
  
  العمـــــداء الســــابقون

  السابق الخدمة االجتماعیةعمید كلیة   هدى توفيق/ د.أ
  السابق  السیاحة والفنادقعمید كلیة   هدى سيد لطيف/ د.أ
  السابق  الطبعمید كلیة   أشرف محمود حسين/ د.أ
  السابق كلیة التمریض المشرف على   أحمد أشرف وجدان/ د.أ

  الســــــابقون وكالءــــــــــال
  السابق خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشئون الخدمة االجتماعیةوكیل كلیة   یسرى سعید حسنین/ د.أ

  السابق  والبحوثالدراسات العلیا لشئون  الزراعةوكیل كلیة   على عبد الحلیم عابد . د.أسم المرحوم أ
  السابق   والبحوثسات العلیا االدرلشئون  التربیةوكیل كلیة   محمد عبد التواب . د.أ
  السابق  التعلیم والطالبلشئون النوعیة  التربیةوكیل كلیة   فوزى عبد السمیع. د.أ
    السابق الدراسات العلیا والبحوث لشئون  اآلدابوكیل كلیة   عادل عبد العزیز. د.أ
  العلوم  لشئون التعلیم والطالب السابق دار وكیل كلیة  ربیع عبد العزیز. د.أ
  السابق الدراسات العلیا والبحوثلشئون  العلوموكیل كلیة   سید طھ محمد. د.أ
  السابق والبحوثالدراسات العلیا وكیل كلیة التربیة لشئون   أمال ربیع كامل. د.أ
  السابق الدراسات العلیا والبحوثلشئون  ریاض األطفالوكیل كلیة   حسام الدین ابو الھدى. د.أ

  بــــــرلمــــــانیـــــــــــون
  عضو مجلس الشورى  على عبد التواب/ د
  عضو مجلس الشورى  محمد جابر/ د.

  الراحلون من أساتذة الجامعةأسماء 
    كلیة الزراعة  على عبد الحلیم عابد/ د.أاسم المرحوم 
  كلیة الزراعة  إبراھیم غازى/ د.أاسم المرحوم 
  الزراعةوكیل   سالم إبراهيم تفيده/ د.أ ةاسم المرحوم

  جامعة الفیوم للرواد زائجو
   الحاصل على جائزة جامعة الفیوم للرواد فى العلوم اإلنسانیة األستاذ المتفرغ بكلیة األداب  حامد محمد أمين شعبان/ د.أ
  المجاالت العلمیةالحاصل على جائزة جامعة الفیوم للرواد فى  أستاذ المتفرغ بكلیة الزراعة  الدينحسني محمد جمال / د.أ

  فى القطاعاتز جامعة الفیوم ائجو
  لشئون خدمة المجتمع الحاصل على جائزة جامعة الفیوم  أستاذ المتفرغ بكلیة الزراعة  عبد الحليم مشرف إسماعيل  / د.أ

  فى التدریسالحاصل على جائزة جامعة الفیوم  أستاذ بكلیة الطب  أشرف حسين محمود/ د.أ

  فى البحث العلمىالحاصل على جائزة جامعة الفیوم  أستاذ المساعد بكلیة الزراعة  خالد عبد الرحمن يوسف البنا/ د.أ

  لتمیز فى المؤتمرات الخارجیةا
  والطالبنائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم   خالد إسماعيل حمزة/ د.أ
  عمید كلیة االثار  عاطف منصور/ د.أ

  
  
  

  المتمیزون فى الترقى لوظیفة استاذ
  لشئون الدراسات العلیا والبحوث كلیة اآلثار وكیل   حمدان ربيع عطية /د.أ

  م٢٠١٢دیسمبر  الخامسلسادة المكرمین فى عید العلم على اداة اكشف المن



  وكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  وفاء يسرى إبراهيم /د.أ

  كلیة الزراعة وكیل   زكى أحمد الفقى/ د.أ
  بكلیة الھندسة األستاذ  أيمن جورج عوض اهللا/ د.أ
   التمریضكلیة  وكیل  هالة عبد المجيد مسلم /د.أ
  كلیة العلوم  األستاذ  صالح محروس السيد /د.أ

