
 
    

  
     الفــــــٌوم جامـــعة      
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 جلوسم ارقا

 م 8102/  8102) انتظام ( يف امتحانات الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي  ةطالب الفرقة الثانيل
  

 

 15من1 صفحة   

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ابانوب عٌد عطا لطف هللا  1002

 ابتسام عبدالنبى عبدالحكٌم عبدالرحمن الطنطاوى  1001

 ابتهال عبد الغفور عبد الرحمن بسٌونى   1002

 ابراهٌم محمد شعبان سٌد  1003

 ابراهٌم مصطفى ابراهٌم كامل  1004

 ابراهٌم مصطفى محمد امٌن  1005

 احالم ناجى عواد عبد الحمٌد احمد  1002

 احمد اٌهاب محمد عبد الجٌد  1002

 احمد جابر سٌد عبد المهٌمن  1002

 احمد جمال ربٌع السٌد  1020

 ٌكائٌلاحمد جمال محمود م  1022

 احمد حسام حامد ابراهٌم حسن  1021

 احمد ربٌع احمد جمعه  1022

 عٌد احمداحمد رجب   1023

 احمد رمضان جحا فتحى  1024

 احمد سعد عٌد راتب  1025

 احمد عاطف على جمعه  1022

 احمد عبد الرحمن احمد ابو سٌف  1022

 احمد عالء الدسوقً البشبٌشى  1022

 احمد على احمد حمٌده  1010

 احمد محمد السٌد على  1012

 احمد محمد قرنى عوض  1011

 احمد محمد مصطفى الصاٌم  1012

 استٌر ٌوسف مبارك حنٌن  1013

 اسراء احمد عبد التواب خلٌل السٌد  1014

 اسراء حمدى رشٌد معوض  1015



 
    

  
     الفــــــٌوم جامـــعة      

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 ادارة شئون طــــــــــالب  
        ***********************    

 
 جلوسم ارقا
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 15من2 صفحة   

 اسراء رجب ربٌع كامل  1012

 محمد خلٌلاسراء سعداوى   1012

 اسراء شعبان رٌاض عبد العزٌز  1012

 حامد ٌوسف ىاسراء عل  1020

 اسراء محمود كمال محمود  1022

 اسالم اٌمن سٌد إسماعٌل  1021

 اسالم محمود صالح عوٌس  1022

 اسماء احمد معوض حسن  1023

 اسماء خالد ابراهٌم فرج  1024

 اسماء رمضان محمد محمود  1025

 اسماء قرنى على صالح  1022

 اسماء محمد عوٌس عبد الجواد  1022

 اسماء ناصر سٌد محمد  1022

 افرام ماجد حلٌم حنا  1030

 االء اٌمن فاروق محمود  1032

 االء خالد مفتاح جالل  1031

 االء سٌد عبد الغنً علً  1032

 الحسٌنى تمام ٌوسف احمد  1033

 ربٌع نجدى حمزاوىالشٌماء   1034

 امال على على عبد الصمد  1035

 امانى اسامه محمد فهٌم  1032

 امل احمد عبد الوهاب احمد  1032

 امل محمد عبدالمنعم على بٌومى  1032

 امٌره احمد حلمً احمد  1040

 امٌره جوده نورالدٌن عبد الجٌد  1042

 عبد العزٌز موسى ىامٌره حسن  1041

 امٌره سمٌر رفعت محمد  1042

 انطونٌوس سامح عبد السٌد نسٌم عوض  1043
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 15من3 صفحة   

