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  1 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام

 مــــــــالحظــــــات الدرجة بالحروف

 غياب تحث
امتحان 

وصف 

 الفصل
 المجموع

 مستجد ثمانٌة درجات فقط 8 2 6 غـ ابادٌر عزمً قسط عازر  1228

 مستجد إثنى عشر درجة 02 2 01 غـ ابانوب اسامه عٌسى ٌوسف  1220

 مستجد صفر صفر غـ غـ غـ ابرام عبد التواب مٌالد جاد هللا  1226

 مستجد شر درجةعثمانٌة  08 2 6 01 ابراهٌم احمد نظٌر احمد  1226

 مستجد ثالثة درجات فقط 3 غـ 3 غـ ابراهٌم اسامه شعبان عبد اللطٌف  1226

 مستجد سبعة عشر درجة 07 3 4 01 اسماعٌل محمداحمد اسماعٌل محمد   1221

 مستجد سبعة عشر درجة 07 2 5 01 احمد بهاء الدٌن عبد الباقى مرسى  1226

 مستجد ستة عشر درجة 06 2 5 9 احمد سعد ربٌع محمد  1221

 مستجد أربعة درجات 4 صفر 4 غـ احمد سعد محمد عبد المقصود  1221

 مستجد وعشرٌناحد و 20 0 01 01 احمد سعٌد احمد عبد العزٌز  1282

 مستجد واحد وعشرٌن  20 2 01 9 احمد سعٌد محمد احمد  1288

 مستجد ثمانٌة عشر درجة 08 5 4 9 احمد طارق عواد سٌد غرٌب  1280

 مستجد سبعة عشر درجة 07 2 5 01 احمد على السٌد عبد هللا  1286

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 3 01 9 احمد على فراج على  1286

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 الفتاحاحمد عماد احمد عبد   1286

 مستجد ستة وعشرٌن 26 7 01 9 احمد مبروك فرج رزق  1281

 مستجد ستة درجات فقط 6 6 غـ غـ احمد محمد عبد العظٌم خمٌس  1286

 مستجد درجتٌن فقط 2 غـ 2 غـ احمد محمد عبد الفتاح فراج  1281

 مستجد ستة درجات فقط 6 2 4 غـ احمد مصطفى محمد محمد  1281

 مستجد سبعة عشر درجة  07 2 6 9 منصور حسٌن فرحات احمد  1202

 مستجد صفر صفر غـ غـ غـ احمد ٌاسٌن ربٌع عوض  1208

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 احمد ٌسري احمد محمد  1200

 مستجد خمسة درجات فقط 5 2 3 غـ اسامة محمود رجب عطوه  1206

 مستجد صفر صفر غـ غـ غـ اسراء حمزة عبدالعزٌز حمزة  1206

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 احمد جمعة عبد الفتاح اسالم  1206
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  2 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام

 مــــــــالحظــــــات الدرجة بالحروف

 غياب تحث
امتحان 

وصف 

 الفصل
 المجموع

 مستجد سبعة درجات فقط 7 3 4 غـ اسالم محمد محمود على سٌف  1201

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 اسالم ناصر حسن عوٌس  1206

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 اسماء اسماعٌل عبد هللا على  1201

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 اسماء جمعه على خضٌر  1201

 مستجد إحدى عشر درجة 00 0 01 غـ اسماء خالد عبد الغنى عبد المقصود  1262

 مستجد سبعة درجات فقط 7 4 3 غـ اشرقت علً محمد سالمه  1268

 مستجد عشرٌن درجة 21 4 6 01 االء محمد حسن محمد  1260

 مستجد عشرة درجات فقط 01 غـ 01 غـ امانى رمضان سٌداحمد سعداوى  1266

 مستجد عشرٌن درجة 21 صفر 01 01 محمد احمد رضوانامٌره   1266

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 انس حسن محمود فراج  1266

 مستجد عشرٌن درجة 21 4 6 01 انطون اٌهاب اسحق اٌوب  1261

 مستجد ثالثة عشر درجة 03 8 5 غـ اٌمان رمضان عبد التواب عطٌه  1266

 مستجد ستة عشر درجة 06 0 6 9 اٌناس سعد السٌد السٌد  1261

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 اٌناس عبدهللا قرنى حسان  1261

