١ جداً جٌد  هاجر محمد سعد عٌد شراره ٠0
 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منٌة سندوب 

 بجوار مسجد بٌبرس
1010٩١2٦262 

 2١,1٠ ١020 جٌد جداً  هدٌر احمد فتح هللا محمد المناخلى ٠6
الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سالمون القماش 

 بجوار محطه القطار المٌرى -
1012٩22١٦٠6 

 1066٠6٠١٠١١ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  2١,٦ ١0١١ جداً  جٌد هدٌل احمد محمود محمد طعٌمه ٠٦

 ١0,٦١ ١٠1٠ جٌد جداً  ٌاسمٌن محسن فهمى محمد مصطفى ٠٠
حى الجامعة ش  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 اسامة بن زٌد
1٩166٦٠٠٦2 

 1٩162١٦621 صالح الدٌن ش -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  ١0,٩١ ١٠6٠ جٌد جداً  ٌمنى ابراهٌم عبدالعلٌم الشربٌنى الجندى ٠٩

 1٩16001٠2٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -النسٌمٌة  22,0٠ 2١2٩ //جٌد آٌه احمد توفٌق عرفان احمد ٠2

 1011١1٩٦2٠٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -شرنقاش  2٠,١0 226٠ //جٌد ابرار حمزه احمد محمد الدٌسطى ٠2

 2٠,١٩ 226١ //جٌد اسراء السٌد وهبه سعفان ٠١
اول طرٌق نوب  -الدقهلٌة  -ز السنبالوٌن مرك

 بجوار ورشة البنداري
1٩122١٠6٩١ 

 101١20١٦١١٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدواى  26,2٩ 2٩2٦,٩ //جٌد اسراء عبدهللا السٌد احمد السٌد احمد اسحاق ٠١

 1٩16002٠6١ الدقهلٌة -ة مركز المنصور -مٌت محمود  2٠,١ 226٦ //جٌد اسماء كرٌم عطٌه خالد ابوالمعاطى ٩1

 101102٦١١1٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  2٩,2 2١12 //جٌد اسماء محمود محمد سعد السٌد قشوع ٩0

 2١,١٦ ١0٦١ //جٌد امانى احمد عبدالكرٌم عبدالبدٌع ٩6
 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -النسٌمٌة 

 النسٌمٌة
1٩16001٠2٩ 

 1٩1600٠١٩0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت محمود  2٩,1١ 22٩6 //جٌد محمد رمضانامٌره العجمى  ٩٦



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 1٩161٩1062 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الخلٌج  2٩,12 22٩0 //جٌد امٌره العربى محمد الدسوقى ٩٠

 101١2١١2022 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر الروك  26,٦2 2٠20 //جٌد امٌره صابر محمد السعٌد احمد ٩٩

 1061202٠٩١٩ العزٌزة -الدقهلٌة  -مركز المنزله  2٠,٦٦ 222٩ //جٌد اٌمان محمد احمد شحاته محمد على ٩2

 20,١0 2٠6٩ //جٌد بسمه سعٌد على مراد ٩2
ش السوق العمومً  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 ساحه الغالل
1٩162١٦١٩6 

 1٩12221٠0١ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة  2٦,2١ 221١ //جٌد بسمه على محمد عزت محمد فإاد ٩١

 1٩166٠0١٩2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت بدر خمٌس  22,١2 ١1٠1 //جٌد حنان ابوشبانه مصطفى ابوشبانه ٩١

 20,60 2٦٩6 //جٌد دالٌا شكرى انور مترى 21
 -ش الرٌدانٌه 2١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الحسنٌه
1٩1662١٩٩6 

 22,6 2١20 //جٌد دنٌا جمال فاروق فإاد 20
شارع  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل 

 الجامع الكبٌر
1012221١02٠ 

 106221١٦٦2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة  2٩,62 2220 //جٌد رحاب عزت عبدالحمٌد صالح زقزوق 26

 22,26 ١10٠ //جٌد رحاب فهمى عثمان نصٌر 2٦
ش  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  - كفر البدماص

 صبرى النخله
1٩16٦6٩٦١1 

 26,١6 2٩0١ //جٌد ساره السٌد عبده ٌوسف 2٠

كفر  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 Kafr|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -غنام 

Ghannam - El-Sinbellaween - El-

Dakahlia 

101١١212١2٩ 

 1٩12٠٦2٦٠1 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  2٠,١ 22٦٦ //جٌد لعوضىساره حمدى عبدالحمٌد ا 2٩

 2٦,٩2 2٩١٩ //جٌد ساره عبدالسالم اسماعٌل حسن عبدالمقصود 22
شارع القاضً 0٦ -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 طرٌق بلقاس
1٩16٩٦١2٦٩ 

 1٩160٦6١١٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  2٠,١2 22٦1 //جٌد سحر شعبان عبدالحى مشعل 22

 101201216٩١ الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  2٦,٦٦ 2٩20 //جٌد سعاد احمد عبدالفتاح ابراهٌم 2١

 1٩16٠٦26١6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  2١,٩٩ ١001 //جٌد سمر احمد حسن ابوالنجا 2١

 10066١٦١2٦٦ الدقهلٌة -المدٌد تمى ا -ظفر  22,٦6 2١١1 //جٌد سهام الرافعى احمد حسن 21

 1٩102٦١6٩2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -سماحه  2٦,2٩ 220٩ //جٌد شٌماء المنجى سالم ابراهٌم الجحاوى 20

 1٩160001٩٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت جراح  2١,06 ١122 //جٌد فاطمه حسن محمد حسن ابراهٌم 26

 2٩,2 22١6 //جٌد بانىلٌلى جمال ابوالعنٌن البٌومى العت 2٦
  



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 2٦,٠6 2٩١0 //جٌد منال جمال عبدالرحمن الطنطاوى 2٠
ش  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 الشوربجى
10106٩6٦1٩٦ 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 ة تخصص الكٌمٌاءالبكالورٌوس فى العلوم والتربٌ لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 2٩,22 2١0٦ //جٌد منال محمد الدسوقى الدسوقى خلٌل 2٩
ش  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  -العصافرة 

 ٌلهالخال
10616١22٠١6 

 1٩16١٩16١0 الدقهلٌة -نبروه  -كفر الدكرورى  2٩,٦٦ 222١ //جٌد منصور ناصر منصور الباز شحاته 22

 22,٦١ 2١١2 //جٌد مها تٌسٌر الفرغلى حسن 22
 -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -اشمون الرمان 

 بجوار صٌدلٌه ثروت السعٌد
1٩12٠21222 

 2٦,٠٩ 2٩١٠ //جٌد مى محمود عباس السعٌد محمد 2١
مٌت رومً بجوار  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس 

 الجامع الكبٌر
10160٦1٠1١0 

 1٩12٠2116٩ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت السودان  2٩,2 2١12 //جٌد مٌاده عبدالرحمن عبدالعال حموده 2١

 101١١2٠1221 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ظفر  26,20 2٩12 //جٌد نرمٌن المدثر السٌد احمد ١1

 101١١112١١0 ارض عبدالجلٌل -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  2١,٠٠ ١1١١ //جٌد نورا احمد شوقى عبدالسالم ١0

 2٠,22 221١ //جٌد هبه السعٌد عبده محمد الخواص ١6
 0١ -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال 

 شارع السٌد غازى
1٩122١2٠١6 

 1٩122٦1٩1٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -غزالة  2١,2١ 21١0 مقبول مدسوزان مصطفى ابراهٌم اح ١٦

  

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الفٌزٌاء لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 اسراء طاٌع مصطفى عبدالحمٌد عامر 0
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
١٩0١٦ ٩,12 

 -مركز المنصورة  -الخٌارٌه 

 الدقهلٌة
1٩16020١٦١ 

 كاملٌا على بهنساوى على 6
جٌد جداً مع 

 رتبة الشرفم
١١6١ ٠2,12 

 -مركز المنصورة  -بدٌن 

 - الدقهلٌة
1٩161١٠١2٦ 

 منار محمد عباس محمد الحنفى ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
١210 ١٦,١0 

 ٠١ -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

ش القطار المٌنا القبلى وفرٌده 

 حسان

1٩122٩٦00١ 

 2١,00 ١01١ جٌد جداً  تغرٌد مصطفى حسن الجراٌحى عبداللطٌف ٠
مركز  -منشؤة عبدالرحمن 

 الدقهلٌة -دكرنس 
101١١٠0١٩٩٠ 

 ١6,١0 ١٠١١ جٌد جداً  ساره صالح جمعه ٌوسف المرسى ٩

مركز  -منشؤة عبدالرحمن 

عزبه  -الدقهلٌة  -دكرنس 

 ابوسٌف

1012012262١ 

 2٠,٠ 2262 //جٌد احمد عاطف احمد عبدالفتاح 2
ش  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 محمد فرٌد
10626121٠١٦ 

 22,٠١ 2١٦١ //جٌد محمد احمد خلٌل السٌد 2
مركز  -كفر الترعة القدٌم 

 الدقهلٌة -شربٌن 
1٩12١21١٠٩ 

  

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 وجٌة والجٌولوجٌا: بٌولوجى اساسى وجٌولوجٌا فرعىالبكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص العلوم البٌول لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 نهال محمد جمال سعد على المغازى الالوندى 0
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
 10121600222 ش على بن ابى طالب -قهلٌة الد -مركز بلقاس 

 آالء صبرى دوٌدار محمد الخراشى 6
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12٦00١٩٦ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة 

 آٌات كامل عبدالفتاح حسن سلٌمان ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩1221٠222 الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات 

 آٌه حسام على السٌد البٌلً ٠
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩16٠20١١٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن 

 احمد سامى احمد حامد الدحدوح ٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩160٩٠202 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه 

 اسراء هانئ طه ابراهٌم عٌسى 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

ش وصفى شلبى خلف 0٠ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -دٌله ج

 مدرسة ابو النجاالصناعٌه
106611١2٩٦1 

 امانى احمد رجب المتولى 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩161١6116 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طرانٌس البحر 

 امٌره ٌونان عبدالتواب ٌونان ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 101120٠٠١16 الدقهلٌة -مركز بلقاس 

 تغرٌد احمد عوض محمد ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

مركز  -األورمان  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -األورمان 

 - Alorman - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1012١0٦1٦١٠ 

 جهاد محمد حسن محمد جابر 01
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

مساكن الشهٌد صالح مصطفى عماره  -الدقهلٌة  -لخا مركز ط

 6أ مدخل ب شقه 
10120٦2٩٠٠١ 

 رٌهام حسام انور محمد 00
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 101١022٩٩1٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو الصٌر 

 ساره سمٌر محمود المتولً 06
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 106١١٠6٠١16 دقهلٌةال -مركز منٌة النصر  -منشؤة مبارك 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 ساره عبدالرازق عبدالرازق ابراهٌم سلٌمان 0٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12١6١2١1 طرٌق االسفلت -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -محلة انجاق 

 فاطمه جوده احمد ربٌع نجم 0٠
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12٠٩66١٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر 

 منصور السٌد علًفاطمه محمد  0٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 100٠٦٠٩٦001 الدقهلٌة -نبروه  -بهوت 

 مروه مسعد طلبه سٌد احمد األشقر 02
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 100٩٩0202٠0 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل 

 منى محمد عرفان ابراهٌم الطٌب 02
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12٠٩١6١١ ش عبد هللا -الدقهلٌة 

 مى محمد السٌد عنتر القال 0١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩12٠١666٠ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر 

 هبه ماهر على شعبان 0١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 - الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر عبدالمإمن 

 

 هناء جمعه سالم العوضى 61
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 10062٩٦٩6111 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -سمارة ال

 وسام هشام نجٌب عبدالحمٌد 60
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

ش المدارس متفرع من ش  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -السبعة 

 فلسطٌن
101١6٩2٠٠06 

 والء محمود عبدالغنى محمد شوربه 66
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1012١0٠١0١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح 

 ٌاسٌن عالء اسماعٌل محمد الدغٌدى 6٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 10660١602٩0 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره 

 1٩16٩٦٠٠12 مساكن العاملٌن بالكهرباء -الدقهلٌة  -مركز طلخا  جٌد جداً  آٌه محمد والى محمد الشافعى 6٠

 106١22٩1٦2٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الوساطة  جٌد جداً  سالماحمد حمدى طاهر المتولى محمد  6٩

 1٩12٦26٩22 الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  جٌد جداً  احمد فتحى احمد محمد زٌاده 62

 جٌد جداً  احمد ٌسرى محمد ابراهٌم بدوى 62
حً البستان بجوار مدرسه  -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة 

 الصناٌع
1٩122٦2٦20 

 1012١22٠0١١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  جٌد جداً  اء جمال حسن احمد عطٌهاسر 6١

 10122٠1٦6٦2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  جٌد جداً  اسراء شعبان فتحى عباس حمٌد 6١

 1011٦6١١٩6١ - الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  جٌد جداً  اسماء الشحات الشحات الوصٌف الجمٌعى ٦1



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1012٩١٩6101 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الترعة القدٌم  جٌد جداً  امل ابراهٌم محمد ابراهٌم شهاب الدٌن ٦0

 1066١٠٦1١0٠ الدقهلٌة -مركز المنزله  -الشرٌفٌة  جٌد جداً  امٌره محمد صالح المنشاوى عبدالحلٌم ٦6

 1٩16١٩٩١١2 الدقهلٌة -كز بلقاس مر -السماحٌة الكبرى  جٌد جداً  جهاد مجدى عوض مجاهد ٦٦

 1012٩٦10662 - الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة  جٌد جداً  حلٌمه ابراهٌم حامد ابراهٌم وفا ٦٠

 1٩12٠٩022١ ش فرحات -الدقهلٌة  -مركز اجا  جٌد جداً  خلود السٌد السٌد ندا حطب ٦٩

 جٌد جداً  دعاء محمد عبدالرحٌم احمد مصطفى ٦2

مركز  -األورمان  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -األورمان 

 - Alorman - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia 

1٩12201061 

 1٩12٩٦٦٩21 عزبه المنتزه -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  جٌد جداً  دعاء ٌسن الشحات السعٌد بشٌر ٦2

 10116١١٩162 عزبه سالم السٌد -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الجالٌله  جٌد جداً  رىدٌنا رضا عبدالمنعم بندا ٦١

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 وجٌولوجٌا فرعى البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌا: بٌولوجى اساسى لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1٩16٩٠٦20١ - الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت عنتر  جٌد جداً  سلمى عطٌه عبدالعزٌز فرحات ٦١

 1٩12١٩1١2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -بساط كرٌم الدٌن  جٌد جداً  باقى العدلسمر رضا عبدالسالم عبدال ٠1

 1012٩٠20262 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدواى  جٌد جداً  سناء مجدى سعد ابراهٌم ٠0

 1٩16٩٩162٩ الدقهلٌة -نبروه  -كفر الحصة  جٌد جداً  عبٌر حمدى محمد عبدالعزٌز عبد هللا ٠6

 10601٠1٦١٦٦ الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة  جٌد جداً  محمد منسىعمر محمد محمد  ٠٦

 1٩12٠١6١01 ش احمد عرابى -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -منشٌه السٌد محمود  جٌد جداً  محمد جمال شفٌق محمد ابراهٌم ٠٠

 101602١١61٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -احمدٌة الفتوح  جٌد جداً  نورهان محمد ابورٌه محمد ٌوسف ٠٩

 1٩12٠2١٩2٦ مساكن الزراعة -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  جٌد جداً  هاجر فكرى احمد محمد احمد ٠2

 1٩160٦001١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  جٌد جداً  هند خالد بكر على ابراهٌم الجمل ٠2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1٩161١06١6 الدقهلٌة -ركز المنصورة م -كفر بدواي الجدٌد  //جٌد آالء السٌد عبدالخالق السٌد البٌومى ٠١

 1٩12١62١٠١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -اللوزى القدٌم  //جٌد آٌه انٌس السٌد مصباح ٠١

 101١20١٠١٠6 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر الباز  //جٌد آٌه زٌنهم ود الشربٌنى ٩1

 10660١0٠٩0٦ - ٌةالدقهل -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد آٌه صالح عباس على الوسط ٩0

 101١١0226٦١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد آٌه على احمد عبده طه ٩6

 10621٦٦٠٦02 الدقهلٌة -نبروه  -كفر الحصة  //جٌد آٌه مصباح حامد محمود ٩٦

 10112١٠١6٠1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد اسراء حسن كامل محمد الشناوى ٩٠

 101١٠٩٦١١0١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر بدواي الجدٌد  //جٌد ماء جمعه لطفى عبدالرحمناس ٩٩

 1011٠26001١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ابو جالل  //جٌد اسماء جوده األمٌر همٌمى ٩2

 1011102١١١١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  //جٌد اسماء عاطف عبدهللا عطاهللا ٩2

 1٩122٩6١22 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -البٌضاء  //جٌد اٌناس محمد صفوت عبدالمنعم محمد ٩١

 1٩12٠٦١٩١1 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -جزٌرة القباب  //جٌد سنٌه عمر عبدالحمٌد محمد على ٩١

 //جٌد شٌماء ربٌع سعد محمد ٌوسف 21

 -القباب الصغرى  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -القباب الصغرى 

 - Al qebab Al soghra - Dekerns|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

El-Dakahlia 

10112٠١1261 

 1٩162٦11٦1 - الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره القدٌم  //جٌد ضحى رشدى محمد مجاهد 20

 1٩16٠١0262 الدقهلٌة -نبروه  -نشا  //جٌد عزه احمد محمد محمود السٌد 26

 1061٠1١1١١6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -غزالة  //جٌد لسٌدفردوس اسماعٌل لطفى ا 2٦

 1٩161٦0٦٦1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد ملكه صالح على محمد 2٠

 1٩12٦002٩١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  //جٌد منار مجدى محى الدٌن عبده احمد خطاب 2٩

 101١٩26١22١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد ربٌنى الدهبىمى محمود الحسانٌن الش 22

 1٩160١1١٠0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد نجوى جمال محمد محمد الشناوى 22

 1٩1666٩٩١٠ ش جلجل الغرب011ً -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد ندى عادل ابراهٌم زكى احمد 2١

 1٩12١٩111١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -بساط كرٌم الدٌن  //جٌد ه البكرىنهال ثروت عطٌ 2١

 1010٦200٠12 ش مكنه طحٌن طه خلٌفه -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد نهله ماهر السعٌد ابوقرع 21



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1010260٩٠2١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -كفر عالم  //جٌد هاله سمٌر محمد عبدالرازق 20

 //جٌد هناء عبدالسٌد حبٌب جرٌس 26
شارع التوحٌد 2١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 المتفرع من عبده معروف
106١6١11261 

