
 
 
 

     ــــيومالفــ جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

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

 ام المجموعـة األولـــىالثالثة انتظـــــكشـــــف أعمــال السنة لطــالب الفرقــة 
 اإلتصال في الخدمة االجتماعيةمادة 

 )مستجدون( 8102/8102للعـــــــام الجـــامــعي 
 الطالب المستجدون    
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 االســــــــــــــــــم المسلسل
 الدرجة باألرقام

 ـاتـــــمالحظ الدرجة بالحروف
 غياب بحث

امتحان 
نصف 
 الفصل

 المجموع

  إثنين وعشرين 88 5 2 2 احمد ابراهيم خليل عبد الرازق  0

  واحد وعشرين 80 4 2 2 احمد اسامه عبد العظيم خليل  8

  عشرين درجة 81 5 7 2 احمد الجارحى السيد غريب  3

  ستة عشر درجة 06 غ 7 2 احمد الحسن عبد العال حسن جوده  4

  ستة وعشرين درجة 86 7 01 2 احمد امين محمد عبد العال  5

  صـــــفــــر صفر غ غ غ احمد جمال عويس تمام   6

  إثنين وعشرين 88 6 2 2 احمد حسن صابر عبد الرحمن  7

  شرينأربعة وع 84 7 2 2 احمد حسن محمود حسن  2

  إثنين وعشرين 88 6 7 2 احمد حسنى عبد السالم عيد  2

  إثنى عشر درجة 08 غ 7 5 احمد حسنى محمد بهاء الدين   01

  ثمانية عشر درجة 02 3 7 2 احمد حمدى السيد احمد  00

  تسعة عشر درجة 02 4 7 2 احمد روبى رشاد زيان  08

  عشرين درجة 81 غ 01 01 احمد سعد عبد الرحمن مرسي  03

  تسعة عشر درجة 02 5 7 7 احمد سعداوى عفيفى سعداوى  04

  عشرين درجة 81 4 2 7 احمد سميح متولى زين العابدين   05

  خمسة عشر درجة 05 3 6 6 احمد سيد احمد عبد المجيد  06

  عشرة درجات فقط 01 3 7 غ احمد صالح الدين عبد المنعم احمد عبد الحكم  07

  تسعة درجات فقط 2 غ 2 غ احمد طه صادق عبد الحليم  02

  تسعة عشر درجة 02 2 6 5 احمد عبد هللا عيسى بريك  02

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 احمد عبد المجيد رمضان عبد المجيد  81

  ثالثة عشر درجة 03 6 7 غ احمد عمر الخطاب معوض موسى  80

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 احمد مبارك محمد صميده  88

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 احمد محمد احمد عبد التواب  83

  إحدى عشر درجة فقط 00 4 7 غ احمد محمد مصطفى محمد مزورى  84
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 شئون طــــــــــالب إدارة 
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 االســــــــــــــــــم المسلسل
 الدرجة باألرقام

 ـاتـــــمالحظ الدرجة بالحروف
 غياب بحث

امتحان 
نصف 
 الفصل

 المجموع

  تسعة عشر درجة 02 8 2 2 احمد محمود احمد محمد سلطان  85

  ثالثة وعشرين 83 4 01 2 احمد محمود حامد ابو بكر  86

  واحد وعشرين 80 8 01 2 احمد محمود عبد هللا عبد القادر  87

  واحد وعشرين 80 4 2 2 تواب عبد العالاحمد مصطفى عبد ال  82

  إثنين وعشرين 88 3 01 2 احمد مصطفى عبد الغنى عبد الحميد  82

  سبعة عشر درجة 07 8 7 2 احمد يوسف يوسف حزين  31

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اسامه خالد رجب عوض  30

  عشرين درجة 81 3 2 2 اسامه عادل مأمون محمود  38

  ستة عشر درجة 06 8 2 6 يزاسامه محمد عبد هللا عز  33

  أربعة وعشرين 84 01 6 2 اسامه محمد على ميهوب  34

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اسراء احمد فتحى محمود  35

  ستة وعشرين 86 7 01 2 اسراء اسماعيل ربيع قاسم  36

  أربعة وعشرين 84 6 2 2 اسراء اشرف عبد التواب عبد الحليم  37

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 اسراء جمال قرنى عبد الوهاب  32

