
 
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

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

 ام المجموعـة الثانيـــةالثالثة انتظـــــكشـــــف أعمــال السنة لطــالب الفرقــة 
 اإلتصال في الخدمة اإلجتماعيةمادة 

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

 ـاتـــــمالحظ الدرجة بالحروف
 غياب بحث

امتحان 
نصف 
 الفصل

 المجموع

  ثمانية عشر درجة 02 6 5 7 عماد الدين محمد عبد القوى هشادي  032

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 شاهندا عماد محمد ميزار عبد العزيز  032

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ال عبدالجليل خضيرشاهندا نبيل عبدالع  030

  خمسة وعشرين 85 2 2 2 شروق رجب فتحى عبد الستار  033

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 شروق سيد محمد عبد الجواد  032

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 شروق عارف طه عبد الحافظ يونس  032

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 شروق محمد فاروق احمد  032

  ثالثة وعشرين 82 6 2 2 شاكر ابوبكر شريف حمدى  032

  إثنين وعشرين 88 2 01 2 شرين اشرف يوسف محمد  032

  خمسة عشر درجة 05 غ 6 2 شهيره جالل سيد احمد  032

  أربعة وعشرين 84 2 2 7 شيماء ربيع سليمان حمد  022

  إثنين وعشرين 88 8 01 01 شيماء سلطان وصفي امين  022

  أربعة وعشرين 84 2 2 2 شيماء شعبان على فرجانى  020

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 شيماء عبد التواب االعرج عوض  023

  عشرين درجة 81 2 2 2 شيماء عبد الناصر سليمان عماره  022

  عشرين درجة 81 غ 01 01 شيماء عيد حسن عيد  022

  واحد وعشرين 80 5 01 6 شيماء منتصر امين محمد  022

  ة وعشرينثالث 82 6 01 7 صباح السيد عبد الحليم جوده  022

  ستة وعشرين 86 2 01 2 صفاء حسنين محمد نصر  022

  عشرين درجة 81 7 5 2 صفاء حمدى ابراهيم الدسوقى محمود نصر  022

  سبعة وعشرين 87 2 2 01 صفاء صالح حمدى محمد  022

  صــــفــــر صفر غ غ غ صفاء نادى محمد امام  022

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 ضحى محمود حسن محمد محمد  020

  صـــــــفــــــر صفر غ غ غ ارق مصطفى على حسنط  023
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  سبعة عشر درجة 07 2 5 2 طاهر يحيى عبد التواب على  022

  ثمانية عشر درجة  02 4 7 7 عبد الرحمن جابر سليمان علوانى  022

  عشرين درجة 81 6 7 7 عبد هللا ثابت مهنى مخيمر  022

  واحد وعشرين 80 4 2 2 عبد هللا محمد جمعه محمد  022

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ير سالم عيد خالفعب  022

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 عبير عاشور عيد كامل  022

  ثمانية وعشرين 82 2 01 01 عزه عبد الحليم عبد السيد صديق  022

  ثالثة وعشرين 82 6 2 2 عزه عشرى محمود محمد  022

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 عال الساعدى سعداوى على  020

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 لروبى بدوىعال حماده على ا  023

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 عال رمضان عبد الباقى عبد السالم  022

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 عال كمال رمضان السيد  022

  سبعة عشر درجة 07 2 2 غ على جمال الدين عبد العزيز سعيد روبى  022

  إثنين وعشرين 88 4 2 2 على سيد فتحى سعيد ابو حامد  022

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 علياء جمال محمد على جاد  022

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 علياء كمال عبد النبى عبد الرحمن  022

  أربعة عشر درجة 04 6 2 غ عماد الدين خالد شحاته موسى  022

  ستة عشر درجة 06 صفر 2 2 عماد محمد حمدى الصافى عبد الجواد  022

  سبعة عشر درجة 07 2 2 غ عمرو رمضان عبد الظاهر فرج  020

  واحد وعشرين 80 4 01 7 عمرو محمد سعد احمد  023

  واحد وعشرين 80 7 2 6 غاده رجب فتحى احمد  022

  إثنين وعشرين 88 4 2 2 غاده عبد النبى عبد العاطى عبد المجيد  022

  ثالثة وعشرين 82 4 2 01 غاده محمد عبد هللا عبد العليم  022

  خمسة وعشرين 85 7 01 2 غاده هانى محمد عبد العاطى  022
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  أربعة وعشرين 84 5 01 2 فادى فريد عطا هللا رميس جاد  022

  خمسة عشر درجة 05 2 5 7 فادى نزيه يوسف منصور  022

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 فاطمه الزهراء احمد محمد عبد الوهاب  022

