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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ابانوب امٌل روبٌل حبٌب  1001

 ابانوب نادي صبري جرجس  1002

 ابتسام خالد السٌد عبد الرحمن  1003

 ابتسام عبد الباسط ابوبكر علً  1004

 ابتهاج رمضان شحاته غانم  1005

 ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم عبدالمنعم  1006

 ابراهٌم عبود حامد صالح  1001

 ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد محمد  1001

 احالم عماد عبد العظٌم خلٌفة  1001

 احمد اسماعٌل محمد امٌن  1010

 احمد السعدي عبدالحمٌد ابراهٌم  1011

 احمد الصاٌم محمد الصاٌم  1012

 احمد رجب عباس عٌسوي  1013

 احمد رضا نور الدٌن طه موسى  1014

 احمد رمضان عبد الصادق عوض  1015

 احمد سعد سعد عبدهللا  1016

 احمد سعٌد ٌحٌى حسن  1011

 احمد صالح احمد صالح  1011

 احمد صدٌق طائع عطٌة  1011

 احمد نحلهاحمد طارق محمد   1020

 احمد عاصى صقر جبالى  1021

 احمد عبد هللا محمد شوبلى  1022

 احمد عبداللطٌف سمٌر راضً  1023

 احمد عبدهللا احمد مفتاح  1024

 احمد عمادالدٌن نظٌر دكروري  1025

 احمد عوض خطاب ضٌف  1026
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 احمد فاٌز محمد محمد  1021

 احمد محمد السٌد منجود  1021

 احمد محمد رؤوف احمد امٌن  1021

 احمد محمد زٌنهم محمد حسن  1030

 احمد محمد عبد التواب اسماعٌل  1031

 احمد محمد عثمان مرغنى عثمان  1032

 احمد محمد فتحً محمد  1033

 احمد محمد محمود محمد بهنسى  1034

 احمد ناجً عبد الغنً ذكً  1035

 حسٌناحمد ٌاسر محمد   1036

 ادهم اٌمن شعبان عبدالكرٌم  1031

 ادهم جمال طه محمد  1031

 ارٌج خلٌل عبد الفضٌل عوٌس  1031

 ارٌج عبدالحى محمد ابراهٌم  1040

 اسراء احمد عبد الحكم عزٌز  1041

 اسراء احمد عبد العزٌز محمد  1042

 اسراء احمد عبد هللا احمد  1043

 مود عٌسىاسراء توبه مح  1044

 اسراء جمال اسماعٌل عالم  1045

 اسراء جمال عبد المجٌد معٌوف  1046

 اسراء خالد السٌد محمد  1041

 اسراء خالد مصطفى زكى  1041

 اسراء خلف احمد دهشان  1041

 اسراء رضا عبد الباقى سٌد اسماعٌل  1050

 اسراء سامى جمعه عبد الرحٌم حجازى  1051

 سراء عشرى دٌاب فاضلا  1052
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اسراء عصام الدٌن جابر احمد  1053

 اسراء عماد حمدى عبد الحلٌم  1054

 اسراء كمال احمد عوٌس  1055

 اسراء محمد رمضان سٌد  1056

 اسراء محمد عبد المنعم عوٌس  1051

 اسراء مصطفى رجب امٌن  1051

 اسراء هرٌدى عبد هللا محمد  1051

 الم سعٌد عبد الجواد منصوراس  1060

 اسالم سلٌمان جمعة محمود منصور  1061

 اسالم عادل خمٌس عبد التواب  1062

 اسالم عوض عبدالعزٌز محمد  1063

 اسالم محمد احمد محمد عبد اللطٌف  1064

 اسالم نبٌل محمود ابوالفتوح  1065

 اسماء ابراهٌم شحاته ابراهٌم  1066

 احمد محمد عبد العزٌز اسماء  1061

 اسماء احمد مصطفى محمد عبدالباقى  1061

 اسماء اشرف سٌد سلطان  1061

 اسماء اشرف فتحى محمد عثمان  1010

 اسماء انور سٌد فراج  1011

 اسماء بهاءالدٌن محمد عبد العزٌز  1012

 اسماء جمال احمد فهمى  1013

 اسماء خمٌس محمد ٌونس  1014

 اسماء سالم علً سالم  1015

 اسماء سامى عبد الشافى محمد  1016

 اسماء شعبان وطنً احمد  1011

 اسماء عبد الحلٌم قطب احمد  1011

 اسماء عشرى كمال عبد هللا  1011
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اسماء عصام محمد علً  1010

