
 

 
 
    

     الفــــــٌوم جامـــعة      
 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 ـــالبادارة شئون طـــــــ 
*********************** 

 سابانت ثانيةال الفرقـــة جلوسارقام               
 0218/0219للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي 

 

  1 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 ابادٌر عزمً قسط عازر  1221

 ابانوب اسامه عٌسى ٌوسف  1220

 ابرام عبد التواب مٌالد جاد هللا  1226

 حمد نظٌر احمدابراهٌم ا  1226

 ابراهٌم اسامه شعبان عبد اللطٌف  1226

 احمد اسماعٌل محمد اسماعٌل محمد  1221

 احمد بهاء الدٌن عبد الباقى مرسى  1226

 احمد سعد ربٌع محمد  1228

 احمد سعد محمد عبد المقصود  1229

 احمد سعٌد احمد عبد العزٌز  1212

 احمد سعٌد محمد احمد  1211

 احمد طارق عواد سٌد غرٌب  1210

 احمد على السٌد عبد هللا  1216

 احمد على فراج على  1216

 احمد عماد احمد عبد الفتاح  1216

 احمد مبروك فرج رزق  1211

 احمد محمد عبد العظٌم خمٌس  1216

 احمد محمد عبد الفتاح فراج  1218

 احمد مصطفى محمد محمد  1219

 احمد منصور حسٌن فرحات  1202

 احمد ٌاسٌن ربٌع عوض  1201

 احمد ٌسري احمد محمد  1200

 اسامة محمود رجب عطوه  1206

 اسراء حمزة عبدالعزٌز حمزة  1206

 م احمد جمعة عبد الفتاحاسال  1206
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*********************** 

 سابانت ثانيةال الفرقـــة جلوسارقام               
 0218/0219للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي 

 

  2 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 اسالم محمد محمود على سٌف  1201

 اسالم ناصر حسن عوٌس  1206

 اسماء اسماعٌل عبد هللا على  1208

 اسماء جمعه على خضٌر  1209

 اسماء خالد عبد الغنى عبد المقصود  1262

 اشرقت علً محمد سالمه  1261

 االء محمد حسن محمد  1260

 امانى رمضان سٌداحمد سعداوى  1266

 امٌره محمد احمد رضوان  1266

 انس حسن محمود فراج  1266

 انطون اٌهاب اسحق اٌوب  1261

 اٌمان رمضان عبد التواب عطٌه  1266

 اٌناس سعد السٌد السٌد  1268

 ٌناس عبدهللا قرنى حسانا  1269

 اٌه محروس محمد السٌد  1262

 اٌه محمد سٌد رمضان  1261

 اٌهاب اشرف سعد سلطان  1260

 بوال معوض صبحً معوض  1266

 بوال ٌسري عدلً مجلً  1266

 جهاد محمد معوض محمد  1266

 اي جرجسجون ممدوح رزق هللا بش  1261

 حسن على حسن سالم  1266

 دالٌا سالم احمد جودة  1268

 دعاء سٌد السٌد بنٌامٌن  1269

 دعاء فاتح محمد ابراهٌم  1262
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  3 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 دعاء كمال احمد كامل  1261

 رامى سمٌر الٌاس ٌوسف  1260

 رحمة سٌد ربٌع على مبروك  1266

 رحمة رجة محمد ذكي  1266

 رضوه ٌاسر على عراقى  1266

 رضوي إبراهٌم محمود سٌد  1261

 رغده شرٌف فاروق عبد السالم  1266

 رفقة رفعت عزت محروس  1268

 رنا توبه محمود صوفً السٌد  1269

 روان السٌد محمد السٌد منصور   1212

 ساره احمد حامد عوض  1211

 سالى السٌد محمد خٌر هللا  1210

 ساندى مكرم عزٌز مسعد  1216

 سلمً علً محمود علً محمد  1216

 شروق اشرف طلعت محمود  1216

 شرٌف قرنى سٌد محمد  1211

 شنوده فهمى جمٌل فهمى اسعد  1216

 ٌد فتحى حسٌنشٌماء س  1218

 شٌماء محمد صابر محجوب  1219

 شٌماء محمد فتحى عبد الصمد  1262

 ضحى توبه عبد الفتاح خلٌفه  1261

 ضٌاء الدٌن خالد عبد الحكم عبد الحكٌم  1260

 طارق عبد الباقً محمد طلبة  1266

 عائشة احمد عبد هللا احمد  1266

 عبد الرحمن اٌمن ابو السعود صادق  1266
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  4 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 عبد هللا راوندي عبد هللا مصطفً  1261