 مستجد عشرٌن درجة 21 5 5 01 اٌه محروس محمد السٌد  1262

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 اٌه محمد سٌد رمضان  1268

 مستجد سبعة عشر درجة 07 4 3 01 اٌهاب اشرف سعد سلطان  1260

 مستجد درجات فقطسبعة  7 2 5 غـ بوال معوض صبحً معوض  1266

 مستجد واحد وعشرٌن 20 0 01 01 بوال ٌسري عدلً مجلً  1266

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 جهاد محمد معوض محمد  1266

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 جون ممدوح رزق هللا بشاي جرجس  1261

 مستجد واحد وعشرٌن 20 0 01 01 حسن على حسن سالم  1266

 مستجد إحدى عشر درجة 00 2 9 غـ دالٌا سالم احمد جودة  1261

 مستجد عشرٌن درجة 21 صفر 01 01 دعاء سٌد السٌد بنٌامٌن  1261

 مستجد عشرٌن درجة 21 0 9 01 دعاء فاتح محمد ابراهٌم  1262
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  3 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام

 مــــــــالحظــــــات الدرجة بالحروف

 غياب تحث
امتحان 

وصف 

 الفصل
 المجموع

 مستجد أربعة درجات فقط 4 غـ 4 غـ دعاء كمال احمد كامل  1268

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 رامى سمٌر الٌاس ٌوسف  1260

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 على مبروكرحمة سٌد ربٌع   1266

 مستجد سبعة عشر درجة 07 3 4 01 رحمة رجة محمد ذكي  1266

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 رضوه ٌاسر على عراقى  1266

 مستجد عشرٌن درجة 21 صفر 01 01 رضوي إبراهٌم محمود سٌد  1261

 مستجد عشرٌن درجة 21 غـ 01 01 رغده شرٌف فاروق عبد السالم  1266

 مستجد خمسة عشر درجة 05 6 9 غـ رفقة رفعت عزت محروس  1261

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 رنا توبه محمود صوفً السٌد  1261

 مستجد ثالثة عشر درجة 03 3 01 غـ روان السٌد محمد السٌد منصور   1212

 مستجد ستة عشر درجة 06 2 5 9 ساره احمد حامد عوض  1218

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 سالى السٌد محمد خٌر هللا  1210

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 3 01 9 ساندى مكرم عزٌز مسعد  1216

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 سلمً علً محمود علً محمد  1216

 مستجد ستة عشر درجة 06 2 5 9 شروق اشرف طلعت محمود  1216

 مستجد أربعة درجات فقط 4 غـ 4 غـ شرٌف قرنى سٌد محمد  1211

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 اسعد شنوده فهمى جمٌل فهمى  1216

 مستجد واحد وعشرٌن 20 2 9 01 شٌماء سٌد فتحى حسٌن  1211

 مستجد ثمانٌة وعشرٌن 28 8 01 01 شٌماء محمد صابر محجوب  1211

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 شٌماء محمد فتحى عبد الصمد  1262

 مستجد عشرٌن درجة 21 0 9 01 ضحى توبه عبد الفتاح خلٌفه  1268

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 ضٌاء الدٌن خالد عبد الحكم عبد الحكٌم  1260

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 طارق عبد الباقً محمد طلبة  1266

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 عائشة احمد عبد هللا احمد  1266

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 4 01 01 عبد الرحمن اٌمن ابو السعود صادق  1266



 
 
    

     الفــــــٌوم جامـــعة      
 كلٌة الخدمة االجتماعٌة   

 شئون طــــــــــالبادارة  

                                            ) نصوص أجنبية(  ساباوت الثاوية الفرقـــةكشـــــف أعمــال السىة لطــالب   ***********************    
  0281/0281للعــــــــــــام الجـــــــامـــــعي                                 

 

  4 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام
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 غياب تحث
امتحان 
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 الفصل
 المجموع

 مستجد واحد وعشرٌن 20 0 01 01 راوندي عبد هللا مصطفًعبد هللا   1261

 مستجد ستة عشر درجة 06 3 3 01 على مصطفً محمد محمد  1266

 مستجد عشرٌن درجة 21 4 6 01 عمرو قاسم عبدالوهاب قاسم عوض  1261

 مستجد إثنى عشر درجة 02 8 4 غـ عمرو محمد عٌد محمد فاٌد  1261

 مستجد درجات فقطخمسة  5 0 4 غـ فادي نعٌم كامل حنٌن  1212

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 فاطمه احمد اسماعٌل عبد المقصود  1218