 اسماء محمد محمود على  1011

 اسماء محمود خٌري اسماعٌل  1012

 ماء ناصر محمد حلمً محمداس  1013

 اسماعٌل عبدالفتاح اسماعٌل احمد  1014

 اشرف كمال احمد سلٌمان  1015

 اشرف محمد شعبان عبدالحفٌظ  1016

 اشواق فارس عبد الحمٌد محمد  1011

 افنان زغلول عالم حافظ  1011

 االء احمد كامل ٌوسف  1011

 بد المجٌداالء عبد العزٌز عبد الهادى ع  1010

 االء عمر عبد التواب عبد القادر  1011

 االء عوٌس السٌد عبد الحلٌم  1012

 االء ناصر محمد محمد  1013

 االء ٌاسر حسٌن سٌد  1014

 السٌد ناصر السٌد طه احمد  1015

1016  
المعتصم باهلل عربً محمود محمود 

 طاٌع

 الهام عبد السالم ٌوسف عبد السالم  1011

 امانً نادي عاٌد حنا  1011

 امل صالح محمد محجوب  1011

 امل مجدى محمد محمود مسلم  1100

 امنٌه اسامه رمضان احمد  1101

 امٌر عصام عبد النبى كامل  1102

 امٌر محمد خلف هللا احمد  1103

 امٌره اشرف دروٌش مصطفى  1104

 امٌره سٌد عبد هللا اسماعٌل  1105
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 امٌره محمد رجب محمد محمد  1106

 امٌره محمد صبحً محمود  1101

 امٌره مصطفى محمود مصطفى  1101

 امٌره ٌوسف سعد احمد  1101

 امٌمه جمعه احمد محمد  1110

 اندرو ٌسري عبد المسٌح سمعان  1111

 اٌات سامح محمد عبد الحمٌد  1112

 وسىاٌمان عبد الباقى عبد المقصود م  1113

 اٌمان محمد رشاد محمد  1114

 اٌمان محمد رمضان مرسى  1115

 اٌمان محمود احمد سٌد  1116

 اٌمن زٌنهم جابر كامل  1111

 اٌمن قطب على عبد الباقى  1111

 اٌمن محمد عبد الهادى محمد  1111

 اٌه احمد عبدالحلٌم نمر  1120

 اٌه جالل حلمى عبد الرحمن  1121

 اٌه حمدان محمد حسن  1122

 اٌه خالد احمد ابوزٌد  1123

 اٌه رشوان قطب على  1124

 اٌه سعٌد سعد عبدالجواد  1125

 اٌه سٌد محمد عبد الفتاح  1126

 اٌه صالح محمد احمد  1121

 اٌه عبد هللا امٌن احمد  1121

 اٌه علً عبدالعزٌز عبدالموجود  1121

 عبد الحلٌم اٌه عوٌس حسٌن  1130

 اٌه عوٌس محمد عوٌس  1131



 
    
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

 شئون طــــــــــالب إدارة 
***        ********************    

 األولــــى انتظــــــــام الفرقـــةجلوس ارقام 
 1028/1029للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي 

6 

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اٌه كمال على حافظ  1132

 اٌه ماهر محمد عبد الغنى  1133

 اٌه محمد احمد محمود  1134

 اٌه محمد جوده ذكى  1135

 اٌه محمد ربٌع على محمد  1136

 اٌه محمد عبد العظٌم غرٌب  1131

 اٌه محمد عبد الفتاح جداوى  1131

 اٌه محمد محمد على  1131

 اٌه محمد مصطفى جودة  1140

 بسمله احمد محمود محمد  1141

 بسمه محمود سٌد سنوسً  1142

 بسنت السٌد نجٌب احمد مصطفى  1143

 بسنت شرٌف احمد عبد العزٌز حنفى  1144

 بالل ابراهٌم عزت فوزى  1145

 ترٌزة مجدى نصر جرجس بشاره  1146

 م السٌد محمد احمدتسنٌ  1141

 تقوى صالح رجب ابوزٌد عٌسوي  1141

 تهانى حنفى ساكر عامر  1141

 جاكلٌن ناجح رٌاض جاد السٌد  1150

 جاكلٌن نادى فهٌم معوض  1151

 جالل اشرف جالل محمد  1152

 جهاد احمد زٌن العابدٌن احمد  1153

 جهاد بدوى بخٌت ابراهٌم  1154

 معه كامل محمدجهاد ج  1155

 جهاد خٌرى محمد احمد  1156

 جهاد صالح سعد تاج الدٌن  1151
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 جهاد عٌد عبد الحمٌد عبد الحلٌم  1151

