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2020 - 2019 الثاني الدراسي الفصل  
االجتماع بقسم األولى المرحلة في الراسبين الطالب أسماء  

 الفرقة األولى -2  العملي التدريب

 طالب منتظمون

 احمد احمد علي ابو زالط

 احمد رجب احمد احمد

 احمد رمضان عاشور رمضان متولى

 احمد محمد حسن شلبي

 احمد محمود احمد عمر سليمان

 سراء مسعود عبد الجواد ابو يوسفا

 اسراء نادر حسن محمد

 اسماء عمرو بسيونى ابراهيم محمد

 أسماء عوض أحمد مختار عثمان

 اسماء كامل السيد سليمان مكاوى

 اشعياء مهدى حسين كودى

 0اقتا لوشيو اويورى 

 االء اشرف عبد الاله محمود احمد

 ايه عزت مصطفى ناصر

 اوفيرىباسكا فكتور توم 

 3 2 1تست 

 تيسير يسرى محمد احمد حسن

 جهاد جمال موسى حسن

 جوليا توماس ماركو كوال

 خالد بهاء اسماعيل محمد

 دنيا ابراهيم ابو المعاطى محمد

 رحمه خميس الشحات عبد المبدى

 رومانى وجيه خليل فام

 زياد هشام عبدالغفار السيد احمد

 سارة اسالم عوض هللا مبارك علي

 سافيه جونسون ازبون القورى

 شادى رضا عبدالغفار محمد عبدهللا

 صالح الدين احمد حامد معال

 عبد الرحمن طارق محمود محمد

 عبد هللا ابراهيم محمد محمود

 عبدهللا الحيانى ابراهيم محمد شريف

 عالء طارق فارس محمد عبد المطلب

 علياء سعد فتحى السيدعلى

 الدسوقى عمر اشرف عبدالستار
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 عمرحسنى عبدالمنعم محمد

 إبراهيمعهود اسماعيل اسماعيل الحسانين 

 فرح عادل ابراهيم محمد

 فيفيان عثمان فرح خليل

 كريم رزق رمضان رزق سالم

 مازن ابراهيم محمد السيد عثمان فوده

 محمد احمد محمد احمد الشريف

 محمد بسيونى على عوض هللا على

 ايد عبد الفتاحمروه محمود محمد مك

 مصطفى وائل مصطفى عبدالمحسن السبخى

 مؤمن احمد مرسى خميس مرسى

 ندى محمود خميس يحي سليم

 نعمه ناصر الدين جمعه عزتلى عبدهللا

 نورا بدر عبد الفتاح على عاشور

 نوران وائل أحمد محمد سالمان

 نورهان فتحى احمد حموده

 هايدى احمد محمود على السيد على

 سة محمد فوزى عثمان عبد هللاهم

 وليد خالد محمد محمد على بدوى حموده

 ياسمين ياسر محمد عبد التواب

 إبراهيميمنى حسام محمد رفعت 

 مطلق فيصل مطلق محمد الشليمى

 جهاد السيد على محمد على

 احمد محمد السيد محمد سيد احمد

 محمد والء عبد هللا احمد راضى الشوربجى

 ن على موسى سليمانمحمود حسي

 راكان بن تركى بن خلف

 احمد محمود عطيه مبروك

 روان عبد الناصر عطيه احمد

 طالب االنتساب العادى
 أحمد  محمد السيد ياقوت

 إبراهيماحمد محمد عبد هللا محمد 

 امنه عادل محمود عطيه

 ايه فرج صافى يونس

 محمود محمد محمد عبد الاله 

 يوسف يوسفندى يوسف ابراهيم 

 يوسف عبد العاطى كرم هللا عبد العاطى

 اميره محمد االمير عبد اللطيف ابو السعادات

 اسراء محمد السيد مهران حسين

 احمد سعد السيد صالح عبد هللا
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 طالب االنتساب الموجه
 ابراهيم عالءالدين ابراهيم احمد طلبه

 إسماعيلابراهيم محمد ابراهيم ضاحى 

 إبراهيمرجب خليل  احالم الشحات

 احالم صبحى حسن على

 احمد ايهاب بهجت ابراهيم عبد هللا

 احمد سامح احمد عبدهللا

 احمد سعد السيد سعد رضوان

 احمد سعيد حسن احمد

 أحمد سيد احمد فتحى السيد محمد

 احمد شريف خليفه احمد خليفة

 احمد صالح على السيد زناتى

 احمد عادل عباس رشوان

 إبراهيمعادل محمد السيد احمد 

 احمد على محمود عبدالعال جالل

 احمد عماد الدين صالح توفيق محمد

 احمد فتحي الشحات علي العيسوى

 احمد قبارى محمد على السودانى

 احمد محمد احمد حسين فرج هللا

 احمد محمد العجمى عيد محمود

 احمد محمد طارق سعد الدين محمد نوح

 لرؤف محمداحمد محمد عبد ا

 احمد محمد عبدالهادي عبدالرازق حسن

 احمد محمود فتحى محمد غيطانى

 احمد مصطفى سعد فهيم عبدالحافظ

 احمد وائل محمد عبدالحميد الهاللى

 ادهم عصام الدين مختار رمضان مسلم

 اروه هشام السيد عطيه عطيه

 اسامه جالل عبده محمد النجار

 هيمإبرااسامه محمد فاروق عبده 

 اسراء احمد محمد ابراهيم محمود

 اسراء ايمن محمد حسن رفقي

 اسراء رضا محمود حمايه هللا محمود

 اسراء محمد رزق محمود محمد السيد

 اسراء محمد منصور ابوحامد

 اسراء يسرى عبد القاسم حسين

 اسالم سمير الخطيب

 اسماء فتحى ابراهيم محمد حسن

 طراالء محمد حسن على السيد م

 إبراهيمالحسيني رشاد على محمد 
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 الشيماء صبرى السيد محمد الخلعى

 الطيب عبد الباقى اجاك اجالونق

 امال سالمة الهوارى احمد

 امنية اشرف محمد حافظ

 امينه يوسف على عبد الغنى

 انجى محمود سليم مصطفى على

 اندرو سامى نظيم حكيم علم

 اندريا ايهاب ابراهيم كامل سولاير

 انس عبيد رجب عبيد مصطفى السقيلى

 اية عادل حسن على احمد

 آية علي يوسف علي نوفل

 اية محمد ابراهيم عبد الكريم

 ايريني حسني فتحي فهمي

 إيرينى صفوت ثابت إلياس

 أيسل محمد على على النجار

 ايمان السيد عبد الظاهر حسن

 ايمان جابر انور عبد الرحيم احمد

 طلب محمد على عبد المطلبايمان عبدالم

 ايمان مهني ابراهيم محمد عبدهللا

 ايه عبد المنعم سيد احمد محمد احمد

 آيه عطيه اسماعيل احمد حسن

 ايه هشام سعد متولى سليمان

 ايهاب عالء الدين بدوى رفاعى

 بسنت السيد عبد الحميد مبارك غازي

 بسنت فتحى عبد المقصود عطيه

 زوق شاهينبالل مرزوق محمد مر

 تسبيح جالل سعد عبد الحميد ندا

 تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن

 جاسر عفيفى ابراهيم عفيفى سيد

 جاكلين راغب جوني فرج

 جهاد سعد سالم داود محارم

 جودى ابراهيم عبد الرحمن محمد أحمد

 حازم محسن أحمد خيري

 حازم محمد الرشيدى محمد سليمان

 السيد محمود مرسىحازم محمود 

 حسام الدين اسماعيل حسين رزق

 حسن على رشاد حسن عثمان

 حنان صدقي زكي رزق هللا

 حنين احمد محمد احمد عبد الحميد

 دميانة عيد سامي سعيد

 دينا ابراهيم الوخرى محمد السيد
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 رامز محمد سالم السيد سالم

 رحمة عبد الكريم ابراهيم سالمه ابوزيد

 محمد عائد على رحمه السيد

 رحمه ايهاب عثمان سعد عثمان

 رحمه خلف ابراهيم سالمان السيد

 رشا محمود عوض هللا إسماعيل جامع

 رضوى شوقى محمد احمد عبد القادر

 رضوى محمد محمود يوسف

 رغدة السيد خلف ادريس احمد

 روان ابراهيم احمد محمد حسنين

 روان السيد جابر محمد سالم

 بد الستار على زغلولروان رضا ع

 روان طه محمود عبد العزيز الجريتلى

 روان محمد حسن احمد محمد

 ريمون عزت بدرى جيد

 إبراهيمزياد أشرف سمير عبداللطيف 

 زياد ثروت محمد هالل هريدى

 زياد طارق محمد محمد حسانين

 زياد محمود محمد احمد الجرواني

 ساجى على احمد محمد احمد

 مصان عبد الكريم جوهرسارة حسن ق

 سارة عادل احمد فرج

 سارة هاني حسن عبد هللا مرسى زهران

 ساره السيد عبد الوهاب السيد على

 ساره عصام عبد الرحمن محمود عاشور

 ساميه السيد احمد السيد بدوى

 ساندرا حنا فهيم حنا جوده

 سعيد عطية سعيد عبد النعيم قاعود

 انسلمى ريان كمال الدين سلط

 سلمى عبد الحميد جابر متولى

 سماء محمد بهجت مصطفى رمضان

 سمير محمد عبدالعظيم امام عبدهللا

 سهي نصر مصطفي محمد البرعي

 سهيله وائل محمد فخرى الكردى

 سيف ابراهيم بسطاوى ابراهيم احمد

 سيف الدين سامح محمد عبد الهادى عبد السالم

 شروق جمال سالم عبد هللا

 عادل عبدالحميد محمد حجاجشروق 

 شروق محمد عبد السالم العبد

 صابرين السيد محمد محمود ابوجهل

 إبراهيمصالح الدين خالد صالح عبد الرازق 
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 طارق عبد الحميد محمد طاهر

 عائشه عوض عبدالحليم جوده القالنشى

 عبد الحليم أحمد السيد العربى السيد

 م سالمعبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهي

 عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباشى

 عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى

 عبد الرحمن سعيد محمد رجب مرسى 

 عبد الرحمن صالح جاد الكريم سالمه

 عبد الرحمن عادل شديد شديد احمد

 عبد الرحمن عبد هللا سعد ابراهيم سيد احمد

 لبناعبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم علي ا

 عبد الرحمن محمد ربيع محمد بدوي

 عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليل

 عبد الرحمن محمود احمد مصطفى

 عبد الغفار محمود عبدالغفار محمد النشرتى

 عبدالرحمن احمد عبدالمنعم المكاوى

 عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر

 عبدالرحمن خالد ابو سريع شطوري

 محمد الليثى بدوى عامرعبدالرحمن 

 عبدالرحمن هالل عبدالعزيز الزهرى

 عبدهللا احمد محمود محمد الفقى

 عبدهللا محمد شحاته محمود

 عبدهللا ناصر حسن حسين قشطم

 عزه حموده محمد حموده محمد

 عال عبد العاطى ادم سليمان جبران

 على ابراهيم محمد احمد عبد القادر

 بد الموجود المليجىعلى عبد الموجود على ع

 على ماهر حسين بيومى خليفة قته

 علي محمود عيد ابراهيم محمد

 علياء احمد على عزب

 علياء اشرف عبدالعال حسين الشريف

 عمر احمد عبدالرازق حسن

 عمر ايمن احمد ابراهيم الطنطاوى

 عمر عمرو عبد الغفار عشماوى

 عمر محمد غريب مرسى جاد

 م محمد محمد الصعيدىعمر محمود ابراهي

 عمر ياسر السيد محمد محمد الحنفى

 عمرو غنيم السيد عبدالعزيز غنيم

 فادى حسنى رمزى أنور سعيد

 فارس انور بيومى بيومى ابوريه

 فارس جمال محمد محمد النورى
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 فارس رأفت بسيونى راغب عبد النبى

 فارس عاطف عبدالمنعم محمود

 فاطمة خالد احمد العراقى

 اطمه الزهراء خالد عوض نصر عوضف

 فايزه مبروك احمد مبروك محمد

 فرح عبداللطيف عوض عبداللطيف إبراهيم

 فيرينا عاطف كامل سليمان معوض

 كريم محمد حسن ابو العزم

 كريم محمد علي صابر رفاعى

 كيرلس رومانى فالح متياس جرجس

 كيرمينا جورج شوقى فهمى غبلاير

 المه فرجلبنى اشرف السيد س

 ماجد ميالد يعقوب حنا هللا

 مازن محمد مصطفى عبد الرازق حسن

 محمد ابراهيم جابر حسن همام

 محمد احمد كمال دسوقى البيومى

 محمد احمد محمد احمد عبد الرازق

 محمد السيد ابراهيم احمد محمد

 محمد السيد محمد اسماعيل محمد

 محمد ايمن سيد محمد حسن

 د عفيفي حسنمحمد جمال محم

 محمد حمدى حماد طه على

 محمد رجب محمد السيد الشناوى

 محمد صالح الدين ابو على احمد محمد

 محمد صالح على ياقوت حسن

 محمد عبد السالم ابراهيم السيد

 محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد

 إبراهيممحمد غريب ابراهيم السيد 

 مد محمد خليفه عوض حسينمح

 محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا

 محمد ممدوح محمد أحمد السبع

 محمود السيد محمود مرسى محمود

 محمود شريف عبد السالم الدخس                                                                         

 محمود عبدالرحمن نعيم يوسف

 لاله السيد السيد جادهللامحمود عبدا

 محمود على ابراهيم ابراهيم شوشه

 محمود عمر احمد محمد محمد

 محمود عمرو محمود عبد العزيز الصفتى

 محمود فؤاد محمد جمال

 محمود محمد السيد احمد على
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 محمود مدحت امين مقدام

