
 
  

  كلیة الخدمة االجتماعیة
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ السید األستاذ الدكتور

  تحیة طیبة وبعد 
 )١(انتظام مجموعة الرابعة الفرقة نسبة الغیاب من طالب  تجاوزوامرفق طیھ لسیادتكم أسماء الطالب الذین 

، فالرجاء من سیادتكم التكرم بانذار ھؤالء الطالب واتخاذ  حقوق االنسان ومكافحة الفسادفى محاضرات مقرر 
  .٢٠١٨/٢٠١٩للعام  امتحان الفصل الدراسى األولالالزم نحو حرمانھم من دخول 

  ولسیادتكم جزیل الشكر والتقدیر
  الغیاب  االسم  م  الغیاب  االسم  م  الغیاب  االسم م
  ٦  قطب أیة دمحم  ٧٥  ٥  امجد یسرى أحمد  ٣٨ 4    ابراھیم ماجد سید  ١
  ٥  أیة ناصر ثابت  ٧٦  ٣  أمل شعبان سید  ٣٩ 5  ابراھیم دمحم دمحم  ٢
  ٦  أیة ناصر على   ٧٧  ٣  امل فتحى أبو زید  ٤٠ 3  أبو بكر دمحم عبد التواب  ٣
  ٧  باسم حسین فتحى  ٧٨  ٧  أمل دمحم خلف  ٤١ 5  أحمد ابراھیم عبد الرازق  ٤
  ٥  عربى عبد االحمیدباسم   ٧٩  ٨  أمنیة توبة محمود  ٤٢ 3  أحمد امام على  ٥
  ٥  بدار صالح عبد الحفیظ  ٨٠  ٩  امنیة رمضان رجب  ٤٣ 3  أحمد جمال عبد العزیز  ٦
  ٤  بسمة عبد العلیم عبد العظیم  ٨١  ٥  امنیة دمحم رضا  ٤٤ 3  أحمد طارق عبد العظیم  ٧
  ٥  بسمھ عشرى طھ  ٨٢  ٨  امنیة اسحق فانوس  ٤٥ 6  أحمد عبد هللا حسین  ٨
  ٥  تغرید شریف حین  ٨٣  ٥  بطة ناصر عبد الھادى  ٤٦ 3  أحمد علوانى دمحم  ٩

  ٦  تقوى صالح رمضان  ٨٤ 6  أحمد دمحم عاشور  ٤٧  ٧  أمیرة حافظ احمد  ١٠
  ٥  جمال عبد الناصر حسین  ٨٥  ٣  أمیرة شعبان فتحى  ٤٨ 5  أحمد دمحم فتحى  ١١
  ٧  جھاد أحمد طھ  ٨٦  ١٠  أمیرة فھمى زاید  ٤٩ 5  أحمد ممدوح عرابى  ١٢
  ٥  جھاد حسین جمعھ  ٨٧  ٥  أمیرة مصطفى عبد الفتاح  ٥٠ 5  أحمداسراء أحمد   ١٣
  ٦  جھاد رجب مصطفى  ٨٨  ١٠  أمیرة میزار سلیمان  ٥١ ٣  اسراء عابد دمحم  ١٤
  ٥  جھاد محمود یوسف  ٨٩  ٣  أمیرة ناصر أحمد  ٥٢ 3  اسراء عادل عبد المجید  ١٥
  ٦  كمال سلیمانجورج عماد   ٩٠  ٤  ایمان خالد حسین  ٥٣ ٣  اسراء عبد الباسط محمود  ١٦
  ٥  جون كمال رشید  ٩١  ٥  حسن دمحم السید  ٥٤ ٣  حسنى لطفىاسراء   ١٧
  ٥  حاتم رمضان دمحم  ٩٢  ٥  حسناء على دمحم  ٥٥ 3  اسراء محسن على  ١٨
  ٨  حسین راضى امبارك  ٩٣  ٤  یمان سید عبد الھادىا  ٥٦ 6  اسراء دمحم سید  ١٩
  ٦  دمحم علىنان ح  ٩٤  ٣  یمن سند محفوظا  ٥٧ ٧  اسراء دمحم دمحم  ٢٠
  ٦  نان نادى دسوقىح  ٩٥  ٣  یناس جمال أحمدا  ٥٨  ٧  اسراء ناجح رضوان  ٢١
  ٨  عیسىحنین على   ٩٦  ٥  ایة ابراھیم رمضان  ٥٩ ٧  اسالم عبد هللا دمحم  ٢٢
  ٧  خالد جمال عبد السالم  ٩٧  ٣  ایة حسن ابراھیم  ٦٠  ٣  دینا زكریا على  ٢٣
  ٧  خالد شعبان دسوقى  ٩٨  ٣  سارة أحمد دمحم  ٦١  ٤  اسماء حسین عامر  ٢٤
  ٧  خدیجة سامى عزوز  ٩٩  ٧  ایة سراج موسى  ٦٢  ٤  اسماء سید عویس  ٢٥
  ٦  خلود ممدوح عبد هللا  ١٠٠  ٤  ایة صالح جاب هللا نصر  ٦٣  ٣  دنیا دمحم سید  ٢٦
  ٣  رضا شحاتھ محمود  ١٠١  ٧  ایة عبد التواب دمحم  ٦٤  ٦  سارة ابراھیم واصف  ٢٧
  ٦  رضا مھدى عبد الشفیع  ١٠٢  ٨  أیة عید رمضان   ٦٥  ٥  أسماء دمحم أحمد  ٢٨
  ٣  رضوان السید عباس  ١٠٣  ٣  دینا یاسر دمحم  ٦٦  ٦  دعاء سید عویس  ٢٩
  ٤  ریم راجح عبد االمنعم  ١٠٤  ٥  رأفت طھ سیف  ٦٧  ٣  دینا صابر رمضان   ٣٠
  ٥  ریھام جمال محمود  ١٠٥  ٦  رانیا أحمد دمحم  ٦٨  ٦  زھرة مدكور دمحم  ٣١
  ٤  سارة مراد عیاد  ١٠٦  ٤  رانیا جمیل جبرائیل  ٦٩  ٧  الخیر عبد الحمیدزینب أبو   ٣٢
  ٣  سارة نادى عبد الحلیم  ١٠٧  ٤  رانیا دمحم جلیل  ٧٠  ٣  رانیا سمعان حبیب  ٣٣
  ٥  ریھام عدلى عبد المنعم  ١٠٨  ٣  رانیا دمحم دمحم  ٧١ 5  أبابوب سمیر إیلیا  ٣٤
  ٦  یة قرنى فاروقأ  ١٠٩  ٤  اسماء دمحم عبد الباقى  ٧٢ 7  ابتسام احمد كامل  ٣٥
        ٣  أسماء دمحم عوض  ٧٣  ٣  أسماء ناصر دمحم  ٣٦



        ٥  أیة ماھر زغلول  ٧٤  ٥  أیة دمحم فتحى   ٣٧
  السید على عثمان. د

  
 


