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 اسم الطالب م

 احمد اسماعيل محمود على**  1007

 احمد اشرف احمد بكر مرزوق**  1007

 احمد جمال على جاب هللا**  1007

 احمد حماده حامد عبد الرحمن  1007

 على احمد رجب قرني  1007

 احمد رفعت سعيد اسماعيل سليمان  1007

 احمد سامى محمد محمود**  1001

 احمد شريف محمود محمد**  1007

 احمد عادل سيد محمود**  1007

احمد عبد اللطيف عبد الفتاح   1070
 قناوى**

 احمد عشرى محمود فرج  1077

 احمد على فتحى محمود ابراهيم**  1077

 محسن احمد على** احمد  1077

 احمد محمد احمد احمد**  1077

 احمد محمد عبد الفتاح سالم**  1077

 احمد محمد عبد هللا سعيد**  1077

 احمد يونس جابر محمد**  1071

 ادهم رمضان محمود عبد الباقى**  1077

 اسراء اشرف عبد الرازق ابواليزيد  1077

 حمد**اسراء عبد الستار امين ا  1070

 اسالم احمد احمد سعد**  1077

 اسالم عبد الحكيم على عزيز  1077

 اسالم محمد حسين أحمد**  1077

 اسالم محمد نبوى احمد رسالن**  1077

 اسماء جمعه أحمد عبد الفتاح**  1077

 اسماء عادل فؤاد على  1077

 اميره حسن عبد الحميد عبد اللطيف  1071

 خالد حامد عطيه** اميره  1077

 اميره سيف النصر حسين سعيد  1077

 اميره محمد سيد محمد**  1070

 امين رجب شعبان عبد هللا  1077
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 ايمان حسن عيد عبد المعطى  1077

 ايه رمضان عطيه محمد قضب  1077

 ايه على مسعد جاب هللا  1077

 ايه محمد صاوى موسى  1077

 ميع على عبد السميعبدوى عبد الس  1077

 بسمه مصطفى عبد المعطي مهلهل  1071

 حاتم محمد شاكر عبد الجواد  1077

 حسام حسن توفيق صابر  1077

 حسناء شعبان على فرجانى**  1070

 حسناء مصطفى أحمد السيد  1077

 خالد محمود احمد على**  1077

 داليا طارق محمد عبد الحفيظ  1077

 ليا عبد التواب كامل محمددا  1077

 دعاء قدرى مصطفى عبد الحميد  1077

 دينا ناصر احمد احمد  1077

 رانيا مختار السيد محمد  1071

 ربيع فتحى حلمى محمود**  1077

 رحاب سيف النصر لطفى عبد السالم  1077

 رحاب محمد عبد هللا محمد حسن**  1070

 المقصود رحمه ابوزيد محمد عبد   1077

 زينب نصر فهمى نصر  1077

 سامى عبد العظيم زكى محمد  1077

 سحر محمد دسوقي علي  1077

 سماح محمد عبد الرؤف عويس**  1077

 سمر عبد المحسن كامل معتوق  1077

 سهر عبد الرحمن سعيد قطب **  1071

 سهيلة محمد عبد الوهاب ابراهيم  1077

 سيد جادشروق على ال  1077

 شريف نادى فتحى ايوب الشريف**  1070

 شعبان ممدوح فهيم امين**  1077

 شيماء صالح سعيد محمد الحنفى  1077

 شيماء محمد اسماعيل احمد  1077

 طارق مصطفى على عبد العزيز**  1077

 عبد الرحمن حمدى محمد محمد  1077



 
    
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

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

                                              الثالثـــة انتســــــــاب الفرقـــةطــالب جلوس ارقام   
  0281/0281للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي               

3 

 عبد الرحمن سيد محمود احمد  1077

عبد الرحمن على عبد السميع   1071
 محمد**

 عبد الرحمن محمد رشاد صابر**  1077

 عبد الرحمن محمد يوسف يوسف**  1077

 عالم رمضان محمد عالم**   1010

 على سيد محمود سيد  1017

على عبد الظاهر عبد المجيد   1017
 جنيدى**

عماد محمد عبد الرحمن عبد   1017
 **الرازق

 عمر السيد على أحمد**  1017

 عمر خالد منصور بغيض**  1017

عمرو ابوسريع رمضان ابوسريع   1017
 محمد**

عمرو مصطفى عشرى حسن   1011
 محمد**

 فاطمه سيد شحات وهيب**  1017

 فرحات سلطان ابراهيم فرج**  1017

 قدرى جمعه هاشم احمد**  1070

 ينكرستينا اشعيا صموئيل بنيام  1077

 كيرلس كامل لبيب كامل عبدالملك  1077

 مؤمن محمد عبد الرحمن قطب**  1077

 مؤمن مصطفى قرنى صديق**  1077

 مادونا ماجد ماهر عزيز  1077

 محمد احمد عجمى محمود  1077

 محمد احمد على محمد  1071

 محمد اشرف عبد الحميد محمد**  1077

 اسماعيل** محمد أمير محمد ربيع  1077

 محمد حسين رجب عبد هللا**  1070

 محمد حماده فؤاد بحيرى  1077

 محمد حمدى احمد محمد  1077

 محمد خيرى أحمد صالح**  1077

 محمد سيد عوض موسى**  1077

 محمد عاصم أحمد عامر**  1077
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 محمد عبد الرازق مصطفى كامل  1077