 محمود نبيل خليفى العليمى الجندى

 يف الدينمختار الشحات مختار عبد العزيز س

 مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه

 مريم احمد عبد اللطيف محمود

 مريم عبدالغني السيد عبدالغني سليمان

 مريم مجدى كمال عيسى جاد

 مريم محمد محمود محروس على

 مريم نصار محمد منصور

 مريم ياسر جابر احمد

 مصطفى احمد مصطفى محمد حسن

 فقىمصطفي جمال فتحى محمد ال

 مصطفى فتح هللا محمد فتح هللا

 مصطفى يسرى اسماعيل خضر

 منار عبد المنعم عادل عبدالمنعم يوسف بندق

 منار يحي حسن عبد الوهاب

 مهاب محى الدين صبحى حسين عبدالهادى

 مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوشى

 مؤمن سعيد محمد محمد الزلبانى

 مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد

 مى عزالدين عبدالنبى صالح عطيه

 ميار محمد حسن عبد الجليل حسن

 ميار مصطفي علي عبد الحميد

 ميار يسرى محمد قطب الهلباوى

 نادى عبد الفتاح خلف هللا احمد

 نانسى حسن محمد عطيه جاد الحق

 ندى احمد محمد حسن محمد

 ندى اشرف عبد الرحمن احمد عبدالرحمن

 ل إيراهيمندى عصام عبدالعا

 ندى مجدى فتحى حسن النمر

 إبراهيمندى مجدى ياقوت البرنس 

 ندى محروس فتحى عبدهللا

 ندى يوسف عبد العزيز السيد الحفناوى

 نواف جابر السيد حسن حمدان

 نورهان مجدى مسعود عبد هللا عبد القوى

 نورهان محمد احمد عبد السالم عبد الفتاح 

 حسين الجميل نورهان محمود حنفى السيد

 نورهان محمود فرج على احمد

 هاجر احمد ابراهيم على ابوخليل

 هاجر رمضان محمد عبده على

 هاجر عاطف شفيق ابراهيم رزق
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 هاجر محمد عبد الراضى محمد موسى

 هاجر يسرى حسن السيد حسن

 هادى ايهاب حسن سيد حسن البنان

 هبه هللا محمود فرغلى محمد

 ان عبد الباسطهدير السيد سليم

 هدير كرم حماده محمد خطاب

 هند السيد محمد حسن البشه

 وعد سالم محمد يوسف عوده

 يارا جابر عبد المجيد عوض هللا

 يارا محمد السيد محمد

 ياسمين ابراهيم محمود ابراهيم محمد

 ياسمين طارق محمد محمد احمد

 ياسمين عادل محمد سالم يوسف

 خضر ياسمين على محمد صالح

 يحيى حسين عمر

 يوسف احمد محمود محمد

 يوسف انور اسماعيل السيد

 يوسف صادق عسران حسب احمد

 يوسف صبحى محمد ابو زيدعثمان

 يوسف طاهر مسعود طاهر عبيد

 روان حسام عبد الحميد عبد الرؤف جمال الدين

 آيات جمال عبدهللا رمضان عبدهللا

 ننجوى  محمد حسن عبد العزيز شعبا

 عمرو مجدى عبد العزيز عبد السالم الفخفاخ

 مينا مكرم رزق هللا بخيت

 عبد السالم رفيق عبد السالم محمد

 طارق صالح محمد السيد احمد

 عبد الرحمن طارق محمود محمود محمد

 عبدهللا ناصر إبراهيم على حسن

 إبراهيمعمر عبد الرحمن محمد ابراهيم 

 انينمريم أحمد العجمى العجمى حس

 هشام السيد الطاهر عبده مرسى

 سعد حسن البنا سعد محمود الطيب

 احمد عزت على على مندور

 احمد جمال صبحى حسنى ادم

 مصطفى السيد مصطفى السيد البكرى

 محمود محمد  هوارى  مرسى

 محمد مصطفي محمد عثمان عبدهللا
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع ين في المرحلة األولى أسماء الطالب الراسب

 الفرقة األولى –تاريخ الفكر االجتماعي 

 اوال: طالب انتظام
Nyibol Peter Natale Ukedh1- 

 اميرة محمود عبد السالم محمود الجازولى-2
 انفى جوزىف ملاير رونق-3
 جهاد جمال موسى حسن -4
 جوليا توماس ماركو كوال-5
 نسارة مصطفى محمود سليما-6
 سمية عصام عبد العزيز ابو زيد شحاتة-7
 عبد العزيز مساعد شبيب الشطيطى-8
 كرستوفر سابينو دانيال-9

 مريم عبد هللا الطاهر محمود-10
11-Atilo Chan Atilo Ator 

12-Joice Yusif Yany Joknyal  

 جهاد السيد على محمد على-13
 عبد المجيد عتيق مفرح الفهمى الزهرانى -14

 

 الب انتساب عادىثانيا:ط
 عبد الرحمن صبحى محمود محمد عبد الرحمن-1

 

 ثالثا: طالب انتساب موجه
 ابو بكر ناصر الجوهرى عبد النبى مطاوع-1
 احمد توفيق السيد توفيق يونس-2
 احمد قبارى محمد على السودانى-3
 افلونيا كالبستو سلفستر-4
 ايه مصطفى محمد مصطفى حميدة-5
 غنى لطفى محمدبسنت وجيه عبد ال-6
 حسن احمدحسن على حسن-7
 دميانة يعقوب فرنسيس اسحاق ابراهيم-8
 دميانة عطانة فلتس ابراهيم-9

 رانيا بيتر نتالى اوكيج-10
 رحمة حمدى محمد محمد عبد العال-11
 روان محمد مفيد عبد هللا محمد-12
 روان هرماس عيدابو اليزيد يوسف -13
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 لى زياد ايهاب احمد الجميل حسن ع-14
 زياد محمود محمد احمد الجروانى-15
 سارة حسن قمصان عبد الكريم جوهر-16
 سلمى جمال عبد المنعم عبد الحافظ-17
 سهيلة محمود فكرى محمد-18
 طارق عبد الحميد محمد طاهر-19
 عبد الرحمن عزت عبد الرحمن عطية يحي-20
 عبد الرحمن محمد جابر عبد الحميد عبد الحميد-21
 محمد على شريف عبد هللا -22
 عزة محمد صالح السيد خضر-23
 عبد هللا احمد عطية هللا حجاب ابو ليلة-24
 عمرو عالء الدين جابر جبر احمد-25
 فارس انور بيومى بيومى ابو رية-26
 فارس عالء الدين زكى حسين عبد الدايم-27
 كريمان حمدى محمود شوباش-28
 مارى جميل فام ارمانيوس-29
 مدعبد الجيد حامدمحمد جمال مح-30
 محمد غريب ابراهيم السيد ابراهيم-31
 محمد نصر عبد هللا نصر-32
 مريم حسين محمد احمد-33
 منة هللا احمد على احمد عمر-34
 ميار محمد فاروق زكى -35
 محمد مجدى على يونس حسن-36
 نوران احمد عبد الحميد احمدمحمد-37
 نور الدين محمد عبد النور محمد عبد النور-38
 نورهان السيد ابراهيم السيد محمود-39
 نورهان جمال دسوقى محمد حجازى-40
 نورهان خالد محمد سعد محمد-41
 نورهان عطية محمود عبد العزيز الخولى-42
 هالة جمال محمد ضامن-43
 هال بسام عبد الكريم الخباز-44
 ياسر دينار ايليا بدروس-45
 يوسف محمد عبد المنعم عبد الرحمن سيد-46
 صباح انجلو يل اكوت-47

 

 طالب عليهم تخلف من الفرقة االولىرابعا:
 احمد عصام جبريل عبد الحليم محمد-1
 ايه جمال عبد العزيز عبد المقصود-2
 مهيتاب عادل فاروق احمد-3
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 نرمين محمد منصورعباس الوكيل-4
 والء صبحى عبد المنعم محمد عزام -5
 يارا اشرف موسى زكى موسى-6

 

 :ف من الفرقة الثانيةطالب تخل
 

 اية فتحى ابراهيم محمد -1
 بسنت حمدى محمد سيد-2

 

 :طالب تخلف من الفرقة الثالثة
 

 ليندا بروان ناسونا -1
 اسالم اشرف محمد احمد-2
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع أسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى 

 قة األولىالفر –مادة انتساب 

 أوال الطالب الراسبون 

ي مطاوع  ابو بكر نارص الجوهري عبد النب 

 احمد توفيق السيد توفيق يونس

ن رجب  احمد جمال حسي 

 احمد محمود فتىح محمد غيطانن 

 إرساء عبد الحليم السيد العرن  السيد

و   0افلونيا كالبستو سلفستر

 االء محمد صبىح عبد العال

يل شا ن عبدالرحيمآية أحمد جت   هي 

 ايمان احمد ابراهيم عىل شلتوت

 ايه مصطفن محمد مصطفن حميده

 بانسيه مصطفن محمود محمد شبل

 بسنت وجيه عبد الغبن لطفن محمد

 حازم أحمد سليمان السيد سليمان

 حسام حسن زىك ابراهيم العوضن 

 حسن احمد حسن عىل حسن

 دميانة يعقوب فرنسيس اسحاق ابراهيم

 عطانه فلتس ابراهيم دميانه

 رانيا  بيتر نتاىل اوكيج

 رحمه حمدى محمد محمد عبد العال

ي موس  رقيه كمال موسي شلب 

 زياد حسن محمد السعيد عطا هللا

 سهيله محمود فكرى محمد

 سيف الدين سامح محمد عبد الهادى عبد السالم
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ف السعيد العايدى وق ارسر  رسر

 صالح الدين احمد السيد محمد نرص

 عبد هللا عالء الدين محمد السيد عبد المجيد

 عبدالرحمن احمد عبدالمنعم المكاوى

 عبدالرحمن محمد جابر عبد الحميد عبدالحميد

يف  عبدهللا محمد عىل رسر

 عبدهللا محمد محمود هيب ابو سبيع

 عالء جمعه احمد احمد سليمان

 عمرو عالء الدين جابر جت  احمد

  ابوريهفارس انور بيوىم بيوىم

ن عبد الدايم  فارس عالء الدين زىك حسي 

 فرحه عىل عبد العزيز محمد ابو هندى

 محمد جمال محمد عبد الجيد حامد

اوى  محمد سعيد ابراهيم طلبه الت 

 محمد نرص عبد هللا نرص

 محمود محمد السيد احمد عىل

 مروان حمدى محمد عبد العال فرحات

 مروه عصام ابراهيم محمد عمر

 مريم محمد جمعه طه فرج

 مصطفن يرسى اسماعيل خرصن 

 ندى عصام عبدالعال إيراهيم

 ندى محروس فتىح عبدهللا

 ندى هانن محمد سعيد عرفان السيد

 نىه هشام محمد مصطفن ابو الغيط

 نوران احمد عبد الحميد احمد محمد

 نورهان خالد محمد سعد محمد

 نورهان محمد احمد عطية رضوان

 تار السيد مختار غازيهدى مخ
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 هال بسام عبد الكريم الخباز

 يوسف محمد عبدالمنعم عبدالرحمن سيد

 صباح انجلو يل اكوت

 عبد هللا محمد صادق السيد

 مريم فائز جرجس ندا

ة عبده محمد ابراهيم  امت 

 جهاد السبد عىل محمد عىل

 ااحمد محمد السيد  محمد 

ف عبد الكريم حداد  امنية ارسر

 مود حاتم محمود حسنمح
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الفرقة األولى –نتساب االمادة 

 أحمد  محمد السيد ياقوت

 احمد محمد عبد هللا محمد ابراهيم

 اسامه محمد عىل عبدهللا

 يهامنه عادل محمود عط

 يونس
ن
 ايه فرج صاف

 حاتم مرس محمد محمود الفتيانن 

 عمرو خالد محمود جاد موس

 محمود محمد محمد عبد الاله 

 مروان محمد سعيد السيد فهىم

 ندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف

ن عبد الغفار عبد المنصف عىل الشافىع  نرمي 

 يوسف عبد العاىط كرم هللا عبد العاىط

 محمد كامل رساج فخرى فتىح

ه محمد االمت  عبد اللطيف ابو السعادات  امت 

ن   ارساء محمد السيد مهران حسي 

 احمد سعد السيد صالح عبد هللا

 طالب االنتساب الموجه

 ابانوب نادر غاىلي لطفن 

 ابراهيم محمد ابراهيم ضاىح اسماعيل

 ابراهيم نارص ابراهيم عبد المطلب

 احالم الشحات رجب خليل ابراهيم

 احالم صبىح حسن عىل

 احمد بالل حامد محمد احمد

 احمد سامح احمد عبدهللا

 احمد سعد السيد سعد رضوان

 احمد سعيد حسن احمد

 أحمد سيد احمد فتىح السيد محمد

 احمد صالح عىل السيد زنانر 
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 احمد عادل عباس رشوان

 احمد عادل محمد السيد ابراهيم

 احمد عىل محمود عبدالعال جالل

 احمد عماد الدين صالح توفيق محمد

 احمد فتىحي الشحات عىلي العيسوى

 احمد مبارك محمد احمد

ن فرج هللا  احمد محمد احمد حسي 

 احمد محمد العجىم عيد محمود

ن عىل عمر  احمد محمد حساني 

 احمد محمد طارق سعد الدين محمد نوح

 احمد محمد عبد الرؤف محمد

 يب سعيداحمد مصطفن عبد العزيز غر 

 احمد مصطفن عيد محمود حسن

 احمد وائل محمد عبدالحميد الهالىل

 احمد يارس عبدالفتاح عبدالعال محمود

 ادهم عصام الدين مختار رمضان مسلم

 ارميا طلعت صادق بخيت شحاته

 اروه هشام السيد عطيه عطيه

 اسامه جالل عبده محمد النجار

 اسامه محمد فاروق عبده ابراهيم

 اء احمد محمد ابراهيم محمودارس 

 ارساء رضا محمود حمايه هللا محمود

ن   ارساء عىل عبدالحليم عبدالرحمن شاهي 

 ارساء محمد رزق محمود محمد السيد

ن   ارساء يرسى عبد القاسم حسي 

ف احمد خليفه محمد احمد  اسالم ارسر

 اسالم سمت  الخطيب

 اسماء فتىح ابراهيم محمد حسن

ي رشاد ع
 ىل محمد ابراهيمالحسيبن

 اجاك اجالونق
ر
 الطيب عبد الباف

ف محمد حافظ  امنية ارسر

 أمينة محمد اسماعيل بدوى الزقم
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 امينه يوسف عىل عبد الغبن 