 جهاد ماهر محمد احمد  1151

 جهاد محمد السٌد عبد هللا  1160

 جهاد محمد مصطفى عٌد  1161

 جهاد محمود ابراهٌم عبد العزٌز  1162

 فى عدلى متولىجهاد مصط  1163

 جٌهان طارق سٌد قرنى محمد  1164

 حبٌبه جمعه عبدالحلٌم على غونٌم  1165

 حسام احمد فاٌز سمٌح  1166

 حسام حسن ربٌع حسن عبدالعزٌز  1161

 حسن ربٌع احمد منصور  1161

 حسن سالمه محمود احمد  1161

 حسن على حسن احمد  1110

 انحسن محمد حسن رشو  1111

 حسناء حسن احمد عبد العال  1112

 حسناء حسن سعد حسن  1113

 حسناء حسن محمود حسن  1114

 حسناء سعٌد شوقى محمد  1115

 حماده عادل عبد العظٌم محمود  1116

 حماده محمد عبد الحلٌم جالل  1111

 خالد عبد الحفٌظ توفٌق عبد الحفٌظ  1111

 معوضخدٌجه محمد السٌد   1111

 خلود خٌرى محمد رضا مصطفى  1110

 خلود سامح موسً عبدهللا  1111

 خلود سٌد صالح عبد المولى على  1112

 خلود عصام فراج راشد  1113
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 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 خلود غرٌب السٌد صمٌده  1114

 خلود نسٌم عطٌه الروبً  1115

 دالٌا حسٌن عوٌس شعبان  1116

 دالٌا رفعت عوض عبد هللا  1111

 دالٌا عبد التواب غانم حسٌن  1111

 دعاء احمد محمد احمد  1111

 دعاء احمد محمد على  1110

 دعاء جمال محمد فرج سالم  1111

 دعاء ربٌع عبد الحمٌد احمد  1112

 دعاء رمضان حسٌن زاٌد  1113

 دعاء صالح على عبد الحلٌم  1114

 دعاء عبدالجواد حسن ابراهٌم  1115

 دعاء محمد عبد هللا عبد المولى  1116

 دعاء محمود عبد الحفٌظ ابراهٌم  1111

 دعاء معوض عبد الوهاب صادق  1111

 دمٌانه اٌمن مٌخائٌل حنا  1111

 دمٌانه دانٌال فوزي صلٌب  1200

 دمٌانه مجدي فخري حبٌب  1201

 دنٌا ممدوح عبد السمٌع عبد العزٌز  1202

 بد السالم حمدى عبد السالمدٌنا ع  1203

 دٌنا محمد حسان احمد  1204

 دٌنا محمد سعٌد محمد حسٌن  1205

 ذكرى محمد رمضان ابراهٌم  1206

 رامز عطا رزق حنٌن  1201

 رامً عادل ابادٌر جرجس  1201

 رامى عطا رزق حنٌن  1201
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 رانٌا احمد محمد عبد الوهاب  1210

 عوٌس عجمىرانٌا محمود   1211

 رباب محمود هاشم جعفر  1212

 رحاب عاطف عبد الراضى محمد  1213

 رحاب عبد المنعم رمضان عبد الرحمن  1214

 رحاب محمد شعبان عبد المجٌد  1215

 رحاب محمود سعد محمود  1216

 رحمه رمضان معوض عبد المنطلب  1211

 رحمه سامى مصطفى صدٌق  1211

 سٌد سٌد عبد التوابرحمه   1211

 رحمه محمد ابوزٌد صوفى  1220

 رضوه احمد ٌسن عبد العزٌز  1221

 رضوى منتصر فتحى عدلى  1222

 رمضان احمد شعبان رمضان  1223

 رمضان عوض محمد جمعه  1224

 رمضان مصطفى رمضان السٌد فكه  1225

 روضه جمعه مرتضً احمد  1226

 بباوي اسحقرٌموندا اشرف   1221

 رٌهام سعد نجاشى سعد  1221

 زٌاد حماده فاروق عبد الحمٌد  1221

 زٌاد فاٌد عبد الحفٌظ نعسان  1230

 زٌاد مصطفً محمود مصطفً  1231

 زٌاد ٌاسر حمدى سلٌمان  1232

 زٌنب احمد سٌد محمد  1233

 زٌنب الشحات عامر نصر  1234

 در عبد الوهابساره ابراهٌم عبد القا  1235

 ساره اشرف عثمان عبد العزٌز  1236
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ساره خالد ابوسٌف عبد القادر  1231