 1٩122٦١٦02 ش المسجد الكبٌر -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  -مٌت مرجا سلسٌل  //جٌد هند جمال على عقل الشال 2٦

 1٩122٠0261 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -منشؤة السالم  //جٌد هند صالح ابواللٌل موسى 2٠

 1٩16٦٩216٦ كلٌة االداب -ش جوهرة النٌل  ٩1 -الدقهلٌة  -اول المنصورة  مقبول تسنٌم حامد محمد عٌاد 2٩

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة العربٌة ةلدرج

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10616١6١220 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -المخزن  //جٌد آالء محمد الهادى رٌاض عباس 0

 ش محمد فتحى 002 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد آالء محمد عزٌزالدٌن محمد على 6
 

 106١٠021٦6١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات  //جٌد آمال فوزى شوقى الطنطاوى ابوالعز ٦

 10662٩١٠2٦1 شارع الحمزاوى -الدقهلٌة  -المنزله مركز  //جٌد آٌه اشرف محمد محمد مجاهد المجدى ٠

 10122٩10٩٦٠ - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد آٌه السعٌد السعٌد محمد الشناوى ٩

 62١٦11٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلنت  //جٌد آٌه السٌد عبدالباسط محمد السلنتى 2

 10111٩6١١60 - الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد آٌه عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح 2

 6١٩1٩10 - الدقهلٌة -نبروه  -بانوب  //جٌد آٌه فاروق فاروق محمود جمعه ١

 آٌه محسن سالمه محمد ٌوسف السعدونى ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

خلف المعسكر عند كوبرى  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 جدٌله ش محمد سالمه
101١2١62٩10 

 101١2١٠١٩26 - الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  //جٌد آٌه نجاح فرج حسٌن ابراهٌم 01

 1011١٦١16٩0 الدقهلٌة -مركز اجا  جٌد جداً  ابتسام منصور معوض ابراهٌم 00

 //جٌد احمد عبدالعظٌم لبٌب محمد محمد 06
 -بنى عبٌد  -الٌوسفٌه  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -الٌوسفٌه 

 Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1010٦1١٩٠١0 

 10121١62٩٦٩ 01ش المروة المتفرع من شارع  ١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد احمد عماد السٌد ابوالعزم السٌد 0٦

 106١١٠٩١2١٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد احمد محمد فراج صادق مجاهد 0٠

 اسراء ابراهٌم سالمه محمد 0٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -المحمودٌة 

 

 60٩66١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  جٌد جداً  اسراء محمد الدسوقى الباز دوابه 02

 2١٦٠2٠٦ شارع السلك -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -األحمدٌه  جٌد جداً  اسماء اكرم خلٌل ابراهٌم 02

 101061٩06٩2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشؤة عبدالرحمن  //جٌد ى جمعه حسانٌن علىاسماء السباع 0١

 10112٩6٦226 عمارة عبد الحمٌد ال شٌن -وابور النور  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  مقبول اسماء السعٌد محمد ابراهٌم 0١

 اسماء حامد احمد حامد مروان 61
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 2260٦16 الدقهلٌة -السنبالوٌن مركز  -الشعاله 

 10622022111 ش جزٌرة الورد -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد اسماء عبدهللا عبدهللا عبدهللا مصطفى 60

 101١١٠١0١2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  جٌد جداً  اسماء غانم فتحى عباس مبارك 66



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١١١22٠٦2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ترعة غنٌم  //جٌد ٌالوىاسماء محمد البدوى ابراهٌم الب 6٦

 //جٌد اسماء محمد السٌد سعد اسماعٌل 6٠

مركز  -كفر غنام  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر غنام 

 - Kafr Ghannam - El-Sinbellaween|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

El-Dakahlia  

 6٠٦٩2٦٦ الدقهلٌة - مركز المنصورة -كوم الدربى  //جٌد اسماء محمود حسن ابوالنجا 6٩

 101١٦20226٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر ابو سٌد احمد  جٌد جداً  اسماء وهبه الشربٌنى السٌد الشربٌنى 62

 //جٌد اشرقت ٌسرى محفوظ عوض حسن 62
شارع  -ش محمد فرٌد  02 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -مٌت حدر 

 العادل
1016٦626٦٦٠ 

 106626021٠٠ - الدقهلٌة -مركز المنزله  -العزٌزة  جٌد جداً  الزهراء محمد حسن على النمله 6١

 1011٩٠6٩1٦0 ش أبو النٌل المتفرع من الجالء ٦٩ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد امل احمد عبدالسالم احمد القداح 6١

 10116٩١٠6٠٦ الدقهلٌة -اجا  مركز -شبراوٌش  مقبول امل اشرف احمد عرفه الشافعى ٦1

 جٌد جداً  امل جمال سعد بكر ٦0
 -تمى االمدٌد  -الخمسة  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الخمسة 

 Alkhamsah - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة
10112١66١12 

 101126١60١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد امل وجٌه المتولى محمد رضوان ٦6

 6٦٠6٦02 ش االكٌاس من سوق الحدادٌن ٩٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  مقبول امنٌه اٌمن اسماعٌل عبدالخالق ٦٦

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 قة األولى ( تخصص اللغة العربٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحل لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6١00٠0٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  جٌد جداً  امٌره ابراهٌم مختار ابراهٌم ٦٠

 //جٌد احمد محمودامٌره اشرف  ٦٩
 -تمى االمدٌد  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

 Abo dawood - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة
101١١66١٦2٩ 

 //جٌد امٌره جمال محمد خلٌفه ٦2

منشؤة صبرى ابو  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 - Monshaat Sabry Abo Alam|لدقهلٌةا -تمى االمدٌد  -علم 

Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

1٩122٠0١11 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد اٌمان ابراهٌم رزق ابراهٌم احمد ٦2
 -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر 

 Deyarb El khodar - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1٩12٩٦0٩06 

 6٦2١6١٦ عزبه الحلوانى -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سندوب  //جٌد لح احمد سٌداحمد البوهىاٌمان احمد صا ٦١

 101١١6٠21٩2 الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت  جٌد جداً  اٌمان اسماعٌل احمد عبدالرازق ٦١

 62٦02٩0 الدقهلٌة -مركز طلخا  -المنٌل  //جٌد اٌمان السعٌد محمد حامد حسن ٠1

 1011٦٠2١261 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد ابراهٌم حسن عون اٌمان حسن ٠0

 1016٦٦2١٦2٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  مقبول اٌمان حمدى عبدالعزٌز فوده على ٠6

 2١٦02٠٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -مدكور  //جٌد اٌمان خالد صبرى عبدالمعطً ٠٦

 10120١2٦626 ش الراعً بالجالء 6٦ -الدقهلٌة  -ركز المنصورة م //جٌد اٌمان سرور محمد نعمان السعٌد ٠٠

 62١٠60٠ عزبة ابوٌوسف بجوار دار االٌتام -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد اٌمان لطفى عبدهللا الشربٌنى ٠٩

 1012٩66١٠2١ الدقهلٌة -مركز اجا  //جٌد اٌمان محمد الشحات ابوعوض ٠2

 101١1١6٩١06 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد اٌمان محمد فهمى محمد ٠2

 101102٩٠١٠٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -شنٌسه  //جٌد اٌمان محمد محمد عبدالفتاح ٠١

 1012260١١٩٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو داوود السباخ  //جٌد اٌمان مصطفى سالم محمد ٠١

 2٠١10١١ - الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  جٌد جداً  اٌناس ابراهٌم ابراهٌم عطٌه عرٌضه ٩1

 1011٩22262١ اللوزى الجدٌده -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد اٌناس محمد على محمد العراقى ٩0

 101١١٦0١٦6٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -منشؤة أدهم  //جٌد ثرٌا عماد متولى محمد ٩6

 10162٠6١0٩٦ - الدقهلٌة -االمدٌد تمى  -ابو الصٌر  //جٌد حسناء شحاته احمد عبدالحلٌم ٩٦

 10121121٦2١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الغٌط الكبٌر  //جٌد حسناء محمود على العٌسوى ٩٠

 101١12١١١0٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت دمسٌس  //جٌد خالد محمد المهدى عطاهللا سالمه ٩٩

 2٦٦٠٩0٠ - الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  جٌد جداً  خلود ابراهٌم احمد عبدالقادر على ٩2

 10120٩٦١620 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشؤة عبدالرحمن  جٌد جداً  خلود محمد حسن عبدالرازق العجٌرى ٩2

 //جٌد دالٌا ابراهٌم ابراهٌم عبده الطنطاوى ٩١
ش خالد بن الولٌد رقم  -مجمع المحاكم  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

6١ 
101١2١٩1١11 

 10122١22101 مساكن السكه الحدٌد -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  //جٌد دعاء عبدالبدٌع عوض سالمه ٩١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1016٠١٠2606 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ترعة غنٌم  جٌد جداً  دعاء محمود على هاشم حسن 21

 2٦٦6٩6١ - الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  //جٌد دعاء مصطفى عبدالستار سالمه 20

 1010٩٠61٠١6 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  //جٌد دٌنا عبدهللا محمد عٌسى 26

 6121١00 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد دٌنا مجدى السٌد محمد محمود 2٦

 10161٩1١2٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  جٌد جداً  رإه محمد عثمان سالم خلٌل 2٠

 //جٌد رانده سعد محمد السٌد عبدالرحمن 2٩
 -مركز السنبالوٌن  -طهواى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طهواى 

 Tahway - El-Sinbellaween - El-Dakahlia|الدقهلٌة
10626٩6١١02 

 //جٌد رانٌا طارق محمود السٌد اباظه 22
 ش االٌمان خلف البنك -ش الترعه  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 االهلى
6٦220٠6 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة العربٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١والمعلومات فً  مركز تقنٌة االتصاالت -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد رانٌا مجدى السٌد محمود السٌد عبدالوهاب 22
 -بنى عبٌد  -طلمبات  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -طلمبات 

 Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
2٩0١6١1 

 101١١2٠٠220 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -منشؤة أدهم  //جٌد رحاب محمد ٌوسف عبدالرازق 2١

 26١21612 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو الصٌر  //جٌد رغده ولٌد عبدالمإمن عطٌه 2١

 زٌنب احمد ابوزٌد ابراهٌم 21

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10110١٩٩١0١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -منشؤة عبد القادر 

 10666١2٠٠١٦ ش باب النصر -الدقهلٌة  -مركز اجا  لمقبو زٌنب حربى عبده محمد وفا 20

 1016٦6١١٦1٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصوه  //جٌد زٌنب حسن محمد الحسٌنى 26

 2١٦6٠٦٦ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -السعدٌه  //جٌد زٌنب محمد احمد عبده محمد سلٌم 2٦

كفر ٌوسف  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -ف عوض كفر ٌوس //جٌد زٌنب محمد عبدالمنعم السٌد احمد 2٠

 - Kafr Yousof Awad|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عوض 
101١2022026 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

 106١١6١٦٠2١ ش ابو محمود -الدقهلٌة  -مركز المنزله  مقبول ساره الحسٌنى ٌونس الحسٌنى البنان 2٩

 60٩٦١0١ بجوار مإسسة موسى محمد موسى -الدقهلٌة  -مركز محلة دمنه  جٌد جداً  د شتاساره طلعت منصور محم 22

 //جٌد ساره محمد صبرى عبدالحمٌد 22
شارع جامع مسعود المتفرع من شارع  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 ٦1الغفارة المنزل 
106١2١21٦2٦ 

 22202١6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -قرقٌره  //جٌد سالى رضا زكى الشافعً 2١

 6٩١6٩2١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشؤة البدوى  //جٌد سامٌه احمد عبدالرإف احمد الزغبى 2١

 2٠٩602١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  //جٌد سحر احمد زكى ابراهٌم ١1

 6101٦02 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  //جٌد سعاد فرج عبده ابراهٌم سالم ١0

 106١10٩1٦62 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -قرقٌره  //جٌد مى اسماعٌل عرفات محمودسل ١6

 //جٌد سلوى امٌن ابراهٌم عبدالغنى ابراهٌم ١٦
-Bany Ebeid - El|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

Dakahlia 
62٠٦2١٦ 

 2٠١1٩٠0 الدقهلٌة -لنصر مركز منٌة ا -الدراكسه  //جٌد سماح محمد احمد سالم االمام ١٠

 1٩160٦٠٠6١ ش الشاذلى -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  //جٌد سماح محمد السعٌد ابراهٌم لٌله ١٩

 1٩160٩٩٠2٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌه محلة دمنة  مقبول سوزان عبدالخالق محمد عبدالخالق الحدٌدى ١2

 10102٩22٩١١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بلجاى  //جٌد دشروق محمود وفٌق محمود احم ١2

 22٦60٠٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  //جٌد شرٌن حمدى السٌد محمود ١١

 10162١21٦٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد شٌرٌن رضا فوزى محمد شبانه ١١

 101١٠١2٩٠1٦ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الخولى مإمن  مٌت جٌد جداً  شٌرٌن وائل محمد على العزب ١1

 101261٠00٦١ شارع البرٌد الرئٌسى -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  //جٌد شٌماء سعٌد المرسى رضوان عجٌزه ١0

 10102٦٠2٩٦١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت زنقر  جٌد جداً  شٌماء عبدالحكٌم احمد اسماعٌل ١6

 1062٠2١١١6٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -ابو نور الدٌن  //جٌد حافظ الحسٌنىشٌماء محمد  ١٦

 10122١٠٠٩1٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -وزٌر  //جٌد عبدالرحمن فوزى الدسوقى سلٌمان ١٠

 100٠٩١221٩2 الدقهلٌة -مركز اجا  -الغراقه  //جٌد عبٌر عماد رجب ابراهٌم ١٩

 101١٠01٩٠١٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الجزاٌر  //جٌد عبٌر محمد منصور ابراهٌم ١2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10162٠٩٩٠6٩ الرمزٌه -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -عزبة صبحى الكبرى  جٌد جداً  عزه محمد احمد مصطفى احمد ١2

 //جٌد عال احمد شكرى شاكر حامد ١١
 -بنى عبٌد  -مٌت عدالن  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -مٌت عدالن 

 Mit Adlan - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1066١٠2112٠ 

 101202٠2٠6٩ الدقهلٌة -نبروه  -بانوب  //جٌد فاتن رمضان محمد محمد الحسانٌن مدهلل ١١

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 لٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة العربٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتع لدرجة

 (٠ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٦0616٩ ٌةالدقهل -مركز منٌة النصر  -الحمٌدٌة  //جٌد فاطمه الزهراء جهاد سعد سالم على 011

 2٠٠٦٠١٦ ش الدغٌدي -الدقهلٌة  -مركز اجا  جٌد جداً  فاطمه خضر محمد اللٌثى صقر 010

 101١١٩٦0٦٦١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عزبة شعبان  //جٌد فاطمه عبدالهادى خطاب عبدالهادى 016

 600٩٠١6 الناصره -دقهلٌة ال -مركز المنصورة  -محل الدمنة  //جٌد فاطمه محمد احمد محمد القالوى 01٦

 1062٠٩2١٩١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البقلٌة  //جٌد فاطمه محمد حسٌن محمد حسٌن 01٠

 101١2١62٠21 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  //جٌد فاطمه محمد عبدالحلٌم محمد 01٩

 //جٌد فاطمه محمد على عوض الردٌنى 012
ش صادق منصور خلف  ٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 االسعاف القدٌم
10666٠01٠60 

 22٩٠١1٠ الدقهلٌة -مركز المنزله  -القطشه  جٌد جداً  فاطمه ٌحٌى ابراهٌم النجٌرى 012

 جٌد جداً  لٌلى مصطفى احمد السٌد عبدالرازق 01١

مركز  -طهواى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طهواى 

-Tahway - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Dakahlia 

10626٠12120 

 1012١١٠1١٠0 الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  جٌد جداً  محمد احمد السٌد محمد الشربٌنى 01١

 محمد حلمى محمد جاد العجمى 001
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1062٠٩2١222 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة 

 101١16٠٠٩٠٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -األورمان  //جٌد ى علًمحمد صبحى لطفى عل 000



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1061١21١2٩0 الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌرس  //جٌد محمد طارق محمد العوضى جراوش 006

 //جٌد محمد عبده السٌد شحاته 00٦

مركز  -طهواى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طهواى 

-Tahway - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Dakahlia 

1062٠2٠2١2٠ 

 101621١١160 6شارع العواد رقم -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد محمد عوض تقى الدٌن ٌوسف عبدربه 00٠

 1012٦0١162١ الدقهلٌة -مركز اجا  -فٌشا بنا  //جٌد محمود ابراهٌم محمد محمد عبدهللا 00٩

 100٩٦6١00١٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد محمود جمال ابوالفتوح الهادى شتا 002

 10111٦2٦١٠2 شارع نصر االسالم -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -طنٌخ  //جٌد محمود عبدالعزٌز السٌد كامل 002

 60٩٦2١6 شارع السوق -الدقهلٌة  -مركز محلة دمنه  //جٌد مروه جمال عبدالنبى احمد 00١

 101١26١66١6 الدقهلٌة -مركز اجا  -البهو فرٌك  //جٌد نمروه صالح رجب عطٌات رمضا 00١

 2٠١111١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الدراكسه  //جٌد مروه عثمان محمود عثمان على 061

 2٠١11٩1 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت الخولى مإمن  //جٌد مرٌم جمال عبدالبارى على 060

 1011٦٠٦٦٠٦2 شارع الحكٌم61 -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد الدٌسطى مصطفى محمد مصطفى عبدالمجٌد 066

 10112٩026٩2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  //جٌد منار عبدالحافظ عبدالحافظ محمد 06٦

 10112211٩١١ شارع المدرسة -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس  //جٌد منة هللا صالح رمضان على الزقرد 06٠

 //جٌد ى سمٌر السعدنى ابراهٌممن 06٩
ش البحر من ش نبٌل  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سندوب 

 رستم بجوار ماكٌنة الطحٌن
6٦٠٦022 

 //جٌد منى صبحى سالم السعٌد 062

 -تمى االمدٌد  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

-Abo dawood - Temai Al Amdeed - El|الدقهلٌة

Dakahlia 

1012٩٦6١2٦١ 

 //جٌد منى عطٌه عبدالجواد محمد عطٌه 062
بجوار مسجد عباد  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -ابو عرصه 

 الرحمن
101660١٦62٦ 

 1012١2٠٠٠6٠ - الدقهلٌة -مركز بلقاس  -السماحٌة الكبرى  //جٌد منى مجدى احمد السعٌد 06١

 2١٦01٠2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -وسى كفر الدب //جٌد منى منٌر سٌف ابراهٌم جاد 06١

 //جٌد مى السٌد عوض سالم 0٦1

 -تمى االمدٌد  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

-Abo dawood - Temai Al Amdeed - El|الدقهلٌة

Dakahlia 

10106١١١21٠ 

 2٠١١٦٠١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مإمن  مٌت الخولىجٌد جداً مع  مى جبر محمود اسماعٌل مصطفى 0٦0