  واحد وعشرين 80 3 2 2 اسراء جمعه محمد عثمان  32

  ثالثة وعشرين 83 5 2 2 اسراء حمدى امين بركات  41

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 اسراء خالد هليل بيومى  40

  إثنين وعشرين 88 3 2 01 اسراء سامى رمضان ابراهيم عريفه  48

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 اسراء سمير جبريل فهمى  43

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اسراء شعبان سعد احمد  44

  عشرين درجة 81 6 6 2 اسراء عبد السميع عبد الرحمن عبد السميع  45

  إثنين وعشرين  88 4 01 2 اسراء عمر طه احمد  46

  ثمانية عشر درجة 02 3 2 7 اسراء محمد الشاذلى احمد  47

  انية وعشرينثم 82 2 01 01 اسراء محمد سيد امين  42
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 االســــــــــــــــــم المسلسل
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  إثنين وعشرين 88 5 01 7 اسراء محمد صالح شرفه  42

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 اسراء محمد عبد ربه عبد المقصود  51

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 اسراء محمد محمد اسماعيل  50

  أربعة وعشرين 84 6 01 2 اسراء مسعود مهدى يونس  58

  عشرينثالثة و 83 4 01 2 اسراء مصطفى ربيع محمد  53

  خمسة وعشرين 85 2 2 2 اسراء مكرم عبد المعز ابراهيم  54

  أربعة وعشرين 84 6 01 2 اسالم ابراهيم دياب عبد السميع  55

  إثنين وعشرين 88 8 01 01 اسالم اشرف على مصطفى  56

  ثمانية عشر درجة 02 غ 01 2 اسالم انور ربيع علوانى  57

  عشرينتسعة و 82 2 01 01 اسالم رمضان احمد على  52

  أربعة وعشرين 84 7 2 2 اسالم عبد هللا على امين  52

  صـــــــفــــــر صفر غ غ غ اسالم مجدى احمد عبد الحميد  61

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 اسالم محمد السيد راغب  60

  خمسة وعشرين 85 2 01 7 اسماء احمد ناجى عبد الرحمن  68

  واحد وعشرين 80 8 01 2 اسماء السيد اسماعيل عبد السالم  63

  واحد وعشرين 80 3 01 2 اسماء حسن عبد الرحمن حسن  64

  واحد وعشرين 80 8 01 2 اسماء رافت فايد محمد  65

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اسماء رمضان ربيع احمد  66

  ثمانية وعشرين 82 2 01 01 اسماء زايد محمود زايد  67

  خمسة وعشرين 85 2 7 2 اسماء سامى جمعه والى  62

  ثمانية عشر درجة 02 3 7 2 ماء سيد ايوب كامل محمداس  62

  إثنين وعشرين 88 3 01 2 اسماء عويس صبره على  71

  صـــــــــفــــر صفر غ غ غ اسماء محمود عوض عوض هللا  70

  ثمانية عشر درجة  02 3 7 2 اشرف ايهاب محمد انور ربيع الفخرانى  78
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  وعشرين ثمانية 82 2 01 2 اشرف عادل فتحى عطا هللا  73

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 االء رمضان عبد العزيز غانم  74

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 االء سعد احمد عبد القادر  75

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 االء محمد السعيد توفيق  76

  ستة وعشرين 86 2 2 2 االء محمود على احمد يوسف  77

  ينثالثة وعشر 83 5 2 2 الشيماء جمال فرج هللا على  72

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 الشيماء مصطفى فتح الباب محمود فتح الباب  72