  المتمیزون فى الترقى لوظیفة أستاذ مساعد
  االستاذ المساعد بكلیة العلوم  اشرف محمد/ د
  االستاذ المساعد بكلیة السیاحة والفنادق  وفیقغادة محمد / د
  االستاذ المساعد بكلیة السیاحة والفنادق  رشا مصطفى عمران/ د
  االستاذ المساعد بكلیة الطب  ربینىنجالء الش/ د
  االستاذ المساعد بكلیة الطب  محمد أحمد سعد/ د
  االستاذ المساعد بكلیة الطب  العیسوىعاصم فؤاد محمد / د
  االستاذ المساعد بكلیة اآلداب  عبد السالم أحمد/ د

              

  المتمیزون فى النشر العلمى
  

  عدد األبحاث  الباحــــث  الكليـــة

  الزراعة

  ١  توبة أبو السعود حممد عثمان. د.أ
  ١  أمحد معوض إمام. د.أ
  ١  زكى أمحد الفقى. د.أ
  ١  حممد أمحد سيف اليزل. د.أ
  ١  الشهاوىربيع حممد أمحد . د.أ
  ١  خالد حممد عطا اهللا. د.أ
  ١  ياسر حممد دياب. د
  ١  عبد املنعم صادق حسن. د
  ٢  مصطفى حممد راضى. د
  ١  مجال حممدين حسن. د
  ١  خالد عبد الرمحن يوسف البنا. د

  
  الهندسة

  
  

  الهندسة

  ٢  جمدي توفيق حنا. د.أ
  ١  جمدى على عبد العزيز اليماىن. د.أ
  ٢  أمين جورج عوض اهللا. د.أ
  ٣  رمضان أمحد إمساعيل. د
  ٤  خالد حسن سيد بركات. د
  ١  نلسن صبحى يونان سامى. م

  ١  شهرية مرسى الشافعى. د.أ  



  
  
  
  
  
  
  الطب
  
  
  
  

  

  ١  براهيم السيد علىإمحدى حممد . د
  ١  ياسر عزت طه. د
  ٢  هدير حممود مجال الدين عبدالغفار. د
  ٢  رشا حامد أمحد بسيوىن. د
يد شاهني. د.أ   ١  هالة عبد ا
  ٢  مصطفى حممد السيد احلمامصى. د.أ
  ١  نشوة ممدوح مسرة. د.أ
  ١  حممد حممد عزت الغواص. د
  ١  أمحد حممود عبد املقتدر. د
  ١  إيهاب عبد البديع حسن. د
  ١  سلوى بكر حممد حسن رجب. د
  ١  حممد حممود قطب. د
  ١  إميان السيد حممود عاشور. ط

  
  

  
  
  
  
  
  
  العلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢  هدير حممد حممد بكري. د.أ
  ٢  نادية هالل حيىي هالل. د.أ
  ٢  سها حممد محدى. د.أ
  ١  حممد عبد الفتاح عبد السالم عبيد. د.أ
  ٢  حممد حممد الربيعى. د
  ١  حممد يوسف فرج الزيات. د
  ١  معوض عبد املطلبرمضان . د
  ٢  مجال حسن متام حسن. د
  ١  أمين حممد صالح يوسف. د
  ٤  مسية السيد جودة على. د
  ٣  عرفة صربى مجعة حسن. د
يد حنفى . د   ٣  طه عبد ا
  ١  حممد سعيد حممود أبو الغار. د
  ٢  صاحل عبد العليم حممد العوىن. د
  ٢  نادى هاشم حممود السيد. د
  ١  حممد عبد العظيم سامى. د
  ٢  إيهاب على دريس. د
  ٣  أمحد سعد مجعة خليل. د
  ٤  عمرو عبد النىب إبراهيم عيسوى. د



  

  

  
  

  العلوم
  
  
  

  

  ١  حممد مجعة على بدرى. د
  ٢  العال عادل حممد السيد عبد. د
  ٢  أسامة حممد عبد السالم. د
  ١  عبد الكرمي حممد عبد اللطيف. د
  ١  وائل عبد اجليد أمحد عرفة. د

  ١  أمساء كمال كامل مراد/ السيدة
  ١  أمرية حسين فتحي أمحد/ السيدة
  ١  عال نبيل سيد/ السيدة
  ١  سحر حممد سليمان/ السيدة
  ١  حممد على حممد على  أغا/ السيد
     حممد عطيه/ السيد

  ١  خليل عبد املقصود عبد احلميد. د.أ  االجتماعيةالخدمة 
  ١  سعيدسيد حممود مرسى . د  اآلداب



  
  كلیة التربیة: أوالً                             

  السادة الحاصلون على الدكتورة 
 كلیة التربیة  رضى السید شعبان/ د
  كلیة التربیة  حسنیة حسین عبد الرحمن/ د
 كلیة التربیة  ایمان حمدى رجب/ د