 انىح  محمود سليم مصطفن عىل

 اندريا ايهاب ابراهيم كامل سوريال

 انس عبيد رجب عبيد مصطفن السقيىل

 اية عادل حسن عىل احمد

 عىلي نوفل آية عىلي يوسف

 إيريبن صفوت ثابت إلياس

 ايمان السيد عبد الظاهر حسن

 ايمان جابر انور عبد الرحيم احمد

 إيمان حسن عبد العزيز مهبن عبدالسيد

 ايمان منت  جرجس غاىلي 

 ايه عبد المنعم سيد احمد محمد احمد

 آيه عطيه اسماعيل احمد حسن

 ايه هشام سعد متوىل سليمان

 دين بدوى رفاىعايهاب عالء ال

ن سليمان  باسل حسام الدين محمود امي 

 بسنت السيد عبد الحميد مبارك غازي

 بالل عماد فري    ج فهىم الحناوى

ن   بالل مرزوق محمد مرزوق شاهي 

 تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن

ي عبد المقصود الطويل
 جارس حسام الدين مصطفن

 جارس عفيفن ابراهيم عفيفن سيد

 د سعد سالم داود محارمجها

 حازم مجدى بسيونن السيد حامد

ي  حازم محسن أحمد خت 

 حازم محمد الرشيدى محمد سليمان

 حازم محمود السيد محمود مرس

ن رزق  حسام الدين اسماعيل حسي 

 حسان عادل حسان عوض السيد

 دينا ابراهيم الوخرى محمد السيد

 رامز محمد سالم السيد سالم

 هيم عىل محمد امامراىم ابرا
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 رحمه السيد محمد عائد عىل

 رحمه خلف ابراهيم سالمان السيد

 رشا محمود عوض هللا إسماعيل جامع

 روان السيد جابر محمد سالم

 روان رضا عبد الستار عىل زغلول

 روان محمد حسن احمد محمد

 روان محمود السيد يوسف محمود

 ريم خالد فضل هللا عبد الونيس

 عزت بدرى جيد ريمون

ائيل جرس  ريمون ميىم جت 

 زياد السيد ابراهيم ابراهيم بالط

 زياد السيد فؤاد فراج سليمان

 زياد ثروت محمد هالل هريدى

 زياد طارق محمد محمود الجدع

 زياد محمد أحمد كشكه

ي 
 زياد محمود محمد احمد الجروانن

 ساىح  عىل احمد محمد احمد

 يم جوهرسارة حسن قمصان عبد الكر 

 سارة عادل احمد فرج

ن  ي حسي   سارة يارس حمدي عبد النب 

 ساره سمت  محفوظ دياب محفوظ

 ساميه السيد احمد السيد بدوى

 ساندرا حنا فهيم حنا جوده

 سعيد عطية سعيد عبد النعيم قاعود

 سلىم جمال عبد المنعم عبد الحافظ

 سماء محمد بهجت مصطفن رمضان

 امام عبدهللا سمت  محمد عبدالعظيم

ىعي  ي محمد الت 
 سىهي نرص مصطفن

 سهيله وائل محمد فخرى الكردى

وق عادل عبدالحميد محمد حجاج  رسر

وق محمد عبد السالم العبد  رسر

 صابرين السيد محمد محمود ابوجهل
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 صفاء محمد انور محمد زيتون

 صالح الدين خالد صالح عبد الرازق ابراهيم

 طارق عبد الحميد محمد طاهر

 عائشه عوض عبدالحليم جوده القالنشر 

 عبد الرازق عادل عبد الرازق ضيف هللا

 عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم سالم

 عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباسر 

 عبد الرحمن احمد عبد المنعم السيد الشيىم

 عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى

  عبد الرحمن سعيد محمد رجب مرس

 عبد الرحمن صالح جاد الكريم سالمه

 عبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم عىلي البنا

 عبد الرحمن محمد ربيع محمد بدوي

 عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليل

 عبد الرحمن محمود احمد مصطفن 

ن محمد  عبد الرحمن محمود محمد امي 

ة  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبدالحميد عرسر

 هللا جابر اسماعيل عطية سليمانعبد 

 عبد المنعم مسعود عبد المنعم مسعود

ف سعيد ابراهيم  عبدالرحمن ارسر

 عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر

 عبدالرحمن محمد الليبى بدوى عامر

 عبدالرحمن هشام عىل الدين عبدالقادر

 عبدالرحمن هالل عبدالعزيز الزهرى

 الففر عبدهللا احمد محمود محمد 

 عبدهللا السيد محمد الحنبىل غريب

ن عبدالرسول  عبدهللا خميس حسي 

 عبدهللا محمد شحاته محمود

ن قشطم  عبدهللا نارص حسن حسي 

 عزه حموده محمد حموده محمد

ان  عال عبد العاىط ادم سليمان جت 

 عىل عبد الموجود عىل عبد الموجود المليىح  
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 عىل فايز عىلي السيد محمد

ن بيوىم خليفة قتهعىل ماه  ر حسي 

 عىلي محمود عيد ابراهيم محمد

يف ن الرسر ف عبدالعال حسي   علياء ارسر

 عمر ايمن احمد ابراهيم الطنطاوى

 عمر طارق شاكر محمد عبده

 عمر عمرو عبد الغفار عشماوى

 عمر محمد سيد محمد بكت  

 عمر محمد غريب مرس جاد

 عمر محمود ابراهيم محمد محمد الصعيدى

 مر يارس السيد محمد محمد الحنفن ع

 عمرو غنيم السيد عبدالعزيز غنيم

 فارس رأفت بسيونن راغب عبد النب  

 فارس عاطف عبدالمنعم محمود

 فرح عبداللطيف عوض عبداللطيف إبراهيم

ف محمود النعمانن  وز محمد ارسر  فت 

 كريم محمد حسن ابو العزم

 كريم محمد عىلي صابر رفاىع

لس عادل ف  لتس مقاركت 

ف السيد سالمه فرج  لببن ارسر

ى  مازن محمد عبدالمجيد محمد الت 

 محمد ابراهيم جابر حسن همام

 البيوىم
ر
 محمد احمد كمال دسوف

 محمد احمد محمد احمد عبد الرازق

 محمد السيد محمد اسماعيل محمد

 محمد ايمن سيد محمد حسن

 محمد ايمن محمد السيد

ي 
 حسنمحمد جمال محمد عفيفن

 محمد حسان جابر حسانن ابراهيم

 محمد رجب محمد السيد الشناوى

 محمد صالح عىل ياقوت حسن

 محمد عبد السالم ابراهيم السيد
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 محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد

 محمد غريب ابراهيم السيد ابراهيم

 محمد فتىح حسان شحاته محمد

ن حامد عالممحمد محسن ح  سي 

ن   محمد محمد خليفه عوض حسي 

ي 
 محمد محمد سمت  مرسي محمد القبانن

 محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا

 محمد ممدوح محمد أحمد السبع

 محمود احمد المحمدى حافظ جامع

 منصور
ن
 محمود احمد محمد الشوادف

 محمود السيد محمود مرس محمود

 محمود عبدالرحمن نعيم يوسف

 محمود عبدالاله السيد السيد جادهللا

 محمود عىل ابراهيم ابراهيم شوشه

 محمود عمر احمد محمد محمد

 محمود عمرو محمود عبد العزيز الصفبر 

 محمود محمد جابر صابر محمد

ن مقدام  محمود مدحت امي 

 محمود نبيل خليفن العليىم الجندى

 مختار الشحات مختار عبد العزيز سيف الدين

ن محمد حسنم  روان عبد الحميد حسي 

 مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه

 مروان محمد محمود عبد العال قاسم

 مروان محمد مىح الدين محمد عىل

ي الصاوي
 مروة الصاوي حنفن

 مريم احمد عبد اللطيف محمود

ي سليمان
ي السيد عبدالغبن

 مريم عبدالغبن

 مريم عىل محمود حسن الحفبن 

 د محمود محروس عىلمريم محم

 مريم نصار محمد منصور

 مريم يارس جابر احمد
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 مصطفن احمد سيد شكرى كرار

 مصطفن احمد مصطفن محمد حسن

 مصطفن بالل السادات حسن عىل

ي جمال فتىح محمد الففر 
 مصطفن

 مصطفن خميس خميس رمضان

 مصطفن مجدى سعد محمد مرىع

 مصطفن محمد عبد العظيم عبد الغبن محمد

 معاذ عىل ابراهيم احمد درويش

 منار يىحي حسن عبد الوهاب

ن عبدالهادى  مهاب مىح الدين صبىح حسي 

 مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوسر 

 مؤمن سعيد محمد محمد الزلبانن 

 مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد

 ميار محمد عبد العال عبد المجيد احمد

 ميار يرسى محمد قطب الهلباوى

 دى عبد الفتاح خلف هللا احمدنا

 نانش حسن محمد عطيه جاد الحق

 ندى عبد الفتاح زين العابدين سالمة

 ندى مجدى فتىح حسن النمر

نس ابراهيم  ندى مجدى ياقوت الت 

 ندى ممدوح محمد سعد زغلول

 ندى يوسف عبد العزيز السيد الحفناوى

 نسمه سمت  اسماعيل مصباح خت  هللا

 السيد حسن حمداننواف جابر 

 نورالدين محمد عبدالنور محمد عبدالنور

 نورهان مجدى مسعود عبد هللا عبد القوى

 نورهان محمد احمد عبد السالم عبد الفتاح 

ن الجميل  السيد حسي 
 نورهان محمود حنفن

 هاجر احمد ابراهيم عىل ابوخليل

 هاجر رمضان محمد عبده عىل

 هاجر عاطف شفيق ابراهيم رزق

 هاجر محمد عبد الراضن محمد موس
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 هاجر يرسى حسن السيد حسن

 هادى ايهاب حسن سيد حسن البنان

 هبة هللا شعبان محمد محمد عبد الرحيم

 هبه هللا محمود فرغىل محمد

 هدير كرم حماده محمد خطاب

 هند محمد محمد لبيب مرس الطنطاوى

 وعد سالم محمد يوسف عوده

ن طارق محمد مح  مد احمدياسمي 

ن عىل محمد صالح خرصن   ياسمي 

ن عمر  يحب  حسي 

 يحب  نبيل محمد ربيع فوز

 يوسف احمد محمود محمد

 يوسف انور اسماعيل السيد

 يوسف خالد فايز رمضان االعرص

 يوسف صادق عرسان حسب احمد

 يوسف صبىح محمد ابو زيدعثمان

 يوسف طاهر مسعود طاهر عبيد

 يوسف طلعت مفيد مبر حنا

 يوسف عادل حامد السيد محمد

 يوسف محمد عطا عطا السيد

 يوسف مصطفن يوسف محمد التابىع

 مريم هشام عبد العزيز يوسف الففر 

 آيات جمال عبدهللا رمضان عبدهللا

 نجوى  محمد حسن عبد العزيز شعبان

 عمرو مجدى عبد العزيز عبد السالم الفخفاخ

 عبد السالم رفيق عبد السالم محمد

 طارق صالح محمد السيد احمد

 عبد الرحمن طارق محمود محمود محمد

 عبدهللا نارص إبراهيم عىل حسن

 عمر عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم

ن   مريم أحمد العجىم العجىم حساني 

 هشام السيد الطاهر عبده مرس
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 سعد حسن البنا سعد محمود الطيب

 احمد عزت عىل عىل مندور

 ىح حسبن ادماحمد جمال صب

 مصطفن السيد مصطفن السيد البكرى

 محمود محمد  هوارى  مرس

ي محمد عثمان عبدهللا
 محمد مصطفن

 

  



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

 

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى والغياب  الراسبينأسماء الطالب 

 الفرقة األولى –مادة قضايا الفلسفة والمجتمع 

 

 

 رقم الجلوس/اسم الطالب 

NYIBOL PETER NATALE UKEDH/10710001 
 10710004/احمد احمد علي ابو زالط

 10710006احمد رجب احمد احمد/
 10710007/احمد رمضان عاشور رمضان متولى

 10710012/احمد محمد حسن شلبي
 10710015/احمد محمود احمد عمر سليمان

 10710017/احمد يسرى عبداللطيف على خطاب
يس عبد هللا بالل إسراء حسن /10710020 

 10710021/اسراء حمدي محمد فشوان
 10710025/اسراء مجدى رشدى ابراهيم

 10710026/اسراء محمد عثمان محمد علي
 10710027/اسراء مسعود عبد الجواد ابو يوسف

 10710028/اسراء نادر حسن محمد
 10710033/أسماء عوض أحمد مختار عثمان

مكاوىاسماء كامل السيد سليمان  /10710034 
 10710035/اشرقت رجب هريدى محمد شحاته

 10710036/اشعياء مهدى حسين كودى
0اقتا لوشيو اويورى  /10710037 

 10710039/االء اشرف عبد الاله محمود احمد
 10710046/اميره خميس احمد محمد احمد

 10710047/اميره محمود عبد السالم محمود الجازولى
الزعفرانيآية األمير مصطفى مسعود  /10710050 

 10710051/آية رفاعي رمضان محمد
 10710052/آية علي خطاب ابراهيم عطيه

 10710056/ايه احمد كامل عبدالسميع
 10710057/ايه عزت مصطفى ناصر
 10710060/باسكا فكتور توم اوفيرى
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3 2 1تست  /10710063 
 10710064/تيسير يسرى محمد احمد حسن

 10710066/جهاد جمال موسى حسن
 10710068/جيسيكا عماد رياض داود اسعد

 10710075/ديما طارق عبدالخالق الدكرورى
 10710078/رفعت مندي محمد ابوالعينين العمروسي

 10710097/سارة مصطفى محمود سليمان
 10710098/سافيه جونسون ازبون القورى

 10710104/سميحه أحمد محمد الصاوى نجم
 10710118/طارق أحمد إبراهيم طه محمد

 10710119/عبد الرحمن طارق محمود محمد
 10710122/عبد العزيز مساعد شبيب الشطيطى المطيرى

 10710124/عبد هللا ابراهيم محمد محمود
 10710125/عبد هللا ايهاب امين محمد احمد

 10710128/عبدهللا الحيانى ابراهيم محمد شريف
 10710131/عمر اشرف عبدالستار الدسوقى

عم محمدعمرحسنى عبدالمن /10710135 
 10710136/عهود اسماعيل اسماعيل الحسانين ابراهيم

 10710137/فاطمة الزهراء محمد محمود محمد خليل الشيشينى
 10710138/فاطمة السيد فتوح خلف

