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 كمية الخدمة االجتماعية    
 الكمية لشئون التعميم والطالب لالسيد األستاذ الدكتور/ وكي

 تحية طيبة وبعد 
 فى محاضرات مقرر انتظامالفرقة الثانية من طالب سماء الطالب الذين تجاوز نسبة الغياب أمرفق طيه لسيادتكم 

بانذار هؤالء الطالب واتخاذ الالزم نحو حرمانهم من دخول فالرجاء من سيادتكم التكرم  ، السكان وقضايا التنمية
 .1028/1029لمعام  األولامتحان الفصل الدراسى 

 لشكر والتقديراولسيادتكم جزيل 
 الغياب االسم م الغياب االسم م الغياب االسم م
 5 مريم محمد عزت 95 4 رحاب ربيع رجب 48 4 ابراىيم مصطفى محمد 1
 4 محمد مصطفى السيد 96 4 رضوى حمدى عنبر 49 7 أحمد جمال محمود 2
 7 محمد ناصر محمد 97 5 ريم محمد مرسى 55 5 حمد ربيع احمدأ 3
 4 محمد يحيى عبد الفتاح 98 4 شاىندا عبد المجيد محمد 51 4 حمد رجب عيدأ 4
 4 محمود سعد حسين 99 4 شذى حسن مصطفى 52 4 أحمد رمضان جحا 5
 4 محمود محمد محمد 155 5 الرحمن محمد احمد عبد 53 5 أحمد سعد عيد 6
 6 مصطفى جمعو قاسم 151 5 عبد الرحمن محمد جابر 54 6 أحمد عاطف عمى 7
 5 مرايف عبد الكريم ممكو 152 4 عبد الرحمن محمد مفتاح 55 5 أحمد عمى الدسوقى  8
 4 ندى رمضان سيد 153 6 عبد الرحمن ياسر سيد 56 5 أسماء محمد عويس 9
 5 بسمو محمد فتحى 154 4 عبد الغنى عبد المطيف عبد الغنى 57 5 أمل محمد عبد المنعم 15
 5 نيى أحمد شحاتو 155 4 عبد الفتاح جالل عبد الفتاح 58 4 أنطنيوس سامح عبد السيد 11
 4 ىاجر سعد ابراىيم 156 6 عبير جمال شعبان 59 6 أية محى ناصر 12
 5 ىدير محمد محمود 157 4 عمياء صالح محمد 65 4 جياد عبد التواب زيدان 13
 7 حمد عبد الظاىرأىشام  158 4 عمرو رجب عمى 61 7 حمادة صابر عمى 14
 5 حمد عبد الفتاحأياسمين  159 7 فاطمة صابر محمود 62 4 خمود محمد رمضان  15
 5 ياسمين كساب محمد 115 4 شرف عبد الرحمنأمحمد  63 7 دعاء سيد عيد 16
 7 يسرى محمد عبد الرحمن 111 7 محمد خالد عمى 64 7 رمضان عمى دينا 17
 7 أحمد بكر ربيع 112 5 محمد شحاتو محمد 65 5 رحاب ابراىيم محمد 18
 7 حسنأحمد سيد  113 7 مصطفى محمد أمين 66 4 سمر طارق سيد 19
 6 الدينأحمد يسن نور  114 7 منة اهلل أشرف أحمد 67 4 سمر عبد التواب عبد الحميم 25