 ساره رمضان عبد العظٌم محمد جاد  1231

 ساره شعبان محمد عبد الرحمن  1231

 ساره صالح حسن محمد  1240

 ساره عادل عبد المسٌح ٌعقوب  1241

 ساره عاطف حبٌب توفٌق  1242

 ساره عبدالقادر عبدالمنعم عبداللطٌف  1243

 ساره عصام احمد محمد  1244

 ساره على محمود بٌومً  1245

 ساره محمود عبد العزٌز علً  1246

 ساره مدحت معوض رزق  1241

 ساندي اشعٌاء صموائٌل بنٌامٌن  1241

 سحر سلٌمان موسى ابوالقاسم  1241

 سحر على محمد لطفى  1250

 سلمى احمد عبد الموجود عبد اللطٌف  1251

 سلمى سٌد حسن احمد  1252

 سلمى محمد ٌحى على حسن  1253

 سلوي رجب كامل محمد  1254

 سماء صالح فتحى محمود  1255

 سماح محمود محمد علً  1256

 سمر احمد احمد عبد الوهاب  1251

 سمر احمد حسن احمد  1251

 الموجود عشرى سمر حسٌن عبد  1251

 سمر عطٌة زهري جاب هللا  1260

 سمر عٌد امام ابوالحدٌد  1261

 سمر ناصر سعد حموده  1262

 سمٌة رشاد رستم احمد  1263
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 سندس محمد عبد الحمٌد الساٌح  1264

 سهٌله مفضل مصطفً ابوالحسن  1265

 سٌد عبد الوهاب محمد محمد  1266

 اطى زكى سداروسشرقاوى عبد الع  1261

 شروق احمد عطٌه عثمان ابراهٌم  1261

 شروق جمال فتحى احمد  1261

 شروق جنٌدي احمد عبد الفتاح  1210

 شروق حاتم لملوم محمد  1211

 شروق حسنى احمد عبد الغنى  1212

 شروق خالد الحسٌن توفٌق  1213

 شروق رجب عبد القوى على  1214

 محمد عوٌس شروق زارع  1215

 شروق محمد خلف احمد  1216

1211  
شرٌف محمد السٌد عبد الباقى 

 الصوفانى

 شهاب عبد المنعم علً عبد المنعم  1211

 شهد ابراهٌم عبد هللا على  1211

 شهد اشرف السٌد عبد الحلٌم  1210

 شٌرٌن زكرٌا محمد ابراهٌم  1211

 شٌرٌن سٌد احمد محمد  1212

 شٌرٌن عبد العزٌز محمد سالمه  1213

 شٌرٌن هنً عجٌب خلٌل  1214

 شٌماء اٌمن عٌد محمود  1215

 شٌماء جمال ابراهٌم على  1216

 شٌماء رمضان صابر محمد  1211

 شٌماء شعبان حمٌدة عبد الباقى  1211

 شٌماء شعبان عبدالشكور محمد  1211



 
    
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

 شئون طــــــــــالب إدارة 
***        ********************    

 األولــــى انتظــــــــام الفرقـــةجلوس ارقام 
 1028/1029للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي 

21 

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 علبشٌماء فاٌز عبد الواحد السٌد ت  1210

 شٌماء فتحً علً محمد  1211

 شٌماء لبٌب احمد عدلً  1212

 شٌماء محمد احمد عبدالحلٌم  1213

 صابرٌن خلٌفه ابو هشٌمه متولى  1214

 صابرٌن رشدى قرنى محمد  1215

 صفا جمال محمود رمضان  1216

 صفاء صابر كامل سالمه احمد  1211

 صفاء محمد حسن ابراهٌم  1211

 صفٌه حسن فاروق عبدالجابر  1211

 صالح الدٌن على غانم عبد الهادى  1300

 ضحى عبد الباقى عبد العال السٌد  1301

 ضحى عماد محمد هٌبه عبد الساتر  1302

 طارق عبدالسالم عبدالقادر حامد شعله  1303

 طلعت السٌد احمد طلعت محمد احمد  1304

 ابطه حسن طه عبد التو  1305

 طه حسٌن عبد الحلٌم عبد العلٌم  1306

 طه محمد مصطفً حسٌن  1301

 عاٌده اسامه محمد فتحى عباس  1301

 عبد الحمٌد طلعت عبد الحمٌد مهدى  1301

 عبد الرحمن اشرف احمد حسن علً  1310

 عبد الرحمن اٌمن رمضان احمد  1311

 عبد الرحمن حاتم جمعة عبدالمحسن  1312

 عبد الرحمن حسنى السٌد مرسى حمده  1313

 عبد الرحمن شرٌف عبدالرازق منٌر  1314

1315  
عبد الرحمن صابر عبدالتواب 

 عبداللطٌف
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 عبد الرحمن عبدالقوي صاوي محمود  1316