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 امال عيسى عزمى سليم  21

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 امانى السيد محمد جودة  20

  ستة وعشرين 86 7 01 2 امل هاشم محمد مصطفى عبد المجيد  28

  أربعة وعشرين 84 6 2 2 امنيه احمد محمد ابو اليزيد  23

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 امنيه عادل رجب عبد العاطى  24

  أربعة وعشرين 84 5 2 01 امنيه محمد ربيع محمد كمال  25

  أربعة وعشرين 84 2 2 7 امير محسن عبد العزيز احمد  26

  عشرين درجة 81 3 01 7 اميره احمد ربيع عبد الجواد  27

  واحد وعشرين 80 5 2 2 اميره احمد عبد العزيز محمد  22

  ثالثة وعشرين 83 5 2 2 اميره جمال محمد عبد التواب  22

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اميره سامح محمد رجب  21

  ستة وعشرين 86 7 01 2 اميره عادل محمود يعقوب  20

  ستة وعشرين  86 2 2 2 اميره فايز السيد سليمان  28

  ثالثة وعشرين 83 5 2 01 اميره محمد فوزى خليل  23

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اميره محمود توفيق محمد  24

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 اميمه خالد الصوفى اسماعيل  25

  ستة وعشرين 86 6 01 01 امينه عادل احمد عبد العظيم  26
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  ستة عشر درجة 06 6 01 غ انجى اسامه محمد احمد شرابى  27

  وعشرين تسعة 82 2 01 01 انغام محمد عبد الوكيل عبد الكريم  22

  عشرين درجة 81 0 01 2 ايمان ابراهيم على سالم  22

  إثنين وعشرين  88 5 2 2 ايمان حسين محمد حسين  011

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ايمان خالد الصوفى اسماعيل  010

  واحد وعشرين 80 4 2 2 ايمان سيد صوفى محمود  018

  ينواحد وعشر 80 3 2 01 ايمان فتحى عبد الخالق حسانين محفوظ  013

  تسعة عشر درجة 02 8 2 2 ايمان محمد خليل عبد الرحمن  014

  واحد وعشرين 80 4 2 2 ايه ابراهيم مصطفى عبد الرازق  015

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 ايه السيد محمود احمد الشنبارى  016

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ايه بدوى ايوب على  017

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 ايه جمال سالم عثمان  012

  تسعة عشر درجة 02 5 6 2 ايه حسين حسن زايد  012

  تسعة عشر درجة 02 4 7 2 ايه دسوقى ابراهيم حسن  001

  ثمانية وعشرين 82 2 01 01 ايه ربيع السيد هوارى  000

  عشرين درجة 81 0 01 2 ايه ربيع عبد الال محمد  008

  ثالثة وعشرين  83 5 01 2 ايه رمضان كامل شعبان  003

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 ايه شعبان اسحق عجمى  004

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ايه شعبان محمد امين ابراهيم  005

  ثالثة وعشرين 83 3 01 01 ايه عبد التواب ربيع عبد المجيد  006

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ايه عبد النبى يوسف احمد  007

  أربعة وعشرين 84 5 2 01 ايه عشرى رجب محمد  002

  ستة وعشرين 86 6 01 01 ايه على محمد محمد حسن  002

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ايه عمر عبد العزيز السيد  081
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  عشرين درجة 81 4 01 6 ايه عمر محمد احمد  080