  واحد وعشرين 80 8 01 2 فاطمه حسين حميده عبد الغنى  022

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 فاطمه صالح عطيه ابو سيف  020

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 فاطمه طارق زينهم محمود  023

  ثالثة وعشرين 82 5 01 2 فريده اسامه محمد محمد  022

  أربعة وعشرين 84 4 01 01 قوت القلوب فتحى احمد رشوان  022

  واحد وعشرين 80 0 01 01 كارولين نجيب اسعد وهبه  022

  ثمانية وعشرين 82 2 2 01 كيرلس عادل عبد هللا سليمان  022

  ثمانية عشر درجة 02 8 2 7 ليلى محمد سيد غانم  022

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 مارفى هانى ثابت توفيق غبلاير  022

  واحد وعشرين 80 2 01 2 مارلين ابادير ناروز ابادير  022

  صــــــفــــــر صفر غ غ غ محمد خيرى على عبد الفتاح  022

  أربعة وعشرين 84 7 01 7 يدمحمد ربيع محمود عبد الحم  020

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 محمد شعبان محمود ميهوب  023

  عشرين درجة 81 2 01 7 محمد صبرى بشير هاشم  022

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 محمد صالح محمد ابو بكر   022

  أربعة وعشرين 84 6 2 2 محمد عبد التواب عويس على  022

  واحد وعشرين 80 8 01 2 محمد عبد هللا عطيه حسين   022

  عشرة درجات 01 6 4 غ محمد عبده رشاد عبده  022

  ثمانية وعشرين 82 2 01 01 محمد عالء الدين محمد صاوى عبد الجواد  022

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 محمد على ربيع عبد العظيم  322

  ستة وعشرين 86 7 2 01 محمد على محمد مخلوف  322
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  ين درجةعشر 81 5 01 5 محمد كمال حامد عبد الغنى  320

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 محمد محمود السيد عبد الحليم  323

  واحد وعشرين 80 2 01 2 محمد محمود سيد عبد الهادى  322

  ستة عشر درجة 06 2 6 7 محمد محمود على محمد  322

  خمسة عشر درجة 05 8 7 6 محمد مؤمن عبد العزيز على ميهوب  322

  ستة وعشرين 86 7 01 2 محمد نادى محمد محمود ابوطالب  322

  أربعة وعشرين 84 6 01 2 محمود احمد حامد على  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 محمود حجاج محمود عبد الوهاب  322

  تسعة وعشرين 82 01 2 01 محمود سالم سالمه سالم  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 محمود عاطف عبد التواب احمد  322

  وعشرين إثنين 88 4 01 2 محمود عبد ربه طه ابو سيف  320

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 محمود على على عبد الباقى  323

  إثنين وعشرين 88 5 7 01 محمود عيد عبد التواب احمد العبد  322

  ثالثة وعشرين 82 4 2 01 محمود ناصر رجب ظايط  322

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 مديحه محمد محروس عثمان  322

  واحد وعشرين 80 7 7 7 مروه علي عبد الحفيظ عبد المنطلب  322

  تسعة عشر درجة 02 0 2 2 مروه محمد فرج محمود  322

  ستة وعشرين 86 6 01 01 مريم ابو بكر متولى محمد  322

  ثالثة وعشرين 82 2 01 01 مريم مالك سليم نصيف  302

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 مشاعل شعبان عبد القوى احمد  302

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 مشيره مصطفى محمود محمد  300

  واحد وعشرين 80 4 01 7 مصطفى شعبان عبد الغنى سيد  303

  صــــــفـــــر صفر غ غ غ مصطفى محمود ابراهيم عبد الغنى  302

  ستة وعشرين 86 7 01 2 مالك عاطف كمال غبور وهبه  302
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  تسعة وعشرين 82 2 01 01 منار رمضان محمود زيدان  302

  ثالثة وعشرين 82 2 01 01 منار طارق احمد كامل  302

  واحد وعشرين 80 2 01 2 منار عطوه محمد على  302

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 منه هللا احمد محمود على  302

  ستة وعشرين 86 6 01 01 منه هللا محمد سيد رجب  332

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 منه هللا محمود ابوزيد ابوالسعود  332

  ثمانية عشر درجة 02 4 2 6 منه هللا مصطفى فاروق رمضان  330

  صــــــفـــــر صفر غ غ غ ى حسن عبد السالم احمدمن  333

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 منى حمدى احمد اسماعيل  332

  إثنين وعشرين 88 5 01 7 منى حمزه اسماعيل على ابراهيم  332

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 منيره عبد الحميد احمد عبد الواحد  332