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 مرتبة الشرف

 10116220222 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  مقبول مى رجب محمد السٌد شرشر 0٦6

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 ساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة العربٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم اال لدرجة

 (٩ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 جٌد جداً  مى عمر عبدالفتاح ابراهٌم رزق 0٦٦
 -بنى عبٌد  -لخضر دٌرب ا -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر 

 Deyarb El khodar - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1010٦6١١6٠٩ 

 2٠٩١١٠6 ش الثورة -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد مى مصطفى جمٌل محمد بدرالدٌن 0٦٠

 10101٦٠١6١6 شارع وسط البلد -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -طنٌخ  جٌد جداً  نادٌه ابراهٌم محمد ابراهٌم 0٦٩

 101662١٠216 الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت  //جٌد نفٌن الشحات امٌن محمد صالح 0٦2

 1012١١١٩02٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  جٌد جداً  نفٌن مجدى على عبدالوهاب 0٦2

 1010١16٠6٠١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -السعودٌة  //جٌد نها حسٌن عبدالهادى عبدالقوى 0٦١

 ه السعٌد عبدالعاطى عبدالسالمنهل 0٦١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 6١20١22 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله 

 جٌد جداً  نورا السٌد محمد ٌوسف 0٠1
شارع أبو لٌللة المتفرع من  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال 

 شارع صالح الدٌن
22١١٩1٦ 

 62١١٠١6 تقسٌم سعفان -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -العزبة الحمراء  //دجٌ نورا محمد عبدالقادر محمد البنان 0٠0

 101١٠١١6١٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -كفر الشراقوه  جٌد جداً  نورا محمود ابراهٌم احمد 0٠6

 100٠1012162 - الدقهلٌة -مركز اجا  -ابوزٌد  //جٌد نورا مصباح مبارك عبدالسمٌع 0٠٦

 1061١1٠٩١2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  //جٌد هٌم اسماعٌلنورهان محمد حسن ابرا 0٠٠

 1061٦١622١١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -العزٌزة  //جٌد نورهان منصور منصور كامل العرٌف 0٠٩

 10116١٩٠٠6٩ ٌولٌو 6٦شارع  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  //جٌد نٌره عصام صالح محمود العشرى 0٠2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10122٠١2١1٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -ترعة غنٌم  //جٌد عصام محمد اسماعٌل هاله 0٠2

 1011٠0١٦2١0 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الكردى  //جٌد هاٌدى عالء السٌد عطٌه المتولً 0٠١

 100٩١0١61١2 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد هبة هللا شعبان عبدالفتاح األشقر 0٠١

 2٦٩١٠01 الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الغربى  جٌد جداً  محمد المرسى محمد حبٌب هبه 0٩1

 101162١١126 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه  //جٌد هبه محمود شاكر محمد طاجن 0٩0

 101١0202٠١٠ - الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  جٌد جداً  هدى عوض السٌد عبدالعظٌم 0٩6

 //جٌد هند احمد محمد محمود األعصر 0٩٦
شارع لطفى مساكن التعاون المتفرع  ١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 من شارع االتوبٌس
10120٩١١٩0١ 

 10116120٩0 ش الدمٌاطى حارة طاهر ابوزٌد 0٦ -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد هند ممدوح نبٌه محمد الموجى 0٩٠

 10112١١2٦٠٦ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -منشؤة عاصم  //جٌد دورده السعٌد محمد سٌداحم 0٩٩

 //جٌد وسام السٌد سلٌمان عبده 0٩2
 -بنى عبٌد  -الصالحات  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -الصالحات 

 Al Salahat - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
2٠6١212 

 جٌد جداً  والء عرفه ذكى محمد عمرٌه 0٩2
 -بنى عبٌد  -كفر الصالحات  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -كفر الصالحات 

 Kafr El Slahat - Bany Ebeid - El-Dakahlia|الدقهلٌة
2٠62٠11 

 2١6١020 - الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  جٌد جداً  ٌاسمٌن فتحى عبدالمولى عبدالهادى 0٩١

 //جٌد ٌاسمٌن نبٌل السعٌد السٌد مجاهد 0٩١
 -مركز اجا  -الالوندى  -الدقهلٌة  -كز اجا مر -الالوندى 

 Allawendi - Aga - El-Dakahlia|الدقهلٌة
1012٦٦٩٩0١6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة  لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 فاطمه مصطفى محمد ابراهٌم االمام 0

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 2٦٦22١0 الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى 

 مارٌنا عادل اسكندر صالح 6

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

ش االمام محمد  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل الجدٌده 

 0عبده والفٌروز عمارة 
1066١٦02212 

 جٌد جداً  آٌه عمر عبدالرزاق السٌد محمود ٦

بنى عبٌد  -دٌرب الخضر  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -دٌرب الخضر 

-Deyarb El khodar - Bany Ebeid - El|الدقهلٌة -

Dakahlia 

2٩٦٦١٠١ 

 2١16000 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -العوضٌه  جٌد جداً  امٌره حسٌن محمد السٌد عوض ٠

 جٌد جداً  انفال ابراهٌم محمد السٌد ٩

برج نور  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -برج نور العرب 

 - Borg nour Alarab|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -العرب 

El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

10122٠0١٠2٠ 

 1000١١١10٩١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -طوخ األقالم  جٌد جداً  اٌمان السٌد حسٌن السٌد حجاج 2

 62١2٠62 ش البحر -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -المرٌسى  جٌد جداً  بسنت حسن السٌد الدسوقى 2

 1062٠222٩١0 البرالتانى -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  جٌد جداً  محمد الشوه دٌنا احمد محمد ١

 10162١٠2٩1٩ ش الحمزاوي -الدقهلٌة  -مركز المنزله  جٌد جداً  رٌم عزت عبده محمد فطٌر ١

 106١١٩6٦06٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  جٌد جداً  عمرو اٌمن عبدالبدٌع ٌونس طلحه 01

 2١6١١22 ارض الموز -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -دنجواى  جٌد جداً  راء عرفه عرفه وهبه حسونهفاطمه الزه 00



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6١20٩١1 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -حالوه الكبرى  جٌد جداً  لٌنا عبدالرحمن عبدالغفار محمد على 06

 1012٠20١٩١1 ش الصالحٌن 62 -لٌة الدقه -ثان المنصورة  -كفر البدماص  جٌد جداً  محمد السٌد ابوفراج السٌد سلٌمان 0٦

 2٩١1٠٠١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -البجالت  جٌد جداً  ناهد ابراهٌم السٌد حسنٌن 0٠

 101022١106٩ ش الحجراتى 01 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال  //جٌد آالء اسامه ابوبكر محمود حامد 0٩

 1٩122١٩١٦٦ الشٌخ عمر -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد آالء حماده حسٌن السٌد محمد 02

 10662026٩٠٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد آالء على السٌد على الحمادى 02

 2٩006٦٠ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الكردى  //جٌد آالء ٌونس ٌونس ٌونس الشافعى 0١

 1٩12٦٦16٩٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  //جٌد آمال عبدالوهاب عبدالمنعم محمد المرشدى 0١

 101١216٩206 حاره العٌد -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد آٌه ابراهٌم عبده محمد حسٌن 61

 2٠1١6٠٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -دٌمشلت  //جٌد آٌه احمد صبرى احمد 60

 106١2166٦٦1 الدقهلٌة -وه نبر -كفر بهوت  //جٌد آٌه احمد عبدالعاطى خلٌفه 66

 //جٌد آٌه عبدالمنعم ابوالمحاسن ابوالمحاسن البهوى 6٦
شارع االزهر  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر 

 بجوار عطارة الهدى
60٦60١١ 

 1011٩٩2٩062 حى الجامعة شارع مكه -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد آٌه مجدى محمد عباده ٌاسٌن 6٠

 22٩02١2 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -البٌضاء  //جٌد آٌه محمد عبدهللا عبدالكرٌم 6٩

 101١22١٠6٠٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد آٌه محٌى الدٌن محمد مصطفى االمام 62

 2٦06٠٩١ الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  //جٌد احمد السٌد السٌد متولى مصطفى 62

 1٩16٦٠2002 ش الخال-ش الكتاتنى١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد احمد عوضٌن محمد محمد 6١

 1012١1٠20٦١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الحطبة  //جٌد اسراء السٌد محب الدسوقى 6١

 1012١2٩2١٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت فضاله  //جٌد اسراء رضا فرج فرج هٌكل ٦1

 //جٌد ٌد محمود زٌد ابراهٌماسراء ز ٦0
ش رمسٌس عمارة  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عقل 

 السالم
6٦٩66١١ 

 //جٌد اسراء صالح الموافى عبدالحمٌد الدالى ٦6
شارع القدس خلف  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس 

 ماكٌنة المٌاه
6٦٠1٦١1 

 106١62١١١٦2 ش ابن تمٌم -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //ٌدج اسماء ابراهٌم مجاهد ابراهٌم البداٌه ٦٦

 2١111١2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -األحمدٌه  //جٌد اسماء السٌد محمد عبدالجلٌل عبدهللا ٦٠

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 التربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌةاللٌسانس فى اآلداب و لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد اسماء انٌس زهران فاضل شلبى ٦٩
حارة المالح بجوار المسجد  -لٌة الدقه -مركز طلخا  -الطٌبه 

 العمرى
6١٦221٦ 

 101١١١22١١٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  //جٌد اسماء حمدى ابراهٌم اسماعٌل كساب ٦2

 61١٦20١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت على  //جٌد اسماء صالح الدٌن عٌد سعدالدٌن ٦2

 //جٌد اسماء محمد اسماعٌل ابوالمواهب ٦١
السوق العمومً بجوار رعاٌة الطفل  -الدقهلٌة  -بلقاس مركز 

 القدٌم
62١60٠6 

 10116٠0٩١٩٠ ٩طرٌق شربٌن ش حمادة رقم  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد الزهراء محمد صالح صالح الشربٌنى ٦١

 6٦2222٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  //جٌد امانى احمد عبدالحمٌد المتولى الشٌخ ٠1

 10660١١١2٠6 الدقهلٌة -مركز المنزله  -الطوابره  //جٌد امانى السٌد محمد محمد سلٌمان عبد ٠0

 10122٦٦١0٠0 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //جٌد امانى سالم عبدالحكٌم محمد سالم ٠6

 1٩12٦211٩6 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت دمسٌس  //جٌد امانى محمد عبدالسالم البدراوى ٠٦

 1062٩2٩١٩10 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -عزبه جاد  //جٌد امل احمد اسماعٌل اسماعٌل الشربٌنى ٠٠

 2١6١6٩2 الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الحطبة  //جٌد امل محمد حسانٌن السٌد جمعه ٠٩

 //جٌد امنٌه طاهر محمد محمد لطفى ٠2
قناة السوٌس ش التوارجى  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 60لجدٌد منزل ا
1066٦22٠1٩0 

 10122١1١6٦٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -األورمان  //جٌد امنٌه عزت عبدهللا محمد ابراهٌم ٠2

 10122٠٩٦00٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌه محلة دمنة  //جٌد امٌره احمد احمد مجاهد طمان ٠١

 10121٩٠12١2 الرافعى -الدقهلٌة  -نصر مركز منٌة ال -الكردى  //جٌد امٌره السٌد محمد مصطفً ٠١

 //جٌد امٌره جمعه عباس محمد عبدالغنى ٩1
الشماشرجى  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -منشؤة مبارك 

 بجوار الجامع
2٩210٩٠ 

 6٩6١١١٩شارع ناصر المتفرع من ش جامع  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد امٌره رضا احمد محمد النبوى ٩0



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 مسعود

 106102١٩٦١٠ الدقهلٌة -نبروه  -كفر الجنٌنه  //جٌد امٌره شعبان السٌد سعد ٩6

 //جٌد امٌره عبداللطٌف جاب هللا محمود حماد ٩٦
ش عمرو بن  ٦1حى الجامعة  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 العاص امتداد ش جٌهان
1010١١2١١٠٩ 

 2٠١١10٦ ش االشراف -الدقهلٌة  -رنس مركز دك //جٌد امٌره نعٌم سٌداحمد عبدالرحمن سٌداحمد ٩٠

 1012٦222٦٩٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر سنجاب  //جٌد امٌنه محمود عبده المتولى ٩٩

 //جٌد اوشٌن ابراهٌم الشربٌنى ابراهٌم المالح ٩2
ش خالد بن الولٌد من سامى 6٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 الجمل
1٩16622٦12 

 2٦002١6 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  //جٌد العظٌم حجازى موسىاٌمان ابراهٌم عبد ٩2

 10122١2٦١٦٩ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  //جٌد اٌمان السٌد عبدالحى محمد ٩١

 6٦٠1٠٩0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت بدر خمٌس  //جٌد اٌمان العوضى سعد ابوزٌد زاٌد ٩١

 2260٦16 - الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الشعاله  //جٌد د حامد مرواناٌمان حامد احم 21

 101١٩١6٩2١1 شارع وسط البلد -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد اٌمان عبدالحمٌد عبدالعاطى عبدالحمٌد 20

 2٠0٩١١2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -منشؤة عبدالرحمن  //جٌد اٌمان محمد ابراهٌم عبدالسالم عطا 26

 1066100١٩12 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد اٌمان محمد مراد عبدالشافى احمد العدل 2٦

 101١011٦60٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -جالٌه  //جٌد اٌمان محمود محمد السٌد 2٠

 2٩١1600 ه الحدٌدشارع السك -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -البجالت  //جٌد اٌمان مرزوق مخلوف صالح 2٩

 106١2١١26٠٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  //جٌد اٌمان ٌسرى عبدالرإف محمود 22

 101206٠26٦٩ عزبة ندٌم -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الرمزٌه  //جٌد بسمه محمود عبدالمعبود ابراهٌم 22

 2٦٦22٦6 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت فضاله  //جٌد جهاد عزت على عواد 2١

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١ً مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات ف -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 100٩٦1221١2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد حسام حسن االزمازى المتولى 2١

 //جٌد حسام محمد حسٌن هالل والى 21
منٌة سندوب  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منٌة سندوب 

 مركز المنصورة محافظة الدقهلٌة
6٦216٦6 

 1٩12١٩066٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد حنان محمد محمد عبده العاٌدى 20

 1016٦01٠62٩ شارع الفرافشه -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد خالد السٌد ابوالحمد حسانٌن 26

 10102٠2١6٠1 - الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -منشؤة أدهم  //جٌد خلود محمد شحاته ابراهٌم 2٦

 10626٠2٦2٠٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -ابو داوود العنب  //جٌد ا عبدالحمٌد احمد محمد منصوردالٌ 2٠

 101١2٦٦22١2 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد دعاء اسماعٌل ٌحى اسماعٌل 2٩

 //جٌد دعاء نادر منصور ابراهٌم الخضرجى 22
ش الزهٌرى  60 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل 

 خلٌفة
6٦6600١ 

 10601٦1١١١١ - الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات  //جٌد دٌنا محمد احمد مسعد فلفل 22

 6٩١1١12 الدقهلٌة -مركز طلخا  -جوجر  //جٌد رضوى ابراهٌم محمد الصاوى ابراهٌم 2١

 //جٌد روٌدا احمد صبرى مصطفى على 2١
ش ابوبكر الصدٌق تقسٌم  0١ -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 لشربٌنىبهاء ا
6٩6٩200 

 1٩16٩60262 طرٌق بلقاس -ش اسعد التوابتى  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد رٌم اسعد توفٌق ابراهٌم التوابتى ١1

 60٩1022 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد رٌم عبدالحمٌد احمد الشحات ١0

 //جٌد رٌم مصطفى مإمن مصطفى البلتاجى ١6
شارع عٌسى  2 -الدقهلٌة  -المنصورة ثان  -جدٌله 

 المتفرع من شارع الشهٌد محمد متولى جمال الدٌن
6٦110١٩ 

 //جٌد رٌم هشام محمد السٌد ١٦
شارع الترعة اعلى سمٌر  2٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 عبدالرإوف لالدوات الصحٌه
101١٠206٦١2 

 1066٠2٠2٩21 بجوار مسجد الغفران -الدقهلٌة  -كز اجا مر -منٌة سمنود  //جٌد رٌهام اشرف السعٌد ابوسٌف ١٠

 101١١10226١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الشٌخ عطٌه  //جٌد رٌهام السٌد محمد سعدى عبدالمولً ١٩

 1٩122٩6١٠2 الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة  //جٌد رٌهام على ابراهٌم فرح اللٌثى ١2

 1012١١16٩١٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره القدٌم  //جٌد اهٌمزٌنب حسن السعٌد حسن ابر ١2

 6٩١6١0٦ الدقهلٌة -مركز طلخا  -جوجر  //جٌد زٌنب سٌف محمد حسن ١١

 //جٌد زٌنب صالح ابوالمعاطى ابوالمعاطى علً ١١
اٌزال شارع  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -برج نورالحمص 

 السعاده
101016٠١٠١١ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1011١0٠٩٠2٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بساط  //جٌد رٌود محمد مرٌودزٌنب محمد م ١1

 026٦11٠2 حى سٌدى مجاهد -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  //جٌد ساره احمد عبدالرحمن على عبدالمقصود ١0

 62062١١ ش. عبد اللطٌف حمادة -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  //جٌد ساره ثروت محمد السٌد السقا ١6

 101126١2٠١٠ شارع الصناعة -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد لى ٌونسساره دٌاب ع ١٦

 1012٩1٠61٠0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌه محلة دمنة  //جٌد ساره صالح محمود عبدالعزٌز زهرى الغنٌمى ١٠

 //جٌد ساره عثمان محمد عثمان ١٩
امام مسجد الجمعٌة  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -نقٌطه 

 ٌةالشرع
602١١22١ 

 10112٩2١62٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  //جٌد ساره ماجد ابراهٌم عبدالهادى سرسبه ١2

 101620١02٦2 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  //جٌد ساره نبٌل محمد حسن ١2

 10162٦٦1٠١2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  //جٌد سالى محمد السٌد حسن عبدهللا ١١

 10062٠١22١٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد سامى السعٌد سٌد احمد السعٌد البحراوى ١١

 1011٩٩6٩2٠0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -نقٌطه  //جٌد سمر امٌر العدوى العدوى راشد 011

 1006616٠6١٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -جالٌه  //جٌد سمر حموده محمد حسنٌن 010

 2٠٩٠٩٦١ ش الجالء -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد سمر عٌد ابراهٌم ابراهٌم محمد 016

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

( ٠ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10121216٦٩٠ شارع عزام -وابور النور  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد سهر طارق السٌد عوٌضه محمود 01٦

 101101٠2102 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -البالمون  //جٌد شادٌه رضا موسى محمد 01٠