  ثمانية عشر درجة 02 3 01 5 ايه قرنى عطيه السيد  088

  إثنى عشر درجة 08 5 7 غ ايه كمال مصطفى صوفى عبد العظيم  083

  ثمانية وعشرين 82 2 2 01 ايه محمد غندور اسماعيل  084

  ستة وعشرين 86 6 01 01 ايه مصطفى كيالنى محمد  085

   82 2 01 2 ايه ناصر محمد محمود  086

   82 2 01 01 ايه ياسر محمود بيكير  087

   84 4 01 01 بسمة عبد العزيز عيسى عبد القادر  082

   82 2 01 01 بسمه منصور احمد منصور  082

   84 4 01 01 بالل حماد سالم عطيه  031

   صفر غ غ غ ر عادل صموئيل تادرسبيت  030

   06 0 7 2 بيتر فيليب صدقى فام  038

   81 5 7 2 تقى خالد جمعه حافظ احمد  033

   88 3 01 2 توماس عادل ثابت عازر  034

   80 8 01 2 جهاد ابراهيم مصطفى العبد  035

   88 4 01 2 جهاد ايمن شعيب لطيف  036

   86 7 2 01 جهاد جداوى عبد الفتاح جداوى  037

   86 7 01 2 اد جمعه صابر عبد المجيدجه  032

   02 0 2 2 جهاد حسن عبد العزيز ابراهيم  032

   82 2 01 01 جهاد حسين عنبر عبد الجواد  041

   82 2 01 2 جهاد عادل عبد الرحمن محمد سالم  040

   83 4 01 2 جهاد على رجب مرجاوى  048

   87 7 01 01 جهاد عماد على محمد  043

   86 7 2 01 جهاد فتحى محمد احمد  044
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   87 7 01 01 جهاد فؤاد محمد محمود الشيخ  045

   87 7 01 01 جهاد محمد عدلى عبد المجيد  046

   02 3 2 2 حسام احمد محمد عبد الجواد  047

   00 3 3 5 حسام جمعه كمال محمد  042

   06 7 2 غ حسام رجب حميده على  042

   86 2 01 7 حسام شحاته مغربى حسين  051

   5 5 غ غ حسناء احمد دريس صايم  050

   84 6 01 2 حسناء مجدى عبد الحميد صادق  058

   88 3 2 01 حسين شعبان سالم فتح الباب  053

   85 5 01 01 حنان حمدى محمد سعيد سعد  054

   03 3 4 6 حنان عبد القوى عبد الستار حامد  055

   88 3 01 2 حنين عثمان محمد عثمان  056

   82 2 01 01 داليا احمد عبد الهادى احمد  057

   83 5 2 2 يا محمود يوسف جمعهدال  052

   80 6 2 7 دعاء احمد فاروق محمد محمود  052

   82 2 01 01 دعاء احمد مناع مرسى  061

   82 2 01 01 دعاء سيد على محمود حسين  060

   82 2 01 01 دعاء شعبان عبد الغنى عبد الرحمن  068

   85 5 01 01 دعاء محمد رمضان عبد المجيد  063

   82 2 01 01 لحليمدعاء محمد عرابى عبد ا  064

   88 4 01 2 دعاء محمد على مصطفى  065

   88 4 2 01 دعاء مصطفى درويش احمد محمد  066

   02 0 2 01 دميانه ماجد يوسف تادرس  067

   82 2 01 01 دميانه ماهر عطيه عبد المسيح  062



 
 
 

     ــــيومالفــ جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

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

 ام المجموعـة األولـــىالثالثة انتظـــــكشـــــف أعمــال السنة لطــالب الفرقــة 
 اإلتصال في الخدمة االجتماعيةمادة 

 )مستجدون( 8102/8102للعـــــــام الجـــامــعي 
 الطالب المستجدون    
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 االســــــــــــــــــم المسلسل
 الدرجة باألرقام