  ينخمسة وعشر 85 5 01 01 مها احمد عبد هللا محمود  332

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 مها رمضان محمود فرج هللا عبد الفتاح  332

  ثمانية عشر درجة 02 صفر 2 2 مها ممدوح محمد احمد  332

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 مونيكا موسى راغب عيسى سليمان  322

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 مى اشرف حسين عبد الوهاب  322

  ثالثة وعشرين 82 5 01 2 مى عز الدين على طه  320

  ثمانية عشر درجة 02 2 2 7 مى عويس محمد عبد هللا  323

  تسعة وعشرين 82 01 2 01 مى مصطفى عبد الفتاح على  322

  خمسة عشر درجة 05 2 2 4 مياده امام احمد محمد السيد  322

  إثنين وعشرين 88 8 01 01 ميرا ماهر حنا بشاى حنا  322

  وعشرينثالثة  82 6 01 7 ميرنا ماجد مهدى عطيه  322

  ثمانية وعشرين 82 2 01 01 ميرنا مجدى فرحات سليمان  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ميرنا مجدى منير عريان  322
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  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ميريهان شعبان احمد قطب  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ميمنه محمود محمد السيد القاضى  322

  واحد وعشرين 80 2 6 7 مينا عزمى شاكر سالمه  320

  تسعة عشر درجة 02 4 2 6 مينا محروس عياد جرجس  323

  أربعة عشر درجة 04 2 5 6 مينا نادى نخله صالح  322

  صـــــــفـــــــر صفر غ غ غ ناديه رمضان خليدى سيد  322

  عشرين درجة 81 4 7 2 ناهد سعيد عيد سليم  322

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 نجالء حسين محمد حسانين  322

  ستة وعشرين 86 7 01 2 لطفى ابراهيمندا حمدى احمد   322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ندا سيد مبروك عبد الباقى  322

  ثالثة وعشرين 82 5 01 2 ندا فتحى صديق محمود  322

  إثنين وعشرين 88 6 2 7 ندى امين احمد امين  322

  ثالثة وعشرين 82 5 2 2 ندى رمضان محمد امين  320

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 ندى عمر عبد الستار قرنى  323

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 ندى محمد فاروق رمضان  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ندى مصطفى محمد رشاد احمد  322

  خمسة وعشرين 85 7 2 2 ندى ناصر سعد عبد الهادى  322

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 ندى يسرى ابراهيم شلقامى  322

  درجة تسعة عشر 02 8 01 7 نرمين ايوب قرنى عبد العليم  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 نرمين سيف حليم غبلاير  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 نرمين ميسرة عبد المنعم جمعه  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 نسمه سيد محمد بدوى  322

  أربعة وعشرين 84 6 01 2 نعمات احمد صابر سليمان  320

  أربعة وعشرين 84 6 01 2 نهال السيد احمد حسن  323



 
 

     الفــــــيوم جامـــعة      
 كلية الخدمة االجتماعية   

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

 ام المجموعـة الثانيـــةالثالثة انتظـــــكشـــــف أعمــال السنة لطــالب الفرقــة 
 اإلتصال في الخدمة اإلجتماعيةمادة 

 ستجدون()م 8102/8102للعـــــــام الجـــامــعي 
 الطالب المستجدون    

17 

 االســــــــــــــــــم المسلسل
 الدرجة باألرقام

 ـاتـــــمالحظ الدرجة بالحروف
 غياب بحث

امتحان 
نصف 
 الفصل

 المجموع

  سبعة وعشرين 87 7 01 01 محمد احمد يوسفنهال   322

  ثمانية عشر درجة 02 8 2 7 نهال ناصر محمد محمود  322

  سبعة وعشرين  87 7 01 01 نهى عاشور عبد الستار حناوى  322

  سبعة وعشرين 87 2 2 01 نهى محمود موسى رجب عبد ربه  322

  تسعة عشر درجة 02 0 2 01 نورالهدى بكرى محمد صادق  322

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 ام الدين احمد على عيدنورهان حس  322

  إثنين وعشرين 82 4 01 2 نورهان سالم عبد الحميد عبد القوى  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 نورهان عبد العليم محمد حسن  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 نورهان على رمضان احمد  320

  وعشرين أربعة 84 5 01 2 نورهان محسن عبد الفتاح محمد متولى  323

  أربعة وعشرين 84 5 01 2 نورهان محمد جاد ابراهيم  322

  أربعة وعشرين 84 4 01 01 نيره خالد حسين محمود شرقاوى  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هاجر ابراهيم رجب عبد الغنى  322

