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 املؤهل الدراسى األسم احملبفظة م

 الجيزة 1
 تربيةبكالوريوس   إبراىيم محمد عيد فولى

 خدمة اجتماعيةبكالوريوس  سامية حسن عمى 
 حاسبات ونظم معمومات  بكالوريوس بركات عباس ابراىيم 

 سويف بني 2

 بكالوريوس تجارة عبده رمضان
 ليسانس حقوق  سناء محمد

 ليسانس آداب  عبد السيد نادي  ميرفت
 ليسانس تربية  صباح حجاج محمد 

 ليسانس حقوق شيرين عبد اهلل توفيق

 الفيوم 3

 بكالوريوس خدمة اجتماعية ىبو محروس
 دبمومة مناىج  –بكالريوس تربية قسم لغة عربية  نادية السيد يوسف

 ياض أطفالر  -بكالوريوس تربية نوعية شعبة  صباح حسني عبد العظيم

 ليسانس لغة عربية والعموم اإلسالمية ميرفت صالح عموانى

 ليسانس حقوق محمد خميس محمد

 قسم عمم نفس ليسانس آداب عبد السالم احمد عبد السالم

 الجامعة العمالية  دينا سيد توفيق 

 بكالريوس نظم المعمومات  ىيام سعيد عبده

 قنا 4
 انس آداب لغة فرنسية ليس نعمات عبر الخير 
 ليسانس آداب قسم دراسات إسالمية  نجالء عمي محمد 

 ليسانس تربية  منى أحمد محمد

 األقصر 5
 بكالوريوس خدمة اجتماعية  صابرين أحمد موسى 
 بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة  سعدية محمود معوض

  ليسانس آداب قسم لغة عربية صابر عبد الفتاح مصطفى 

 كفر الشيخ 6
 ليسانس آداب قسم تاريخ  سامية بركات
 ليسانس تربية لغة انجميزية  نارمين يوسف

 ليسانس حقوق محمود السيد أحمد
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 المنيا 7

 بكالوريوس نظم معمومات  فاطمة سعد 
 بكالوريوس عموم كمبيوتر ىدى كمال

 دبموم عام في التربية نظام العام الواحد يدفاطمة إسماعيل جو 
 ليسانس آداب قسم لغة انجميزية  نفيسة مرسي سيد 

 شعبة صحافة  –ليسانس آداب قسم إعالم  صابرين أبو الميل محمد 
 ليسانس دار العموم في المغة العربية والعموم السياسية لقيو عمي محمد 
 بية والعموم اإلسالمية ليسانس المغة العر  عزة بطل محمد

 لغة عربية ابتدائي -ليسانس في اآلداب والتربية عواطف معوض شعبان 
 كمية آداب  سعاد فاروق محمد 
 دبموم عام في التربية  حسن محمود أمين 

 ليسانس آداب قسم لغة عربية  وطفة يحيى عبد الحميم

 الشرقية 8
 ليسانس حقوق  محمد أحمد محمود

 ليسانس حقوق الشبراوي أحمد محمد
 ليسانس آداب عمم نفس حميمة سالم سميمان

 المنوفية 9
 ليسانس آداب لغة عربية  عطيات عبد الفضيل السيد 

 ليسانس تربية لغة إنجميزية حامد عبد الحفيظ 
 بكالوريوس زراعة  ىاني عباس عبد العميم 

 الغربية 11
 تجارة بكالوريوس  أزىار إبراىيم 

 بكالوريوس خدمة اجتماعية  محمد شبل
 ليسانس حقوق محمد عبد العزيز محمود

 بكالوريوس تنمية تكنولوجية  السيد صادق  اإلسماعيمية 11
 ليسانس آداب قسم لغة عربية نادية محمدين أحمد أسوان 12
 سالميةليسانس تربية قسم لغة عربية ودراسات ا مستور أحمد عمى مرسى مطروح 13

 ليسانس آداب قسم لغة عربية نادية محمد السيد سوىاج 14
 ليسانس آداب قسم لغة فمسفة نورا موسى محمد
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 القميوبية  51

 ليسانس آداب  لغة انجميزية نبيل عبد الصادق
 موم سياسية ليسانس لغة عربية آدابها وع محمود عبد المؤمن عبد المؤمن

 بكالوريوس خدمة اجتماعية  فادي فايز سمعان 
 بكالوريوس في العموم والتربية شعبة عموم بيولوجية   فاطمة عبد النور جوده 
 ليسانس آداب وتربية  الشيماء عبد النور جوده

 ليسانس حقوق رشا مسعد إسماعيل 
 ليسانس حقوق لولو مينا نصيف 

 ليسانس حقوق تقاويمرسا إسحاق 

 أسيوط 16

 بكالريوس خدمة اجتماعية  مارى فاروق عبد الممك
 ليسانس آداب قسم عمم نفس سموى صالح يوسف

 بكالريوس خدمة اجتماعية  ىبة كنال ممكى
 بكالريوس تربية  رشا فايق بطرس 

 بكالريوس خدمة اجتماعية شرين فيمى نصيف
 قوقليسانس ح خضرة فادى حسن

 البحيرة 17

 ليسانس حقوق اسماء حميدة ابراىيم
 ليسانس حقوق أشرف عبد الفتاح عبيد

 ليسانس لغة عربية وادابيا والعموم السياسية آمال عوض سميمان
 ليسانس حقوق عمرو نصر عمر

 ليسانس آداب غادة وجيو عبد الصادق
 ليسانس حقوق آمال عبد السميع عبد الونيس

 
 
 
 
 

 