 على مصطفً محمد محمد  1266

 عمرو قاسم عبدالوهاب قاسم عوض  1268

 عمرو محمد عٌد محمد فاٌد  1269

 فادي نعٌم كامل حنٌن  1282

 سماعٌل عبد المقصودفاطمه احمد ا  1281

 فاطمه احمد لطفى السٌد  1280

 فاطمه توبه شعبان محمد  1286

 فاطمه حماد غالب عبد السالم  1286

 فاطمه شعبان محمد سٌد  1286

 فاطمه عطوة محمد فرج  1281

 كرٌم محمد طه محمد عسل  1286

 دسوقً علً  محمد ابراهٌم  1288

 محمد حمدي صوفً السٌد  1289

 محمد رجب عبد السالم محمد  1292

 محمد سٌد عبد القوى سلٌم  1291

 محمد سٌد فتحى السٌد  1290

 محمد صالح عبد العظٌم عبد السالم  1296

 محمد طارق محمد عبد الحمٌد  1296

 قرنى عبد الفتاح رمضان الوزٌرمحمد   1296

 محمد محمود محمد محمود  1291

 محمد مصطفى محمد سعٌد  1296

 محمد ناصر على احمد  1298

 محمود سعد محمود حسن  1299

 محمود سٌد عبد الغنى خطٌب  1122

 محمود سٌد محمود عبد ربه  1121
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  5 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 فتحً محمود رمضان محمود  1120

 محمود ناجى محمد حمٌده  1126

 مروه نبٌل عبد المنعم عبد القوى  1126

 مصطفى اسماعٌل طه احمد  1126

 منار مختار عوٌس احمد  1121

 مهرائٌل صالح روبٌل مكسٌموس  1126

 ناهد صابر عبد العال صقر  1128

 ندي مجدي محمود محمد ابراهٌم  1129

 نعمه سعودى محمد ابو السعود  1112

 نهاد وائل محمد كمال الدٌن  1111

 نهلة حوٌحى عبد هللا احمد  1110

 نورهان رمضان على السٌد  1116

 نٌروز حسٌن عبد هللا محمود  1116

 هاجر رضا عٌد امٌن  1116

 هبه هللا ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم  1111

 هدى احمد عنانى احمد احمد  1116

 هدٌر محمد رمضان مجاهد  1118

 هشام ثروت انور محمود  1119

 هناء احمد احمد خضر  1102

 ٌاسمٌن محروس رمادي مرسى  1101

 قادر**احالم السٌد مرعى عبد ال  1100

 احمد جالل سعٌد عبد هللا مخٌمر**  1106

 احمد حمدى حامد عبد السمٌع  1106

 عبد ربه** احمد سٌد على  1106

 اسراء مصطفى خالد تحٌف  1101
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  6 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 اسماء عادل دٌهوم على  1106