 اٌمان عبد التواب عبد المنعم محمد  1044

 اٌناس على عبد هللا عبد الحافظ  1045

 اٌه احمد بوٌرى احمد حسن  1042

 اٌه السٌد محمد البشرى السٌد  1042

 اٌه اٌوب شعبان احمد  1042

 الم سٌداٌه حسن س  1050

 اٌه ربٌع غانم محمد محمد  1052

 اٌه رجب سٌد ٌوسف  1051

 اٌه سعٌد عبد الهادى ابو حامد عثمان  1052

 اٌه شافعى محمد محمود شافعى  1053

 اٌه صالح محمود فرج  1054

 اٌه عصام محمد سنوسى  1055

 اٌه محمد السٌد عٌد  1052

 ٌماٌه محمد بٌومً عبد الحل  1052

 اٌه محمد عوض سعٌد  1052

 ه محمود عبد الحمٌد عبد الجلٌلٌا  1020

 اٌه محمود محمد نعمان  1022

 اٌه ٌحى نصر سوٌلم  1021

 بسنت وائل عبد التواب على  1022

 تؤى مصطفى محمود محمد مصطفى  1023

 تقوى خضٌر ابراهٌم على  1024

 عزٌزجهاد رمضان محمد عبد ال  1025

 جهاد صالح ابوالسعود احمد  1022

 جهاد عبد التواب زٌدان عدلً  1022

 جهاد محمد عبد الفتاح احمد  1022

 جهاد مصطفى عبد التواب مفتاح  1020

 حسناء حجاج عبد السالم رمضان  1022

 حسناء سٌد شٌبه الحمد عبد العزٌز  1021
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 15من4 صفحة   

 حسناء فهمى كٌشار عبد المولى  1022

 حسناء مجدى اٌوب حسٌن رمضان  1023

 حماده صابر على صالح  1024

 حنان حسٌن أحمد عبد هللا  1025

 خدٌجه شعبان محمد محمود  1022

 خلود محمد رمضان محمد  1022

 دالٌا احمد عبد التواب محمد  1022

 دالٌا ولٌد محمد ربٌع عبد السالم  1020

 العظٌم دعاء السٌد حسٌن عبد  1022

 دعاء سلٌمان عبد العزٌز محمد  1021

 دعاء سٌد عٌد السٌد  1022

 دعاء صالح احمد صدقى محمد  1023

 دعاء على كمال موسى  1024

 دٌنا ابو بكر جلول عبد السٌد  1025

 دٌنا احمد فتحى عبد السمٌع  1022

 دٌنا حسٌن شعبان عبد الباقً  1022

 لى السٌددٌنا رمضان ع  1022

 دٌنا عاشور راضى معوض  1200

 رامى ربٌع احمد جمعه  1202

 راندا فراج رجب ظاٌط  1201

 رانٌا احمد محمود صالح  1202

 رانٌا اشرف عبد هللا إبراهٌم  1203

 رانٌا رشاد محمود حافظ   1204

 رانٌا سعٌد سلٌمان ابراهٌم  1205

 ٌم عبٌدرحاب ابراهٌم محمد ابراه  1202

 رحاب ربٌع رجب عبد العلٌم  1202

 رحمه حسن عٌسً عوض  1202

 رحمه نبٌل كامل السٌد السروجً  1220
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 15من5 صفحة   

 رضا فتحى منصور احمد  1222

 عترٌس عوض نصر ىرضوي حمد  1221

 رفٌده احمد محمد عبد القادر  1222

 رفٌده عبد المعٌن عبد العظٌم إبراهٌم  1223

 حمدى محمود احمدروضه   1224

 رٌم محمد موسى وهبه  1225

 زٌنب جمال احمد زكً  1222

 زٌنب محمد فتحً احمد   1222

 ساره سعٌد سٌد عبد السمٌع  1222

 ساره سمٌر صالح فانوس  1210

 ساره سٌف مصطفى السٌد  1212

 ساره على السٌد عٌسى  1211

 ساره ٌحٌى علً عبد اللطٌف متولً  1212

 سالم احمد فوزى على  1213

 سلمى محسن حسنً جوده  1214

 سما اسماعٌل احمد فؤاد  1215

 سماح صابر محمد السٌد   1212

 سمر سعٌد عبد الحلٌم عبد هللا  1212

 سندس خالد حسٌن محمد حسن  1212

 شاهندا عبد المجٌد محمد عبد المجٌد  1220

 اهٌمشذى حسن مصطفى على ابر  1222

 رجب محمد ىشربات مصطف  1221

 شٌماء جمال مصطفى احمد   1222

 شٌماء عبد الشافى محمد عبدالشافى حسٌن  1223

 صابرٌن منٌر عبد الحفٌظ شعبان  1224

 صافٌه جمٌل محمد عبد الرسول  1225

 صباح جمال ابراهٌم رمضان  1222

 صفاء ابراهٌم محمد احمد  1222
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 15من6 صفحة   