 عبد الرحمن على عبدالرحمن على  1311

 عبد الرحمن عماد سلطان محمد  1311

 عبد الرحمن عٌد صالح محمود  1311

 عبد الرحمن محمود جمعه علً  1320

 عبد الرحمن محمود حزٌن مرسى  1321

 عبد الرحمن محمود عبدهللا بدوي  1322

 عبد العاطى عطٌه راشد محمد  1323

 عبد العظٌم جمال احمد تمٌم  1324

 عبدهللا جمال علً محمود  1325

 ان حسنعبدهللا حسٌن عثم  1326

 عبدهللا عاشور امام امام  1321

 عبدهللا عبدالحكٌم عوٌس ناجى  1321

 عبدهللا عماد عبدالاله اسماعٌل  1321

 عبدهللا محمد كامل محمد نصر  1330

 عبدهللا محمد محمود صابر  1331

 عبدهللا محمود فتحً محمد صبرة  1332

 عبدهللا مصطفى عثمان عثمان  1333

 عبد هللا وائل محمود عبد التواب  1334

1335  
عبدالمحسن سرحان عبدالرحٌم 

 عبدالمحسن

 عبده مجدى اسماعٌل على  1336

 عبٌر سٌد عٌد الغنى عبد الوهاب  1331

 عال شحات امٌن محمد  1331

 عال عبدالتواب عبدالعزٌز محمود  1331

 عال علً عبدالجلٌل كرٌم  1340

 لدٌن محمد عبد البدٌع محمدعالء ا  1341
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 عالء عاشور ابوسرٌع عوٌس  1342

 عالء عصام عٌد محمد  1343

 عالء محمود عبدالفتاح محمد  1344

 على عادل على سٌد  1345

 على ماهر توفٌق جوده  1346

 علٌاء صابر فضل محمد  1341

 عمار عاطف سعٌد امٌن شداد  1341

 السٌدعمار ناصر هاشم   1341

 عمار ٌاسر كمال حسن  1350

 عمر خالد سعد احمد حسنٌن  1351

 عمر خالد عمر محمد ابراهٌم عمار  1352

 عمر عبد السالم السٌد محمد  1353

 عمرو اشرف سٌد محمد  1354

 عمرو السٌد عبدهللا عبدالحافظ  1355

 عمرو عاشور هاشم جمعه  1356

 -الم عمرو عاصم عبد الس  1351

 عمرو علً عمران علً  1351

 عمرو مفرح عبدهللا عبدالنبى  1351

 فادى عشم هللا كامل ابراهٌم  1360

 فارس محمود عبدالعزٌز محمد  1361

 فاطمه ابوالعباس سٌد محمد  1362

 فاطمه احمد عبد الحلٌم جوده  1363

 فاطمه احمد محمد حسن  1364

1365  
حمد عبدالعزٌز فاطمه الزهراء م

 عبدالمجٌد محمد

 فاطمه طارق محمود عبد الجواد  1366

 فاطمه عاطف صالح احمد نصر  1361

 فاطمه عبدالرحمن عبدالرازق على  1361

 فاطمه محمد احمد محمود  1361

 فاطمه محمد سلٌمان محمد  1310

 فاطمه محمد عبدالباقً محمد  1311

 سعودىفاطمه محمود جابر   1312

 فاطمه محمود مصطفى احمد  1313
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 فاطمه مفرح محمود محمد  1314