ا                          كلیة الزراعة: ثانیً
  محمد عبد المولىعبد العلیم / د

  
 كلیة الزراعة

  كلیة الزراعة  عبد الوھاب عبد هللا عبد الوھاب/ د
 كلیة الزراعة  شیماء محمد حمدى/ د
 كلیة الزراعة  ایمن حمدى على مھدى/  د
 كلیة الزراعة  على عبد هللا على/ د
 كلیة الزراعة  عالء ادریس بدوى/ د
 كلیة الزراعة  حمدى أحمد عبد الرحمن/ د

ا                  ً   كلیة الھندسة: ثالث
 ابراھیم حمدى عبد المقصود/ د

  
 كلیة الھندسة 

االجتماعیة                كلیة الخدمة : رابعا           
 الشریفمحمد محمود حسام / د

  
  كلیة الخدمة االجتماعیة 

  كلیة الخدمة االجتماعیة ن عثمانعلیاء عفا/ د
  كلیة الخدمة االجتماعیة سلوى عبد الحفیظ/ د

  كلیة دار العلوم: خامسا
 وائل أحمد ابراھیم/ د

  
  دار العلومكلیة 

  كلیة السیاحة والفنادق: سادسا            
 عیسى تامر مجدى/ د

  
 السیاحة والفنادقكلیة 

 السیاحة والفنادقكلیة  اسالم السید حسین/ د
 السیاحة والفنادقكلیة  عمر السید أحمد قورة/ د
 كلیة السیاحة والفنادق الحسین معوض سعید/ د

  كلیة العلوم: سابعا
 عبد التواب احمد روبى/ د

  
 كلیة العلوم 

 كلیة العلوم  مصطفى ابراھیم العشیرى/ د
 كلیة العلوم  عامر شعبان احمد قطب/ د
 كلیة العلوم   نادى ھاشم محمود/ د
 كلیة العلوم  غادة أحمد بدوى/ د
  

  الطبكلیة : مناثا
  
  



 كلیة الطب عمرو عبد الغنى عبد الحمید/ د
 كلیة الطب عزت مصطفى أحمد/ د
 كلیة الطب السعید امر مسعدت/ د

  اآلدابكلیة : اتاسع
 محمد عید إسماعیل/ د

  
 كلیة اآلداب

  كلیة اآلداب ھانى على سعید/ د
 كلیة اآلداب محمد حسانین ابو العطا/ د
 كلیة اآلداب احمدشیرین عبد الوھاب / د
 كلیة اآلداب ھدى محمد عبد الرحمن/ د

  السادة الحاصلون على الماجستیر
  )كلیة التربیة:أوال(

  كلیة التربیة كریمة محمد عبد العزیز/ أ
  كلیة التربیة عادل سید شعبان/ أ
  كلیة التربیة رانیا شعبان الصایم/ أ
  كلیة التربیة عزة نادى عبد الظاھر/ أ

  
  

  )الزراعةكلیة :ثانیا(   
 احمد صالح محمود/ أ

  
 كلیة الزراعة 

  )كلیة الھندسة: ثالثا(
 عبد العزیز یمھإبرااحمد / أ

  
 كلیة الھندسة 

 كلیة الھندسة  عبد العال ناحمد حسن حس/ أ
 كلیة الھندسة  بدوى محمد جودة عبد هللا/ أ
 كلیة الھندسة  محمود احمد بدوىایمان / أ

  )كلیة الخدمة االجتماعیة   - :رابعا( 
 أحمد عال جمال/ أ

  
 كلیة الخدمة االجتماعیة  

 كلیة الخدمة االجتماعیة   سعد أحمد عماد/ أ
 كلیة الخدمة االجتماعیة   سید شامیة جمال/ أ
 كلیة الخدمة االجتماعیة   حكیمة رجب على/ أ

  )كلیة دار العلوم   - :خامسا ( 
 أحمد تحیة عبد التواب/ أ

  
 كلیة دار العلوم  

 كلیة دار العلوم   محمود محمد عبد العظیم/ أ
 كلیة دار العلوم   عادل سالم عطیة/ أ

    )كلیة السیاحة والفنادق  : سادسا ( 



 كلیة السیاحة والفنادق   علیاء مختار جابر النجار/ أ
 كلیة السیاحة والفنادق   رغده محمد بدر الدین/ أ
 كلیة السیاحة والفنادق   محمد فایق اسماعیل/ أ
 كلیة السیاحة والفنادق   محمد مصطفى امین/ أ