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 فاطمه احمد لطفى السٌد  1210

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 فاطمه توبه شعبان محمد  1216

 مستجد ثمانٌة وعشرٌن 28 8 01 01 فاطمه حماد غالب عبد السالم  1216

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 3 01 9 شعبان محمد سٌدفاطمه   1216

 مستجد سبعة عشر درجة 07 3 4 01 فاطمه عطوة محمد فرج  1211

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 كرٌم محمد طه محمد عسل  1216

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 محمد ابراهٌم دسوقً علً   1211

 مستجد سبعة عشر درجة 07 3 4 01 محمد حمدي صوفً السٌد  1211

 مستجد عشر درجةمسة خ 05 0 4 01 محمد رجب عبد السالم محمد  1212

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 3 9 01 محمد سٌد عبد القوى سلٌم  1218

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 7 8 7 محمد سٌد فتحى السٌد  1210

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 محمد صالح عبد العظٌم عبد السالم  1216

 مستجد ستة عشر درجة 06 3 3 01 الحمٌدمحمد طارق محمد عبد   1216

 مستجد عشرة درجات فقط 01 4 6 غـ محمد قرنى عبد الفتاح رمضان الوزٌر  1216

 مستجد واحد وعشرٌن 20 3 8 01 محمد محمود محمد محمود  1211

 مستجد تسعة وعشرٌن 29 9 01 01 محمد مصطفى محمد سعٌد  1216

 مستجد أربعة وعشرٌن 24 5 01 9 محمد ناصر على احمد  1211

 مستجد درجتٌن إثنٌن فقط 2 غـ 2 غـ محمود سعد محمود حسن  1211

 مستجد وعشرٌن ربعةأ 24 4 01 01 محمود سٌد عبد الغنى خطٌب  1822

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 محمود سٌد محمود عبد ربه  1828
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  5 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام
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 غياب تحث
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وصف 

 الفصل
 المجموع

 مستجد صفر صفر غـ غـ غـ محمود فتحً محمود رمضان  1820

 مستجد وعشرٌن ثالثة 23 8 5 01 محمود ناجى محمد حمٌده  1826

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 2 01 01 مروه نبٌل عبد المنعم عبد القوى  1826

 مستجد واحد وعشرٌن 20 0 01 01 مصطفى اسماعٌل طه احمد  1826

 مستجد ستة وعشرٌن 26 6 01 01 منار مختار عوٌس احمد  1821

 مستجد ستة درجات فقط 6 2 4 غـ مهرائٌل صالح روبٌل مكسٌموس  1826

 مستجد خمسة وعشرٌن 25 5 01 01 العال صقرناهد صابر عبد   1821

 مستجد وعشرٌن أربعة 24 5 9 01 ندي مجدي محمود محمد ابراهٌم  1821

 مستجد صفر صفر غـ غـ غـ نعمه سعودى محمد ابو السعود  1882

 مستجد ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 نهاد وائل محمد كمال الدٌن  1888

 مستجد وعشرٌنإثنٌن  22 3 9 01 نهلة حوٌحى عبد هللا احمد  1880

 مستجد واحد وعشرٌن 20 0 01 01 نورهان رمضان على السٌد  1886

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 5 7 01 نٌروز حسٌن عبد هللا محمود  1886

 مستجد إثنٌن وعشرٌن 22 3 9 01 هاجر رضا عٌد امٌن  1886

 مستجد خمسة عشر درجة 05 غـ 5 01 هبه هللا ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم  1881

 مستجد إثنى عشر درجة 02 2 01 غـ عنانى احمد احمدهدى احمد   1886

 مستجد ثالثة عشر درجة 03 3 01 غـ هدٌر محمد رمضان مجاهد  1881

 مستجد درجتٌن إثنٌن فقط 2 غـ 2 غـ هشام ثروت انور محمود  1881

 مستجد تسعة وعشرٌن 29 9 01 01 هناء احمد احمد خضر  1802

 مستجد وعشرٌنإثنٌن  22 2 01 01 ٌاسمٌن محروس رمادي مرسى  1808
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 الباقون لإلعادة :
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 تاق ستة درجات 6 0 5 غـ احمد سٌد على عبد ربه 6025