  ثالثة وعشرين 82 4 01 2 هاجر احمد السيد احمد  322

  ــــــرصــــــــفـ صفر غ غ غ هاجر احمد محمد على  322

  عشرين درجة 81 2 2 2 هاجر عادل حسن عبد الشفيع  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هاجر عادل فاروق عبد العزيز  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هاجر عثمان هاشم عثمان  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هاجر محمد حامد عبد العزيز  320

  ستة عشر درجة 06 8 7 7 هاجر محمد سيد ابراهيم  323

  واحد وعشرين 80 4 01 7 هاله طه حميده عبد الدايم  322

  ستة درجات فقط 6 0 5 غ هبه خالد اسماعيل جوده  322

  ستة وعشرين  86 6 01 01 هبه طاهر انور عبد الحليم  322

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هبه عيد مسعود حسن  322
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  ستة وعشرين 86 2 01 2 هبه غريب رجب على  322

  تسعة عشر درجة 02 0 2 2 جاد هللاهدى ايوب عبد الجواد   322

  أربعة عشر درجة 04 0 6 7  هدى ربيع احمد محمد  222

  واحد وعشرين 80 2 2 01 هدى طالل حاتم عبد الرحمن  222

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 هدى عبد المجيد منيصير محمد  220

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هدى محسن عويس احمد  223

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هدير احمد السيد سعيد  222

  عشرين درجة 81 2 2 2 هدير احمد دانيال رياض  222

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 هدير جمال عويس عبد العال  222

  واحد وعشرين 80 2 2 2 هدير صالح السيد احمد  222

  خمسة وعشرين 85 5 01 01 هدير كمال عباس عبد الحميد  222

  عشر درجة سبعة 07 0 2 2 هدير كمال ممدوح عبد الحميد على  222

  ثالثة عشر درجة 02 غ 2 01 هدير محمد عبد الغنى عبد الحميد  222

  إثنين وعشرين 88 4 01 2 هدير محمد محمد امين  222

  تسعة وعشرين 82 01 01 2 هدير محمود جابر ربيع  220

  تسعة درجات فقط 2 4 5 غ هشام عارف احمد عشرى  223

  ستة وعشرين 86 6 01 01 هناء سعيد زغلول زعفرانى  222

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هند سيد عبد هللا سيد  222

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 هند عبد السميع حامد عبد السميع  222

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 هند محمد جيالنى جاد  222

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 وسام احمد عبد الوهاب مرسى  222

  نسبعة وعشري 87 7 01 01 والء شعبان السيد عبد الحميد  222

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 والء صبحي عبد العزيز احمد  202

  ستة وعشرين 86 7 01 2 والء طه محمود محمد  202
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  تسعة وعشرين 82 2 01 01 والء عبد الباسط حسن محمد  200

  عشرين درجة 81 6 6 2 والء عبد الرحمن بكرى محمد  203

  ثالثة وعشرين 82 6 01 7 والء عبد الستار محمد على  202

  تسعة درجات فقط 2 غ 2 غ عيد حسن عبد الرحمنوالء   202

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 والء محمد جمعه محمد  202

  ثالثة وعشرين 82 4 2 01 يارا عبد الحميد محمد عبد الحميد بدوى  202

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ياسمين ايمن على عوض هللا  202

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ياسمين حسين عبد هللا حسين  202

  ستة وعشرين 86 7 01 2 ياسمين رمضان جابر ابوسيف  232

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 ياسمين رمضان قطب عبد الوهاب  232

  ستة وعشرين 86 7 01 2 ياسمين سيد عبد هللا رستم محمد  230

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 ياسمين على سيد عبد الواحد  233

  أربعة وعشرين 84 6 2 2 ياسمين على محمد محمد  232

  سبعة وعشرين 87 2 01 2 ياسمين محمد محمد عبد الحافظ  232

  ثمانية وعشرين 82 2 01 2 ياسمين محمد محمد محمود  232

  تسعة وعشرين 82 2 01 01 ياسمين محمود عبد الحميد خالد  232

  خمسة وعشرين 85 6 01 2 ياسمين محمود محمد ابو شنادى  232

  ينخمسة وعشر 85 6 01 2 ياسمين وجيه عوض عبد الصمد  232

  تسعة عشر درجة 02 5 2 6 يسرا احمد كمال عبد العزيزالسيد  222

  إثنين وعشرين 88 5 01 7 يسرا حسن محمد محمود  222

  ستة وعشرين 86 7 01 2 يسرا محمود عبد المنعم عبد الحليم  220

  خمسة درجات فقط 5 غ 5 غ يوسف عمر محمد مطلوب  223

  ستة عشر درجة 06 8 2 6 يوسف يحيى محمد يحيى  222
  