 فتحى عبدالناصر ابوالفتوح عبدالحمٌد  1315

 فرحه ابراهٌم احمد ابراهٌم  1316

 فٌبً عٌسى حنا جرجس  1311

 كارن فرٌد فتحى شاكر  1311

 كرستٌنا ثابت فاٌز خلٌل  1311

 مد عسرانكرٌم محمد محمود مح  1310

 كالرا فرج مٌالد لبٌب  1311

 كمال حسٌن كمال السٌد  1312

 كٌرلس زكً زكرٌا زكً  1313

 كٌرلس ٌونان اسحق ابراهٌم  1314

 كٌرلس ٌونان حنا عزٌز  1315

 ماجى فوزى عوض سلٌمان  1316

 مارتٌنا بشري حبٌب ابراهٌم  1311

 مارتٌنا كمال مكرم تقاوى  1311

 مارٌا مكرم ولٌم سمعان  1311

 مازن محمد ابو الفتوح محمد الشاذلى  1310

 محمد احمد عواد سالمة  1311

 محمد احمد محمد عبدالوهاب  1312

 محمد اسامه عبدالفتاح صالح  1313

 محمد العربً عادل محمد العربً سٌد  1314

 محمد اٌمن حلمى ابراهٌم على  1315

 اب محمد محمود السٌدمحمد اٌه  1316

 محمد اٌوب محمد جنٌدى محمد  1311

 محمد جمال الششتاوى عبده  1311

 محمد خالد عبدالتواب مرسى  1311

 محمد رجب محمد محمود  1400

 محمد رضا علً زكً  1401

 محمد رضوان محمد رضوان  1402

 محمد رمضان جمعه عبدالحمٌد  1403

 مد ٌوسفمحمد سعٌد اح  1404

 محمد صابر عبدالمنعم محمد السعدنى  1405

 محمد صفوت مصطفى عبدالمجٌد  1406
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 محمد عادل عبدالحمٌد سرور  1401

 محمد عادل محمد عوٌس  1401

 محمد عبدالسمٌع عبدالسمٌع ابوبكر  1401

 محمد عبدالعظٌم رجب ٌس سعد  1410

 محمد عبدهللا احمد مفتاح  1411

 محمد عبدهللا محمد عبدالحلٌم  1412

 محمد فتحى ابراهٌم محمد حماد  1413

 محمد قرنى جمعه كساب  1414

 محمد قندٌل محمد حسن ابو عبٌد  1415

 محمد محمود رشٌد ابراهٌم  1416

 محمد محمود عبدالعظٌم ابراهٌم  1411

 محمد مصطفى عبد القادر احمد نور  1411

 ى محمد سعٌد بٌومًمحمد مصطف  1411

 محمد ناصر عاٌش على حسن  1420

 محمد نصر محمد ابراهٌم  1421

 محمد هانى ابو المعاطى العزبى السٌد  1422

 محمود احمد ابراهٌم عبد اللطٌف  1423

 محمود احمد عبدالفتاح توفٌق  1424

 محمود احمد نبوى ابراهٌم  1425

 محمود حلمى عطٌه رمضان  1426

 محمود رضا محمد عبدالمحسن  1421

 محمود شبل رزق عبدالمجٌد  1421

 محمود صفوت عبدالحكٌم عبدالعال  1421

 محمود طه صالح ابو القاسم  1430

 محمود عبدالرازق محمد محمود  1431

 محمود عمر محمد جٌالنى  1432

 محمود عوٌس صوفى احمد  1433

 لٌل حنفىمحمود مصطفً سٌد خ  1434

 محمود نبٌل شحاته مهدي  1435

 مدحت السباعى حماد على المرسى  1436

 مرثا فاٌز سمٌر صادق  1431

 مروه خالد عبدالمنعم حافظ  1431

 مروه صبرى على عبد العلٌم  1431



 
    
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

 شئون طــــــــــالب إدارة 
***        ********************    

 األولــــى انتظــــــــام الفرقـــةجلوس ارقام 
 1028/1029للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي 

27 

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 مروه مراد عبدهللا محمود  1440

 مرٌم احمد على عبدالعزٌز  1441

 السٌد مرٌم اشرف اكرز  1442

 مرٌم رافت حسنً سلٌم  1443

 مرٌم سامح فكرى خلٌل  1444

 مرٌم سالمة احمد السٌد  1445

 مرٌم صدٌق سعٌد جاب هللا  1446

 مرٌم عمر مصطفى دٌاب  1441

 مرٌم لوٌز جندي اسكاروس  1441

 مرٌم محمد حسٌن عبدالطٌف  1441

 مرٌم مصطفى محمد عبدالحلٌم  1450

 مشرف احمد عبدهللا محمود  1451

1452  
مصطفى احمد مصطفى كامل احمد 

 المسلمً

 مصطفى خالد خمٌس عرفه  1453

 مصطفى ربٌع سلٌم مغربى  1454

 مصطفى رجب امٌن ٌوسف  1455

 مصطفى على كامل عبد التواب  1456

 مصطفى عمر عجٌله محمد  1451

 مصطفى محمد خلٌل ابراهٌم  1451

 مصطفً محمود حسن احمد  1451

 مصطفى نصر محمد بٌومى  1460

 مصطفى نور الدٌن ربٌع محمد  1461

 منار سعد محمد احمد عبدالسالم  1462

 منار سعٌد اسماعٌل عبد الفتاح  1463

 منار صالح عبد الفتاح ابو لٌفه  1464

 منار عبد الحفٌظ توفٌق عبد الحفٌظ  1465

 س شعبان محمد حسنمنار عوٌ  1466

 منار عوٌس محمود عبدالتواب  1461

 منار محمد عبد العزٌز خمٌس  1461

 منار محمد عبدالحمٌد هلٌل  1461

 منار محمد محمد على  1410

 منار محمود عطٌه محمود حسٌن  1411

 منار محمود محمد حسانٌن  1412
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 منال اسامة احمد بٌومى  1413