 ح جمال محمد جاب هللا علىصال  1222

 طارق رمضان فتحً محمد  1230

 عادل محمد زغلول بدوى حسن  1232

 عاصم عادل علً أحمد  1231

 فرج عاٌده سعد عبد الغفار  1232

 ابو بكر عبد الحلٌم جالل عبد الحمٌد  1233

 عبد الرحمن طارق ابوطالب مبروك  1234

 عبد الرحمن محمد احمد محمود محمد   1235

 عبد الرحمن محمد جابر سلٌمان  1232

 عبد الرحمن محمد مفتاح عبد الباقى  1232

 عبد الرحمن ٌاسر سٌد شحاته  1232

 عبد اللطٌف عبد الغنى عبد اللطٌف عبد الغنً  1240

 عبد الفتاح جالل عبد الفتاح راغب  1242

 عبد هللا محمدعبد هللا صالح   1241

 عبد هللا عمر عبد هللا جوده  1242

 عبٌر جمال شعبان خلٌفه  1243

 عال كمال محمد ابراهٌم  1244

 على سعٌد على سلٌمان  1245

 علٌاء ابراهٌم احمد عبد الهادي  1242

 علٌاء احمد فرحات احمد  1242

 علٌاء حمٌده عبد الوهاب علوانى  1242

 صالح محمد عبد الجواد علٌاء  1250

 علٌاء فؤاد دروٌش مصطفى  1252

 عمر عالء الدٌن انور محمد الكومى  1251

 عمرو رجب على ابوزٌد  1252

 عمرو فتحى عوض سلومه  1253

 عواطف عصام عبد هللا زاٌد  1254

 غاده محمد سٌد عبد هللا  1255
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 15من7 صفحة   

 فاتن وجٌه كامل محمد  1252

 مد عبد المنعم قرنً عبد الباقًفارس مح  1252

 فاطمه احمد فتحى احمد  1252

 فاطمه ربٌع جالل جمعه  1220

 فاطمه صابر محمود عبد الحمٌد  1222

 فاطمه عرفه حسن على  1221

 فاطمه على ابو بكر على بدوى  1222

 فرحانه ٌونس مسعود ٌونس  1223

 كرستٌن كمال لبٌب اسحق  1224

 كرستٌنا رافت جرجس متى  1225

 لبنى ناصر عبد العلٌم عبد الناصر  1222

 مادونا فرح عبد المسٌح لطٌف  1222

 مادونا محفوظ ٌوسف واصف  1222

 مارٌا بولس جرجس توفٌق  1220

 ماٌسه ممدوح مصطفى السٌد  1222

 محمد احمد عبد الفتاح محمد محمد  1221

 حمن الشاعرمحمد اشرف عبدالر  1222

 محمد جمال سٌد محمد السٌد  1223

 محمد خالد على محمد  1224

 محمد ربٌع محمد عٌسى  1225

 محمد سعٌد محمد اسماعٌل  1222

 محمد شحاته محمد عبد هللا  1222

 محمد صالح سنوسى عبد اللطٌف  1222

 محمد صالح لملوم برٌك  1220

 حمد العبدمحمد عٌد عبد التواب ا  1222

 محمد مصطفى السٌد عبد الرحٌم  1221

 محمد ناصر محمد عبد التواب  1222

 محمد هاشم عبد الفتاح هاشم  1223
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 15من8 صفحة   

 محمد ٌحٌى عبد الفتاح حسن  1224

 محمود حسام محمود طه  1225

 محمود سعد حسٌن حسن  1222

 محمود عٌد جاب هللا ابراهٌم  1222

 محمد عبد الباقىمحمود محمد   1222

 مرقس عزت فرٌد بشاى  1100

 مروه رجب محمد جاد هللا  1102

 مروه شعبان محمد محمود  1101

 مروه عبد العظٌم حسٌن عبد الشفٌع  1102

 مرٌم احمد عبد العزٌز حسن  1103

 مرٌم ادرٌس محمد عبد الهادى  1104

 مرٌم محمد عزت سٌد  1105

 قاسم عبد الجواد مصطفى جمعه  1102

 مصطفى عٌد سٌد محمد  1102

 مصطفى فتحى عبد الغنى محمد  1102

 مصطفى محمد على ابوالحارث  1120

 مصطفى مفرح سعٌد زغبه  1122

 ملكه مراٌف عبد الكرٌم عبد الجٌد  1121

 منار خالد عبد التواب محمد  1122

 منار محمد محمد عبد التام  1123

 نار محمد معوض جودهم  1124

 منال وائل فرج ابراهٌم  1125

 مها محمد مفرح عبد السالم  1122

 مى مجدي اسماعٌل محمود  1122

 مى وهبه عبد التواب سعد  1122

 مٌرا سامى سمٌر صدقً  1110

 مٌرا ماهر حبٌب ٌوسف  1112

 مٌراى سعد امٌن جاد  1111
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 15من9 صفحة   