 تاق وعشرٌن واحد 20 3 8 01 اسراء مصطفى خالد تحٌف 6026

 تاق درجةشرٌن ع 21 5 5 01 اسماء عادل دٌهوم على 6027

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ امٌره السٌد عبدالمنعم السٌد 6031

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ انس محمد على محمود 6030

 تاق عشرٌن درجة 21 5 7 8 باسم مسعد اسماعٌل عثمان 6037

 تاق ثالث درجات 3 غـ غـ 3 توفٌق منصور توفٌق لطفى 6039

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ جومانه محمد سٌد محمد 6040

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ حسام احمد محمد عبد هللا 6042

 تاق عشرٌن درجة 21 5 7 8 خلود عرفات طه حسن 6045

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ رانٌا صالح عبد العظٌم على ابوالنور 6047

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ احمدشروق غرٌب شوقى  6049

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ شهاب عبده محمد على عبد العزٌز 6051

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ عبد الحمٌد حسٌن  عبد الحمٌد محمد 6050

 تاق عشرٌن درجة 21 4 6 01 عبد الرحمن سٌد احمد احمد 6053

 تاق عشرة درجات 01 4 6 غـ عبد الرحمن عبد السالم جنٌدى عبد القوى 6054

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ عبد الرحمن لطفى حسنى محمد اسماعٌل 6055

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ عبد هللا سعد رمضان محمد 6056

 تاق ثمانٌة درجات فقط 8 7 0 غـ عبد هللا محمد عمر امٌن 6057

 تاق عشرٌن درجة 21 0 9 01 عنود مصطفى ٌاسٌن محمد حسٌن 6061

 تاق أربعة وعشرٌن 24 7 7 01 موسى عطى مسعودفادى  6060

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ فاطمه على اسماعٌل على 6062

 تاق خمسة درجات فقط 5 غـ 5 غـ محمد اسماعٌل محمود على 6065

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ محمد جمال سعد محمد 6066
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  7 صفحة

رقم 
 االســـــــــــــــــــم الجلوس 

 الدرجة تاألرقام

 مــــــــالحظــــــات الدرجة بالحروف

 غياب تحث
امتحان 

وصف 

 الفصل
 المجموع

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ محمد دسوقى عبد السالم منسى 6067

 تاق عشر درجةمسة خ 05 2 3 01 محمد روبى احمد على عاشور 6068

 تاق عشرٌن درجة 21 3 7 01 محمد على سعداوى داود 6072

 تاق ثالثة عشر درجة 03 2 4 7 مراد مروان ٌوسف مٌخائٌل 6077

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ مروه جمال خمٌس رمضان 6078

 تاق وعشرٌنثمانٌة  28 8 01 01 مرٌم ٌونان حلمى زكى 6081

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ مصطفى احمد مصطفى معبد 6080

 تاق إثنى عشر درجة 02 7 5 غـ مصطفى محى الدٌن ابوالنور عبد العظٌم 6083

 تاق ثالثة درجات فقط 3 صفر 3 غـ منه هللا محمود قرنى ابراهٌم 6084

 مستجدة ثالثة وعشرٌن 23 3 01 01 نهى عبد السالم جنٌدى عبدالقوي 6086

 تاق صفر صفر غـ غـ غـ هبه حسٌن عبد الجٌد حسٌن 6087

 مه الخارج      احمد عماد الدٌن حسن مفتاح 6089

 مه الخارج      احمد ٌسن عبد هللا سلٌمان 6091

 مه الخارج      اٌه حسٌن سعٌد اسماعٌل 6092

 مه الخارج      حنان سراج فتحى مهدى 6093

 مه الخارج      احمدرناد محمد فتحى  6094

 مه الخارج      سحر جمعه محمد عبد الرحمن 6095

 مه الخارج      عبد الرحمن عادل محمد محمد 6098

 مه الخارج      عبد الرحمن محمد السٌد جاد 6099

 مه الخارج      محمد جابر احمد ابراهٌم 6211

 مه الخارج      محمود بدوى محمد عبد العزٌز 6210

 مه الخارج      هاجر محمد مختار محمود 6212

 مه الخارج      هدٌه عبد العلٌم رمضان مرسى 6213

 مه الخارج      وفاء معبد عبد الفتاح على 6214

 مه الخارج      ٌاسمٌن صابر محمد محمد 6215

 