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 7 سراء صالح محمدإ 115 7 منى حمدى عبد الجميد 68 4 كريستينا رزق عبد الستار 21
 4 أسماء رمضان محمود 116 7 منى محمد ربيع 69 7 كريم عرفو محمود 22
 7 أمنية جميل يوسف 117 7 ندا جمال عمى 75 7 كيرلس نادى صبحى 23
 4 ميرة محمود احمدأ 118 7 سيدنورىان أحمد ال 71 6 مؤمن محمد عبد الحميم 24
 6 أمينة فاروق سيد 119 7 نورىان بيجت بدوى 72 6 مرينا جرجس عزت 25
 7 ايمان محمد سمومو 125 5 ىنداوى عيد مجاىد 73 7 مايكل عيسى فاروق 26
 7 أية أبو السعود مرسى 121 7 وفاء أحمد سعيد 74 7 محمد ابراىيم أحمد 27
 7 أية جحا شعبان 122 7  ياسمين عبد الستار محمد 75 7 محمد ناصر محمد 28
 5 بالل احمد جعفر 123 3 دينا عاشور راضى 76 7 محمود حسن سمطان 29
 5 دميانو اشرف شحاتو 124 3 روضة حمدى محمود 77 6 محمود حسين أمين 35
 5 دينا محمد صوفى 125 3 سممى محسن حسنى 78 7 محمود سيد أحمد 31
 5 رضا حسين شاكر 126 3 سماح صابر محمد 79 7 واب شعبانمحمود عبد الت 32
 7 رحاب محمد ابراىيم 127 3 شيماء عبد الشافى محمد 85 7 محمود عويس توفيق 33
 7 سارة بدوى جمعة 128 3 صالح جمال محمد 81 7 محمود محسن محمد 34
 7 سعيد عادل عبد اهلل 129 3 طارق رمضان فتحى 82 7 مصطفى أحمد محمد 35
 3 محمد صالح سنوسى 135 3 عبد اهلل صالح عبد اهلل 83 3 ىبو جمال عباس 36
 3 مروة رجب محمد 131 3 عمر عالء الدين أنور 84 3 رانيا محمود سيد 37
 3 مصطفى عيد سيد 132 3 فارس محمد عبد المنعم 85 3 سارة أحمد السيد 38
 3 صطفى فتحى عبد الغنىم 134 3 مادونا محفوظ يوسف 86 3 شيرين حمدى حسين 39
 3 منار محمد محمد 135 3 عبد الفتاح محمد أحمد 87 7 يوسف اشرف عبد الحميد 45
 3 ندا سيد حسن 136 3 نياد ممدوح سالم 88 7 نورىان إدريس عبد المحسن 41
 3 نيى محمد محمود 137 3 ىبو ابراىيم عمى 89 3 بانوب عيد عطاأ 42
 3 أية السيد محمد 138 3 ء رمضان محمدأسما 95 3 أحمد حسام حامد 43
 3 تؤى مصطفى محمود 139 3 أالء سيد عبد الغنى 91 3 أحمد عبد الرحمن اجمد 44
 3 جياد رمضان محمد 145 3 ميرة أحمد حممىأ 92 3 أحمد محمد السيد 45
 3 جياد محمد عبد الفتاح 141 3 أميرة سمير رفعت 93 3 اسالم محمود صالح 46
 3 دينا عاشور راضى 142 3 دعاء عمى كمال 94 3 جدى أيوبحسناء م 47