ريم عبد محمد عبد الستار عبد الك  1071
 الباقى**

 محمد عدلي محمود ابو سريع  1077

 محمد عالء نور شعبان   1077

 محمد فهيم محمد ابراهيم**  1700

 محمد محمد عبد المولى عبد ربه**  1707

 محمد محمود عبد الهادى محمود**  1707

 محمد محمود محمد محمود **  1707

 *محمد منصور ابو السعود عيد*  1707

 محمود جمعه على عبد الجواد**  1707

 محمود حسن عبد العظيم متولى**  1707

 محمود سعيد روبى عبد المجيد  1701

 محمود عطيه صابر ابو جليل**  1707

 محمود نادى محمد السيد حسن**  1707

 مختار عويس قاسم محمد  1770

 مصطفى محمود أحمد ذكى**  1777

 حمود بكرى محمود**مصطفى م  1777

 منار سيد عبد الفتاح عبد الباقى  1777

 منار مدحت السعيد محمود**  1777

 منه هللا عاطف عايد عثمان**  1777

 مهند احمد عبد المجيد السيد**  1777

 مونيكا عادل حكيم بباوى**  1771

 مى امام حسن مجاهد  1777

 صابر حسن مى عاطف  1777

 مى محمد على صابر  1770

 ندى تامر عبد القادر محمود  1777

 نورا ناصر محمد محمد سليمان  1777

 هانى شعبان محمد محمود**  1777

 هبه رمضان احمد محمود**  1777

 هدى حسين عطيه جمعه**  1777

 هدير شعبان عبد الرحمن محمد  1777

 حمد**هدير فتحى محمود م  1771

 هشام محمد سيد محمد حسن   1777
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 هند لطفي ابراهيم السيد  1777

 وائل محمد عبد الفتاح على**  1770

 وسام جمال حسب هللا حسن  1777

 وليد محمد عبد الفتاح على**  1777

 ياسر احمد محمد على  1777

 ياسمين محمد سكران محمد**  1777

 د يوسف يوسف احمد محمد فؤا  1777

 يوسف بشرى يوسف سليمان  1777

يوسف رمضان عبد المرتضى   1771
 محمد**

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ايمان ربيع محمد حسن  1777

 باسم حازم فاروق عبد الرحمن  1777

 هاد رجب روبى محمدج  1770

 رمضان طه قطب عبدهللا  1777

 زينب مصطفى على محمد  1777

 عبدهللا جمعه عبدهللا  1777

 على عصام الدين محمد سيد  1777

 كريم محمد كمال كامل  1777

 ماهيتاب جمال محمد محمود  1777

 مايسة سيد محمد عبد العليم   1771

 ى محمد جمال محمد عل  1777

 محمد حميدو محجوب محمود  1777

 محمد خلف عبد القادر جاد الحق  1770

 محمد شوقى محمد صالح  1777

 محمد مجدى سنجق على   1777

 محمد مجدى على عبد اإلله  1777

 محمد محمود محمد نادى الغمرى  1777
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 محمود جمال صالح أحمد  1777

 ىمحمود عز الدين عباس مصطف  1777

 مصطفى كمال الدين محمد قدرى  1771

 رقم الجلوس
 االســـــــــــــــــــم

 الظاهرمى حمدى خلف عبد   1777

 ميساء رمضان ربيع على   1777

 نورا حسين على محمد  1770

 هاجر أحمد شوقى أحمد  1777

 هشام معوض فولى معوض  1777

 وردة السيد محمد أحمد  1777

 ياسر على مهدى طلبه  1777

 االء وهبه طه على   1777

 سهام حسن سيد عبد العزيز   1777

 محمد على مهنى محمد  1771

 مصطفىمحمد لطفى محمد   1777

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 مد معبداحمد فاروق عبد العظيم اح  1777

 بسمة جمال عبد السالم الدعوش  1710

 عبد الرحمن نجاح عبد المنجى ابراهيم  1717

 محمد صالح أحمد عبد العزيز  1717

 وليد ابراهيم سالم على  1717

 محمد مصطفى عبد الرحمن محمود  1717