  )كلیة العلوم -:سابعا(
 ن عبد العظیم یونسیحس/ أ

  
 كلیة العلوم  

 كلیة العلوم   محمود عبد هللا رمضان/ أ
 كلیة العلوم   أمین اسماء خمیس/ أ
 كلیة العلوم   ایوب ریھام مصطفى/ أ
 كلیة العلوم   حمیدةفاطمة محمد / أ
  كلیة العلوم   ھبھ السید جودة/ أ

  )كلیة الطب - :ثامنا(
 عبد الفتاححسین  ھبة / ط

  
 كلیة الطب  

 كلیة الطب   محمد جمعة محمد مخلوف/ ط
 كلیة الطب   إیناس محمد مرسى/ ط

  )كلیة اآلداب  - :تاسعا (                  
 فاطمة محمد على سلیمان/ أ

   
 كلیة اآلداب  

 كلیة اآلداب   رشا محمد على عثمان/ أ
 كلیة اآلداب   نجاح یوسف عبد التواب/ أ

  أوائل الخریجین 
  كلیــــة التربیـــــة -:أوال

  كلیة التربیة  لمیاء عویس حامد
 كلیة التربیة  ندا ابوسیف محمد

 كلیة التربیة  رانیا جمال عبد الوھاب
 كلیة التربیة  شیماء سعید محمود شعبان

 كلیة التربیة  مادونا عماد ناشد بشاى
 كلیة التربیة  بسمة محمد سالمة

 كلیة التربیة  اسماء رمضان عبد القوى
 كلیة التربیة  زینب رمضان سید توفیق

 كلیة التربیة  یاسین عبد الصمدأمل 
  رفقھ عزت فرید مقار

  
  
  

  كلیة التربیة
  
 



  أوائل الخریجین  - :ثانیا
  كلیــــة الزراعة 

 كلیة الزراعة  نھى عاطف عبد هللا
 كلیة الزراعة  سارة عمر مكرم سید احمد عفیفي

 كلیة الزراعة  بھنسى محمد سعد والء
 كلیة الزراعة  سید أحمد بدوى مروة
 كلیة الزراعة  محمد جمال محمد
 كلیة الزراعة  ایوب عبد العزیز احمد
 الزراعةكلیة   جمال عبد الرحمن محمد
 كلیة الزراعة  حمدى محمد فاطمة

 كلیة الزراعة  محمد سلیمان عال
 كلیة الزراعة  ربیع عبد الجواد جھاد

  أوائل الخریجین  - :ثالثا
  كلیــــة الھندسة

  كلیة الھندسة  سعد عبد الحكیم بكرى
 كلیة الھندسة  صالح عبد الوھاب جمال

 كلیة الھندسة  المنعم رجب عبد خمیس
 كلیة الھندسة  شعبان مصطفى اثار

 كلیة الھندسة  ربیع حسن حنان
 كلیة الھندسة  عادل أنور محمد
 كلیة الھندسة  عبد النبى  المولى عبد سمر
 كلیة الھندسة  الجواد عبد الغنى عبد یارة

 كلیة الھندسة  محمود حسین قطب محمد
  

  عبد المجید على احمد ربیع
  
  
  

  

  كلیة الھندسة
  
  
 

  أوائل الخریجین - :رابعا
  كلیــــة الخدمة االجتماعیة 

  كلیة الخدمة االجتماعیة  السید ریم احمد احمد
 كلیة الخدمة االجتماعیة  محمد حت مد ریھام

 كلیة الخدمة االجتماعیة  سھام بسیوني عبد الغني عبد الرحمن
 كلیة الخدمة االجتماعیة  طنطاوى أحمد حنان
 كلیة الخدمة االجتماعیة  مسعود السحیمي مسعود حنان



 كلیة الخدمة االجتماعیة  محمد إبراھیم منصانة
 كلیة الخدمة االجتماعیة  عامر محمد محمود ھالة

 كلیة الخدمة االجتماعیة  والء مجاھد عید
 كلیة الخدمة االجتماعیة  متولى احمد على محمد
 كلیة الخدمة االجتماعیة  عبد هللا الجواد عبد مھجة