 10710143/فرح عادل ابراهيم محمد
0كرستوفر سابينو دانيال  /10710146 

 10710147/كريم رزق رمضان رزق سالم
على عوض هللا علىمحمد بسيونى  /10710158 

 10710160/محمد حسن على حسن سعد

 10710169/محمد  صالح عبدالمغنى محمد  الزيات
 10710175محمود ابو العزم محمد محمد الدمياطى/

 10710178/مروان محسن محمد السيد شحاته
 10710179/ مروان محمد عاطف السيد ابراهيم
 10710182/مروه محمود محمد مكايد عبد الفتاح

 10710189/مصطفى عبده مصطفي عبدالنبي عبده رحال
 10710190/مصطفى وائل مصطفى عبدالمحسن السبخى

 10710195/مؤمن احمد مرسى خميس مرسى
 10710219/نورا بدر عبد الفتاح على عاشور
 10710223/نوران وائل أحمد محمد سالمان

 10710224/نورهان فتحى احمد حموده
السيد على هايدى احمد محمود على /10710231 
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 10710235/همسة محمد فوزى عثمان عبد اللههمسة محمد فوزى عثمان عبد هللا
 10710238/وليد خالد محمد محمد على بدوى حموده

 10710241/ياسمين ياسر محمد عبد التواب
 10710242/يمنى حسام محمد رفعت ابراهيم

Atilo Chan Atilo Ator/10710245  
JOICE YUSIF YANY JOKNYAL/10710247 
 10710248/مطلق فيصل مطلق محمد الشليمى

 10710252/محمد والء عبد هللا احمد راضى الشوربجى
 10710253/عبد المجيد عتيق مفرح الفهمى الزهرانى

 10710255/راكان بن تركى بن خلف
 10710256/امال عادل جمال الدين خلف هللا

 29411230203295/احمد محمود عطيه مبروك
عبد الناصر عطيه احمد روان /29905130201468 

 

 طالب االنتساب العادى
 10720001/أحمد  محمد السيد ياقوت

 10720002/احمد محمد عبد هللا محمد ابراهيم
 10720003/اسامه محمد على عبدهللا
 10720004/امنه عادل محمود عطيه

 10720005/ايه فرج صافى يونس
 10720007/عبد الرحمن خالد حسن زكى حسن

 10720009/عمرو خالد محمود جاد موسى
 10720012/مروان محمد سعيد السيد فهمى

 10720013/ندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف
 10720014/نرمين عبد الغفار عبد المنصف على الشافعى
 10720025/اميره محمد االمير عبد اللطيف ابو السعادات

 10720027/اسراء محمد السيد مهران حسين
 28406160201136/لسيد صالح عبد هللااحمد سعد ا

 
 طالب االنتساب الموجه

 10730007/ابراهيم احمد ابراهيم محمد متولى
  10730014/ابراهيم ناصر ابراهيم عبد المطلب

 10730016/احسان وجيه على محمد غازى
 10730018/احالم صبحى حسن على

 10730019/احمد ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم طلبه
ح احمد عبدهللااحمد سام /10730037 

 10730039/احمد سعد السيد سعد رضوان
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 10730040/احمد سعيد حسن احمد
 10730046/احمد عادل عباس رشوان

 10730047/احمد عادل محمد السيد ابراهيم
 10730051/احمد على محمود عبدالعال جالل

 10730054/احمد فتحي الشحات علي العيسوى
 10730060/احمد مبارك محمد احمد

 10730064/احمد محمد العجمى عيد محمود
 10730074/احمد محمود فتحى محمد غيطانى

 10730082/احمد وائل محمد عبدالحميد الهاللى
 10730087/ادهم عصام الدين مختار رمضان مسلم

 10730091/اروه هشام السيد عطيه عطيه
 10730092/اسامه جالل عبده محمد النجار

براهيماسامه محمد فاروق عبده ا /10730093 
 10730097/اسراء حمدى مصطفى عبدالعال عبد هللا

 10730099/اسراء رضا على فهمى
 10730103/اسراء عبد اللطيف فريد عبد اللطيف

 10730113/اسالم سمير الخطيب
 10730117/اسماء السيد عبيد جابر ابراهيم

 10730123/اسماء فتحى ابراهيم محمد حسن
قادر عبدالموجوداكرام رمضان محمد عبد ال /10730132 
 10730134/االء احمد حميده احمد زيان

 10730139/االء محمد حسن على السيد مطر
 10730142/الحسيني رشاد على محمد ابراهيم
 10730145/الطيب عبد الباقى اجاك اجالونق

 10730148/امجد هشام محمود علي محمد عبده
 10730152/امنية اشرف محمد حافظ

طفى أبو زيد أحمد محمدأمنية على مص /10730153 
 10730155/امنية ياسر عبدالحليم محمد

 10730157/أمنيه عادل عطيتو عبدالرحمن محمد
 10730161/اميره اسامه احمد محمد الفيل

 10730163/اميره عقل ابراهيم الشيخ
 10730164/اميمه محمد حسن عبد العزيز المدنى

 10730166/أمينة محمد اسماعيل بدوى الزقم
 10730167/امينه مجدى فهمى شحاته سليمان
 10730169/انجى محمود سليم مصطفى على

 10730173/اندريا ايهاب ابراهيم كامل سولاير
 10730174/انس عبيد رجب عبيد مصطفى السقيلى
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 10730180/اية عادل حسن على احمد
 10730182/آية علي يوسف علي نوفل
 10730186/ايريني حسني فتحي فهمي

ى صفوت ثابت إلياسإيرين /10730187 
 10730188/أيسل محمد على على النجار

 10730191/ايمان السيد عبد الظاهر حسن
 10730192/ايمان جابر انور عبد الرحيم احمد

 10730201/ايمان منير جرجس غالي
 10730204/ايناس اسامة محمد محمد منصور

 10730205/ايه احمد محمد عبد السالم على
م سيد احمد محمد احمدايه عبد المنع /10730211 

 10730212/آيه عطيه اسماعيل احمد حسن
 10730214/ايه محمد عيد محمد حميد

 10730215/ايه مصطفى محمد مصطفى حميده
 10730216/ايه هشام سعد متولى سليمان

 10730217/ايهاب عالء الدين بدوى رفاعى
 10730224/بسنت السيد عبد الحميد مبارك غازي

فريج فهمى الحناوى بالل عماد /10730231 
 10730233/بالل مرزوق محمد مرزوق شاهين

 10730239/تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن
 10730248/جهاد سعد سالم داود محارم

 10730257/حازم محسن أحمد خيري
 10730258/حازم محمد الرشيدى محمد سليمان

 10730270/حسام احمد كمال عبد الباقى على
الدين اسماعيل حسين رزق حسام /10730271 

 10730273/حسان عادل حسان عوض السيد
 10730314/دينا ابراهيم الوخرى محمد السيد

 10730321/رامز محمد سالم السيد سالم
 10730350/رحمه يوسف مصري عبدالحميد

 10730361/رضوى محمد محمود يوسف
 10730379/روان رضا عبد الستار على زغلول

سن احمد محمدروان محمد ح /10730389 
 10730415/زياد السيد ابراهيم ابراهيم بالط

 10730417/زياد السيد فؤاد فراج سليمان
 10730419/زياد ثروت محمد هالل هريدى

 10730422/زياد سامى عبد الفتاح حامد
 10730425/زياد طارق محمد محمد حسانين
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 10730436/ساجى على احمد محمد احمد
طيه احمدساره ايهاب صبحى ع /10730447 

 10730457/ساميه السيد احمد السيد بدوى
 10730459/ساميه السيد احمد السيد بدوى

 10730463/سعيد عطية سعيد عبد النعيم قاعود
 10730478/سماء محمد بهجت مصطفى رمضان

 10730482/سمير محمد عبدالعظيم امام عبدهللا
 10730488/سهي نصر مصطفي محمد البرعي

عبدالحميد محمد حجاجشروق عادل  /10730506 
 10730509/شروق محمد عبد السالم العبد

 10730512/شريف محمود عبد القادر عبد النبي
 10730523/صابرين السيد محمد محمود ابوجهل

 10730524/صابرين عبدالجليل عوض علي الصاوى
 10730528/صالح الدين خالد صالح عبد الرازق ابراهيم

طاهر طارق عبد الحميد محمد /10730530 
 10730532/عائشه عوض عبدالحليم جوده القالنشى

 10730536/عبد الرازق عادل عبد الرازق ضيف هللا
 10730537/عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم سالم

 10730539/عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباشى
 10730543/عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى

محمد رجب مرسىعبد الرحمن سعيد   /10730544 
 10730547/عبد الرحمن عادل شديد شديد احمد

 10730549/عبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم علي البنا
 10730555/عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليل

 10730556/عبد الرحمن محمود احمد مصطفى
 10730560/عبد الرحمن وليد فتحي كامل محمد

لغفار محمد النشرتىعبد الغفار محمود عبدا /10730561 
 10730562/عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبدالحميد عشرة

 10730563/عبد هللا احمد عطية هللا حجاب ابوليلة
 10730564/عبد هللا جابر اسماعيل عطية سليمان
 10730568/عبد المنعم مسعود عبد المنعم مسعود
 10730570/عبدالرحمن احمد عبدالمنعم المكاوى

الرحمن احمد فهمى زيانعبد /10730571 
 10730572/عبدالرحمن اشرف سعيد ابراهيم

 10730574/عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر
 10730579/عبدالرحمن مجدى قاسم ندا محمد

 10730581/عبدالرحمن محمد الليثى بدوى عامر
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 10730582/عبدالرحمن محمد جابر عبد الحميد عبدالحميد
عبدالرحيم محمود علىعبدالرحمن محمود  /10730584 

 10730585/عبدالرحمن هشام على الدين عبدالقادر
 10730586/عبدالرحمن هالل عبدالعزيز الزهرى

 10730588/عبدهللا السيد محمد الحنبلى غريبعمر طارق شاكر محمد عبده
 10730589/عبدهللا خميس حسين عبدالرسول

 10730591/عبدهللا محمد شحاته محمود
ده محمد حموده محمدعزه حمو /10730597 

 10730616/علياء احمد على عزب
 10730617/علياء اشرف عبدالعال حسين الشريف

 10730629/عمر حسن السيد فتيحة حسن
 10730631/عمر طارق شاكر محمد عبده

 10730658/10730634 عمر عمرو عبد الغفار عشماوى
 10730640/عمر ياسر السيد محمد محمد الحنفى

يم السيد عبدالعزيز غنيمعمرو غن /10730647 
 10730658/فارس رأفت بسيونى راغب عبد النبى

 10730665/فاطمه الزهراء خالد عوض نصر عوض
 10730672/فرح عبداللطيف عوض عبداللطيف إبراهيم

 10730678/فيروز محمد اشرف محمود النعمانى
 10730688/كريم محمد علي صابر رفاعى

رجلبنى اشرف السيد سالمه ف /10730698 
 10730710/مازن محمد عبدالمجيد محمد البرى

 10730716/محمد ابراهيم جابر حسن همام
 10730722/محمد احمد على زكى محمد

 10730723/محمد احمد كمال دسوقى البيومى
 10730725/محمد احمد محمد احمد عبد الرازق

 10730726/محمد احمد نعيم محمد السخاوى
يل محمدمحمد السيد محمد اسماع /10730731 

 10730733/محمد ايمن سيد محمد حسن
 10730738/محمد جمال محمد عفيفي حسن

 10730750/محمد رجب محمد السيد الشناوى
 10730752/محمد رمضان عوض حسين

 10730762/محمد صالح على ياقوت حسن
 10730764/محمد عبد السالم ابراهيم السيد

/ محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد  10730771 
 10730773/محمد علي عبدالنبي علي ابراهيم

 10730783/محمد محسن حسين حامد عالم
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 10730788/محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا
 10730790/محمد ممدوح محمد أحمد السبع

 10730798/محمود احمد المحمدى حافظ جامع
 10730800/محمود احمد محمد الشوادفى منصور

يم يوسفمحمود عبدالرحمن نع /10730809 
 10730810/محمود عبدالاله السيد السيد جادهللا
 10730811/محمود على ابراهيم ابراهيم شوشه

 10730812/محمود عمر احمد محمد محمد
 10730813/محمود عمرو محمود عبد العزيز الصفتى

 10730814/محمود فؤاد محمد جمال
 10730816/محمود محمد جابر صابر محمد

مين مقداممحمود مدحت ا /10730819 
 10730820/محمود نبيل خليفى العليمى الجندى

 10730822/مختار الشحات مختار عبد العزيز سيف الدين
 10730829/مروان عصام رمضان مصطفى حسين
 10730831/مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه

 10730839/مريم احمد عبد اللطيف محمود
 10730865/مريم نصار محمد منصور

 10730866/مريم ياسر جابر احمد
 10730875/مصطفي جمال فتحى محمد الفقى
 10730889/معاذ على ابراهيم احمد درويش

 10730902/منار يحي حسن عبد الوهاب
 10730917/مهاب محى الدين صبحى حسين عبدالهادى

 10730919/مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوشى
 10730921/مؤمن سعيد محمد محمد الزلبانى
 10730922/مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد

 10730941/ميار مصطفي علي عبد الحميد
 10730943/ميار يسرى محمد قطب الهلباوى
 10730950/ نادى عبد الفتاح خلف هللا احمد

 
NYIBOL PETER NATALE UKEDH/10710001 

 10710004/احمد احمد علي ابو زالط
 10710006احمد رجب احمد احمد/

رمضان عاشور رمضان متولىاحمد  /10710007 
 10710012/احمد محمد حسن شلبي

 10710015/احمد محمود احمد عمر سليمان
 10710017/احمد يسرى عبداللطيف على خطاب
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 10710020/إسراء حسن يس عبد هللا بالل
 10710021/اسراء حمدي محمد فشوان

 10710025/اسراء مجدى رشدى ابراهيم
علي اسراء محمد عثمان محمد /10710026 

 10710027/اسراء مسعود عبد الجواد ابو يوسف
 10710028/اسراء نادر حسن محمد

 10710033/أسماء عوض أحمد مختار عثمان
 10710034/اسماء كامل السيد سليمان مكاوى

 10710035/اشرقت رجب هريدى محمد شحاته
 10710036/اشعياء مهدى حسين كودى

0اقتا لوشيو اويورى  /10710037 
الء اشرف عبد الاله محمود احمدا /10710039 

 10710046/اميره خميس احمد محمد احمد
 10710047/اميره محمود عبد السالم محمود الجازولى