 2٠2620٩ شارع المهندسٌن -شارع حسٌن حماد  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد شربات معوض العدل العدل 01٩

 10100١٩٠1٩١ شارع البحر -وابور النور  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد شٌماء احمد رزق ابراهٌم رزق 012



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1012١661٦62 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //جٌد السٌد عبدالعزٌز عبدالقادر عزه 012

 10611٠٦١١٩١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  //جٌد عال عمادالدٌن خلٌل جمعه خلٌل 01١

 1011٠262١60 شارع احمد عافٌه -الدقهلٌة  -مركز المنزله  //جٌد عالء محمود فوزى محمود حسن الصغٌر 01١

 2٠٦60٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد على عاطف الطنطاوى الششتاوى 001

 10102١٦١٦١٩ ش داٌر الناحٌة -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  //جٌد غاده اسامه عبدالرحٌم محمد حسن 000

 10101٩2٦٦1١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -العمٌد  //جٌد فاطمه ثروت السٌد المتولى 006

 1016202١٩2٩ عزبة عوٌد -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد فاطمه شكرى الوردانى ابوالمعاطى عوٌد 00٦

 600٠١٩1 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //جٌد فاطمه طارق محمد على المتولى 00٠

 10122١21261 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طرانٌس البحر  //جٌد فاٌزه جمال احمد عبدالمجٌد 00٩

 106١١٠6١202 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت ابو الحسٌن  //جٌد فٌصل رضا على محمد البانوبى 002

 6٦200٦2 ش المكتب الشرقى من الجالء 60 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد كرستٌنا جمال سامى عبدهللا سلٌمان 002

 //جٌد مادونا عماد ولٌم مسٌحه ٌوسف 00١
مدٌنة مبارك ش اللواء محمود  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الغازى
10660١١١11٠ 

 //جٌد مارٌنا ناجى سعد خله 00١
شارع عبد الرازق ومحمود سامى  2 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 متفرع من شارع جٌهان
660٩٠1٦ 

 //جٌد محمد اشرف السعٌد عبدهللا 061
شارع الشٌخ محمد عبده  -قهلٌة الد -مركز السنبالوٌن  -الحـوال 

 22منزل 
1016٩1٠١٠01 

 //جٌد محمد حسن رجب حسن خلف هللا 060
شارع محمد متولى جمال  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 الدٌن
1012٩١2٩٠1٩ 

 1062٠١١١12٩ الدقهلٌة -مركز المنزله  -الشبول  //جٌد محمد رضا احمد عبده الفقى 066

 66٠٦٩0١ بجوار مخازن السالب -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس  //جٌد ه عبداللطٌف محمد حجازىمحمد عادل ط 06٦

 101١0٦٩0٩١6 - الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة األخوة  //جٌد محمد عبدالحلٌم عبدالحلٌم الحضرى 06٠

 101١١١٩٠260 خلف المزلقان الجدٌد -ة الدقهلٌ -مركز بلقاس  -عزبة الزٌنى  //جٌد محمد نبٌل عبدالرازق صالح 06٩

 //جٌد محمود على ابراهٌم على ابراهٌم 062
مساكن  ٦٠مدٌنة الفردوس  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 محمودٌه
6٦21٩٠١ 

 10126٠2٦016 الدقهلٌة -مركز اجا  -شٌوه الشرقٌه  //جٌد محمود عمادالدٌن سلٌمان فرحات 062

 106١٦06٠٦٠١ الدقهلٌة -نبروه  -بهوت  //جٌد ى غبورمروه اسماعٌل محمود عل 06١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1066٩02٦212 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد مروه رضا عبدالحى عبدالهادى 06١

 100٩٦20١02٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -منشؤة األخوة  //جٌد مروه شعبان هجان احمد 0٦1

 //جٌد مروه ماهر حسنى عبدالوهاب الباز 0٦0

مركز  -األورمان  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -رمان األو

-Alorman - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Dakahlia 

10122١١00١١ 

 101١٩٩2١٩١2 الدقهلٌة -مركز المنزله  -المواجد  //جٌد مروه ماهر ماهر عبدالسالم الباز 0٦6

 10١06١0١2١ ش المحكمة القدٌمة ٦ -الدقهلٌة  -لخا مركز ط //جٌد مروه محمد محمد ابوالعٌله 0٦٦

 6661٠21 الحسٌنة -ش عبد الباقً  0٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد مرٌم عماد شفٌق غالى مقار 0٦٠

 1012١1٦١٦2١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدواى  //جٌد منار عادل عبدالرحٌم عطوان 0٦٩

 10610٠٠166١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  //جٌد دمنار محمد عبدالعزٌز السٌ 0٦2

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (٩ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -للجامعة نظام شئون الخرٌجٌن الموحد 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد منار محمد محمد الغرٌب 0٦2
شارع  2 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منشٌة المصطفى 

 قندٌل
66622٠6 

 1012262١١٦2 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط  //جٌد منار نادر فكرى السٌد 0٦١

 10160٦2١0٩2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كفر بدواى القدٌم  //جٌد منى اشرف فتحى السعٌد احمد عامر 0٦١

 22٦٦061 حاره العٌد -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد منى الحسٌنى الخضر سالم 0٠1

 1012611١2٠1 بجوار المعهد الدٌنى -دقهلٌة ال -نبروه  -كفر بهوت  //جٌد منى السٌد االمام ابراهٌم 0٠0

 2206222 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبراهور  //جٌد منى سعد حسن عطٌه العراقى 0٠6

 101١٩١٦٠٦06 الدقهلٌة -مركز اجا  -فٌشا بنا  //جٌد منى محمد حافظ ابراهٌم صالح 0٠٦

 106202٦١6١6 الدقهلٌة -كز المنزله مر -اوالد نور  //جٌد منى منصور منصور عرفات منصور 0٠٠



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10120١26١٩٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  //جٌد مى راضى فإاد الشحات شعبان 0٠٩

 10120٩22٩١2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -اشمون الرمان  //جٌد مى رشدى عبدالجواد محمود ٌوسف 0٠2

 1010٦١2٠٩01 الدقهلٌة -مركز اجا  -ش شبراوٌ //جٌد مى عبدالكرٌم اسماعٌل عبدهللا حلٌمه 0٠2

 10061٦١١٦01 اخطاب -الدقهلٌة  -مركز اجا  -اخطاب  //جٌد مى محمود حسنى احمد عبدربه 0٠١

 10160616٩٦2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -المحمودٌة  //جٌد مى ممدوح سالمه محمد سالمه 0٠١

 //جٌد مٌاده عبدالمجٌد ٌوسف عبدالمجٌد المنشاوي 0٩1
شارع الجمهورٌة خلف مخبز  -الدقهلٌة  -ركز بلقاس م

 أبو القمصان
62١٦١٩1 

 1011٩2٩٩210 ش الخلٌفه المؤمون -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد مٌرنا محمد عبدالباقى محمد ابوشعٌشع 0٩0

 10١66١١0٩6 - الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر الباز  //جٌد نادٌه الموافى عبدالنعٌم عبدالنعٌم 0٩6

 10122١266١2 مراح الصدر -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد نادٌه حمدى الدٌسطى الدٌسطى 0٩٦

 10116١٠6١٩6 الناصره -الدقهلٌة  -مركز محلة دمنه  //جٌد نجفه رضا مصطفى حسٌن 0٩٠

 101١٩٦22١٩٦ ش مكتب العمل -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد ندى احمد مصطفى حسٌن جنٌنه 0٩٩

 //جٌد ندى على عزٌز على الناغى 0٩2
 ٠شارع البسطوٌسى رقم  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 امام مدرسة سندوب االعدادٌه بنٌن
1010202٠2٠6 

 612٦١0٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد نرمٌن احمد الباز احمد الباز 0٩2

 10612١6٠١20 شارع امن الدوله -الدقهلٌة  -المنزله مركز  //جٌد نرمٌن سمٌر محمود السٌد ابراهٌم 0٩١

 //جٌد نسمه جمال محمد منصور دروٌش 0٩١
المجزر اآللى شارع االمام  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 01٦ا شقة  0٩عمارة 
6٦٩٠1٠0 

 101١٦16١١١2 الدقهلٌة -نبروه  -الطٌبه  //جٌد نهاد حسن ابراهٌم حسن 021

 101١6١١١٠٠2 ش مكتب العمل -الدقهلٌة  -مركز اجا  //جٌد حسٌن جنٌنهنهى احمد مصطفى  020

 61٦٦٦١1 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد نورا سالمه الشناوى محمود الجناٌنى 026

 1012610١١٠2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت عوام  //جٌد نورا كمال محمود حماده 02٦

 106١٦1١1٩6١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌة سندوب  //جٌد ابوالسعودنورا محمد فاٌز احمد  02٠

 6٠21261 الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد نورهان المعداوى رجب محمد البٌلى 02٩

 62١0٦2١ ش البحر القدٌم -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد نورهان رمضان شعبان عبدالرازق 022

 6٦٩١61٩شارع ابو النٌل متفرع  ٦2 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد النادى الشوٌحىهاجر السٌد  022



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 من شارع الجالء

 101١٩٩٩2620 الدقهلٌة -نبروه  -مٌت عباد  //جٌد هادٌه عبدالستار المهدى صابر 02١

 //جٌد هاٌدى عطٌه عبدالسالم عبدالمنعم شلباٌه 02١
ٌن بجوار مدرسة ش عمر شاه -الدقهلٌة  -مركز شربٌن 

 بكار
10101١٦٠6١١ 

 1011٩٠1٩١٩٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  //جٌد هدٌر عصام ٌوسف عبدالحلٌم 021

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االس لدرجة

 (2 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 2٦620١٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد هناء الدسوقى رجب شعٌب 020

 1006٩1001١2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -عصفور  //جٌد ربٌع عبدالداٌم الحسٌنىهند  026

 10102٦١11٩2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الكردود  //جٌد هند عادل محمد السٌد 02٦

 22٦11١٩ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصاٌنة  //جٌد وسام عٌد على محمد 02٠

 600٠226 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  //دجٌ وسام محمد حسن المتولى العدل 02٩

 //جٌد وفاء رمضان حسٌن محمد 022

مركز  -طنباره  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنباره 

-Tonbara - El-Sinbellaween - El|الدقهلٌة -السنبالوٌن 

Dakahlia 

10102٦٦62٠2 

 1010٦0١٠2٩0 الدقهلٌة -ركز شربٌن م -السعدٌه  //جٌد ٌاسمٌن السٌد محمد السٌد اسماعٌل 022

 1010٠١2١٩٦6 الدقهلٌة -مركز طلخا  -الطوٌله  //جٌد ٌاسمٌن رفعت احمد محمد اسماعٌل 02١

 60٩0262 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -منٌه محلة دمنة  //جٌد ٌاسمٌن عثمان محمد العدل 02١

 221٦١١2 شارع سعد زغلول -الدقهلٌة  -ه مركز المنزل //جٌد ٌاسمٌن هشام عبده عبده احمد غنٌم 0١1

 61٦1621 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  مقبول آالء صبرى عبد المنعم شعٌر 0١0

 6٩٦0١2٠ ش سعٌد الفرا طرٌق بلقاس 62 -الدقهلٌة  -مركز طلخا  مقبول آٌه رضا عمر الششتاوى 0١6



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 22٦0626 الدقهلٌة -الوٌن مركز السنب -دٌو الوسطى  مقبول آٌه كمال سعٌد على 0١٦

 1011٠٠0١٠٩2 ش مدرسه شحاته االبتدائٌه -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  مقبول اسراء احمد احمد ابوالمعاطى الشهٌد 0١٠

 1011٠2٦٠١2٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -السبخاوٌه  مقبول اسراء فرٌد محمد المغازى السٌد 0١٩

 60١٠٠2٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  مقبول العنٌناسماء عبدالجلٌل ابوالفتوح عوض ابو 0١2

 60202٠٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  مقبول اسماء عصام حسن حسن الشٌخ 0١2

 10122216٩22 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -العمٌد  مقبول الشٌماء السٌد سعد محمد 0١١

 1012١1٩٠١12 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -لبداله ا مقبول امانى نصر عبدالوهاب نصر موسى 0١١

 101026١٩6٠6 ش االقصر 0٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس  مقبول امٌره اسماعٌل محمد اسماعٌل العوضى 0١1

 101١٦١21١١٩ شارع نادى الشباب -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  مقبول امٌره عاطف عبدهللا صالح 0١0

 10110٦١2١22 ش قناة السوٌس -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  مقبول لعظٌم على محمد الحجراتىامٌمه عبدا 0١6

 مقبول اٌمان خلٌل خلٌف شعبان خلٌف 0١٦
ش األسواق امام مسجد النبراوى  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الجالء
6622٠٠١ 

 60٩٩60٩ الدقهلٌة -نصورة مركز الم -محله دمنه  مقبول اٌمان سامى السٌد محمود طه الشامى 0١٠

 مقبول اٌمان شعبان السٌد عوض 0١٩
داٌر  -شارع النهضة  2 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل 

 الناحٌة
6٦6١60٦ 

 1006١12622١ الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  مقبول اٌمان شعبان عوض السٌد غانم 0١2

 1012٩١2١١١٠ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -الربٌعة  مقبول خلود محمد ابراهٌم عثمان كراوٌه 0١2

 1010١١20٦١6 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  مقبول دعاء جمال اسماعٌل المتولى 0١١

 مقبول دٌنا عالءالدٌن عبدالحمٌد سلٌمان 0١١

مركز  -بحقٌرة  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -بحقٌرة 

-Bahqera - Mansoura - El|الدقهلٌة -المنصورة 

Dakahlia 

1010١0٩6262 

 1٩12١٩0١6١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -بساط كرٌم الدٌن  مقبول سارا عطا محمد محمد شطا 611

 مقبول ساره عصام الدٌن حمدى العجمى 610
اول طرٌق المنصورة شونة  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 الغالل
22١612١ 

 قبولم ساره محمد العاٌدى السٌد العاٌدى عقل 616
شالمختار امام 00 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سندوب 

 صٌدلٌه االزمازى خلف المعهد الدٌنى
1011٠٩002١٦ 

 مقبول ساره مصطفى نبٌل محمود احمد 61٦
ش زٌن العابدٌن الخلفاء  0١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الراشدٌن
6602١1٩ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101١106١112 ش مصطفى كامل 62 -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  مقبول شروق حسٌن عبدالحلٌم عبداللطٌف محمد 61٠

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة

 (2 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -ن الموحد للجامعة نظام شئون الخرٌجٌ

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1011٩٠٩١6١6 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  مقبول شروق مصطفى احمد متولى مصطفى 61٩

 2٦٠12٠2 شارع الجامعة -الدقهلٌة  -مركز اجا  -اخطاب  مقبول عبده طارق محمد عبده سالم 612

 10120611٩١١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  مقبول عزه محمد انور عبدالحلٌم 612

 مقبول غاده مصطفى عبدالحمٌد محمد البطل 61١

 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن 

Sinbellaween - El-Dakahlia 

1010١0١١٦١٩ 

 1016٦62٦2٠١ بجوار مسجد الرحمن -الدقهلٌة  -نبروه  -نشا  مقبول فاطمه اٌمن عبد العزٌز العرابى ابراهٌم 61١

 100٠٠261١2١ شارع السٌد سلٌم 2٠ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  مقبول محمد العجمى محمد عباس بهنسً 601

 101610٠٩٩02 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  مقبول ٌممحمد رفعت عبدالباسط ابراه 600

 1016٩٠16١١2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  مقبول محمد محمود عبدالحى محمد ٌوسف 606

 10662١0٦01٠ شارع جبر الحسٌنً 01 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل  مقبول منال عماد محمد سالم سالم 60٦

 66٦١٦21 ش الهادى ٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عقل  مقبول نا محسن فهمى صلٌب مٌخائٌلمٌ 60٠

 6101٩22 - الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  مقبول نجاح السٌد الباز محمود 60٩

 Al sahel - Cairo|القاهره -الساحل  -القاهره  -الساحل  مقبول نهى احمد اسماعٌل محمود 602
 

 1016٩662010 الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  مقبول هاجر عادل محمد وفائى ابراهٌم منصور 602

 10112١٦٩2 02ش الجنٌنة حارة الدواٌرة رقم  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  مقبول هاله مجدى فهمى عبدالحمٌد العشرى 60١

 10002٦6٦١١٠ شارع الفردوس -الدقهلٌة  -اجا  مركز -منٌة سمنود  مقبول هدٌر عصام ابوالقاسم احمد 60١

 101222١262٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  مقبول والء قدرى عبدالقادر مخلوف حرام 661



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 101122٠٦60٦ الروضه -الدقهلٌة  -مركز المنزله  مقبول ٌارا حلمى محمد عوض فلفل 660

  

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 ؤسماء الطالب الناجحٌنكشف ب

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الدراسات االجتماعٌة لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 احمد صبرى احمد اصالن احمد 0

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 22١١12٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عزبة صقر 

 اسراء الحسٌنى محمد محمد موافى 6

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 22٦٠١١1 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط 

 اسراء محفوظ محمد نصر العٌسوى ٦

مع جٌد جداً 

مرتبة 

 الشرف

 6٦622١٩ 02ش العٌسوى رقم  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص 

 امجد رضا السٌد البدوى عبدالمنعم ٠

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 612٦٦6١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -برق العز 

 زٌنب محمد محمد عرفات ٩

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1012٠١6٩٦1٠ قهلٌةالد -مركز دكرنس  -دٌمشلت 

 فاطمه اشرف الغرٌب على 2

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 101١0٠1١١02 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -السمارة 

 1011٩١2٦20١ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز جٌد جداً مع  منار عبدالقادر السٌد عبده 2



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

مرتبة 

 الشرف

 نسمه ٌاسر رفعت احمد ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 فالشر

 1011٩21١0٦1 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -السمارة 

 نورهان عبدالحمٌد محمد احمد عمران ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

المجزر ش السنترال امام استدٌو  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 2شقه  06فوزى عمارة 
1016٩٦٩6٠١٠ 

 هاله رمضان شعبان البٌومً 01

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10106٩٦212١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بساط 

 620126٠ ش ابراهٌم حماده -الدقهلٌة  -مٌت سلسٌل  جٌد جداً  آٌات حسن محمد عثمان 00

 6٩٦٦1٩١ ش جالل بجوار مسجد العراقى 6١ -الدقهلٌة  -مركز طلخا  جٌد جداً  آٌه ابراهٌم محمد ابراهٌم منصور 06

 10160٩16٦٦2 الغربٌه -مركز سمنود  -زٌاد محلة  جٌد جداً  آٌه عوض السعداوى عوض 0٦

 2220٩26 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غرٌطه  جٌد جداً  احمد مصطفى مصطفى ابراهٌم 0٠