  أوائل الخریجین  -:خامسا
  كلیــــة دار العلوم 

  كلیة دار العلوم  سمیة عاشور محمد
 كلیة دار العلوم  خلیل العال عبد خلیل مھا

 كلیة دار العلوم  فتحى السید محمد محمد
 كلیة دار العلوم  احمد حسین محمد ھند

 كلیة دار العلوم  معوض محمد معوض فرجانى
 العلومكلیة دار   ھدیة أحمد سید رمضان

 كلیة دار العلوم  محمد عبد هللا فاطمة
 كلیة دار العلوم  الخالق حسین جاد عبد سارة

 كلیة دار العلوم  كمال یادم عبد القادر  رفعت
  كلیة دار العلوم  خمیس زین صعیو شیماء

  
 

  أوائل الخریجین  - :سادسا
  كلیــــة السیاحة والفنادق

  والفنادقكلیة السیاحة   مروة عبد التواب
 كلیة السیاحة والفنادق  أالء أحمد عبد اللطیف

 كلیة السیاحة والفنادق  محمد نور محمد
 كلیة السیاحة والفنادق  العزیز عبد السید محمد

 كلیة السیاحة والفنادق  عبد الصبور االلھ عبد الزھراء
 كلیة السیاحة والفنادق  مصطفى محمد ھمت

 السیاحة والفنادقكلیة   التواب شعبان عبد مدحت
 كلیة السیاحة والفنادق  جمال محمد تقوى

 كلیة السیاحة والفنادق  مجدى عفیفى محمود
 كلیة السیاحة والفنادق  هللا عبد العظیم عبد امیمة

  أوائل الخریجین - :سابعا
  كلیــــة العلــــوم 

  العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــومكلیة   محمد ماجد مجدى مجدى



 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  الباسط مسعد عبد یاسمین
 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  مجاھد السید مرفت
 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  سید قرنى محمود

 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  فھیمرجاء  نعمة
 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ھبھ أحمد یونس

 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  القادر أحمد عبد عمرو
 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  احمد شمس الدین یھآ

 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  محمد دیاب محمد
 كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  محمد جمعة حسام
  على احمد على ھناء

  
  كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  
  أوائل الخریجین - :ثامنا

  كلیــــة التربیة النوعیة 
  كلیة التربیة النوعیـــــة  السید محمد الحنفى امل

 كلیة التربیة النوعیـــــة  ىاسماء جمال الدین عل
 كلیة التربیة النوعیـــــة   ھند أحمد خالد

 كلیة التربیة النوعیـــــة  ایمان احمد سید عویس
 كلیة التربیة النوعیـــــة  احمد محمد عبد الوھاب حسن

 كلیة التربیة النوعیـــــة  عبد التواب اسماء محى الدین جبیلى
 كلیة التربیة النوعیـــــة  اسماء فضل محمد صمیده

 كلیة التربیة النوعیـــــة  طارق رجب محمد ابو حامد
 كلیة التربیة النوعیـــــة  أمیمة سعید احمد محمد علي

 كلیة التربیة النوعیـــــة  ایمان سید عبد الخالق
  الخریجینأوائل - :تاسعا

  كلیــــة اآلثــــــار 
  كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   یھ عبد الحمید محمد عبدالالهآ

 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   رمضان محمود صوفي 
 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ھند ابو المجد عبد الكریم

 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   عبد هللا السید عبد الرحمن
 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   سمیره سمیر محمد 

 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   مني شعبان ابراھیم محمد
 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   خلود اشرف السید بیومي

 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   سعید محمد عبد الحمید محمد
 كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   امیره سلیمان محمد محمد



  كلیة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   اسماء عبد الكریم عبد الستار
  
  
 

  أوائل الخریجین - :عاشرا
  كلیــــة الطب

  كلیة الطب  محمد احمد محمد
 كلیة الطب  هللا أحمد عبد محمد

 كلیة الطب  لباقي إسالم ربیع عبد العزیز عبد
 كلیة الطب  مصطفى كمال لدین إبراھیم

 كلیة الطب  مختار محمد اسماء
 كلیة الطب  محمود محمد ماجد
 كلیة الطب  التواب عبد عماد احمد
 كلیة الطب  محمود محمد فارس ایمان

 كلیة الطب  نبیل نجیب ایرینى
 كلیة الطب  عباس عبد الفتاح أسماء

  أوائل الخریجین  - :الحادى عشر
  كلیــــة ریاض األطفال

  كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  امیرة حسن عبد هللا
 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  أحمد محمد فتحیة
 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  ربیع محمد ایمان
 االطفـــــــــــــــــــــالكلیة ریاض   مجدى عبد التواب ایمان
 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  محمود أحمد اسماء
 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  حواس بكرى سلوة