 10710050/آية األمير مصطفى مسعود الزعفراني
 10710051/آية رفاعي رمضان محمد

 10710052/آية علي خطاب ابراهيم عطيه
 10710056/ايه احمد كامل عبدالسميع
 10710057/ايه عزت مصطفى ناصر
 10710060/باسكا فكتور توم اوفيرى

3 2 1تست  /10710063 
 10710064/تيسير يسرى محمد احمد حسن

 10710066/جهاد جمال موسى حسن
 10710068/جيسيكا عماد رياض داود اسعد

 10710075/ديما طارق عبدالخالق الدكرورى
 10710078/رفعت مندي محمد ابوالعينين العمروسي

 10710097/سارة مصطفى محمود سليمان
 10710098/سافيه جونسون ازبون القورى

 10710104/سميحه أحمد محمد الصاوى نجم
 10710118/طارق أحمد إبراهيم طه محمد

 10710119/عبد الرحمن طارق محمود محمد
 10710122/عبد العزيز مساعد شبيب الشطيطى المطيرى

دعبد هللا ابراهيم محمد محمو /10710124 
 10710125/عبد هللا ايهاب امين محمد احمد

 10710128/عبدهللا الحيانى ابراهيم محمد شريف
 10710131/عمر اشرف عبدالستار الدسوقى

 10710135/عمرحسنى عبدالمنعم محمد
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 10710136/عهود اسماعيل اسماعيل الحسانين ابراهيم
 10710137/فاطمة الزهراء محمد محمود محمد خليل الشيشينى

 10710138/فاطمة السيد فتوح خلف
 10710143/فرح عادل ابراهيم محمد
0كرستوفر سابينو دانيال  /10710146 

 10710147/كريم رزق رمضان رزق سالم
 10710158/محمد بسيونى على عوض هللا على

 10710160/محمد حسن على حسن سعد

 10710169/محمد  صالح عبدالمغنى محمد  الزيات
/ عزم محمد محمد الدمياطىمحمود ابو ال 10710175 

 10710178/مروان محسن محمد السيد شحاته
 10710179/ مروان محمد عاطف السيد ابراهيم
 10710182/مروه محمود محمد مكايد عبد الفتاح

 10710189/مصطفى عبده مصطفي عبدالنبي عبده رحال
 10710190/مصطفى وائل مصطفى عبدالمحسن السبخى

س مرسىمؤمن احمد مرسى خمي /10710195 
 10710219/نورا بدر عبد الفتاح على عاشور
 10710223/نوران وائل أحمد محمد سالمان

 10710224/نورهان فتحى احمد حموده
 10710231/هايدى احمد محمود على السيد على

 10710235/همسة محمد فوزى عثمان عبد اللههمسة محمد فوزى عثمان عبد هللا
بدوى حمودهوليد خالد محمد محمد على  /10710238 

 10710241/ياسمين ياسر محمد عبد التواب
 10710242/يمنى حسام محمد رفعت ابراهيم

Atilo Chan Atilo Ator/10710245  
JOICE YUSIF YANY JOKNYAL/10710247 
 10710248/مطلق فيصل مطلق محمد الشليمى

 10710252/محمد والء عبد هللا احمد راضى الشوربجى
تيق مفرح الفهمى الزهرانىعبد المجيد ع /10710253 

 10710255/راكان بن تركى بن خلف
 10710256/امال عادل جمال الدين خلف هللا

 29411230203295/احمد محمود عطيه مبروك
 29905130201468/روان عبد الناصر عطيه احمد

 طالب االنتساب العادى
 10720001/أحمد  محمد السيد ياقوت
د ابراهيماحمد محمد عبد هللا محم /10720002 
 10720003/اسامه محمد على عبدهللا
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 10720004/امنه عادل محمود عطيه
 10720005/ايه فرج صافى يونس

 10720007/عبد الرحمن خالد حسن زكى حسن
 10720009/عمرو خالد محمود جاد موسى
 10720012/مروان محمد سعيد السيد فهمى

 10720013/ندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف
عبد الغفار عبد المنصف على الشافعى نرمين /10720014 

 10720025/اميره محمد االمير عبد اللطيف ابو السعادات
 10720027/اسراء محمد السيد مهران حسين

 28406160201136/احمد سعد السيد صالح عبد هللا
 طالب االنتساب الموجه

 10730007/ابراهيم احمد ابراهيم محمد متولى
يم عبد المطلبابراهيم ناصر ابراه /10730014  

 10730016/احسان وجيه على محمد غازى
 10730018/احالم صبحى حسن على

 10730019/احمد ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم طلبه
 10730037/احمد سامح احمد عبدهللا

 10730039/احمد سعد السيد سعد رضوان
 10730040/احمد سعيد حسن احمد

 10730046/احمد عادل عباس رشوان
 10730047/احمد عادل محمد السيد ابراهيم

 10730051/احمد على محمود عبدالعال جالل
 10730054/احمد فتحي الشحات علي العيسوى

 10730060/احمد مبارك محمد احمد
 10730064/احمد محمد العجمى عيد محمود

 10730074/احمد محمود فتحى محمد غيطانى
 10730082/احمد وائل محمد عبدالحميد الهاللى

 10730087/ادهم عصام الدين مختار رمضان مسلم
 10730091/اروه هشام السيد عطيه عطيه

 10730092/اسامه جالل عبده محمد النجار
 10730093/اسامه محمد فاروق عبده ابراهيم

 10730097/اسراء حمدى مصطفى عبدالعال عبد هللا
 10730099/اسراء رضا على فهمى

لطيفاسراء عبد اللطيف فريد عبد ال /10730103 
 10730113/اسالم سمير الخطيب

 10730117/اسماء السيد عبيد جابر ابراهيم
 10730123/اسماء فتحى ابراهيم محمد حسن
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 10730132/اكرام رمضان محمد عبد القادر عبدالموجود
 10730134/االء احمد حميده احمد زيان

 10730139/االء محمد حسن على السيد مطر
مد ابراهيمالحسيني رشاد على مح /10730142 

 10730145/الطيب عبد الباقى اجاك اجالونق
 10730148/امجد هشام محمود علي محمد عبده

 10730152/امنية اشرف محمد حافظ
 10730153/أمنية على مصطفى أبو زيد أحمد محمد

 10730155/امنية ياسر عبدالحليم محمد
 10730157/أمنيه عادل عطيتو عبدالرحمن محمد

مه احمد محمد الفيلاميره اسا /10730161 
 10730163/اميره عقل ابراهيم الشيخ

 10730164/اميمه محمد حسن عبد العزيز المدنى
 10730166/أمينة محمد اسماعيل بدوى الزقم
 10730167/امينه مجدى فهمى شحاته سليمان
 10730169/انجى محمود سليم مصطفى على

 10730173/اندريا ايهاب ابراهيم كامل سولاير
 10730174/انس عبيد رجب عبيد مصطفى السقيلى

 10730180/اية عادل حسن على احمد
 10730182/آية علي يوسف علي نوفل
 10730186/ايريني حسني فتحي فهمي
 10730187/إيرينى صفوت ثابت إلياس

 10730188/أيسل محمد على على النجار
 10730191/ايمان السيد عبد الظاهر حسن

الرحيم احمد ايمان جابر انور عبد /10730192 
 10730201/ايمان منير جرجس غالي

 10730204/ايناس اسامة محمد محمد منصور
 10730205/ايه احمد محمد عبد السالم على

 10730211/ايه عبد المنعم سيد احمد محمد احمد
 10730212/آيه عطيه اسماعيل احمد حسن

 10730214/ايه محمد عيد محمد حميد
ى حميدهايه مصطفى محمد مصطف /10730215 

 10730216/ايه هشام سعد متولى سليمان
 10730217/ايهاب عالء الدين بدوى رفاعى

 10730224/بسنت السيد عبد الحميد مبارك غازي
 10730231/بالل عماد فريج فهمى الحناوى

 10730233/بالل مرزوق محمد مرزوق شاهين
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 10730239/تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن
سعد سالم داود محارمجهاد  /10730248 

 10730257/حازم محسن أحمد خيري
 10730258/حازم محمد الرشيدى محمد سليمان

 10730270/حسام احمد كمال عبد الباقى على
 10730271/حسام الدين اسماعيل حسين رزق
 10730273/حسان عادل حسان عوض السيد
 10730314/دينا ابراهيم الوخرى محمد السيد

سالم السيد سالم رامز محمد /10730321 
 10730350/رحمه يوسف مصري عبدالحميد

 10730361/رضوى محمد محمود يوسف
 10730379/روان رضا عبد الستار على زغلول

 10730389/روان محمد حسن احمد محمد
 10730415/زياد السيد ابراهيم ابراهيم بالط

 10730417/زياد السيد فؤاد فراج سليمان
الل هريدىزياد ثروت محمد ه /10730419 

 10730422/زياد سامى عبد الفتاح حامد
 10730425/زياد طارق محمد محمد حسانين

 10730436/ساجى على احمد محمد احمد
 10730447/ساره ايهاب صبحى عطيه احمد

 10730457/ساميه السيد احمد السيد بدوى
 10730459/ساميه السيد احمد السيد بدوى

م قاعودسعيد عطية سعيد عبد النعي /10730463 
 10730478/سماء محمد بهجت مصطفى رمضان

 10730482/سمير محمد عبدالعظيم امام عبدهللا
 10730488/سهي نصر مصطفي محمد البرعي

 10730506/شروق عادل عبدالحميد محمد حجاج
 10730509/شروق محمد عبد السالم العبد

 10730512/شريف محمود عبد القادر عبد النبي
يد محمد محمود ابوجهلصابرين الس /10730523 

 10730524/صابرين عبدالجليل عوض علي الصاوى
 10730528/صالح الدين خالد صالح عبد الرازق ابراهيم

 10730530/طارق عبد الحميد محمد طاهر
 10730532/عائشه عوض عبدالحليم جوده القالنشى

 10730536/عبد الرازق عادل عبد الرازق ضيف هللا
راهيم السيد ابراهيم سالمعبد الرحمن اب /10730537 

 10730539/عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباشى
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 10730543/عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى
 10730544/ عبد الرحمن سعيد محمد رجب مرسى

 10730547/عبد الرحمن عادل شديد شديد احمد
 10730549/عبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم علي البنا

الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليلعبد  /10730555 
 10730556/عبد الرحمن محمود احمد مصطفى
 10730560/عبد الرحمن وليد فتحي كامل محمد

 10730561/عبد الغفار محمود عبدالغفار محمد النشرتى
 10730562/عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبدالحميد عشرة

 10730563/عبد هللا احمد عطية هللا حجاب ابوليلة
 10730564/عبد هللا جابر اسماعيل عطية سليمان
 10730568/عبد المنعم مسعود عبد المنعم مسعود
 10730570/عبدالرحمن احمد عبدالمنعم المكاوى

 10730571/عبدالرحمن احمد فهمى زيان
 10730572/عبدالرحمن اشرف سعيد ابراهيم

 10730574/عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر
رحمن مجدى قاسم ندا محمدعبدال /10730579 

 10730581/عبدالرحمن محمد الليثى بدوى عامر
 10730582/عبدالرحمن محمد جابر عبد الحميد عبدالحميد

 10730584/عبدالرحمن محمود عبدالرحيم محمود على
 10730585/عبدالرحمن هشام على الدين عبدالقادر
 10730586/عبدالرحمن هالل عبدالعزيز الزهرى

دهللا السيد محمد الحنبلى غريبعمر طارق شاكر محمد عبدهعب /10730588 
 10730589/عبدهللا خميس حسين عبدالرسول

 10730591/عبدهللا محمد شحاته محمود
 10730597/عزه حموده محمد حموده محمد

 10730616/علياء احمد على عزب
 10730617/علياء اشرف عبدالعال حسين الشريف

حسن عمر حسن السيد فتيحة /10730629 
 10730631/عمر طارق شاكر محمد عبده

 10730658/10730634 عمر عمرو عبد الغفار عشماوى
 10730640/عمر ياسر السيد محمد محمد الحنفى

 10730647/عمرو غنيم السيد عبدالعزيز غنيم
 10730658/فارس رأفت بسيونى راغب عبد النبى

 10730665/فاطمه الزهراء خالد عوض نصر عوض
ح عبداللطيف عوض عبداللطيف إبراهيمفر /10730672 

 10730678/فيروز محمد اشرف محمود النعمانى
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 10730688/كريم محمد علي صابر رفاعى
 10730698/لبنى اشرف السيد سالمه فرج

 10730710/مازن محمد عبدالمجيد محمد البرى
 10730716/محمد ابراهيم جابر حسن همام

 10730722/محمد احمد على زكى محمد
 10730723/محمد احمد كمال دسوقى البيومى

 10730725/محمد احمد محمد احمد عبد الرازق
 10730726/محمد احمد نعيم محمد السخاوى

 10730731/محمد السيد محمد اسماعيل محمد
 10730733/محمد ايمن سيد محمد حسن

 10730738/محمد جمال محمد عفيفي حسن
 10730750/محمد رجب محمد السيد الشناوى

 10730752/محمد رمضان عوض حسين
 10730762/محمد صالح على ياقوت حسن
 10730764/محمد عبد السالم ابراهيم السيد

/ محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد  10730771 
 10730773/محمد علي عبدالنبي علي ابراهيم

 10730783/محمد محسن حسين حامد عالم
 10730788/محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا

 10730790/محمد ممدوح محمد أحمد السبع
 10730798/محمود احمد المحمدى حافظ جامع

 10730800/محمود احمد محمد الشوادفى منصور
 10730809/محمود عبدالرحمن نعيم يوسف

 10730810/محمود عبدالاله السيد السيد جادهللا
 10730811/محمود على ابراهيم ابراهيم شوشه

محمد محمدمحمود عمر احمد  /10730812 
 10730813/محمود عمرو محمود عبد العزيز الصفتى

 10730814/محمود فؤاد محمد جمال
 10730816/محمود محمد جابر صابر محمد

 10730819/محمود مدحت امين مقدام
 10730820/محمود نبيل خليفى العليمى الجندى

 10730822/مختار الشحات مختار عبد العزيز سيف الدين
صام رمضان مصطفى حسينمروان ع /10730829 

 10730831/مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه
 10730839/مريم احمد عبد اللطيف محمود