 مٌرنا عزت رجائً رٌاض  1112

 مٌرنا مجدى انور عزٌز  1113

 مٌرنا وهٌب ولٌم محروس  1114

 نادٌن مصطفى عبد العال عبد الحلٌم  1115

 نبٌله مجدى عزت سالم  1112

 ندا حسن فتحى حسن  1112

 ندا رمضان مٌالد ابوحامد  1112

 ندا سلٌمان رجب سلٌمان  1120

 ندا سٌد حسن السٌد إسماعٌل  1122

 ندا شحاته محمد علوانى  1121

 ندا عبد هللا صالح عبد العزٌز  1122

 ندا محمد على محمود  1123

 ندى خٌرى خلف عبد الخالق  1124

 ندى رمضان سٌد سعٌد  1125

 ندى على محمود اٌوب  1122

 نرمٌن عبد الجٌد عبد العظٌم عبد الجٌد  1122

 نسمه محمد فتحى محمد  1122

 محمد محمود رمضان نها  1130

 نهاد ممدوح سالم حسٌن  1132

 عبد هللا هنهى احمد شحات  1131

 نهى فاٌق عبد المعبود نبوي  1132

 نورا عوٌس صوفى عبد الهادى  1133

 نوران عبد هللا احمد جداوى  1134

 نوره محمود احمد امٌن رمضان  1135

 نورهان سٌد احمد السٌد  1132

 رهان محمد محمود خضرنو  1132

 نٌرمٌن اٌمن عترٌس عبد الجلٌل  1132

 هاجر احمد جمعه جوده  1140
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 15من11 صفحة   

 هاجر اسامه ٌوسف محمود  1142

 هاجر جمال سٌد محمود  1141

 هاجر سعد ابراهٌم اسماعٌل  1142

 هاجر ناصر فؤاد احمد  1143

 هاله احمد اسحق شعبان  1144

 جوده هبه ابراهٌم على  1145

 هبه هللا محمد سٌد رجب  1142

 هبه اٌوب ابراهٌم نعمان  1142

 هدى جمال عباس محمود  1142

 هدى محى الدٌن عبد الحمٌد عبد الحفٌظ  1150

 هدٌر محسن نبٌل محمد  1152

 هدٌر محمد محمود حسن  1151

 هشام احمد عبد الظاهر محمد علً  1152

 عبد الفتاحهشام محمد كامل   1153

 هند على سٌد مصطفى  1154

 وفاء ابراهٌم محمد عبد الحلٌم  1155

 ٌاسر مصطفى انور مصطفى  1152

 ٌاسمٌن احمد عبد الفتاح عبد هللا  1152

 ٌاسمٌن جلٌد فاروق مجلً  1152

 ٌاسمٌن كساب محمد احمد  1120

 ٌاسمٌن محمد فتحً رجب  1122

 الرحمن محمد علىٌسرى محمد عبد   1121

 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس

  

 احمد بكرى ربٌع محمد 1122

 احمد جمال عفو برعى 1123

 احمد سٌد حسن سالم 1124

 احمد ٌسن نورالدٌن ٌسن  1125



 
    

  
     الفــــــٌوم جامـــعة      

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 ادارة شئون طــــــــــالب  
        ***********************    

 
 جلوسم ارقا

 م 8102/  8102) انتظام ( يف امتحانات الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي  ةطالب الفرقة الثانيل
  

 