 د. السيد عمى عثمان                                                                                       
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 كمية الخدمة االجتماعية    
 الكمية لشئون التعميم والطالب لالسيد األستاذ الدكتور/ وكي
 طيبة وبعد تحية 

فى محاضرات مقرر  انتسابالفرقة الثانية من طالب سماء الطالب الذين تجاوز نسبة الغياب أمرفق طيه لسيادتكم 
، فالرجاء من سيادتكم التكرم بانذار هؤالء الطالب واتخاذ الالزم نحو حرمانهم من دخول  السكان وقضايا التنمية

 .1028/1029لمعام  امتحان الفصل الدراسى األول
 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

 الغياب االسم م الغياب االسم م الغياب االسم م
 6 مصطفى أحمد مصطفى 71 4 دعاء فاتح محمد 36 3 أحمد سعيد احمد 1
 4 مصطفى توبة خميل 72 7 دعاء كمال أحمد 37 3 احمد طارق عواد 2
 4 بو النورادين مصطفى محى ال 73 7 رضوه ياسر عمى 38 3 أحمد عمى السيد 3
 6 منة اهلل محمود قرنى 74 5 روان السيد محمد 39 3 اسالم أحمد جمعو 4
 4 مى السيد ابراىيم 75 5 سممى عمى محمود 45 3 يياب إسحقإأنطون  5
 6 ىبة حسين عبد الجيد 76 5 شيماء محمد فتحى 41 3 أية محروس محمد 6
 6 حمد عماد الدين حسنأ 77 4 فاطمة شعبان محمد 42 3 جون ممدوج رزق 7
 5 رناد محمد فتحى 78 4 شريف قرنى سيد 43 3 مدأحداليا سالم  8
 5 أشرقت عمى محمد 79 4 محمد سيد عبد القوى 44 3 رحمة رجب محمد 9
 4 أالء محمد حسن 85 6 محمد سيد فتحى 45 3 سارة أحمد حامد 15
 4 مانى رمضان سيدأ 81 5 محمد قرنى عبد الفتاح 46 3 ساندى مكرم عزيز 11
 4 أنس حسن محمود 82 4 محمود سيد عبد الغنى 47 3 شيماء محمد صابر 12
 5 إيناس سعد السيد 83 7 محمود فتحى محمود 48 3 عبد اهلل رواندى عبد اهلل 13
 5 إيياب اشرف سعد 84 7 محمود ناجى محمد 49 3 عمى مصطفى محمد 14
 5 بوال معوض صبحى 85 7 وزى عمىمصطفى ف 55 3 عمرو قاسم عبد الوىاب 15
 6 فاطمة عمى اسماعيل 86 4 ميرائيل صالح روبيل 51 3 فاطمة عطوة محمد  16
 5 لمياء محمود عبد البصير 87 7 نعمة سعودى محمد 52 3 محمد صالح محمد 17
 5 محمد اسماعيل محمود 88 4 ىاجر رضا عيد 53 3 مروة نبيل عبد المنعم 18
 4 محمد عمى سعدواى 89 5 ىبة اهلل ابراىيم عبد المنعم 54 3 دندى مجدى محمو  19
 5 محمود حسن سيد 95 5 ىشام ثروت أحمد 55 3 ىدير محمد رمضان 25
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 4 مراد مروان يوسف 91 7 أحالم السيد مرعى 56 3 توفيق منصور توقيق 21
 4 مروة مجدى محمود 92 7 أحمد جالل سعيد 57 3 خمود عرفات طو 22
 4 أحمد يسرى أحمد 93 7 أحمد حمدى حامد 58 3 حسن عمىعمى م 23
 4 أسامة محمود رجب 94 6 أحمد سيد عمى 59 3 فادى موسى عطى 24
 7 إسراء حمزة عبد العزيز 95 5 أسماء عادل دييوم 65 3 محمد ىشام محمد 25
 6 داسالم محمد محمو  96 4 اسماعيل عبد التواب اسماعيل 61 3 نيى عبد السالم جنيدى 26
 5 اسالم ناصر حسن 97 5 أمانى محمد محمد 62 6 أبادير عزمى قسط 27
 6 جومانة محمد سيد 98 6 أميرة السيد عبد المنعم 63 6 ابرام عبد التواب ميالد 28
 7 حسام احمد محمد 99 6 أنس محمد عمى 64 6 ابراىيم أسامة شعبان 29
 6 دعاء حماده محمد 155 7 أسماء عمى توفيق 65 4 أحمد اسماعيل محمد 35
 6 عبد الرحمن سيد أحمد 151 7 أية خالد سيد 66 5 أحمد بياء الدين عبد الباقى 31
 6 عبد اهلل محمد عمر 152 5 أية زغمول توفيق 67 6 أحمد سعد محمد 32
    7 ية عبد العميم عوضأ 68 4 أحمد مصطفى محمد 33
    7 بياء حماده محمد 69 5 أحمد منصور حسين 34
    7 جياد محمد قاسم 75 7 أحمد ياسين ربيع 35

 د. السيد عمى عثمان                                                                                       
 
 
 