  10730865/مريم نصار محمد منصور
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 10730866/مريم ياسر جابر احمد
 10730875/مصطفي جمال فتحى محمد الفقى
 10730889/معاذ على ابراهيم احمد درويش

عبد الوهاب منار يحي حسن /10730902 
 10730917/مهاب محى الدين صبحى حسين عبدالهادى

 10730919/مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوشى
 10730921/مؤمن سعيد محمد محمد الزلبانى
 10730922/مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد

 10730941/ميار مصطفي علي عبد الحميد
 10730943/ميار يسرى محمد قطب الهلباوى

 10730950/نادى عبد الفتاح خلف هللا احمد
 10730953/ناديه احمد ابراهيم عبده محمد

 10730955/نانسى حسن محمد عطيه جاد الحق
 10730961/ندي ايمن جابر عبد المعطي

 10730969/ندى عبد الفتاح زين العابدين سالمة
 10730972/ندى مجدى فتحى حسن النمر

 10730973/ندى مجدى ياقوت البرنس ابراهيم
 10730977/ندى محمد فهمى عبد المجيد محمد

 10730981/ندى يوسف عبد العزيز السيد الحفناوى
 10730994/نواف جابر السيد حسن حمدان

 10731011/ نورهان مجدى مسعود عبد هللا عبد القوى
 10731012/ نورهان محمد احمد عبد السالم عبد الفتاح

يلنورهان محمود حنفى السيد حسين الجم /10731017 
 10731020/هاجر احمد ابراهيم على ابوخليل
 10731029/هاجر رمضان محمد عبده على

 10731031/هاجر عاطف شفيق ابراهيم رزق
 10731033/هاجر محمد عبد الراضى محمد موسى

 10731037/هادى ايهاب حسن سيد حسن البنان
 10731042/هايدى عصام ابراهيم محمد حسن

خطاب هدير كرم حماده محمد /10731053 
 10731062/هند محمد محمد لبيب مرسى الطنطاوى

 10731064/وعد سالم محمد يوسف عوده
 10731084/ياسمين طارق محمد محمد احمد
 10731088/ياسمين على محمد صالح خضر

 10731090/يحيى حسين عمر
 10731093/يحيى نبيل محمد ربيع فوز
 10731100/يوسف احمد محمود محمد
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اسماعيل السيديوسف انور  /10731101 
 10731107/يوسف صبحى محمد ابو زيدعثمان

 10731108/يوسف طاهر مسعود طاهر عبيد
 10731118/يوسف مصطفى يوسف محمد التابعى

 10731134/آيات جمال عبدهللا رمضان عبدهللا
 10731138/نجوى  محمد حسن عبد العزيز شعبان

 10731141/عمرو مجدى عبد العزيز عبد السالم الفخفاخ
 10731143/عبد السالم رفيق عبد السالم محمد

 10731146/طارق صالح محمد السيد احمد
 10731148/عبد الرحمن طارق محمود محمود محمد

 10731150/مهاب محمود اسماعيل محمد على
 10731151/عبدهللا ناصر إبراهيم على حسن

 10731152/عمر عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم
الطاهر عبده مرسى هشام السيد /10731156 

 10731157/سعد حسن البنا سعد محمود الطيب
 10731153/مريم أحمد العجمى العجمى حسانين

 10731159/احمد عزت على على مندور
 10731160/احمد جمال صبحى حسنى ادم
 10731161/مى محمد على المتولى عثمان

 29512280200174/مصطفى السيد مصطفى السيد البكرى
د محمد  هوارى  مرسىمحمو /29601140201351 

 29908220202578/محمد مصطفي محمد عثمان عبدهللا
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الفرقة األولى –ي االقتصاداالجتماع مادة علم 

 

 ط احمد احمد علي ابو زل  10710004
 احمد رمضان عاشور رمضان متوىل 10710007
ي  10710012  احمد محمد حسن شلب 
 احمد محمود احمد عمر سليمان 10710015
 ارساء مسعود عبد الجواد ابو يوسف 10710027
 ارساء نادر حسن محمد 10710028
 أسماء عوض أحمد مختار عثمان 10710033
 اسماء كامل السيد سليمان مكاوى 10710034
ن كودى 10710036  اشعياء مهدى حسي 
 0اقتا لوشيو اويورى  10710037
ف عبد الاله محمود احمد 10710039  الء ارسر
 ايه احمد حسن محمد حسب هللا 10710055
 تيسي  يرسى محمد احمد حسن 10710064
ن  10710095  سارة السيد عبده احمد حسي 
 سافيه جونسون ازبون لقورى 10710098
 سميحه أحمد محمد الصاوى نجم 10710104
 صالح الدين احمد حامد معال 10710116
 عبد الرحمن طارق محمود محمد 10710119
 عبد هللا ابراهيم محمد محمود 10710124
يف 10710128  ابراهيم محمد رسر

ن
 عبدهللا الحيان

10710131  
 
ف عبدالستار الدسوق  عمر ارسر

 عمرحسبن عبدالمنعم محمد 10710135
ن ابراهيم 10710136  عهود اسماعيل اسماعيل الحساني 
 فاطمة السيد فتوح خلف 10710138
 فرح عادل ابراهيم محمد 10710143
 فيفيان عثمان فرح خليل 10710145
 كريم رزق رمضان رزق سالم 10710147
 مازن ابراهيم محمد السيد عثمان فوده 10710152
يف 10710155  محمد احمد محمد احمد الرسر
 عل عوض هللا عل 10710158

ن
 محمد بسيون

 مروان محسن محمد السيد شحاته 10710178
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 مروه محمود محمد مكايد عبد الفتاح 10710182
ي عبده رحال 10710189 ي عبدالنب 

 مصطفن عبده مصطفن
 مصطفن وائل مصطفن عبدالمحسن السبخن  10710190
 مؤمن احمد مرىس خميس مرىس 10710195
 ورا بدر عبد الفتاح عل عاشورن 10710219
 نوران وائل أحمد محمد سالمان 10710223
 نورهان فتخ احمد حموده 10710224
 هايدى احمد محمود عل السيد عل 10710231
 همسة محمد فوزى عثمان عبد هللا 10710235
 وليد خالد محمد محمد عل بدوى حموده 10710238
ن يارس محمد عبد  10710241  التواب ياسمي 
 يمبن حسام محمد رفعت ابراهيم 10710242
 مطلق فيصل مطلق محمد الشليىم 10710248
 محمد ولء عبد هللا احمد راضن الشوربخ   10710252
 راكان بن ترىك بن خلف 10710255

وك 29411230203295  احمد محمود عطيه مي 
 روان عبد النارص عطيه احمد 29905130201468

 د  محمد السيد ياقوتأحم 10720001
 احمد محمد عبد هللا محمد ابراهيم 10720002
 اسامه محمد عل عبدهللا 10720003
 امنه عادل محمود عطيه 10720004
 يونس 10720005

ن
 ايه فرج صاق

 ندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف 10720013
ن عبد الغفار عبد المنصف عل الشافىع 10720014  نرمي 
ه 10720025  محمد المي  عبد اللطيف ابو السعادات امي 
ن  10720027  ارساء محمد السيد مهران حسي 
 احمد سعد السيد صالح عبد هللا 10720028
 ابراهيم احمد ابراهيم عبدالسيد حسان 10730006
 ابراهيم نارص ابراهيم عبد المطلب 10730014
 احمد ايهاب بهجت ابراهيم عبد هللا 10730026
 مد بالل حامد محمد احمداح 10730028
 احمد سامح احمد عبدهللا 10730037
 احمد سعد السيد سعد رضوان 10730039
 احمد سعيد حسن احمد 10730040
 أحمد سيد احمد فتخ السيد محمد 10730042
 احمد عادل عباس رشوان 10730046
 احمد عادل محمد السيد ابراهيم 10730047
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 بدالعال جاللاحمد عل محمود ع 10730051
 احمد عماد الدين صالح توفيق محمد 10730052
 احمد فتخي الشحات علي العيسوى 10730054
 احمد محمد طارق سعد الدين محمد نوح 10730068
 احمد مصطفن سعد فهيم عبدالحافظ 10730077
 احمد مصطفن عيد محمود حسن 10730079
 احمد وائل محمد عبدالحميد الهالىل 10730082
 احمد يارس عبدالفتاح عبدالعال محمود 10730085
 اروه هشام السيد عطيه عطيه 10730091
 اسامه جالل عبده محمد النجار 10730092
 اسامه محمد فاروق عبده ابراهيم 10730093
 ارساء محمد رزق محمود محمد السيد 10730108
ف احمد خليفه محمد احمد 10730112  اسالم ارسر
 م سمي  الخطيباسال  10730113
 اسماء سمي  علي علي حمامه 10730120
 اسماء فتخ ابراهيم محمد حسن 10730123
و  10730131  0افلونيا كالبستو سلفسي 
ي رشاد عل محمد ابراهيم 10730142

 الحسيبن
 اجاك اجالونق 10730145

 
 الطيب عبد الباق

ن فتح هللا علوى 10730165 ن الشحات امي   امي 
 مينه يوسف عل عبد الغبن ا 10730168
 انخ  محمود سليم مصطفن عل 10730169
 اندريا ايهاب ابراهيم كامل سوريال 10730173
 انس عبيد رجب عبيد مصطفن السقيل 10730174
 اية عادل حسن عل احمد 10730180
 آية علي يوسف علي نوفل 10730182
 ايمان السيد عبد الظاهر حسن 10730191
 ايمان جابر انور عبد الرحيم احمد 10730192
 إيمان حسن عبد العزيز مهبن عبدالسيد 10730194
 ايمان عبد الستار محمد كامل مرىع 10730195
 ايمان مني  جرجس غاىلي  10730201
 ايه عبد المنعم سيد احمد محمد احمد 10730211
 آيه عطيه اسماعيل احمد حسن 10730212
 لحميد مبارك غازيبسنت السيد عبد ا 10730224
 بالل عماد فري    ج فهىم الحناوى 10730231
ن  10730233  بالل مرزوق محمد مرزوق شاهي 
 تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن 10730239
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 جمال عبد القادر رزق محمد احمد 10730245
 جهاد سعد سالم داود محارم 10730248
 السيد حامد 10730256

ن
 حازم مجدى بسيون

ي 10730257  حازم محسن أحمد خي 
 عل 10730270

 
 حسام احمد كمال عبد الباق

ن رزق 10730271  حسام الدين اسماعيل حسي 
 حسان عادل حسان عوض السيد 10730273
 خالد احمد عبد الرؤوف سليمان 10730288
 رامز محمد سالم السيد سالم 10730321
 رضوى محمد محمود يوسف 10730361
 نا عماد الدين محفوظ عل محمدر  10730370
 روان رضا عبد الستار عل زغلول 10730379
 روان رمضان ابراهيم حافظ ابراهيم 10730380
 روان محمد حسن احمد محمد 10730389
 روان محمود السيد يوسف محمود 10730394
 ريم خالد فضل هللا عبد الونيس 10730404
 ريمون عزت بدرى جيد 10730407
ائيل جرس 10730408  ريمون ميىم جي 
 زياد السيد ابراهيم ابراهيم بالط 10730415
 زياد السيد فؤاد فراج سليمان 10730417
 زياد ثروت محمد هالل هريدى 10730419
 زياد ساىم عبد الفتاح حامد 10730422
ن  10730425  زياد طارق محمد محمد حساني 
 زياد محمد أحمد كشكه 10730428
ي  10730430

ن
 زياد محمود محمد احمد الجروان

 ساج  عل احمد محمد احمد 10730436
 سارة حسن قمصان عبد الكريم جوهر 10730437
 سارة عادل احمد فرج 10730440
 ساره ايهاب صبخ عطيه احمد 10730447
 ساميه السيد احمد السيد بدوى 10730457
 ساندرا حنا فهيم حنا جوده 10730459
 يد عطية سعيد عبد النعيم قاعودسع 10730463
 سماء محمد بهجت مصطفن رمضان 10730478
 سمي  محمد عبدالعظيم امام عبدهللا 10730482
ىعي  10730488 ي محمد الي 

 سهي نرص مصطفن
وق عادل عبدالحميد محمد حجاج 10730506  رسر
وق عبدالمعىط احمد عبدالمعىط سليمان 10730507  رسر
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وق محمد عبد  10730509  السالم العبد رسر
 صفاء محمد انور محمد زيتون 10730526
 صالح الدين خالد صالح عبد الرازق ابراهيم 10730528
 عائشه عوض عبدالحليم جوده القالنشر  10730532
 عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباىسر  10730539
 عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى 10730543
 سعيد محمد رجب مرىس  عبد الرحمن 10730544
 عبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم علي البنا 10730549
 عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليل 10730555
 عبد الرحمن محمود احمد مصطفن  10730556
 عبدالرحمن احمد فهىم زيان 10730571
 عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر 10730574
 مد الليبى بدوى عامرعبدالرحمن مح 10730581
 عبدالرحمن هالل عبدالعزيز الزهرى 10730586
ن عبدالرسول 10730589  عبدهللا خميس حسي 
 عبدهللا محمد شحاته محمود 10730591
 عمر احمد عبدالرازق حسن 10730624
 عمر عبدالبارى محمود عبادى 10730632
 عمر عمرو عبد الغفار عشماوى 10730634
 حمود ابراهيم محمد محمد الصعيدىعمر م 10730639
 عمر يارس السيد محمد محمد الحنفن  10730640
 عمرو غنيم السيد عبدالعزيز غنيم 10730647
 عمرو فتخ يونس عل يونس 10730648
 راغب عبد النب   10730658

ن
 فارس رأفت بسيون

 فاطمه الزهراء خالد عوض نرص عوض 10730665
 وض عبداللطيف إبراهيمفرح عبداللطيف ع 10730672
10730678  

ن
ف محمود النعمان وز محمد ارسر  في 

 كريم محمد حسن ابو العزم 10730687
 كريم محمد علي صابر رفاىع 10730688
 فالح متياس جرجس 10730693

ن
لس رومان  كي 

ف السيد سالمه فرج 10730698  لببن ارسر
ى 10730710  مازن محمد عبدالمجيد محمد الي 
 محمد ابراهيم جابر حسن همام 10730716
 محمد ابراهيم مصطفن محمد رفاىع  10730717
 محمد احمد بدوي بدوى بركات 10730720
 البيوىم 10730723