 1012٦٠٠١١2١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه  جٌد جداً  اسراء فوزى احمد احمد العزاوى 0٩

 2٠2٦١٩6 ش السٌده زٌنب -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -منٌة مجاهد  جٌد جداً  اسراء محمود حسٌن المتولى محمد 02

 1016200١12٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -جراح  جٌد جداً  اسماء محمد صبحى الجوهرى 02

 الدقهلٌة -مركز اجا  جٌد جداً  الشٌماء على ابراهٌم على ابوالسعود 0١
 

 1062١١٦6٦٩٩ الدقهلٌة -روه نب -كفر الحصة  جٌد جداً  امل عبدالمحسن محمد محمد 0١

 1010٩١2٩010 الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  جٌد جداً  اٌمان زغلول حسن محمد ٌسن 61

 2٩١٠٠١٦ الدقهلٌة -مركز المنزله  -بنى هالل  جٌد جداً  اٌمان عباس عباس ابراهٌم عبدالحلٌم 60

 1012٠2٩6١62 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  جٌد جداً  بوسى عادل عبدالقادر عبدالحمٌد 66

 10100٠2262١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه  جٌد جداً  بوسى محمود محمد محمد السٌد عبدالجواد 6٦

 جٌد جداً  رجاء فرج رومانى داود 6٠

كفر ٌوسف  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر ٌوسف عوض 

 - Kafr Yousof Awad|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عوض 

El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

101١٦66٦١26 

 6١٩1١٠٠ الدقهلٌة -نبروه  -ابستو  جٌد جداً  رٌهام رأفت مسعد حسٌن عبده 6٩

 1010٦0١١210مركز السنبالوٌن  -طنباره  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنباره  جٌد جداً  زٌنب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 62



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 Tonbara - El-Sinbellaween - El-Dakahlia|الدقهلٌة -

 10110022٠60 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  جٌد جداً  ساره محمد رضا عبدالملك محمد السٌد 62

 101١٠61١٦2٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -شبراوٌش  جٌد جداً  سحر محمد محمد احمد حلٌمه 6١

 101١22١٩2١1 ٌةالدقهل -نبروه  -ابستو  جٌد جداً  سلمى فرٌد غازى بدٌر 6١

 10122٩6٩026 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -حالوه الكبرى  جٌد جداً  ضحى احمد عبدالهادى احمد السٌد ٦1

 1010٩60٦22٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  جٌد جداً  عوض عبده عوض عبدالفتاح ٦0

 جٌد جداً  مارى عماد غالى مهنى ٦6
ش المضرب عمارة  -لٌة الدقه -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 سعد الزناتى
1062١22١202 

 جٌد جداً  مارٌنا ادوارد عبدالمالك تادرس ٦٦
ش المدٌنة  6٦مساكن جدٌلة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 المنورة
6٦0٩٩22 

 10662١20٠٩١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -العزٌزة  جٌد جداً  محمد حامد ابوالنصر على حجاج ٦٠

 1011٠٠٦0١21 ش عبد الرحٌم -الدقهلٌة  -مركز اجا  -البٌلوق  جٌد جداً  مد حمدى محمود ابراهٌم التهامىمح ٦٩

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 صص الدراسات االجتماعٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخ لدرجة

 (6 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 جٌد جداً  محمود عامر محمد مجاهد صالح ٦2
شارع عبدالهادى المتفرع من  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 ٩١رقم  الجالء منزل
1010٦٠١١١٩١ 

 60٦0٩6٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  جٌد جداً  مروه محمد محمد عبدالعزٌز عاشور ٦2

 2٩٦66١6 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  جٌد جداً  مى عبدالفتاح محمد على ٦١

 1012٠٩2٠16١ هلٌةالدق -مركز السنبالوٌن  -دٌو الوسطى  جٌد جداً  نعٌمه صالح السٌد صادق ٦١

 2٦20٠16 الدقهلٌة -مركز اجا  -السالمٌه  جٌد جداً  هبه محمد محمد مصطفى خاطر ٠1

 10102٠2١21٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الدماٌره  جٌد جداً  والء طلعت محمد حسن جبر ٠0

 2٦6١11٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد آٌات احمد محمد محمد النمراوي ٠6



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 6٦120٠6 شارع سعد زغلول -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل  //جٌد آٌه ابراهٌم عبدالحلٌم ابراهٌم الباز ٠٦

 22٦٦0٩٩ شارع الثانوٌه -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد ابرار احمد على على ٌسٌن ٠٠

 1061٦61262١ هلٌةالدق -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد احمد سمٌر محمد ابواألنوار شحتو ٠٩

 6٦116٩٦ ش مصطفى الخولى -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله  //جٌد اسراء محمد المتولى الرفاعى ٠2

 61١01٩1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدواى  //جٌد اسماء احمد عباس عوض كشك ٠2

 101١١0١٦٠02 هلٌةالدق -مركز المنصورة  -سلكا  //جٌد اسماء الصدٌق عبدالفتاح عبدالسمٌع ٠١

 100٩٠6١6٩١٦ الدقهلٌة -نبروه  -نشا  //جٌد اسماء توفٌق السٌد توفٌق بشٌر ٠١

 1012٩٦٦٠0٠٦ الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -الكمال  //جٌد اسماء حسام حسن احمد ٩1

 6١06١٩٩ الدقهلٌة -مركز طلخا  -الطوٌله  //جٌد اسماء رضا احمد عرفات الحسٌنى ٩0

 2٦62622 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد الفتاح الشربٌنى القشالناسماء عبد ٩6

 1011٩٦22161 الدقهلٌة -مركز دكرنس  //جٌد اسماء محمد السٌد على المتولً ٩٦

 الدقهلٌة -مركز اجا  -شبرا البهو  //جٌد امل احمد عبده محمد حسانٌن ٩٠
 

 101١1٠١0١66 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -رامون الب //جٌد امٌره احمد السٌد السٌد شاهٌن ٩٩

 1011٠210٦22 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -نوب طرٌف  //جٌد امٌره سمٌر احمد محمود عبدالرحمن ٩2

 //جٌد بركسام نادى غبلاير جٌد ٩2
شارع عبد السالم عارف خلف االمن  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 المركزى شارع حسان
1011٠٦111٠2 

 1061٠22٩٠٦0 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بلقاس خامس  //جٌد بٌشوى فإاد فتحى بشاى ٩١

 //جٌد حنان حسٌن احمد تره ٩١
ش السٌد اسماعٌل ابو  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 العنٌن
101662٦0226 

 2٦6211٩ - الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  //جٌد خلود مجدى فتحى السٌد البالط 21

 22٦0٠20 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحجاٌزة  //جٌد خٌرٌه حسن عبدالجواد ٌوسف حسن 20

 //جٌد دالٌا خالد محمد مشالى 26
ش صالح سالم بجوار  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 النادي الرٌاضً
101١222١١22 

 //جٌد دٌنا عادل محمود محمد حسن 2٦
ش ابوبكر الصدٌق من ش االمام ٦٠ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 اللٌثى
1066٦٦٩2١١6 

 61٦١١١2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد رانٌا ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم عٌاد 2٠



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10661٦26٦٦٩ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البقلٌة  //جٌد رجاء عٌد محمود ابوالمعاطى 2٩

 //جٌد رحمه مصطفى محمد العالوى 22
شارع الشوربجى بجوار  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 المرور
1011126١٦2١ 

 1010١1١٠212 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -ابو دشٌشة  //جٌد زهراء السٌد احمد محمد 22

 1010٦٠1٦٦٠0 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر طنبول الجدٌد  //جٌد ساره العشرى محمد حسن العشرى 2١

 60200٩١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح  //جٌد اره عصام عبدالعزٌز شلبى نصارس 2١

 //جٌد سلمى عالءالدٌن عبدالمنعم محمد 21
ش رمسٌس عمارة  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عقل 

 اسواق مكه
101١١110١2٦ 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102امتحان دور ماٌو سنة  فً

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الدراسات االجتماعٌة لدرجة

 (٦ ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1066٩٠٦١٩2٩ بنجر السكر 6٦قرٌة  -مطروح  -الحمام  //جٌد ح على ابراهٌم السٌد احمدسما 20

 //جٌد شٌرٌن هشام محى الدٌن العربى السٌد موسى 26
امام مستشفى  -حى الجامعه  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الغزالى
10121١161٩٦ 

 2١66١12 الدقهلٌة -شربٌن  مركز -كفر الحطبة  //جٌد شٌماء سالم الشربٌنى على محمد 2٦

 6١000١6 الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  //جٌد شٌماء صالح احمد عبدالحمٌد البلبٌسى 2٠

 1012262٩٦1٠ بجوار الرعاٌة-شارع البحر -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد شٌماء على مصطفى احمد العشماوى 2٩

 10100021٠26 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحواوشه  //دجٌ عبدالمنعم محمود عبدالمنعم عبدالرزاق 22

 10111٠٩١0٩١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر الروك  //جٌد عزه اٌمن عرفات احمد 22

 1012٠١6٦١6١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه  //جٌد علٌاء احمد فتوح ابوالخٌر 2١

 1066٩١01١21 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -البالطة  //جٌد عماد عبدالاله المنشاوى عطٌه النجار 2١

 106012٩12٩0 ش المنتزه -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  //جٌد عمرو محمود محمود الشكٌتً ١1



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 10166٦١1١2٩ ش النفٌلى -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود  //جٌد فداء حامد حامد النفٌلى ١0

 61٦122١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد مارتٌنا مالك فهمى كٌرلس حنا ١6

 101١٦٦٠٩٩٦2 امام فراشة الحاج احمد محمود -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  //جٌد مارى بشاره نقوال بغدادى ١٦

 1062١٦0١١2٦ الدقهلٌة -مركز اجا  -بقطارس  //جٌد مرفت سلٌم العوضى السٌد سلٌم ١٠

 6٩٦١٩١٠ 01ش الدمٌاطى حاره الكفان رقم  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  //جٌد مرزوقمروه فرج السٌد السٌد  ١٩

 1066٦12٠٠02 شارع رمسٌس -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عقل  //جٌد مرٌم ماهر صبرى حنا الزفتاوى ١2

 1010066٠12٦2 لعمدهشارع ا ٠٠ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -مدٌنة السالم  //جٌد منى محمد عبدالقادر امٌن ١2

 //جٌد مى احمد حجازى احمد ١١
ش رستم متفرع من حسٌن  61 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 بك
101220٦02٦٦ 

 //جٌد مى اٌهاب فاروق محمد ١١
شارع بسٌم متفرع من 06 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الجمهورٌه
666٦2٦0 

 1066021١١٩١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت طرٌف  //جٌد مٌار ابراهٌم محمد محمد علً ١1

 101222٦٩٩٠2 الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد ناهد احمد األلفى احمد ١0

 2٠٦٩2٦0 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر عبدالمإمن  //جٌد ناهد احمد محمد احمد ١6

 22٦٦١22 بجوار المسجد الكبٌر -الدقهلٌة  -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد نها جمال الطاهر محمد عبدالخالق ١٦

 //جٌد نهى عالءالدٌن حسن االمام احمد ١٠
شارع ابو العز متفرع من عبد  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 ١2السالم عارف عمارة 
662١١1٦ 

 //جٌد هبه السٌد ابوالكمال الباز سمره ١٩
 - مسجد الشهداء -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -منٌة سندوب 

 ش المدرسة االعدادٌه
10162١٠0١61 

 //جٌد هبه عوض السٌد احمد عبدهللا ١2

منشؤة صبرى  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 Monshaat Sabry Abo|الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ابو علم 

Alam - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

106١1٦22٩٦2 

 //جٌد ثمانهدٌر عبدالفتاح محمود ع ١2

 -مدٌنة دكرنس  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مدٌنة دكرنس 

-Dekerns - Dekerns - El|الدقهلٌة -مركز دكرنس 

Dakahlia 

1011120٩21١ 

 //جٌد هناء حسن على هاشم اسماعٌل ١١
شارع البحر بجوار السجل المدنً  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس 

 القدٌم
2٠١22٠2 

 1066620١20١ حى السالم -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  -العصافرة  //جٌد عنبر والء محمد محمد عزت ١١



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 1016١2220٠6 الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  -عزبة صبح  //جٌد وهٌبه محمد فتحى على مصطفى عبدهللا 011

 2٩١10٦6 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -البجالت  //جٌد ٌاسمٌن عادل محمود محمد عبدالرحمن 010

 60٩٦٠٩١ الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  //جٌد ٌاسمٌن محمد عبدالقادر زهران الرفاعى 016

 2٠٩01١2 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  مقبول لمٌاء السعٌد صبح عبدالخالق النمكى 01٦

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 جالل آٌات محمد فتحى عبدالسالم محمد 0

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

2١2١٠,١١ ٩ 
ش سعد زغلول وبن  -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة 

 سالم بجوار مسجد القماش
1066216٦٦٦2 

 آٌه السٌد السٌد عبده حسٌن 6

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 101١12٦66٩1 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة  ١٦,٠١ 222٦

 ى حسنآٌه حسن كامل عل ٦

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

22١2 ١6,22 
قولنجٌل ش النجاح من  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 ش داٌر الناحٌه
1٩16٦16١١1 

 آٌه مصطفى ابراهٌم رضوان ٠

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10062٠101٠٦ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -برهمتوش  00,١٩ 2١١٠

 آٌه ناصر الصدٌق عبدالباقى زٌد ٩

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩1602٦260 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  ١٦,١١ 22١٠

 اسراء مسعد عبداللطٌف بدوى مصطفى 2

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 101١٦1٦0٦12 - الدقهلٌة -مركز اجا  -الدٌر  6,١٦ 22٦١



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 اسماء مجدى المتولى حسانٌن 2

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

2١1١٩ ٠,6٦ 

 -الجوادٌه  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -الجوادٌه 

 - Algawadia - Belkas|الدقهلٌة -مركز بلقاس 

El-Dakahlia 

1٩16١211١6 

 امانى رضا مصطفى الطناحى ١

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 101021١2٦6٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  ١٩,١2 21٦٩

 امٌره محمود احمد عبدالرحمن حسنٌن ١

ٌد جداً مع ج

مرتبة 

 الشرف

 101١66١٦260 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -كفر أبو ذكرى  ٠2,١2 211٠

 اٌمان ٌاسر فهمى محمد حسن 01

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩12٠٦2٠22 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  ١٦,٩0 222٠

 جهاد محمد محمود مصطفى القهوجى 00

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩12٠١1٠١2 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت الخولى مإمن  ١٩ 2١١٩

 دنٌا نصر محمد الشوادفى نصر 06

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩16٠٩1٦0٠ الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت  2٦,١٦ 22١6

 ساره احمد على عبدالعال 0٦

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

2١2١٠,١٩ ٦ 

كفر  -لدقهلٌة ا -بنى عبٌد  -كفر الصالحات 

 Kafr El Slahat|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الصالحات 

- Bany Ebeid - El-Dakahlia 

10116١٦٩2٩٩ 

 سعاد عبدالعزٌز الشربٌنى محمد االشقر 0٠

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1٩12٦6٠026 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  ٦0,١6 2222

 عاٌده عبدالغنى السٌد عماره 0٩

مع  جٌد جداً 

مرتبة 

 الشرف

 10612٦202٠2 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -برهمتوش  ١6,2 22١0

 فاطمه ابراهٌم عبدالغفار اسماعٌل قندٌل 02

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 101١١0٠٦62٩ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الدماٌره  ١٩,٦١ 2١02

 مرٌم عبدالمنعم المهدى المهدى محرم 02

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 شرفال

22٠1 ١٦,60 
شارع الحرٌة متفرع 02 -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 من شارع المعاهدة
1٩16٩621٦٩ 

 ١6,0 22٩1 جٌد جداً  آٌه عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الدرٌنى 0١
ش قندٌل ٦6المنصوره  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 منشٌة المصطفى
10112٦٩٩0٠٩ 



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 10102١222٠١ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  ١٦,١2 2١10 جٌد جداً  احمد تركى عبدالوهاب مبروك 0١

 1٩12216٩6٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -برهمتوش  ١6,16 22٠٠ جٌد جداً  اسالم خضر مصطفى عبده الشحات 61

 1012٦٦6٠١12 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -البٌضاء  2١,2١ 2٠٩٩ جٌد جداً  اسماء عبدالسالم عبدالعلٌم عبدالعظٌم 60

 106١0١١0١١1 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبرا سندى  ١1,١١ 2٩٩١ جٌد جداً  اسماء محمد عبدالمجٌد حسن جمعه 66

 ١٦,٦0 22٠١ جٌد جداً  امٌره احمد السٌد رمضان 6٦

 -قرٌة مبارك  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -قرٌة مبارك 

-Bany Ebeid - El|الدقهلٌة -بنى عبٌد 

Dakahlia 

1٩12٩01١11 

 ١6,٠٦ 2222 جٌد جداً  امٌره عوض عبدالخالق ابوزٌد 6٠
ش  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -دٌو الوسطى 

 الحدادٌن
1٩122٦00١6 

 1٩12٠26١02 ش حسٌن حماد -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  ١1,00 2٠١١ جٌد جداً  اٌمان محمود المتولى احمد حسوب 6٩

 ١٠,02 2١0١ اً جٌد جد اٌمان محمود عبدالعزٌز حسن 62

تمى  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

 Abo dawood - Temai Al|الدقهلٌة -االمدٌد 

Amdeed - El-Dakahlia 

10111١٦١0٠2 

 ١0,٩١ 221١ جٌد جداً  اٌناس سامى المحمدى محمد عبده 62
 Bany|الدقهلٌة -بنى عبٌد  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد 

Ebeid - El-Dakahlia 
1٩162٠٩000 

 101١١٩٦661٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -بسندٌله  2١,٦٩ 2٠62 جٌد جداً  حنان السٌد محمد منصور 6١

 1٩12٦٦16٦٩ الدقهلٌة -مركز اجا  -صهرجت الصغرى  ١1,6٩ 2٩11 جٌد جداً  حنان محمد محمود محمد االمام 6١

 10110١٠٩١02 ش السمرى -الدقهلٌة  -ز اجا مرك ١1,2 2٩6١ جٌد جداً  خلود محمد مصطفى مصطفى شاهٌن ٦1

 1016٩١20٩2١ الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت فضاله  ١0,٩6 221٦ جٌد جداً  رحاب فاٌز طه صبٌحه ٦0

 10116126١02 شارع الشٌخ شرباص -الدقهلٌة  -مركز المنزله  2١,٠١ 2٠٦١ جٌد جداً  رٌم ٌاقوت ٌاقوت الموجى ٦6

 1012١٠٦6١22 الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت  2١,22 2٠٩٦ جٌد جداً  غانم زٌنب مجدى القصبى القصبى ٦٦