 ـاتـــــمالحظ الدرجة بالحروف
 غياب بحث

امتحان 
نصف 
 الفصل

 المجموع

   82 2 01 01 دنيا محمد عويس مصطفى على  062

   82 2 01 01 دينا اشرف على عبد هللا  071

   87 7 01 01 نا فرج احمد سعيددي  070

   84 4 01 01 دينا محمود فوزى عبد الباقى  078

   82 2 01 2 دينا مختار ابراهيم عبد الرحمن  073

   83 3 01 01 دينا ناصر حسن عبد ربه  074

   85 5 01 01 راندا صابر السيد جاد  075

   85 6 01 2 رانيا السيد عيسى قطب حسانين   076

   87 2 01 2 صطفىرانيا عبد اللطيف سيد م  077

   86 6 01 01 رانيا محمد عبد المعز عبد القادر  072

   82 2 01 01 رانيا مصطفى كامل رياض  072

   85 6 01 2 رانيا هشام السيد مصطفى  021

   81 4 2 2 رجب جمال احمد عبد السالم  020

   02 3 2 6 رحاب جميل قرنى عويس  028

   82 2 01 01 رحاب على عبد الباقى عبد الرحمن  023

   84 6 01 2 رحاب محروس جبالى امين  024

   82 2 01 2 رحاب ناصر درويش ميزار  025

   85 7 2 2 رحمه قرنى احمد عبد المحسن  026

   81 5 2 7 رشا انور خليفه محمود  027

   07 غ 2 2 رشا عامر رشاد عبد التواب  022

   84 7 2 2 رضا احمد عطيه عبد المولى  022

   82 2 01 01 رضا حجاج كامل عبد الواحد  021

   85 2 2 2 رضا عيد اسماعيل عبد الرحمن  020

   83 5 01 2 رضوى عزت محمد عثمان  028



 
 
 

     ــــيومالفــ جامـــعة      
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   81 3 2 2 رغده احمد نايل محمود  023

   82 2 01 2 رغده عبد المحسن بكرى عبد القادر  024

   87 2 01 2 رقيه احمد محمد سالم  025

   88 4 01 2 رومانى حنا ثابت حنا  026

   82 2 01 01 مرويدا رمضان عيد محمود ابراهي  027

   82 2 01 01 ريم على محمود على عباس  022

   82 2 01 01 ريهام رمضان محمود عبد العال  022

   87 2 2 01 ريهام سيد محمود على  811

   84 5 01 2 ريهام محمود رشاد ابراهيم  810

   82 2 01 01 زهراء مصطفى محمد محمد  818

   87 7 01 01 زينب حسين عبد هللا عبد المحسن  813

   80 8 2 01 ب صالح محمود ظايطزين  814

   84 4 01 01 زينب محمد نجيب على عبد العزيز  815

   82 2 01 01 ساره ابراهيم على السيد  816

   04 غ 6 2 ساره السيد قرنى عبد هللا  817

   88 5 2 2 ساره بدوى عشرى شعبان  812

   88 3 01 2 ساره عاطف نجيب معوض ابراهيم  812

   82 2 01 01 ساره عمر مصطفى حسن  801

   81 3 2 2 ساره محمد عبد اللطيف محمود  800

   82 2 01 01 سالى حسن سيد عبد الغنى  808

   84 7 2 2 ساندى رفعت شفيق جرجس  803

   81 4 2 7 سحر احمد عوض عبد الحميد  804

   83 4 01 2 سحر ربيع محمد ابوزيد  805

   81 3 01 7 سحر محمد مصطفى جمعه  806



 
 
 

     ــــيومالفــ جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   
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   83 4 01 2 سحر محمود عبد هللا على مخيمر  807

   85 6 01 2 سلوى محمد عبد المجيد ابو زيد  802

   82 2 01 01 سلوى محمود عثمان محمد  802

   82 2 01 01 سماح محمد عبد الدايم عويس  881

   84 5 2 01 سمر ابراهيم العاصى عبد الغنى  880

   85 5 01 01 سمر عمرالعادل محمد على  888

   82 2 01 01 سمر وليد سعد محمد سعد  883

   87 2 2 01 احمد عبد الرؤف عمرسميه   884

   86 6 01 01 سميه بكرى احمد محمد  885

   82 2 01 01 سندس احمد محمود احمد الجبالى  886

   86 6 01 01 سندس مصطفى سعد حسن  887

   84 5 2 01 سوزان عادل احمد محب سليط  882

   82 2 01 01 سوسن احمد محمد محمد  882
 