 نى محمد ابوزٌدمنال قر  1414

 منة هللا مصطفى على سٌد عاشور  1415

 منى اوسام ربٌع عبد العزٌز  1416

 منى حسن محمد السٌد  1411

 منى مدحت فتحى الحدٌدى  1411

 مها محمد محمد على  1411

 مهاب اشرف نبٌل حموده  1410

 مهٌتاب محمود عبد العزٌز خلٌل  1411

 د ٌونسموده محمد احم  1412

 مؤمن انور عبد الفتاح امٌن  1413

 مؤمن عصام احمد محمد عمر  1414

 مى احمد ابوزٌد محمد  1415

 مى فتحى شعبان سعٌد محمود  1416

 مى محمود احمد مرسى مصطفى  1411

 مى ممدوح احمد ادم  1411

 مٌادة فتحى سعد محمد  1411

 مٌاده مكى محمد مكى  1410

 مٌار اٌمن سٌد ربٌع  1411

 مٌار سٌد على نبٌوه  1412

 مٌرا مؤمن مكرم ودٌع حنا  1413

 مٌرنا صادق محمد مصطفى سالمان  1414

 مٌرنا ماجد حرز فانوس  1415

 مٌرنا مكرم رٌاض عٌاد  1416

 مٌرنا ودٌع ٌعقوب خلٌل  1411

 مٌالد مكارى مٌالد ٌعقوب فرج  1411

 جرجس رٌاض مٌنا رٌاض  1411

 ناجح عماد عبدهللا احمد  1500

 نادر احمد ٌونس محمد  1501

 نادٌن حسام الدٌن على عبدالرحمن  1502

 نادٌه سعٌد عبدالعزٌز مهدي  1503

 نارٌمان سٌد احمد طه صقر  1504

 نجاه محمد مجاهد زكً  1505
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 نجفة مصطفى حسٌن محمد  1506

 مود قرنىنجالء ابراهٌم مح  1501

 نجالء على احمد محمد  1501

 نجوي خلف سمٌح راشد  1501

 ندا زغلول محمد عبد الجٌد  1510

 ندا عبدالتواب محمود محمد  1511

 ندا عمر عبدالقوى عبدالحمٌد  1512

 ندى السٌد عبدالفتاح وهبه  1513

 ندى رجب محمد عبدالعزٌز  1514

 د حسنندى عصام ابو زٌد عٌ  1515

 ندى على محمد على مرسى  1516

 ندى فؤاد فرٌد محمد عفٌفً  1511

 ندي مجدي محمد عبد السالم  1511

 ندى محمد احمد السٌد  1511

 ندي محمد عوض راغب  1520

 نرمٌن حسٌن عبدالعظٌم حسن  1521

 نرمٌن عطٌه فوزي رٌاض  1522

 نعمه محسن ابراهٌم الغنام  1523

 نهال عصام ادرٌس عبدالسالم  1524

 نورا ابراهٌم على احمد السٌد  1525

 نورا شحاته محمد خلف  1526

 نورا محمود عبدهللا محمود  1521

 هان ابوالوفا حسن مصطفًرنو  1521

 نورهان احمد حسن قطب  1521

 نورهان احمد عبدالعظٌم مشرف  1530

 المنورهان احمد محمود عبد الس  1531

 نورهان اسالم محمد احمد اسالم  1532

 نورهان خالد محمد هٌبه  1533

 نورهان ذكى محمد صالح  1534

 نورهان مجدي بكري محمد  1535

 نورهان محمد خالف محمد  1536

 نورهان محمد محمد فهمى عبد العال  1531

 نورهان ٌاسر ابراهٌم محمد السٌد  1531
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 فاٌد مقبول نٌرة محمد  1531