 1010١٦616٦0 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلنت  ١0,٠2 2٩١١ جٌد جداً  سماء رضا عبدالفتاح احمد ٦٠

 ١1,٦١ 2٩00 جٌد جداً  سماح محمد ابراهٌم احمد النجار ٦٩
ش  ٦1 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل الجدٌده 

 عثمان بن عفان
1010606٦011 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (6 ) 



 شئون الخرٌجٌن

 6102/06/1١ٌة االتصاالت والمعلومات فً مركز تقن -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 ١6,2٦ 22١٦ جٌد جداً  علٌاء على عبدالقادر حامد ابوزٌد ٦2
مٌدان الخطاب بجوار  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 قهوه نعٌم
1٩162١٩٦20 

 ١0,١١ 22٠1 اً جٌد جد محمد احمد حسانى عبدالحمٌد حسانٌن ٦2
مساكن  0٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

  جدٌله

 10102٦١2٦02 الدقهلٌة -مركز اجا  -سنبخت  2١,١٠ 2٠22 جٌد جداً  محمد حسنى دروٌش ابراهٌم البر ٦١

 ١٦,2٠ 222٩ جٌد جداً  مروه احمد السٌد محمد على ٦١
بجوار  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر 

 أبو العٌش مسجد
1٩12٠١6621 

 1016022٩١61 - الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر بهوت  ١1,٦2 2٩01 جٌد جداً  مروه حمدى عبدالقادر العشرى ٠1

 2١,٩2 2٠٠٩ جٌد جداً  مروه صالح ابراهٌم محجوب ٠0
عزبة  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -المقاطعة 

 العرب
101١٦١21٩١2 

 ١0,١٠ 22٦2 جٌد جداً  الردٌنىمى ابراهٌم احمد السٌد  ٠6
كفر  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 عزبة الجمال-المناصره
101١1٩١٦1١2 

 1٩162601١2 الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  ١٦,62 22٠٩ جٌد جداً  مٌاده جمال الغرٌب حسٌن بٌومى ٠٦

 2١,6١ 2٠66 جٌد جداً  ندى عبدالفتاح السعٌد عبدالفتاح ٠٠
بجوار  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر 

 مدرسة الحاج مازن
1٩12٠١60١٠ 

 ١0,٦6 2٩١2 جٌد جداً  نورهان مجدى عبدالفتاح عبدالعال هجرس ٠٩
شارع عبد اللطٌف هجرس  -الدقهلٌة  -مركز طلخا 

 طرٌق المعاهده
1٩16٩61222 

 1٩161٦1١٩٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  ١6,٩١ 22١١ جٌد جداً  هاله عبدالسالم المتولى المتولى الشاعر ٠2

 1٩160٩٦1١2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  ١1,1٠ 2٠١٦ جٌد جداً  هند السٌد الصاوى سنجاب ٠2

 1٩12١٦1١2١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  ١0,00 2٩21 جٌد جداً  وفاء رزق حشمت عبدالحافظ ٠١

 10161٩٠6206 الدقهلٌة -نبروه  -طنبوها  ١0,22 226٦ جٌد جداً  احمد صالح ابراهٌموالء عابد  ٠١

 1010٠2٦6١62 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  2٠,٠١ 21٦٦ //جٌد آٌه ابراهٌم محب ابراهٌم محمد ٩1

 106612٩2٩١2 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -عش العقاب  2١,6٩ ٩21١ //جٌد آٌه حسٌن جاد عبدالرحمن ٩0

 20,٠١ ٩2١0 //جٌد آٌه عاطف جمال الدٌن عبده بسام ٩6
تقسٌم سامٌه الجمل  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 ش منار االسالم منزل عماد ابوالفتوح
1011٩٦62١02 

 1010٩٠٠2٦٩٠ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر الدبوسى  22,66 26٩٩ //جٌد آٌه على عبدالغنى عوض بغدادى ٩٦

 10162٠116٠2 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت فضاله  22,6٩ 2022 //جٌد حمد امٌن طهآٌه م ٩٠



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 1٩161١1١١1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدواى  20,٠2 ٩2١١ //جٌد احمد حمدى السٌد على صقر ٩٩

 101١6٠١٦20١ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  2٠,٩٠ 21٦١ //جٌد احمد حمدى عبدالرحمن عباس سلٌم ٩2

 22,١٩ 26٦٦ //جٌد احمد زكرٌا جمعه ابراهٌم ٩2

 -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 -تمى االمدٌد  -منشؤة صبرى ابو علم 

 - Monshaat Sabry Abo Alam|الدقهلٌة

Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

1010٩012٠2٩ 

 1012٠6٦٦0١٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -ن الرمان اشمو 2٦,1٩ ٩١02 //جٌد احمد سامى ابوحجازى عزالدٌن ٩١

 1011621٩6١١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  2٦,٠6 ٩١٠2 //جٌد احمد صبرى ابراهٌم غرٌب ٩١

 1016٩2602١6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  2٠,١ 21٩١ //جٌد احمد فتحى لطفى عبدالعزٌز كشك 21

 26,1١ ٩١٦١ //جٌد دسوقىاسراء سمٌر مصطفى محمد ال 20

شارع منار االسالم  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 -عمارة حسن نصر -متفرع من شارع الترعة 

 المنصورة -تقسٌم سامٌة الجمل 

1٩1662١21١ 

 1٩12٠01٦٩2 الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت ابو الحسٌن  2٩,٠٠ 2000 //جٌد اسماء رضا محمود احمد دٌاب 26

 21,62 ٩2١6 //جٌد حمد ابراهٌماسماء محمد م 2٦

تمى  -الصفا  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -الصفا 

 Alsafa - Temai Al|الدقهلٌة -االمدٌد 

Amdeed - El-Dakahlia 

10001122٦2١ 

 10112٠2١١١٩ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -كفر ٌوسف  2١,١٦ ٩22٠ //جٌد اسماء مختار عبدالحمٌد عبدالمولى زاٌد 2٠

 2٩,١٩ 20٩6 //جٌد براهٌم الزكى المتولى البناامل ا 2٩
احمدٌة ابو  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -الزهراء 

 الفتوح
10626626206 

 101١١١01١١٠ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الحصوه  2٩,١٦ 20٩1 //جٌد امٌنه عاطف على محمد حسن 22

 1٩122٦٦٦2١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -ف مٌت شرٌ 22,١١ 266١ //جٌد اٌمان السٌد معوض محمد محمد 22

 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -البٌضاء  21,٠2 ٩212 //جٌد اٌمان حامد احمد عبدالحمٌد 2١
 

 10106٩011٠0 ش الثوره -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  2٦,١١ ٩١١٩ //جٌد اٌمان نبٌل محمد على طرباى 2١

 1٩122٦6٦١١ الدقهلٌة -مركز المنزله  -مٌت شرٌف  2٩,26 20٦٦ //جٌد دبسمه محمد ابراهٌم سعد عبدالجوا 21

 

 
 كلٌة التربٌة 

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (٦ ) 



 شئون الخرٌجٌن

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -ن الخرٌجٌن الموحد للجامعة نظام شئو

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 106١٦222120 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  2١,١ 2٦١0 //جٌد خالد محمد عطٌه المتولى عبدالرحمن 20

 101١212006٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره  2٩,١ 20٠١ //جٌد رمونىخلود محمد زكرٌا عطوه الب 26

 1٩12١٠11٦١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -السعدٌه  20,٦٦ ٩22١ //جٌد دٌنا ابراهٌم محمد محمد الحنطور 2٦

 1012062٦211 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر  2٠,6 2101 //جٌد دٌنا جمعه عبده ابراهٌم حجازى 2٠

 1٩12١٩11٩١ ش االمل -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  21,١٠ ٩2٠2 //جٌد رٌهام احمد عبدالحمٌد هالل 2٩

 1٩161٩12١6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الخلٌج  22,٦2 20١2 //جٌد ساره حسانٌن السٌد حسانٌن 22

 1٩161١1١١٩ لدقهلٌةا -مركز المنصورة  -بدواى  2٠,١2 2126 //جٌد شٌماء عباس السٌد ٌوسف شالطه 22

 1٩161١10٠2 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت على  2١,٦٦ 2٦٠٩ //جٌد شٌماء عطٌه مسعد محمود 2١

 1011٦١٦٠١١6 الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -تاج العز  2١,١0 2٦١٠ //جٌد عفاف احمد على محمد 2١

 2١,١٠ 2٦١٠ //جٌد فاطمه عادل عبدالعزٌز حلمى ١1
ش عبدالغنى  0٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 كفر البدماص -الجوهرى 
1٩16٦1٠٠60 

 10160١1٩0٠٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت بدر خمٌس  22,٦٩ 262٩ //جٌد كرٌم اسامه وجٌه المرسى المرسى ١0

 22,٦6 262٦ //جٌد محمد ابوالعز ابوالعز سالم ١6
عزبة ابو  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -الربٌعة 

 سلٌم
1000٩1١٦112 

 10102١٦٩16٠ الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا البحر  2٠,2 21٠٦ //جٌد محمود محمد ابراهٌم محمد سالمه ١٦

 1٩12١6١10١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -محلة انجاق  22,2٠ 261١ //جٌد مرٌم احمد المحمودى عامر محمد ١٠

 10106١١11٠١ الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -سندى شبرا  2٩,6 21١0 //جٌد منى السٌد السعٌد حسن الشحات ١٩

 2٩,٠6 201١ //جٌد مى اسماعٌل ٌوسف على ١2
مساكن مشعل  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 مدخل ب الدور الرابع 0١عماره 
1016٩6١١2١٦ 

 1012١١٦6١6٠ الدقهلٌة -نبروه  -افنٌش  2١,22 2٦١1 //جٌد ندى ممدوح االمام العرابى بكر ١2

 1010١22٦٩١6 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المستعمرة الشرقٌة  26,22 ٩١١٠ //جٌد نصر رجب نصر محمد ١١

 1٩12٦٦6021 الدقهلٌة -مركز اجا  2١,2٩ 2٦2١ //جٌد نعٌمه المتولى على المتولى بٌه ١١

 1011٦61١٩٦٠ الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت نابت  2٦,١١ ٩١١٠ //جٌد نها عبدالعزٌز مسعود عوض اسماعٌل ١1

 1٩12221022 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبرا سندى  2٠,١١ 212٠ //جٌد نورهان محمد ابراهٌم سوٌلم العوضى ١0



 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 2١,٠2 2٦٩٩ //جٌد نورهان محمد جابر نورالدٌن ١6
ش شهاب اول  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 السوق العمومى
1٩162١٩6٩2 

 21,6١ ٩2١٦ //جٌد هاجر احمد عبدالرحمن عبدالمعطً ١٦
ش محمود  6٦ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 حسانٌن متفرع من عبدالسالم عارف
1066٩٩٩2202 

 106622661٦١ الدقهلٌة -مركز اجا  -طنامل الشرقى  2٩,60 21١6 //جٌد وفاء احمد عبدالجواد محمد ١٠

 101021٩٠١20 لدقهلٌةا -تمى االمدٌد  -المٌهى  22,2٦ ٩٠1٩ مقبول اٌمان صبحى فتحى محمد ١٩

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص العلوم لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١نٌة االتصاالت والمعلومات فً مركز تق -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م



 السٌده محمد عادل احمد السٌد غبارى 0
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف
 10610٠1٦0٩2 الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة 

 نرمٌن نبٌل نعٌم محمد مظهر 6
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف

ش شرٌف  6٠ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل 

 ١الراضى الدور الرابع شقه 
1٩16٦6٩0٠٠ 

 خلود محمد صبرى المتولى محمد ٦
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1٩16٩٦٦١6٩ - الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت عنتر 

 دنٌا احمد حسٌن حسٌن الرشٌدى ٠
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 10661٩00221 الدقهلٌة -مركز المنزله  -العزٌزة 

 رنا عبدالمنعم السٌد العوضى ٩
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 1012٠62126٦ ش الجٌش المصرى -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 رٌم السٌد الجراٌحى محمد 2
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف
 100٠2٦26620 - الدقهلٌة -مركز دكرنس  -الربٌعة 

 ساره عاطف الشبراوى السعٌد الحداد 2
ع جٌد جداً م

 مرتبة الشرف
 1٩161٦60٠٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها 

 ضحى اسامه عبدالفتاح محمد راشد ١
جٌد جداً مع 

 مرتبة الشرف

بجوار  -ش المنشوه  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 مسجد تقً الدٌن
1٩162١١٠٩2 

 2٠2١222 ةالدقهلٌ -مركز دكرنس  -اشمون الرمان  جٌد جداً  آٌه راضى محمود ابراهٌم عبده ١

 جٌد جداً  آٌه محمد جاد محمد 01
ش احمد العزب من  ٠ -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 ش مستشفى الصدر
1٩16٦٠٩٦66 

 6١60٩6١ شإكة بسندٌله -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  جٌد جداً  آٌه هالل البشٌر منصوراحمد 00

 1066٠0٠2١1٠ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -النزهة  جٌد جداً  ساره سالم محمد عوض العدل 06

 جٌد جداً  نداء فراج محمد جمعه بدوى 0٦
وابور النور شارع سعد  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 بن ابً وقاص
1011٠١٠١٦٠١ 

 جٌد جداً  نوره عادل محمود الششتاوى 0٠
مساكن الشناوى عمارة  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 ١شقة  2
1012١26٩٠1١ 

 101١٠٩٠0٩١0 الدقهلٌة -نبروه  -الدروتٌن  جٌد جداً  د موسىهانم محمد محمد محم 0٩

 1٩12٩٠6٦60 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غراب  جٌد جداً  هناء احمد محمد احمد الصعٌدى 02

 1012١2600١٦ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الشوامى  //جٌد آٌه الشافعى احمد السٌد عبد العال 02

 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد رآٌه عوض عوض محمد خض 0١
 

 //جٌد اسراء صالح محمود على النحاس 0١
ش  -مدٌنة الفردوس  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 ١شقة  02ع  -الروضة الشرٌفة 
6٦٠١1١١ 



 الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  //جٌد امٌره المحمدى قناوى حسٌن محمود 61
 

60 
حسن جاب  ساره محمد محمود محمد

 هللا
 //جٌد

ش المدارس بجوار  -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة 

 االدارة التعلٌمٌة الجدٌده
22٦٠٦١٠ 

 //جٌد مرٌم محسن حنا عبده اسكندر 66
ش الزهراء  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 61رقم 
6٦6١102 

 الدقهلٌة - مركز المنصورة -الرٌدانٌة  //جٌد مٌاده لطفى مصطفى مصطفى قندٌل 6٦
 

 10116٠٦١66١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  //جٌد نورهان كمال عبدالحلٌم عوض ٌوسف 6٠

 1٩160٦٠١٩1 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  //جٌد هوٌدا اٌمن عبدالغفار احمد البلتاجى 6٩

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فونالتلٌ العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 نوران جمال بدٌر عوض رزق 0
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف
 2٠٩6١2٦ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -كفر أبو ناصر 

 66٦٦٠1١ شارع السٌد سلٌم من الجالء26 -الدقهلٌة  -اول المنصورة جٌد جداً مع مرتبة  امنٌه مصطفى احمد محمد حافظ 6

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102متحان دور ماٌو سنة فً ا

 اللٌسانس فى التربٌة الخاصة للتعلٌم األساسى ) الحلقة األولى ( شعبة ) اللغة العربٌة ( تخصص إعاقة عقلٌة لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 



 فونالتلٌ العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 الشرف

 اٌمان اشرف محمد الزهٌرى ٦
ة جٌد جداً مع مرتب

 الشرف

شارع عبد الهادى متفرع  26 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 من الجالء
66٦2١0١ 

 نورهان محمد السٌد على رضوان ٠
جٌد جداً مع مرتبة 

 الشرف

طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -

Sinbellaween - El-Dakahlia 

1011166١626 

 1٩166211٠2 ش جٌهان امام كلٌه التربٌه -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  جٌد جداً  اثٌل مجدى عبدالوهاب محمود شاهٌن ٩

 جٌد جداً  اسماء جمعه ابراهٌم عثمان محمد 2

طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

-Tanbool Alkobra - El|ٌةالدقهل -مركز السنبالوٌن  -

Sinbellaween - El-Dakahlia 

101261٩210١ 

 101١6٩١٠106 الدقهلٌة -مركز دكرنس  -عزبه عامر  جٌد جداً  اسماء رمضان ابراهٌم على السٌد احمد 2

 1٩1060٩1026 - الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  -منٌة محلة دمنه  جٌد جداً  امٌره عبدالسالم عباس عبداللطٌف ١

 10620٦0٠٦٩٩ ش على بن ابى طالب -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب  جٌد جداً  رنا فٌصل محمد محمد عرفه ١

 1٩12٦١6٠6١ الدقهلٌة -مركز اجا  -السبخا  جٌد جداً  لطٌفه فإاد عزٌز فإاد 01

 جٌد جداً  هند محمد عدنان ابراهٌم عطاهللا 00
ح مبرة الشناوى ش محمد صال6١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 امام الجوازات
1011٦2١2211 

 1016١٠٦٦٠02 الدقهلٌة -نبروه  -بهوت  جٌد جداً  ٌاسمٌن عبدالسالم حسٌن طه عبدالعزٌز 06

 101١٠1١1٩٦٠ منتصف ش المركز -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  //جٌد آٌه بكر سرى صادق 0٦

 //جٌد آٌه محسن صالح طلبه سرحان 0٠
ش قناة السوٌس امام  -الدقهلٌة  -رة ثان المنصو -جدٌله 

 مدٌرٌة الطرق والكبارى
6٦6١22١ 

 1٩16٦٠١0١6 ش مراد من الجالء 6١ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  //جٌد عمرو منصور ابراهٌم منصور 0٩

 //جٌد منى محمد البسطوٌسى ابوصالح 02
شارع السٌد سلٌم من شارع  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 الجالء
101021٩6111 

 626٦١١2 - الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره الجدٌد  //جٌد مها قدرى عبدالنبى مصطفى 02

  

 

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

اللغة العربٌة اللٌسانس فى التربٌة الخاصة للتعلٌم األساسى ) الحلقة األولى ( شعبة )  لدرجة

 ( تخصص إعاقة سمعٌة

 (0 ) 



 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 احمد مصطفى احمد عبدالباسط 0

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 10126١٩٦1٦6 الدقهلٌة -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 اسالم احمد عبدالسالم ابوعوف 6

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

 1061١12٦620 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شاوه 

 اسماء عمر فتحى السٌد مرعى ٦

جٌد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

شارع عبد هللا بن عمر  ٠2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 متفرع من ابراهٌم سند تقسٌم سامٌة الجمل
101022١2١١2 