 15من11 صفحة   

 اسراء صالح محمد محمد 1122

 اسماء رمضان محمود رٌاض 1122

 الهام صوفى سعٌد عبد العلٌم 1122

 امنٌه جمٌل ٌوسف مصطفى 1120

 مود احمد علىامٌره مح 1122

 امٌنه فاروق سٌد محمد 1121

 اٌمان محمد سلومه محمد 1122

 اٌه ابو السعود رسمى ابو السعود 1123

 اٌه جحا شعبان عثمان 1124

 اٌه على سٌد احمد على العقباوى 1125

 بالل احمد جعفر سعد 1122

 ه واصفدمٌانه اشرف شحات 1122

 دٌنا محمد صوفى عٌد 1122

 رانٌا محمود السٌد بركات 1120

 رحاب محمد ابراهٌم محمد 1122

 رضا حنٌن شاكر حنٌن 1121

 ساره احمد السٌد احمد 1122

 ساره بدوى جمعه محمد 1123

 سعٌد عادل عبد هللا الدٌب 1124

 ر طارق سٌد صوفىسم 1125

 سمر عبد التواب عبد الحلٌم عبد الوهاب 1122

 شٌرٌن حمدى حسٌن محمد 1122

 رزق عبد الستار جرجس كرٌستٌنا 1122

 كرٌم عرفه محمود السٌد 1200

 كٌرلس نادى صبحى عبد هللا 1202

 مؤمن محمد عبد الحلٌم صادق 1201

 مارٌنا جرجس عزت اسحاق 1202

 ماٌكل عٌسى فاروق نبٌه 1203



 
    

  
     الفــــــٌوم جامـــعة      

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 ادارة شئون طــــــــــالب  
        ***********************    

 
 جلوسم ارقا

 م 8102/  8102) انتظام ( يف امتحانات الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي  ةطالب الفرقة الثانيل
  

 

 15من12 صفحة   

 

 

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 احمد سٌد عبد العزٌز كٌالنى 3439

 احمد محروس علٌوه علوانى :343

 محمد ابراهٌم احمد فتٌح 1204

 محمد ناصر محمد محمود 1205

 محمود حسن سلطان سالمه 1202

 محمود حسٌن امٌن عبد العلٌم 1202

 محمود سعٌد احمد عبد الباقى 1202

 محمود عبد التواب شعبان عبد الغنى 1220

 محمود عوٌس توفٌق محمد 1222

 محمود محسن محمد احمد 1221

 مصطفى احمد محمد احمد دكرورى 1222

 مصطفى محمد امٌن احمد 1223

 منه هللا اشرف احمد محمود 1224

 مى حمدى عبد الحمٌد عبد العزٌز 1225

 مى محمد ربٌع سلٌمان 1222

 مٌنا جرجس ثابت فهٌم 1222

 ندا جمال محمد ابراهٌم 1222

 ن احمد السٌد عبد الرحمن النشارنورها 1210

 نورهان ادرٌس عبد المحسن احمد 1212

 نورهان بهجت بدوى احمد السٌد 1211

 هنداوى عٌد مجاهد السٌد 1212

 وفاء احمد سعٌد احمد 1213

 ٌاسمٌن ابراهٌم عبد النبى عبد العال 1214

 محمد طرخانٌاسمٌن عبد الستار  1215

 ٌوسف اشرف عبد الحمٌد محمد زاٌد 1212



 
    

  
     الفــــــٌوم جامـــعة      

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 ادارة شئون طــــــــــالب  
        ***********************    

 
 جلوسم ارقا

 م 8102/  8102) انتظام ( يف امتحانات الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي  ةطالب الفرقة الثانيل
  

 

 15من13 صفحة   

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اسراء جمعه عبد السالم قطب 3442

 بر على عبد السمٌعاسالم جا 3442

 اسالم طه كمال عبد العزٌز 3443

 اسماء جمال حسن عمر نوح 3444

 اسماء خاطر على محمد 3445

 بدر مجدى عبد العال على 3446

 حذٌفه محمد صادق شعبان ابراهٌم 3447

 صالح محمد صالح الدٌن سٌد ابراهٌم 3448

 مارٌا عادل مهنى عبد المالك 3449

 محمد جمال جاد عبد الحمٌد احمد :344

 محمد خالد حسنى رجب  3452

 محمود احمد احمد عبد المولى 3452

 محمود فتحى هالل محمد 3453

 مصطفى احمد كامل محمود 3454

 مصطفى احمد محمد مكاوى 3455

 نورا احمد جابر احمد 3456

 نورهان عبد الظاهر محمد على 3457

 