 نٌره ناصر خلٌل عبدالمنعم  1540

 هاجر سعٌد فتحً عبدالمنعم  1541

 هاجر صالح احمد قاسم  1542

 هاجر صالح معوض عبد التواب  1543

 هاجر كمال الدٌن حسٌن عبد القوى  1544

 هاجر كمال سلٌمان عبدالعزٌز  1545

 هاجر محمد عبدالرحٌم عبدالحلٌم  1546

 هاجر محمود فاروق فؤاد  1541

 هاجر مدحت عمر محمد  1541

 هاجر مصطفى محمد على عٌد  1541

 هاجر مفرح ٌوسف حسٌن  1550

 هاجر ناصر مصطفى عبد المجٌد  1551

 هاله صالح شعبان حسن عبدهللا  1552

 هانً شهٌر سمٌر صلٌب  1553

 هبه هللا كمال السٌد على  1554

 شعبان علً محمدهبه   1555

 هبه صابر احمد سٌد  1556

 هبه علً محمود الجارحً  1551

 هبه محمد رجب السٌد  1551

 هبه مراد محمد عبدالحمٌد محمد  1551

 هدى جابر امام محمد  1560

 هدى جبر عبدالمجٌد مرسى  1561

 هدى ربٌع طه محمد  1562

 هدى مصطفى عبدالعظٌم ابوزٌد  1563

 هدٌر اشرف محمد هاشم  1564

 هدٌر الحسٌنى فتحى السعٌد محمد حسن  1565

 هدٌر خالد عٌد منصور  1566

 هدٌر عبد الناصر حسن قطب  1561

 هناء عبدالتواب محمد محمد  1561

 هند محمد احمد عٌد  1561

 هٌالنه نادي صبري جرجس  1510

 والء مصطفى دروٌش احمد  1511
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ٌد جمعه محمد عبدالجوادول  1512

 ٌارا ابراهٌم علً حسن  1513

 ٌارا السٌد راضً حسن  1514

 ٌارا سٌد عبد السالم قطب  1515

 ٌاسر محمد ابراهٌم عبدالعظٌم  1516

 ٌاسمٌن احمد احمد محمود  1511

 ٌاسمٌن احمد معوض حسٌن  1511

 ٌاسمٌن خالد احمد ابوالقاسم  1511

 ٌن خالد جمعه محمد رمضانٌاسم  1510

 ٌاسمٌن شعبان حسن رشدى  1511

1512  
ٌاسمٌن عبد الرحمن عبد الغفار 

 ابوالعلمٌن سعد

 ٌاسمٌن على حسٌن فضل  1513

 ٌاسمٌن محمد عبدهللا عبٌد  1514

 ٌاسمٌن محمد عبدالمنعم احمد  1515

 ٌاسمٌن نادى عبدهللا محمد  1516

 لحلٌم هوٌدىٌسرى على عبدا  1511

 ٌمنى حسٌن عبدالعظٌم سٌد  1511

 ٌمنً سامً محمد سٌد  1511

 ٌوستٌنا ممدوح راشد حناوى  1510

 ٌوسف احمد ٌوسف جاد الرب  1511

 ٌوسف حسن فتح الباب عبدالرحمن  1512

 ٌوسف قٌس موسى دٌاب  1513

 ٌوسف كمال عبدالحلٌم عطٌه  1514

 حسان كلٌبٌوسف محمود سٌد   1515

  

  

  

  

 :الباقون لالعادة ثانٌا :  

 احمد سٌد احمد سعٌد  1516

 احمد محمد صالح الدٌن محمد محمود  1511
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رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اسالم احمد محمد عفٌفى  1511

 اسماء ابراهٌم حسن ابراهٌم  1511

 اصالة اٌمن عبد الفتاح محمد  1600

 اٌه ممدوح مخلف عبد العظٌم  1601

 دالٌا محمد عبد الصادق خلٌل  1602

 دنٌا رمضان رضوان سالمه  1603

 رانٌا على مهدى طلبه  1604

 شروق احمد فتحى عبد العزٌز احمد  1605

 صباح عباس شلقانى حسن  1606

 عبد الرحمن قناوى محمد قناوي  1601

 رى سلومةعبد الرحمن كامل بك  1601

 عبد الرحمن محمد احمد جاد على  1601

1610  
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد 

 الجواد

 عبد هللا محمد  ابراهٌم معبد  1611

 عمر محمد مصطفى عبد الواحد  1612

 مارٌنا عماد عٌد حنٌن  1613

 محمد حجازي عبد العظٌم احمد  1614

 مانمحمد خالد محمد احمد عث  1615

 محمد شوقى مسعود سعداوى  1616

 محمد طه حامد محمود  1611

 مراد محمد سلٌمان حسٌن  1611

 مصطفى محمد لطفى خمٌس  1611

 منال سٌد احمد عبد العزٌز  1620

 ندا احمد سٌد احمد على  1621

 نورهان حسن جمعه السٌد  1622

 نٌرمٌن شرٌف احمد على  1623

 سامح محمد عبد الرحمنٌسرا   1624

 احمد رجب محمد حسن  1625

 محمد خٌرى محمد فاضل  1626

 منار نادى عبد المولى عبد السٌد  1621

 مٌادة حسن محمد حسن  1621

 