 
 محمد احمد كمال دسوق

 محمد احمد محمد احمد عبد الرازق 10730725
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 محمد احمد نعيم محمد السخاوى 10730726
 محمد محمد السيد محمد اسماعيل 10730731
 محمد ايمن محمد السيد 10730734
ي حسن 10730738

 محمد جمال محمد عفيفن
 ابراهيم 10730740

ن
 محمد حسان جابر حسان

 محمد حمدى حماد طه عل 10730744
 محمد رجب محمد السيد الشناوى 10730750
 محمد شحاته عيد محمد عل 10730755
 محمد صالح عل ياقوت حسن 10730762
 محمد عبد السالم ابراهيم السيد 10730764
 محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 10730767
 محمد عبدالفتاح عبدالبديع محمود احمد 10730768
 محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد 10730771
ي علي ابراهيم 10730773  محمد علي عبدالنب 
 محمد فتخ حسان شحاته محمد 10730777
   محمد عبد الستارمحمد فتخ 10730778
ن حامد عالم 10730783  محمد محسن حسي 
ن  10730785  محمد محمد خليفه عوض حسي 
ي  10730786

ن
 محمد محمد سمي  مرىسي محمد القبان

 محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا 10730788
 محمد ممدوح محمد أحمد السبع 10730790
 محمود احمد المحمدى حافظ جامع 10730798
 منصور 10730800

ن
 محمود احمد محمد الشوادق

 محمود السيد محمود مرىس محمود 10730803
 محمود عبدالرحمن نعيم يوسف 10730809
 محمود عبدالاله السيد السيد جادهللا 10730810
 محمود عل ابراهيم ابراهيم شوشه 10730811
 محمود عمر احمد محمد محمد 10730812
 مود عبد العزيز الصفب  محمود عمرو مح 10730813
 محمود فؤاد محمد جمال 10730814
 محمود محمد جابر صابر محمد 10730816
ن مقدام 10730819  محمود مدحت امي 
 محمود نبيل خليفن العليىم الجندى 10730820
 مختار الشحات مختار عبد العزيز سيف الدين 10730822
ن محمد حسن 10730828  مروان عبد الحميد حسي 
 مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه 10730831
 مروان محمد محمود عبد العال قاسم 10730832
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ي الصاوي 10730834
 مروة الصاوي حنفن

ي سليمان 10730853
ي السيد عبدالغبن

 مريم عبدالغبن
 مريم عل محمود حسن الحفبن  10730856
 مريم نصار محمد منصور 10730865
 احمد مريم يارس جابر  10730866
 مصطفن احمد سيد شكرى كرار 10730871
 مصطفن احمد مصطفن محمد حسن 10730872
ي جمال فتخ محمد الفف   10730875

 مصطفن
 مصطفن مجدى سعد محمد مرىع 10730883
 مصطفن محمد السيد احمد 10730884
 مصطفن محمد عبد العظيم عبد الغبن محمد 10730886
 المجيد الجمل منار محمد احمد عبد  10730900
 منار يخي حسن عبد الوهاب 10730902
 منه هللا جمال طه محمد سيد 10730908
ن عبدالهادى 10730917  مهاب مخ الدين صبخ حسي 
 مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوىسر  10730919
10730921  

ن
 مؤمن سعيد محمد محمد الزلبان

 مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد 10730922
 نادى عبد الفتاح خلف هللا احمد 10730950
 نانش حسن محمد عطيه جاد الحق 10730955
 ندي ايمن جابر عبد المعىطي  10730961
 ندى عبد الفتاح زين العابدين سالمة 10730969
 ندى مجدى فتخ حسن النمر 10730972
نس ابراهيم 10730973  ندى مجدى ياقوت الي 
 ز السيد الحفناوىندى يوسف عبد العزي 10730981
 نواف جابر السيد حسن حمدان 10730994
 نورهان خالد محمد سعد محمد 10731006
 نورهان مجدى مسعود عبد هللا عبد القوى 10731011
 نورهان محمد احمد عبد السالم عبد الفتاح  10731012
ن الجميل 10731017  السيد حسي 

 نورهان محمود حنفن
 هيم عل ابوخليلهاجر احمد ابرا 10731020
 هاجر رمضان محمد عبده عل 10731029
 هاجر عاطف شفيق ابراهيم رزق 10731031
 هاجر يرسى حسن السيد حسن 10731036
 هادى ايهاب حسن سيد حسن البنان 10731037
 هايدى عصام ابراهيم محمد حسن 10731042
 هبه هللا محمود فرغل محمد 10731047
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 ماده محمد خطابهدير كرم ح 10731053
 ولء عالء الدين محمد محمود 10731068
ن طارق محمد محمد احمد 10731084  ياسمي 
ن عل محمد صالح خرصن  10731088  ياسمي 
ن عمر 10731090  يحب  حسي 
 يحب  نبيل محمد ربيع فوز 10731093
 يوسف ابراهيم احمد غراب ابراهيم 10731099
 يوسف احمد محمود محمد 10731100
 يوسف انور اسماعيل السيد 10731101
 يوسف خالد فايز رمضان العرص 10731103
 يوسف صادق عرسان حسب احمد 10731106
 يوسف صبخ محمد ابو زيدعثمان 10731107
 يوسف طاهر مسعود طاهر عبيد 10731108
 يوسف عادل حامد السيد محمد 10731110
 هيوسف محمد السيد عبد السميع رحوم 10731114
 يوسف محمد عطا عطا السيد 10731116
 يوسف مصطفن يوسف محمد التابىع 10731118
 آيات جمال عبدهللا رمضان عبدهللا 10731134
 نجوى  محمد حسن عبد العزيز شعبان 10731138
 عمرو مجدى عبد العزيز عبد السالم الفخفاخ 10731141
 عبد السالم رفيق عبد السالم محمد 10731143
 عبدهللا نارص إبراهيم عل حسن 10731151
 عمر عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم 10731152
ن  10731153  مريم أحمد العجىم العجىم حساني 
 سعد حسن البنا سعد محمود الطيب 10731157
 احمد عزت عل عل مندور 10731159
 احمد جمال صبخ حسبن ادم 10731160

 مصطفن السيد البكرىمصطفن السيد  29512280200174
 محمود محمد  هوارى  مرىس 29601140201351
ي محمد عثمان عبدهللا 29908220202578

 محمد مصطفن
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى  الراسبينأسماء الطالب 

 الفرقة األولى –ي االقتصاداالجتماع مادة علم 

 

 ا عماد فريد سعد هللا عطيهمارين 10710151
 ميار طارق محمد يوسف 10710201
 جهاد السيد عل محمد عل 10710249
 إبراهيم 10730181

 
 آية عادل دسوق

 بالل محمد سعد عبد العزيز متوىل 10730232
 جنا عاطف محمد ابوالعيد 10730247
ن عبد الغفار مليس 10730435  زينه السيد عبدالمعي 
 ىم جمال عبد المنعم عبد الحافظسل 10730466
 شيماء السيد احمد عبدالرحمن 10730517
 فادى حسبن رمزى أنور سعيد 10730652
 فارس انور بيوىم بيوىم ابوريه 10730656
اوى 10730753  محمد سعيد ابراهيم طلبه الي 
ة 10730758 ة احمد صي   محمد صي 
 مصطفن يرسى اسماعيل خرصن  10730888
 عاذ علي علي ابراهيم بركهم 10730890
 منار الشحات ابراهيم عسل 10730897
 نورالدين محمد عبدالنور محمد عبدالنور 10730998
 هند السيد محمد حسن البشه 10731060
 يوسف طلعت مفيد مب  حنا 10731109
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع ة األولى في المرحل والغائبين الراسبينأسماء الطالب 

 الفرقة األولى –مادة علم السكان والمجتمع 

 طالب اإلنتظام 
  
 10710004احمد احمد علي ابو زالط  
   10710007احمد رمضان عاشور رمضان متولى   

 10710012احمد محمد حسن شلبي 
  10710015احمد محمود احمد عمر سليمان   
  10710027 اسراء مسعود عبد الجواد ابو يوسف 
  10710028اسراء نادر حسن محمد  
   10710033أسماء عوض أحمد مختار عثمان  
   10710036اشعياء مهدى حسين كودى  
  10710037اقتا لوشيو اويورى 0
  10710039االء اشرف عبد الاله محمود احمد  
  10710049انفى جوزيف ملاير رونق  
  10710055ايه احمد حسن محمد حسب هللا  
  10710063تست 1 2 3 
  10710064تيسير يسرى محمد احمد حسن  
  10710066جهاد جمال موسى حسن  
  10710068جيسيكا عماد رياض داود اسعد  
  10710074دنيا ابراهيم ابو المعاطى محمد  
  10710097سارة مصطفى محمود سليمان  
  10710098سافيه جونسون ازبون القورى  
  10710110ر محمد عبدهللا شادى رضا عبدالغفا 
   10710116صالح الدين احمد حامد معال  

   10710119عبد الرحمن طارق محمود محمد 
   10710124عبد هللا ابراهيم محمد محمود 

   10710128عبدهللا الحيانى ابراهيم محمد شريف 
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   10710131عمر اشرف عبدالستار الدسوقى 
   10710135عمرحسنى عبدالمنعم محمد 

  10710136عهود اسماعيل اسماعيل الحسانين ابراهيم 
   10710143فرح عادل ابراهيم محمد  

   10710145فيفيان عثمان فرح خليل 
  10710146كرستوفر سابينو دانيال 

  10710147كريم رزق رمضان رزق سالم  
   10710152مازن ابراهيم محمد السيد عثمان فوده  

   10710155 محمد احمد محمد احمد الشريف
   10710158محمد بسيونى على عوض هللا على 

   10710160محمد حسن على حسن سعد 
   10710179مروان محمد عاطف السيد ابراهيم 

   10710182مروه محمود محمد مكايد عبد الفتاح 
   10710189مصطفى عبده مصطفي عبدالنبي عبده رحال 
   10710190مصطفى وائل مصطفى عبدالمحسن السبخى 

   10710214ندى محمود خميس يحي سليم 
   10710219نورا بدر عبد الفتاح على عاشور 
  10710223نوران وائل أحمد محمد سالمان 

   10710224نورهان فتحى احمد حموده  
   10710231هايدى احمد محمود على السيد على 

   10710234همسة عبده حسن حسن على 
   10710235 همسة محمد فوزى عثمان عبد هللا

  10710238وليد خالد محمد محمد على بدوى حموده 
   10710241ياسمين ياسر محمد عبد التواب  

   10710242يمنى حسام محمد رفعت ابراهيم 
  10710248مطلق فيصل مطلق محمد الشليمى 

   10710252محمد والء عبد هللا احمد راضى الشوربجى  
   10710255راكان بن تركى بن خلف 

   29411230203295احمد محمود عطيه مبروك 
  29905130201468روان عبد الناصر عطيه احمد 
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 طالب اإلنتساب العادى 
 
  10720001أحمد  محمد السيد ياقوت  
   10720002احمد محمد عبد هللا محمد ابراهيم  

  10720003اسامه محمد على عبدهللا 
   10720004امنه عادل محمود عطيه  

   10720005فرج صافى يونس ايه 
   10720007عبد الرحمن خالد حسن زكى حسن 
   10720012مروان محمد سعيد السيد فهمى 

   10720013ندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف 
   10720015يوسف عبد العاطى كرم هللا عبد العاطى 

   10720025اميره محمد االمير عبد اللطيف ابو السعادات 
   10720027مهران حسين  اسراء محمد السيد

  28406160201136احمد سعد السيد صالح عبد هللا 
  

 طالب اإلنتساب الموجه 
  
  
   10730190ايمان احمد ابراهيم على شلتوت  

         10730367رنا احمد ابراهيم الحفنى 
    10730014إبراهيم ناصر إبراهيم عبدالمطلب 

   10730018احالم صبحى حسن على 
   10730028بالل حامد محمد احمد احمد 

   10730037احمد سامح احمد عبدهللا 
   10730039احمد سعد السيد سعد رضوان 

   10730040احمد سعيد حسن احمد 
  10730044احمد صالح على السيد زناتى 

   10730046احمد عادل عباس رشوان  
   10730047احمد عادل محمد السيد ابراهيم 

   10730051بدالعال جالل احمد على محمود ع
   10730054احمد فتحي الشحات علي العيسوى 
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   10730056احمد قبارى محمد على السودانى 
   10730060احمد مبارك محمد احمد 

   10730061احمد محمد احمد حسين فرج هللا 
   10730064احمد محمد العجمى عيد محمود 

  10730068احمد محمد طارق سعد الدين محمد نوح 
   10730069احمد محمد عبد الرؤف محمد  

   10730077احمد مصطفى سعد فهيم عبدالحافظ 
   10730079احمد مصطفى عيد محمود حسن 

   10730082احمد وائل محمد عبدالحميد الهاللى 
  10730085احمد ياسر عبدالفتاح عبدالعال محمود 

   10730086ادهم بشرى ابوالعال ابوطالب  
   10730087دين مختار رمضان مسلم ادهم عصام ال

   10730088ادهم محمد طه احمد طه 
   10730090ارميا طلعت صادق بخيت شحاته 
   10730091اروه هشام السيد عطيه عطيه 
  10730092اسامه جالل عبده محمد النجار 

 اسامه محمد فاروق عبده ابراهيم   10730093
   10730105اسراء على عبدالحليم عبدالرحمن شاهين  

   10730111اسراء يسرى عبد القاسم حسين 
   10730112اسالم اشرف احمد خليفه محمد احمد 

   10730113اسالم سمير الخطيب 
   10730123اسماء فتحى ابراهيم محمد حسن 
   10730142الحسيني رشاد على محمد ابراهيم 
   10730145الطيب عبد الباقى اجاك اجالونق 

   10730152حافظ  امنية اشرف محمد
   10730163اميره عقل ابراهيم الشيخ 

  10730166أمينة محمد اسماعيل بدوى الزقم 
   10730168امينه يوسف على عبد الغنى  

   10730169انجى محمود سليم مصطفى على 
   10730173اندريا ايهاب ابراهيم كامل سولاير 

   10730174انس عبيد رجب عبيد مصطفى السقيلى 
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   10730180عادل حسن على احمد  اية
   10730182آية علي يوسف علي نوفل 
   10730187إيرينى صفوت ثابت إلياس 