 1066٩0٦0٩62 الدقهلٌة -مركز اجا  -األنشاصٌة  جٌد جداً  آٌه سامى سعد الغرٌب شندى ٠

 جٌد جداً  اسراء محمود عفٌفى عشرى عفٌفى ٩
ش سعد 01 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -تورٌل الجدٌده 

 طرطٌر
1012١10022٩ 

 جٌد جداً  امل محمد ابوالعز عبدالرحمن 2

طنبول  -الدقهلٌة  -وٌن مركز السنبال -طنبول الكبرى 

 Tanbool|الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -الكبرى 

Alkobra - El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

222060٩ 

 2٠١0200 الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  جٌد جداً  ساره محمد الدسوقى ابوالنجا سعفان 2

 2٦006١١ الدقهلٌة -ز منٌة النصر مرك -الرٌاض  جٌد جداً  سمر ابراهٌم محمد السٌد الغضبان ١

 جٌد جداً  هبه محمود عفٌفى عشرى عفٌفى ١
ش سعد طرطٌر 01 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

  متفرع من ش عبدالمنعم رٌاض

 101١١٠١٦222 الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -برمبال القدٌمة  //جٌد آٌه محمد محمد على بروم 01

 10106١١2١2١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  //جٌد لبغدادى شكوراحمد طاهر خلٌفه ا 00

 60٩6١٩٦ الدقهلٌة -مركز المنصورة  -محله دمنه  //جٌد اسالم سمٌر مصطفى حافظ سلٌمان 06

 //جٌد عماد نادر عبدهللا احمد خلٌفه 0٦
ش ابراهٌم ٦6 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -قولنجٌل 

 الهجرسى
6٦0012١ 

 1016٠0٩6٠6١ الدقهلٌة -مركز شربٌن  -الضهرٌة  //جٌد فاطمه محمد عبدالهادى محمد عبٌد 0٠

  

 

 



 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور ماٌو سنة 

 لمواد االجتماعٌةاللٌسانس فً اآلداب والتربٌة شعبة التعلٌم االساسى )الحلقة االبتدائٌة( تخصص ا لدرجة

 (0 ) 

 6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت محمود  //جٌد سماح المتولى عٌد السٌد 0
 

 مقبول هبه عبدالمقصود على فرج 6
 -تمى االمدٌد  -الصفا  -الدقهلٌة  -مى االمدٌد ت -الصفا 

  Alsafa - Temai Al Amdeed - El-Dakahlia|الدقهلٌة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 ) 

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد اسالم احمد رشاد محمود راشد 0
ش  ٦2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

ردوسحى الف -جمال عبدالناصر    

 //جٌد اسماء عبدالصبور احمد محمد 6

ابو  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -داود  |Abo 

dawood - Temai Al Amdeed - 

El-Dakahlia 

106١١٠٩٦12٦ 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الجزاٌر  //جٌد اٌمان رجب عبدالعزٌز غازى ٦  1012١6١٠٩6٦ 

السعٌد مرعى دٌنا مرعى ٠ الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد   1011٩٩٠6٩0٠ 

الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا البحر  //جٌد هبه عاطف السٌد نوفل ٩  10162٦2٠٦١2 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشؤة البدوى  مقبول زٌنب عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا سلمان 2  6٩١٦2٩0 

فتاح عقلفلاير فوزى عبدالعزٌز عبدال 2  مقبول 

شارع 2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

ابوهرٌرة تقسٌم سامٌة الجمل امام حى 

 غرب المنصورة

10112٠٠٠2٦٩ 

 

 

الموظف 

  المختص
 مدٌر شئون الخرٌجٌن

 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

التعلٌم 

 والطالب
 

عمٌد 

  الكلٌة

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

 سانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة العربٌةاللٌ لدرجة

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

         

     
   

 
 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

ماء الطالب الناجحٌنكشف بؤس  

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

هٌم محمد الفداوىآالء ابراهٌم ابرا 0 الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد   1٩122٦٠16٦ 

طرٌق دمٌاط -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  //جٌد آٌه عالء محمد مصطفى الظرٌف 6  1٩122٦٦0٦٦ 

 //جٌد اسراء عبدالمقصود السٌد عبدالمقصود ٦
امام مدرسة  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -عزبة الزٌنى 

تجرٌبٌهمحمد عوض ال  
1012٠1١٩٩١0 

حاره المالح -الدقهلٌة  -مركز طلخا  -الطٌبه  //جٌد اسماء احمد ابراهٌم احمد محمد ٠  6١٦2٦60 

الدقهلٌة -مركز المنزله  -الفروسات  //جٌد ام هاشم شلبى حسن عثمان ٩  10612626٩٦٩ 

لدقهلٌةا -مركز المنصورة  -سالمون القماش  //جٌد امل نعٌم عبد السمٌع عنان 2  61٦0262 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد اٌمان محمد ابراهٌم محمد الجندى 2  1012٩21٩0١٩ 

الدقهلٌة -مركز المنزله  -مٌت خضٌر  //جٌد اٌمان نعٌم على على شهده ١  100010٠١222 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الجزٌرة  //جٌد دنٌا رفعت لطفى راجح على ١  1011٠0٩١120 

الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الرٌاض  //جٌد دٌنا محمد موسى موسى حجازى 01  1٩12٦01٠10 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  //جٌد رابعه سلٌم ابراهٌم حسن ابراهٌم 00  1010062٦2٦٠ 

 106201٩٩2٩١شارع  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت تمامه  //جٌد رانٌا المتولى المتولى سلٌمان الرفاعى 06



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 السٌده زٌنب

الدقهلٌة -مركز اجا  -سماحه  //جٌد سندس سعد عبدالمولى احمد علٌوه 0٦  101001١١٦٦0 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  //جٌد شٌماء على فتحى محمد 0٠  101١2٩١21٦6 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد صباح جمال محمد احمد غنا 0٩  1012١21011٠ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -بساط  //جٌد فاتن عبدالغفار عوض محمد ابوالعنٌن 02  1000٠011٦٠ 

الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -كفر االمٌر  //جٌد فاطمه المتولى الددامونى السعٌد 02  1012٦١1٩٠٠٩ 

الدقهلٌة -مركز محلة دمنه  //جٌد محمد احمد محمد احمد دروٌش 0١  101١6١٩١٠2١ 

 //جٌد نورهان عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد خلٌل 0١
شارع االدٌب القبلى 2 -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

 المتفرع من السٌد سلٌم
10100١١١120 

الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  //جٌد نورهان كامل كامل محمد غنٌم 61  1062222622٠ 

 //جٌد هدى جمال عبدالرحمن عباس محمد دعبس 60
ش حسن عمٌش متفرع من  -الدقهلٌة  -المنزله  مركز

 ش الزهراء
1011216١22٠ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -شرنقاش  //جٌد هدٌر محمد عبدالعزٌز عبدهللا 66  101١2٦١١١١0 

الدقهلٌة -مركز اجا  -شنفاس  //جٌد وسام ٌوسف محمد مراد المرسى 6٦  1066٦١0١٩١١ 

مرىوالء حسام عبدالعاطى ابراهٌم الع 6٠  //جٌد 
خلف صٌدلٌه  -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -محلة انجاق 

 الدنف
1٩12١62626 

ش مدرسه البشائر -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد ٌارا ٌحى عبدالسالم فوده ابراهٌم 6٩  10162٩٦0١٠٠ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -كفر دمٌره القدٌم  //جٌد ٌاسمٌن عصام عبدالهادى الدالى 62  1012٩202120 

 مقبول آالء عادل السٌد ابراهٌم السٌد 62
ش محمود هٌكل من ش  ٦1 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 عبد المنعم رٌاض
6٦66٩11 

 مقبول آٌه على السٌد العشرى حمٌد 6١
ش ابوالسعود  06 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 الزهٌرى
6٦621١٩ 

صالحآٌه محمد عبدالقادر محمد عبد المقصود  6١ ش طرٌق المنصوره -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  مقبول   
 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  مقبول احمد محمد محمد ذكى حجازى ٦1  10122١٠٠١06 

 مقبول اسامه صبحى العدوى محمد العدوى ٦0
حى  -شارع موافى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 األزهار
10102٦١2١٩١ 

ان عبدالحمٌد المرسىاسماء خالد عثم ٦6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البرامون  مقبول   60١٦١٦٠ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

بجوار االسعاف -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  مقبول اسماء سالمه ابراهٌم سالمه سٌد احمد ٦٦  10126٦٦1١01 

 مقبول اسماء طارق فتحى محمد ٦٠
اصالح الغٌط  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -االمل  6٦

 الكبٌر
10126٦16٠٠ 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة  

 (6 )  

6102/06/1١ت فً مركز تقنٌة االتصاالت والمعلوما -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  مقبول السعٌد السٌد السعٌد على علً ٦٩  106١١0١6٠20 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت عزون  مقبول الهام فاضل محمد المهدى المرسى الفقى ٦2  101002١٦101 

ىاٌمان مسعد سعد القاض ٦2 الدقهلٌة -مركز اجا  -نوسا الغٌط  مقبول   101١١١٠٦٦26 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  مقبول حنان وجدى االمام عبدهللا حسنٌن ٦١  1٩16٠210٠٦ 

 مقبول خلود خالد محمود المتولى الخولى ٦١
شارع سٌدى عبد القادر امام مدرسه  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

٩1السالم الدور الخامس شقه رقم ثمره الحٌاه برج   
1٩16٦٩22٩٠ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت خٌرون  مقبول دنٌا السٌد مصطفى عبد المقصود ٠1  - 101161٠٦22٦ 

ش الشاذلً من سكة سندوب٩ -الدقهلٌة  -اول المنصورة  مقبول رامى اشرف مختار محمود المهدى ٠0  6622٩12 

بولمق رانا محمود رشاد حامد ٠6 الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -ابو قرامٌط    1٩12226٩22 

00شارع البحر برج الوكٌل شقة  -الدقهلٌة  -مركز طلخا  مقبول ساره محمود محمد السٌد البسندٌلى ٠٦  6٩60١٠١ 

الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -الدراكسه  مقبول سامٌه ابراهٌم فتحى عثمان ابراهٌم ٠٠  1016٠٠٩١2١١ 

مى محمد سعد السٌد كٌوانسل ٠٩ بجوار مسجد شلبابة -الدقهلٌة  -مركز المنزله  مقبول   101١٦2100١2 

االعداٌه 2مدرسه قرٌه  -كفرالشٌخ  -مركز الحامول  - 2قرٌه  مقبول فاطمه احمد حامد ابراهٌم ٌوسف ٠2  
 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 مقبول محمد رضا طه ابراهٌم الشنٌطى ٠2
كلٌة التربٌة النوعٌة بجوار بجوار  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

 معرض سٌارات ابو حالوة
2٠١٦٦61 

 مقبول نهى محمد محمود عبدالقادر محمد ٠١
ش سلٌم من ش ١ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 المصرف
100٠0٩1١0١6 

شارع عبدالمنعم رٌاض -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  مقبول نورا محمد محمد ابراهٌم رزق ٠١  1٩12٠2١202 

ش مصطفى كامل بجوار مسجد محب -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  مقبول هاجر صابر محمد السٌد شحاته ٩1  1012621١٦٠٩ 

الدقهلٌة -مركز المنزله  -البصراط  مقبول هاٌدى هشام خلٌل ٌوسف البركان ٩0  1٩122٦2012 

خلف ش مجلس المدٌنه -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -مٌت مجاهد  مقبول هدٌر احمد محمد احمد عبدالعال ٩6  1012660١01١ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -بانوب  مقبول ٌارا هالل ابراهٌم جمعه ٩٦  6١٩020٦ 

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

لٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص اللغة الفرنسٌةال لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 2١,6١ ١٠٦2 //جٌد اٌمان نجاح السعٌد محمد 0
 -ن مركز السنبالوٌ -شبراهور 

 الدقهلٌة
1٩1220٦01٦ 

 22,١٦ ١62١ //جٌد بسنت الشرقاوى المنسى محمد المنسى 6
 -مركز بلقاس  -الستامونى 

  الدقهلٌة

الدقهلٌة -مركز طلخا  -بطره  2٦,1٩ 2١20 //جٌد لبنى عبدالعزٌز محمود حجازى ٌوسف ٦  
 

 22,22 20١٩ مقبول احمد عبد الغنى عبد الغنى ابراهٌم ٠
 -الدقهلٌة  -رة ثان المنصو

١شقة  ٠مساكن المٌناء عمارة   
1٩16٦٠١٦٦2 

 22,١0 2٦02 مقبول منه هللا محمد فرغلى احمد نصار ٩
ش  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 البحر بجوار المحكمة
66٦1221 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

شئون 
 الخرٌجٌن

 حٌنكشف بؤسماء الطالب الناج
  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص التارٌخ لدرجة

 (0 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 
 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

مٌنهدٌر حسٌن محمد سمٌح عثمان األ ١  ١١,١٦ ٧٣٤٧ جٌد جداً  
 -مركز المنصورة  -سالمون القماش 

 - الدقهلٌة
١٥١٢١٣١١٤٥ 

الدقهلٌة -مركز اجا  -البساتٌن  ٧٧,١٤ ٦٤٢١ //جٌد شرٌن حسٌن السعٌد محمد العشرى ٢  ١١١١٤٢٢٦٢٧٤ 

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

بؤسماء الطالب الناجحٌنكشف   

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص الجغرافٌا لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

مد مصطفى بركات غزالهاشرف مح 0  20,20 221٩ //جٌد 
 -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ش الشهٌد محمد متولً جمال الدٌن
101١66١١٠22 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة تخصص علم النفس التربوى لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 //جٌد هدٌر احمد محمد عبدهللا 0
ش  ٦منشٌة المصطفى  -الدقهلٌة  -اول المنصورة 

شوع امام بقالة الكمالق  
1٩16622١١٠ 

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الرٌاضٌات لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -امعة نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للج  

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

الدقهلٌة -نبروه  -كفر بهوت  جٌد جداً  جالله ٌوسف الهاللى عبدالرحمن الهاللى 0  - 101621٠١٩01 

الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد احمد عزمى عبدالحكم منصور 6  106١211١١21 

 //جٌد احمد محمد زكى محمد رزق ٦
 -ش عبدالمنعم رٌاض  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

 مصنع االلبان
1010٦١66١٦2 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -مٌت غرٌطه  //جٌد الطاهره السٌد عبدالمقصود منصور ٠  
 

لدقهلٌةا -مركز المنصورة  -طرانٌس البحر  //جٌد امٌره عبدالمطلب صبح محمد ٩  101002١١٩2٦ 

الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ظفر  //جٌد اٌمان سالم المكاوى سالم 2  1011١1١٦٠2١ 

الدقهلٌة -مركز اجا  -برج نورالحمص  //جٌد اٌناس على محمد على سالمه 2  1٩12٦١6١2١ 

 //جٌد بسمه محمد مسعد مسعد المدهوس ١
ى عزبه عل -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -الكردى 

 عبدالرحمن
1011٦٩2٦٦22 

 //جٌد جبر ابوصالح جبر السٌد ١

الجوادٌه  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -الجوادٌه  مركز  -

الدقهلٌة -بلقاس  |Algawadia - Belkas - El-

Dakahlia 

106١1٩٦1٩02 

الدقهلٌة -مركز دكرنس  -الكرما  //جٌد دنٌا رضا حسن عبدالعاطى حسن 01  1٩12٠211٠٠ 

سلٌمان احمد سلٌمان الرٌسمآسر  00 شارع الجٌش والحماٌده -الدقهلٌة  -مركز المطرٌة  //جٌد   1062٦٠٩2١6٠ 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -كفر الروك  //جٌد محمد محمود توفٌق محمد 06  1012٠11٠٠6٠ 

 //جٌد نورهان نبٌل محمد عبدالعزٌز الجمال 0٦

ش جوهر البحر الصغٌر  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة 

الصقلى من ش المدٌرٌة القدٌم عمارة النبراوى شقة 

٦رقم   

1011١٦2266٩ 

ش أبو عمٌره -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  -الدهاٌمه  مقبول اسماء ممدوح جمعه السٌد احمد عاصى 0٠  1٩162١٦١٩6 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  مقبول دٌنا صالح عباس على الوسط 0٩  102٠١٦١2١1 

اره حمدى احمد محمد سٌد احمدس 02 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -طناح  مقبول   1٩16000٦٠6 



 مقبول على احمد على عبدالعال 02

 -كفر الصالحات  -الدقهلٌة  -بنى عبٌد  -كفر الصالحات 

الدقهلٌة -بنى عبٌد  |Kafr El Slahat - Bany Ebeid 

- El-Dakahlia 

1٩12٠62٦22 

ى زٌدانندى مصطفى محمود عل 0١ الدقهلٌة -مركز المنزله  مقبول   101١٩٦١٦٩2٦ 

الدقهلٌة -نبروه  -بانوب  مقبول نورا كمال السٌد محمود زٌدان 0١  102١٠٦١١١٦ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  مقبول وسام وفٌق عبدالعزٌز جاد بعبول 61  1012160٩0١2 

الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -ة عاصم منشؤ مقبول ٌوسف مصباح صدٌق حسن السٌد 60  101١62٩١611 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص الكٌمٌاء لدرجة  

 (0 )  



 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -جٌن الموحد للجامعة نظام شئون الخرٌ  

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 امل سمٌر عبدهللا محمد الدٌوانى 0
جٌد جداً مع مرتبة 

 الشرف

 -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر 

 الدقهلٌة
101١12٩2٩20 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -شبراهور  جٌد جداً  امٌنه احمد السٌد متولى الشاعر 6  1٩12201٦١2 

الدقهلٌة -مركز المطرٌة  -العصافرة  //جٌد رشا السٌد محمد السٌد ٦  
 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

لبكالورٌوس فى العلوم والتربٌة تخصص العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌا: بٌولوجى اساسى ا لدرجة

 وجٌولوجٌا فرعى

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

امربدرٌه السٌد ذكرٌا السٌد محمد ع 0  //جٌد 
 -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن 

 الدقهلٌة
1011٩21٠2٦١ 

 مقبول احمد محمد عبداللطٌف على هندام 6
 -مركز المطرٌة  -العصافرة 

ش ابوشطا -الدقهلٌة   
106١2٦0٦612 

 

        
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

شئون 
 الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة العربٌة لدرجة

 (0 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

ٌد رجب شحاته عبدالوهابآٌه الس ١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -نجٌر  //جٌد   ٧٤٥١١١١ 

 //جٌد اسراء اسامه احمد حسٌن حسن صالح ٢
ثان  -االسكندرٌه  -المنتزه  -عزبة الطرح بحرى 

االسكندرٌه -المنتزه  -المنتزه  |Almontazh - 
Alexandria 

 

الدقهلٌة -ٌد تمى االمد -السعودٌة  //جٌد سحر عادل ابراهٌم على ٣  ١١١٤٧١٥٦١٤٥ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -تلبانة  //جٌد صباح مجدى محمد احمد احمد السعٌد ٤  ١١١٦٧٥٤٤١١١ 