 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  خلف خلف عبد الجواد أسماء
 االطفـــــــــــــــــــــالكلیة ریاض   امین عبد الغنى مرفت

 كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  مى مصطفى أحمد
  كلیة ریاض االطفـــــــــــــــــــــال  مروة رمضان عدلى

  
  
 

  أوائل الخریجین - :الثانى عشر 
  كلیــــة اآلداب

  كلیة اآلداب   نجوى صالح عبد الحمید



 كلیة اآلداب   ربیع محمود أریج
 كلیة اآلداب   عوض شحاتة ایة

 كلیة اآلداب   احمد عبد الحفیظ رحاب
 كلیة اآلداب   رانیا جمال حسین

 كلیة اآلداب   محمد محمود مصطفى
 كلیة اآلداب   ھند محسن صدیق

 كلیة اآلداب   نسرین حمدى فتحى
 كلیة اآلداب   ابراھیم سید نجوى

 كلیة اآلداب   اسماء حسین عید 
  أوائل الخریجین - :الثالث عشر

  كلیــــة الحاسبات والمعلومات 
  كلیة الحاسبات والمعلومات  جھاد حسن عباس سالم

 كلیة الحاسبات والمعلومات  مصطفى عبد الغفار ذكى
 كلیة الحاسبات والمعلومات  الوھاب عبد احمد اسراء
 كلیة الحاسبات والمعلومات  الحمید عبد التواب عبد اسراء
 كلیة الحاسبات والمعلومات  إسماعیلسالمة  أحمد

 كلیة الحاسبات والمعلومات  أحمد جابر محمد
 كلیة الحاسبات والمعلومات  مجدى شیماء
 كلیة الحاسبات والمعلومات   على محمود سارة
 كلیة الحاسبات والمعلومات  محمود احمد ھبة
  كلیة الحاسبات والمعلومات  محمد الرحمن عبد

  
  
 

  بالتعلیم المفتوح أوائل الخریجین
  التجارة برنامج -:أوال

  برنامج التجارة  نعمة السید منصور عبید
  برنامج التجارة  أسماء محمد حسن

  برنامج التجارة  ھناء قؤاد محمد مرسى
  برنامج التجارة  شعبات عمر عجمى
  برنامج التجارة  عمارة حمزة شعیب
  برنامج التجارة  عالء فتحى عویس

  الخریجین بالتعلیم المفتوحأوائل  - :ثانیا
  برنامج الدراسات القانونیة 



  برنامج الدراسات القانونیة  محمد سعد محمد ابوالنیل
  برنامج الدراسات القانونیة  عال الصوفى عبد التواب

  برنامج الدراسات القانونیة  رضا فتحى احمد سعد
  برنامج الدراسات القانونیة  رمضان سعید محمد 

  برنامج الدراسات القانونیة  محمد رضا محمد انور
  أوائل الخریجین بالتعلیم المفتوح  - :ثالثا

  برنامج الدراسات العربیة واإلسالمیة 
  برنامج الدراسات العربیة واإلسالمیة  نورھان صبرى محمود عبد الھادى

  برنامج الدراسات العربیة واإلسالمیة  رشا محمد خیر هللا
  الدراسات العربیة واإلسالمیة برنامج  محمد شعبان على مرسى

  برنامج الدراسات العربیة واإلسالمیة  محمود محمد شعبان عبد القادر
  برنامج الدراسات العربیة واإلسالمیة  ھدى ثابت سید حسن

  
  
  
  
  

  أوائل الخریجین بالتعلیم المفتوح - :رابعا
  برنامج السیاحة والفنادق 

  والفنادقبرنامج السیاحة   محمد احمد احمد ابراھیم
  برنامج السیاحة والفنادق  محمد لطفى حسن ابراھیم

  برنامج السیاحة والفنادق  منى حسین عبد العزیز
  برنامج السیاحة والفنادق  كیرلس عماد فوزى
  برنامج السیاحة والفنادق  محمود عوض دیاب

  أوائل الخریجین بالتعلیم المفتوح-:خامسا
  برنامج الخدمة االجتماعیة  

  برنامج الخدمة االجتماعیة  فتحى سید عیدحنان 
  برنامج الخدمة االجتماعیة  امانى محمد السید كامل

  برنامج الخدمة االجتماعیة  نانسى زكریا نجیب عطیة
  برنامج الخدمة االجتماعیة  شیرین عطا امین سلیمان
  برنامج الخدمة االجتماعیة  اسماء ظھ محمود موسى

  