 اسماعٌل عبد التواب اسماعٌل السٌد  1108

 مرسى** امانى محمد محمد  1109

 امٌره السٌد عبدالمنعم السٌد  1162

 انس محمد على محمود **  1161

 **ق سٌدٌاٌمان على توف  1160

 اٌه خالد سٌد هاشم  1166

 اٌه زغلول توفٌق عبد التواب  1166

 اٌه عبد العلٌم عوض منصور  1166

 اٌهاب سٌد عبد الحلٌم حسن  1161

 باسم مسعد اسماعٌل عثمان**  1166

 بهاء حماده محمد عبد هللا**  1168

 توفٌق منصور توفٌق لطفى  1169

 جهاد محمد قاسم عبد الحمٌد**  1162

 محمد عثمان** جومانه محمد سٌد  1161

 محمد عبد هللا** أحمدحسام   1160

 بد القادرحسام عبد القادر كٌالنً ع  1166

 خلود ضٌاء احمد عباس  1166

 خلود عرفات طه حسن  1166

 دعاء حماده محمد محمد**  1161

 رانٌا صالح عبد العظٌم على ابوالنور  1166

 رٌهام عادل محمد محمد  1168

 غرٌب شوقى احمدشروق   1169

 شهاب عبده محمد على عبد العزٌز**  1162

 عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد محمد  1161
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  7 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 عبد الرحمن أحمد موسى أحمد خلٌل**  1160

 عبد الرحمن سٌد احمد احمد  1166

 عبد الرحمن عبد السالم جنٌدى عبد القوى  1166

 عبد الرحمن لطفى حسنى محمد اسماعٌل  1166

 **عبد هللا سعد رمضان محمد  1161

 عبد هللا محمد عمر امٌن محمد علً قاسم  1166

 على محسن على على   1168

 عمرو صالح أحمد عبد المنعم**  1169

 عنود مصطفى ٌاسٌن محمد حسٌن  1112

 فادى موسى عطى مسعود  1111

 فاطمه على اسماعٌل على  1110

 لمٌاء محمود عبد البصٌر محمد**  1116

 مجدى الزٌن كامل الزٌن  1116

 محمد اسماعٌل محمود على  1116

 محمد جمال سعد محمد  1111

 محمد دسوقى عبد السالم منسى**  1116

 محمد روبى احمد على عاشور**  1118

 محمد سعٌد بكرى احمد   1119

 محمد صالح الدٌن حامد عبد السمٌع**  1162

 محمد عزت فرج عبد الغنً  1161

 محمد على سعداوى داود  1160

  محمد هشام محمد ابراهٌم  1166

 محمود الدسوقى طه محمود**  1166

 محمود حسن سٌد حسن عٌد**  1166

 محمود محمد خلٌل احمد  1161
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  8 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 مراد مروان ٌوسف مٌخائٌل  1166

 خمٌس رمضان** مروه جمال  1168

 مروه مجدى محمود حسٌن  1169

 مرٌم ٌونان حلمى زكى  1182

 مصطفى أحمد مصطفى معبد**  1181

 مصطفى توبه خلٌل حامد**  1180

 مصطفى محى الدٌن ابوالنور عبد العظٌم  1186

 هللا محمود قرنى ابراهٌم** همن  1186

 راهٌم محمد صالحمى السٌد اب  1186

 **عبد القوى نهى عبد السالم جنٌدى  1181

 هبه حسٌن عبد الجٌد حسٌن  1186

 وصفى عبد العزٌز دٌاب عبد العزٌز**  1188

 أحمد عماد الدٌن حسن مفتاح  1189

 أحمد ٌسن عبد هللا سلٌمان  1192

 بد الغفار عبد اللطٌفامنٌة حمدي ع  1191

 اٌه حسٌن سعٌد اسماعٌل  1190

 حنان سراج فتحً مهدي   1196

 رناد محمد فتحً احمد  1196

 سحر جمعة محمد عبد الرحمن   1196

 سمر سٌد عبد الحلٌم احمد  1191

 سمر عوض هللا عوض صادق  1196

 عبد الرحمن عادل محمد محمد  1198

 عبد الرحمن محمد السٌد جاد  1199

 محمد جابر احمد ابراهٌم  1022

 محمود بدوي محمد عبد العزٌز  1021
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  9 صفحة

رقم -
 االســـــــــــــــــــم  الجلوس

 هاجر محمد مختار محمود  1020

 هدٌه عبد العلٌم رمضان مرسً  1026

 وفاء معبد عبد الفتاح علً  1026

 ٌاسمٌن صابر محمد محمد  1026

 