المحاسنه -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -السالم  //جٌد عبٌر على الرفاعى عوض حسٌن ٥  ٦٥٢١٤٢١ 

الدقهلٌة -ة النصر مركز منٌ -الدراكسه  //جٌد عبٌر محمد احمد ابراهٌم القنٌش ٦  ١١١١٤١١١١٣٧ 

الدقهلٌة -مركز اجا  -دٌرب بقطارس  //جٌد محمود السٌد محمد محمود سالم ٧  ١١١٦١١٢١١٢١ 

 //جٌد مرٌم فرٌد عبدالرحٌم الطمانى ١
شارع  -الدقهلٌة  -مركز اجا  -منٌة سمنود 

 المكرومً
١١١٤٢٤١٢٣٣١ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  - برق العز //جٌد منى عبدالقادر رجب محمد على ٤  ١١١٤٢٢٧٧٦١٥ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -جوجر  //جٌد نورهان عبدالنبى عبدالعزٌز الرفاعى ١١  ٢٥٤١٧٢٦ 

الدقهلٌة -مركز شربٌن  //جٌد نورهان على طه محمد اسماعٌل ١١  ١١١٦١٢٢٤٣٦٤ 

 //جٌد هدٌر احمد عوض سالم احمد ١٢
زراعٌة شارع ال -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن 

 مجمع االٌمان
٦٦٧١١١١ 

 //جٌد وصال ممدوح عبدالعلٌم ابومصطفى ١٣
امام مدرسة الثانوٌة  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 بنٌن
١١١٤٢٥٥٤٧٧٣ 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -برهمتوش  مقبول آالء محسن احمد حامد صالح ١٤  ١١١١١١١٥٦١١ 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -وه الحص مقبول اٌمان مصطفى كامل المرسى ١٥  ٦٧١١١٦٧ 

شارع سامى شلباٌة -الدقهلٌة  -مركز المنزله  مقبول دالٌا احمد عبد الرحمن عباس دعبس ١٦  ١١٢١٢٤٣٤٢١ 

 مقبول دالٌا سعد عوض حامد عالم ١٧
ش ابوشلباٌه مٌدان  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 خطاب
١٥١٢٧٤١٢٥٣ 

الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت ضافر  مقبول رغده سمٌر عبدهللا مصطفى ١١  ٧٤٣٦٢٦٤ 

الجزٌره -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  مقبول فاطمه ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم االمام ١٤  ١١١٦٢٦٣٦١٣٧ 

 مقبول محمد فؤاد صبح عبدالخالق والى ٢١

كفر  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -كفر مٌت فاتك 
ٌةالدقهل -مركز المنصورة  -مٌت فاتك  |Kafr 

Meet Fatek - Mansoura - El-
Dakahlia 

١١٢٧١٦٣٦١٤١ 

 مقبول منة هللا كامل السٌد السٌد احمد حماد ٢١
ش  ٢٥ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -سندوب 

 محمود شاهٌن المنصورة دقهلٌة
٢٢٣٥٥١٤ 

 
 

       
 

 
       

 

 
       

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

ؤسماء الطالب الناجحٌنكشف ب  

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م  التلٌفون 

الدقهلٌة -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر  //جٌد آٌه رمضان توفٌق العدل صالح 0  2٠١٠122 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -المعصره  //جٌد اسراء سالم الوردانى محمد المنسً 6  6١01٩٩2 

١شقة  ١جدٌد عمارة المجزر ال -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  //جٌد الشٌماء رمضان عطٌه محمد عبدهللا ٦  6٦2١٦٦١ 

٩شقة  0عمارة  -مساكن الهٌمة  -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد اٌمان الحسٌن القصبى المتولى ٠  1012٠١2١0١2 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  //جٌد اٌمان محمد فهمى ابراهٌم سالمه البنا ٩  1011٠٩66٦22 

ش التوحٌد٠٦ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -رٌل الجدٌده تو //جٌد جهاد محمد حلمى على نورالدٌن 2  6٦0١0٩2 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الحسٌنٌة  //جٌد خلود محمد عبدالرازق ابراهٌم ابورٌا 2  6622٦١1 

مساكن الهٌمه -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  //جٌد دٌنا محمد عبدالوهاب محمد البٌلى ١  101١١2٦١١2١ 

د على حسب هللارٌهام مصطفى احم ١ الدقهلٌة -مركز دكرنس  -جزٌرة القباب  //جٌد   2٠٦١١٩١ 

الدقهلٌة -نبروه  -نشا  //جٌد ساره السٌد رزق الحسنٌن القصبى 01  6٠١1٩٠١ 

طراد -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  -المحمودٌة  //جٌد شٌماء محمد محمد اسماعٌل 00  2٩112١٠ 



لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م  التلٌفون 

دجٌ عبدهللا اسماعٌل السٌد الحدٌدى 06 الدقهلٌة -مركز بلقاس  -الستامونى  //  101210٠2٦1٩ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -نبروه  -درٌن  //جٌد فاطمه قاسم عبدالمجٌد عبدالقادر شعبان 0٦  - 6٠20٦2٦ 

 //جٌد ندى حسن عباس محمد زكى 0٠
شارع عقل المتفرع من شارع  62 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 فخر الدٌن خالد
1011١22٦٩٩1 

 //جٌد نورا حمدى محمد السعٌد 0٩
طرٌق جمصه  -الطرٌق الجدٌد  -الدقهلٌة  -مركز بلقاس 

 السٌاحى
1010606٦١22 

الدقهلٌة -مركز دكرنس  -مٌت مجاهد  مقبول آالء عالء محمد حسانٌن الدسوقى 02  2٠21222 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -شها  مقبول آٌه ابراهٌم محمد محمد الحداد 02  61٦20٩١ 

الدقهلٌة -تمى االمدٌد  -ظفر  مقبول آٌه االحمدى مصطفى عبدالحمٌد 0١  101١١١٦١١٩١ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سلكا  مقبول آٌه حازم كمال عبدالقادر ابوالعنٌن 0١  - 1066١6١١01١ 

 مقبول اسراء محمود محمد محمد اسماعٌل 61
شارع مسجد ٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة الشال 

 الشٌخ صبرى خلف مساكن المٌنا
660٦٠٠1 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -سالمون القماش  مقبول اسماء مصطفى محمد شوقى خٌال 60  61٦٦2١١ 

كفرالشٌخ -مركز بٌال  -الجراٌدة  مقبول امنٌه محمد الوردانى محمد المنسً 66  6١061١2 

ش فإاد -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -اسات الدر مقبول امٌره احمد محمد عباس علٌان 6٦  6٦6١1٦2 

ٌولٌو حارة ابو فرج 6٦شارع  -الدقهلٌة  -مركز دكرنس  مقبول اٌمان منصور ابراهٌم مصطفى 6٠  2٠261٠2 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -جدٌدة الهالة  مقبول حنان محمد حامد محمد حامد 6٩  101622١٩221 

بولمق حنان نصحى محمد ٌوسف 62  
السنبالوٌن  -الحصوة  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحصوه 

دقهلٌة -  
22١6٠26 

ش الصادق 0١ -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -كفر البدماص  مقبول خلود محمود عبدالعظٌم متولى 62  ١010٠٦٦ 

شارع البٌر صبحى -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  مقبول رومانى ناجى فهمى عبدالنور 6١  1022١٠00١٦ 

شارع احمد ماهر الثانوٌه١٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  مقبول ساره ممدوح نصر عطٌه نصر 6١  106١10٦0١11 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -كوم الدربى  مقبول سمٌره عوض مصطفى محمود ٦1  - 10102١2266٩ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -المالحه  مقبول سهر السٌد صبح احمد ٦0  1٩160٠122٦ 

 مقبول شٌماء اسماعٌل مصطفى عبدالوهاب الشابوري ٦6

 -طنبول الكبرى  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -طنبول الكبرى 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  |Tanbool Alkobra - El-

Sinbellaween - El-Dakahlia 

101122٦22٩6 

 ١0١1٩6١بجوار مسجد  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس  مقبول عزه عالء نصر الشحات الغرباوي ٦٦



لعنوانا التقدٌر إسم الطالب م  التلٌفون 

 الموجى

 مقبول مؤمون ربٌع مؤمون عبدالسالم ٦٠

كفر ٌوسف  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -كفر ٌوسف عوض 

الدقهلٌة -مركز السنبالوٌن  -عوض  |Kafr Yousof Awad - 

El-Sinbellaween - El-Dakahlia 

2261١١٠ 

نٌن عبدالغنىمحمود عبدالغنى حسا ٦٩ الدقهلٌة -مركز المنزله  -بنى هالل  مقبول   2٩١٦22٩ 

سرور البحرٌه -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -العٌادٌة  مقبول مروه سالم محمد على عبٌد ٦2  2١21١٦٩ 

 مقبول مرٌم سلٌمان سلٌمان السٌد العربً ٦2
امام مسجد  -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -مٌت خمٌس 

 المصطفً
6٦٩٠١٦2 

 

 
       

 

         

     
 أ.د / زبٌدة محمد قرنى

 
 أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

ٌزٌةاللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص اللغة االنجل لدرجة  

 (6 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

الدقهلٌة -مركز طلخا  -مٌت الكرماء  مقبول مصطفى عادل محمد محمد سعد ٦١  1010٩٦٦١٩٩2 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -نٌة سندوب م مقبول مصطفى على ربٌع رمضان الهناوى ٦١  1٩16٦٠11٠١ 

 مقبول منة هللا جمال حماد حجازى ٠1
شارع الشٌخ متفرع من  6٦ -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 شارع سٌدى حاله
66٠٠622 

الدقهلٌة -مركز الجمالٌة  مقبول منى عالءالدٌن السٌد البدوى مصطفى عوض ٠0  22٦220١ 

لسعٌد عٌدمنى مصطفى احمد ا ٠6 الدقهلٌة -مركز المنصورة  -بدٌن  مقبول   61١٠2221 

 مقبول مها عبدالحلٌم ابراهٌم احمد ٠٦

مركز  -برقٌن  -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -برقٌن 

الدقهلٌة -السنبالوٌن  |Barqeen - El-Sinbellaween - El-

Dakahlia 

1022١62٩60 

ش دمشق -الدقهلٌة  -ز بلقاس مرك مقبول مى عٌد محمود احمد ابراهٌم ٠٠  62١١٩1٩ 



 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  مقبول نعمه مصطفى نافد حسن جعفر ٠٩  60212٠6 

 مقبول هدى اٌمن عبدالفتاح عبدالفتاح ابوشرٌحه ٠2
شارع االسواق امام جامع  2 -الدقهلٌة  -مركز المنصورة 

 النبراوى
6٦٩1٠1٦ 

ى عبدالفتاحهشام جاب هللا عبدالح ٠2  مقبول 
بجوار مجمع  -الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -مٌت طاهر 

 المدارس
101١21٩٩21١ 

الدقهلٌة -مركز اجا  -مٌت العامل  مقبول وسام ٌاسر عبدالعال عبدالعال االشقر ٠١  - 1066٦62666١ 

الدقهلٌة -مركز المنصورة  -البداله  مقبول ٌارا لطفى احمد على حجاج ٠١  62١٩٦16 

الدقهلٌة -مركز بلقاس  -العرٌض  مقبول ٌسرا اٌمن عوضٌن طه ٩1  10112١١٩١٠٦ 

حارة الشربٌنى -الدقهلٌة  -مركز المنصورة  -عزبة عبدالرازق  مقبول ٌمنى احمد محمد حسن احمد ٩0  10101٠١16٩6 

 

 
     

 
 

 

 
     

   

 
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة التربٌة 

 بؤسماء الطالب الناجحٌن كشف
  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

 اللٌسانس فى اآلداب والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الدراسات االجتماعٌة لدرجة

 (0 ) 



شئون 
 الخرٌجٌن

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

ٌرالتقد إسم الطالب م  التلٌفون العنوان 
الدقهلٌة -نبروه  -كفر االبحر  جٌد جداً  منار الصاوى قطب الرجال عبدالحق ١  ١١١١٦١٣٤١٣٦ 
الدقهلٌة -مركز المنصورة  -اوٌش الحجر  //جٌد آٌه ناجى اسماعٌل محمد اسماعٌل ٢  ٢١٣١٤٤٤ 
لٌةالدقه -مركز طلخا  -كفرالطوٌله  //جٌد اٌمان محمد السٌد سرور محمد ٣  ١١١١٦١٢١٤٧٥ 
الدقهلٌة -مركز طلخا  -بساط  //جٌد دٌنا طارق رمضان ابوالعال ماضً ٤  ١١١٢٦٢١١٢٤٣ 

 //جٌد نادٌه مصطفى محمود عبدالعزٌز ٥

 -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -منشأة صبرى ابو علم 
 -تمى االمدٌد  -منشأة صبرى ابو علم 

 - Monshaat Sabry Abo Alam|الدقهلٌة
Temai Al Amdeed - El-Dakahlia 

١١١٦٤١٧١١٢٧ 

بجوار معهد فتٌات -الدقهلٌة  -مركز الجمالٌة  مقبول بسمه احمد على عبدالحلٌم عبدربه ٦  ٧٧٣١١٤٥ 

 
 

       
 

 
       

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102 فً امتحان دور سبتمبر سنة

 البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة للتعلٌم االساسى ) الحلقة األولى ( تخصص الرٌاضٌات لدرجة

 (0 ) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م
ٌد جداً ج امل ابراهٌم السٌد بسٌونى الفار ١ الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره    ١٥١٢٦٢١٢٤١ 
الدقهلٌة -مركز المنصورة  -الدنابٌق  جٌد جداً  حسناء خٌرى رمضان عزالدٌن برى ٢  ١١١١٢٢٤٧٣٦١ 

 //جٌد آالء حسام محمد محى الدٌن شحاته ٣
ش بدر متفرع من  -الدقهلٌة  -ثان المنصورة  -جدٌله 

 ش غزى بجوار مسجد الخولى
١٥١٢٣١٢١١٥ 

الدقهلٌة -مركز دكرنس  //جٌد اسماء احمد على احمد الشرشٌمى ٤  ١٥١٧٤٧٢١٣٧ 
ش طرٌق الحرٌة١٢ -الدقهلٌة  -مركز بلقاس  //جٌد اسماء عبدالغفار احمد طه شاهٌن ٥  ١١١٤٣١٧٤٥٤١ 

 //جٌد باسل محمد زكى محمد الطنطاوى ٦
كفر ابو  -الدقهلٌة  -مركز شربٌن  -كفر ابو سٌد احمد 

ٌد احمد / شربٌن / دقهلٌةس  
١١١١٣٧٢٢١٦١ 

الدقهلٌة -نبروه  -بانوب  //جٌد دٌنا رمضان عبداللطٌف محمد السقعان ٧  - ١١١٦١٢٥٦١٥١ 
الدقهلٌة -مركز المنصورة  -مٌت مزاح  //جٌد ساره ابراهٌم محمود محمد نبٌه ١  ١٥١٢١٧١٣١٤ 

 //جٌد سماح احمد عبدالحمٌد ٌوسف ٤
بجوار  -الدقهلٌة  -ٌة النصر مركز من -مٌت طاهر 

 مسجد األربعٌن
١١١١١٦١١٢٤١ 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -دمٌره  //جٌد سمر عبدالسمٌع بهرام السٌد نوفل ١١  ١٥١٢٦٢٣٢١٥ 

 //جٌد شٌماء احمد توفٌق طلبه ١١
تمى  -ابو داود  -الدقهلٌة  -تمى االمدٌد  -ابو داود 

الدقهلٌة -االمدٌد  |Abo dawood - Temai Al 
Amdeed - El-Dakahlia 

 

الدقهلٌة -مركز طلخا  -منشأة البدوى  //جٌد عال طه عبدالجلٌل طه ابوالمعاطى ١٢  ١٥١٢٥٤٢٢٥١ 

 //جٌد ندى زكى محمد محمد ابوخلٌل ١٣
ش عثمان بن  -الدقهلٌة  -اول المنصورة  -سندوب 

 عفان
١١٢٤٤٧٤٥٧١ 

الدقهلٌة -االمدٌد  تمى -الربع  مقبول منى محمود محمد عبدالهادى ١٤  ١٥١٦٧٤١١١٤ 
الدقهلٌة -مركز المنزله  -الطوابره  مقبول مى محمود على على عبدالفتاح ١٥  ١١٢١١٧٤١٥٧٤ 

 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن
  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

 للٌسانس فى التربٌة الخاصة للتعلٌم األساسى ) الحلقة األولى ( شعبة ) اللغة العربٌة ( تخصص إعاقة عقلٌةا لدرجة

 (
0 
) 

 ٧١٠٢/٠٧/١٠مركز تقىية االتصبالت والمعلومبت في  -وظبم شئون الخريجيه الموحد للجبمعة 
 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

د البازنادٌه اكرم شعبان عبدالحمٌ ١ ش ترعه البوهٌا -الدقهلٌة  -مركز السنبالوٌن  -الحـوال  //جٌد   ١٥١٦٧١١٤٤٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

( شعبة ) اللغة العربٌة ( تخصص إعاقة  اللٌسانس فى التربٌة الخاصة للتعلٌم األساسى ) الحلقة األولى لدرجة

 سمعٌة

 (0 )  

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان النسبة المجموع التقدٌر إسم الطالب م

 2١,٩ 2116 //جٌد ابتهال حمدى داهش سنه 0
 -مركز اجا  -مٌت العامل 

ٌةالدقهل  
106١0١١2١٦2 

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

 كشف بؤسماء الطالب الناجحٌن

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فً اآلداب والتربٌة شعبة اللغة االنجلٌزٌة لدرجة  

 (0 )  

6102/06/1١االتصاالت والمعلومات فً  مركز تقنٌة -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

 التلٌفون العنوان التقدٌر إسم الطالب م

 مقبول محمد محمد ابراهٌم البغدادى 0
الدقهلٌة  -مركز منٌة النصر  -كفر الكردى 

غنٌم شطا -   

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 كلٌة التربٌة 

 شئون الخرٌجٌن

الب الناجحٌنكشف بؤسماء الط  

  6102فً امتحان دور سبتمبر سنة 

اللٌسانس فً اآلداب والتربٌة شعبة التعلٌم االساسى )الحلقة االبتدائٌة( تخصص اللغة االنجلٌزٌة لدرجة  

 (

0 

) 

6102/06/1١مركز تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً  -نظام شئون الخرٌجٌن الموحد للجامعة   

وانالعن التقدٌر إسم الطالب م  التلٌفون 

 مقبول سامٌه منٌر عبدهللا محمد 0
 -مركز اجا  -مٌت دمسٌس 

  الدقهلٌة

         
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