  10730188أيسل محمد على على النجار 
   10730191ايمان السيد عبد الظاهر حسن  

   10730192ايمان جابر انور عبد الرحيم احمد 
   10730194إيمان حسن عبد العزيز مهنى عبدالسيد 
   10730211ايه عبد المنعم سيد احمد محمد احمد 

   10730212آيه عطيه اسماعيل احمد حسن 
   10730216ايه هشام سعد متولى سليمان 

   10730217ايهاب عالء الدين بدوى رفاعى 
   10730224بسنت السيد عبد الحميد مبارك غازي 

   10730231بالل عماد فريج فهمى الحناوى 
  10730233محمد مرزوق شاهين بالل مرزوق 

  10730239تسنيم احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن  
   10730243جاسر عفيفى ابراهيم عفيفى سيد  

   10730248جهاد سعد سالم داود محارم 
   10730256حازم مجدى بسيونى السيد حامد 

   10730257حازم محسن أحمد خيري 
   10730258حازم محمد الرشيدى محمد سليمان 
  10730260حازم محمود السيد محمود مرسى 

   10730268حبيبه محمود عبد المعطى على  
   10730270حسام احمد كمال عبد الباقى على 
   10730271حسام الدين اسماعيل حسين رزق 
   10730273حسان عادل حسان عوض السيد 
   10730281حنان على بسيونى عبدالعزيز 

   10730321د سالم رامز محمد سالم السي
   10730329رانيا  بيتر نتالى اوكيج 

   10730343رحمه خلف ابراهيم سالمان السيد 
   10730361رضوى محمد محمود يوسف 

   10730370رنا عماد الدين محفوظ على محمد 
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   10730376روان السيد احمد عبد الغنى 
   10730379روان رضا عبد الستار على زغلول 

   10730389سن احمد محمد روان محمد ح
  10730404ريم خالد فضل هللا عبد الونيس 

   10730407ريمون عزت بدرى جيد  
   10730408ريمون ميمى جبرائيل جرس 

   10730415زياد السيد ابراهيم ابراهيم بالط 
   10730417زياد السيد فؤاد فراج سليمان 
   10730419زياد ثروت محمد هالل هريدى 

   10730425محمد محمد حسانين  زياد طارق
   10730428زياد محمد أحمد كشكه 

   10730430زياد محمود محمد احمد الجرواني 
   10730436ساجى على احمد محمد احمد 

   10730440سارة عادل احمد فرج 
   10730447ساره ايهاب صبحى عطيه احمد 
   10730457ساميه السيد احمد السيد بدوى 

   10730459م حنا جوده ساندرا حنا فهي
   10730463سعيد عطية سعيد عبد النعيم قاعود 
   10730466سلمى جمال عبد المنعم عبد الحافظ 
   10730478سماء محمد بهجت مصطفى رمضان 
   10730482سمير محمد عبدالعظيم امام عبدهللا 
   10730488سهي نصر مصطفي محمد البرعي 
   10730495سهيله وائل محمد فخرى الكردى 

   10730506شروق عادل عبدالحميد محمد حجاج 
   10730509شروق محمد عبد السالم العبد 

   10730512شريف محمود عبد القادر عبد النبي 
   10730523صابرين السيد محمد محمود ابوجهل 

   10730528صالح الدين خالد صالح عبد الرازق ابراهيم 
   10730530طارق عبد الحميد محمد طاهر 

   10730539عبد الرحمن احمد رمضان ابراهيم غباشى 
   10730543عبد الرحمن رشاد سعد ابراهيم الزواوى 
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   10730546عبد الرحمن صالح جاد الكريم سالمه 
   10730549عبد الرحمن عبدالهادي ابراهيم علي البنا 
   10730555عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد خليل 

   10730556ود احمد مصطفى عبد الرحمن محم
   10730562عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبدالحميد عشرة 

   10730570عبدالرحمن احمد عبدالمنعم المكاوى 
  10730571عبدالرحمن احمد فهمى زيان 

   10730574عبدالرحمن حسن عبدالعزيز محمد عامر  
   10730581عبدالرحمن محمد الليثى بدوى عامر 

   10730586هالل عبدالعزيز الزهرى عبدالرحمن 
   10730589عبدهللا خميس حسين عبدالرسول 

   10730591عبدهللا محمد شحاته محمود 
   10730602عال عبد العاطى ادم سليمان جبران 

   10730609على عبد الموجود على عبد الموجود المليجى 
   10730610على فايز علي السيد محمد 

   10730615يم محمد علي محمود عيد ابراه
   10730616علياء احمد على عزب 

   10730617علياء اشرف عبدالعال حسين الشريف 
   10730627عمر ايمن احمد ابراهيم الطنطاوى 

   10730631عمر طارق شاكر محمد عبده 
   10730634عمر عمرو عبد الغفار عشماوى 

   10730639عمر محمود ابراهيم محمد محمد الصعيدى 
   10730640ر ياسر السيد محمد محمد الحنفى عم

   10730647عمرو غنيم السيد عبدالعزيز غنيم 
   10730652فادى حسنى رمزى أنور سعيد 

   10730658فارس رأفت بسيونى راغب عبد النبى 
   10730659فارس عاطف عبدالمنعم محمود 

  10730665فاطمه الزهراء خالد عوض نصر عوض 
   10730672وض عبداللطيف إبراهيم فرح عبداللطيف ع 

   10730681فيرينا عاطف كامل سليمان معوض 
   10730687كريم محمد حسن ابو العزم 
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  10730688كريم محمد علي صابر رفاعى 
   10730693كيرلس رومانى فالح متياس جرجس  

   10730695كيرلس عادل فلتس مقار 
   10730698لبنى اشرف السيد سالمه فرج 

   10730710محمد عبدالمجيد محمد البرى  مازن
   10730716محمد ابراهيم جابر حسن همام 

   10730723محمد احمد كمال دسوقى البيومى 
   10730725محمد احمد محمد احمد عبد الرازق 
   10730726محمد احمد نعيم محمد السخاوى 
   10730731محمد السيد محمد اسماعيل محمد 

   10730733حسن محمد ايمن سيد محمد 
   10730734محمد ايمن محمد السيد 

   10730738محمد جمال محمد عفيفي حسن 
  10730740محمد حسان جابر حسانى ابراهيم 

   10730744محمد حمدى حماد طه على  
   10730750محمد رجب محمد السيد الشناوى 

   10730759محمد صالح الدين ابو على احمد محمد 
   10730762قوت حسن محمد صالح على يا

   10730764محمد عبد السالم ابراهيم السيد 
   10730767محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

   10730768محمد عبدالفتاح عبدالبديع محمود احمد 
   10730771محمد عصام عبدالصبور عبدهللا احمد 
   10730776محمد غريب ابراهيم السيد ابراهيم 

  10730777محمد محمد فتحى حسان شحاته 
   10730778محمد فتحى  محمد عبد الستار  

   10730788محمد مخلوف محمد ابراهيم ابو النجا 
   10730790محمد ممدوح محمد أحمد السبع 

   10730798محمود احمد المحمدى حافظ جامع 
  10730800محمود احمد محمد الشوادفى منصور 

   10730803محمود السيد محمود مرسى محمود  
   10730809محمود عبدالرحمن نعيم يوسف 
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   10730810محمود عبدالاله السيد السيد جادهللا 
   10730811محمود على ابراهيم ابراهيم شوشه 

   10730812محمود عمر احمد محمد محمد 
   10730813محمود عمرو محمود عبد العزيز الصفتى 

   10730814محمود فؤاد محمد جمال 
   10730816ر صابر محمد محمود محمد جاب

   10730819محمود مدحت امين مقدام 
   10730820محمود نبيل خليفى العليمى الجندى 

   10730822مختار الشحات مختار عبد العزيز سيف الدين 
  10730827مروان سعيد خميس السيد أحمد 

   10730828مروان عبد الحميد حسين محمد حسن  
   10730829ن مروان عصام رمضان مصطفى حسي

   10730831مروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه 
   10730832مروان محمد محمود عبد العال قاسم 
   10730833مروان محمد محى الدين محمد على 

   10730834مروة الصاوي حنفي الصاوي 
   10730839مريم احمد عبد اللطيف محمود 

   10730853مريم عبدالغني السيد عبدالغني سليمان 
   10730863مريم محمد محمود محروس على 

   10730865مريم نصار محمد منصور 
   10730866مريم ياسر جابر احمد 

   10730872مصطفى احمد مصطفى محمد حسن 
   10730873مصطفى العصران محمود السمالوى 
   10730875مصطفي جمال فتحى محمد الفقى 
   10730883مصطفى مجدى سعد محمد مرعى 

   10730886مصطفى محمد عبد العظيم عبد الغنى محمد 
   10730888مصطفى يسرى اسماعيل خضر 
   10730889معاذ على ابراهيم احمد درويش 
  10730902منار يحي حسن عبد الوهاب 

   10730917مهاب محى الدين صبحى حسين عبدالهادى  
   10730919مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوشى 
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   10730921يد محمد محمد الزلبانى مؤمن سع
   10730922مؤمن محمد عبد الحليم بدر احمد 
   10730941ميار مصطفي علي عبد الحميد 
   10730950نادى عبد الفتاح خلف هللا احمد 

   10730955نانسى حسن محمد عطيه جاد الحق 
  10730961ندي ايمن جابر عبد المعطي 

   10730969سالمة ندى عبد الفتاح زين العابدين  
   10730972ندى مجدى فتحى حسن النمر 

   10730973ندى مجدى ياقوت البرنس ابراهيم 
  10730977ندى محمد فهمى عبد المجيد محمد 

  10730979ندى ممدوح محمد سعد زغلول  
   10730981ندى يوسف عبد العزيز السيد الحفناوى  

   10730988نسمه سمير اسماعيل مصباح خير هللا 
  10730994نواف جابر السيد حسن حمدان 

   10730998نورالدين محمد عبدالنور محمد عبدالنور  
  10731011نورهان مجدى مسعود عبد هللا عبد القوى 

   10731012نورهان محمد احمد عبد السالم عبد الفتاح  
   10731017نورهان محمود حنفى السيد حسين الجميل 

   10731020ابوخليل هاجر احمد ابراهيم على 
   10731029هاجر رمضان محمد عبده على 

   10731031هاجر عاطف شفيق ابراهيم رزق 
   10731033هاجر محمد عبد الراضى محمد موسى 

   10731036هاجر يسرى حسن السيد حسن 
   10731037هادى ايهاب حسن سيد حسن البنان 
   10731042هايدى عصام ابراهيم محمد حسن 

   10731047 محمود فرغلى محمد هبه هللا
  10731051هدى مختار السيد مختار غازي 

   10731053هدير كرم حماده محمد خطاب  
  10731064وعد سالم محمد يوسف عوده 

 10731084ياسمين طارق محمد محمد احمد 
  10731085ياسمين عادل محمد سالم يوسف   
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  10731088ياسمين على محمد صالح خضر  
  10731090حسين عمر يحيى  
   10731093يحيى نبيل محمد ربيع فوز  

   10731100يوسف احمد محمود محمد 
  10731101يوسف انور اسماعيل السيد 

   10731103يوسف خالد فايز رمضان االعصر  
   10731106يوسف صادق عسران حسب احمد 
   10731107يوسف صبحى محمد ابو زيدعثمان 

   10731108عبيد  يوسف طاهر مسعود طاهر
   10731110يوسف عادل حامد السيد محمد 
   10731116يوسف محمد عطا عطا السيد 

  10731134آيات جمال عبدهللا رمضان عبدهللا 
   10731138نجوى  محمد حسن عبد العزيز شعبان  

   10731141عمرو مجدى عبد العزيز عبد السالم الفخفاخ 
   10731143د عبد السالم رفيق عبد السالم محم
   10731146طارق صالح محمد السيد احمد 

   10731148عبد الرحمن طارق محمود محمود محمد 
   10731151عبدهللا ناصر إبراهيم على حسن 

   10731152عمر عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم 
   10731153مريم أحمد العجمى العجمى حسانين 
   10731156هشام السيد الطاهر عبده مرسى 

   10731157سعد حسن البنا سعد محمود الطيب 
   10731159احمد عزت على على مندور 
   10731160احمد جمال صبحى حسنى ادم 

   29512280200174مصطفى السيد مصطفى السيد البكرى 
   29601140201351محمود محمد  هوارى  مرسى 

 29908220202578محمد مصطفي محمد عثمان عبدهللا 
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعأسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى 

 الثانيةالفرقة  -بمادة علم االجتماع القانوني 

 رقم الجلوس  اسم الطالب  الحالة

 انتظام

  20710038 اميره احمد محمد عبدالعزيز ماضى 

  20710056 بسنت حسين على حسين حماد 

  20710105 رودينه عالء الدين صابر عامر حسن  

  20710141 عبد هللا احمد محمد عبد هللا احمد على 

  20710142 عبد هللا على محمد الغمرى محمد على 

  20710229 ناريمان زهران كمال الدين عبدالمعطى 

  20710256 نيروز محمد فريد عبدالحميد العشرى 

  20710279 القادر عثمان  هانيا مصطفى عوض عبد

 عادى
  20720002 أحمد اشرف احمد محمد عبدالحميد 

  20720003 احمد عبد الغنى اسماعيل حشاد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 موجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20730034 احمد عبد الغفار عبد الغنى على جمعه 

  20730136   امنية حسين فتحى حسين على الفخران  

  20730137 والعال امنيه ابوالعال محمد اب

  20730151 امينه عل  محمود محمد سالم 

  20730182 ايه خالد حمدى مصطفى محمد 

  20730195   ايه مصطفى احمد محمد عل  

  20730215 بسنت صالح انور عبده سعد عبدالاله 

  20730230 جهاد عبد هللا ناجى محمد زقزوق 

  20730279 خالد محمد محمد على محمد 

  20730299 دنيا قدري سعيد محمد سعد 

  20730373 ريم يوسف بدوان عبد الرحمن 

  20730384 زياد رضا عبد العاطى عبد الغنى 

  20730400 سجده احمد محمد ابراهيم محمد 

  20730452 شيماء طارئ محمد انور 

  20730458 عادل صابر فؤاد جمعة 
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  20730463 الفتي انالفتيان  عبد الرحمن سعد احمد على 

  20730501 عز الدين ناصر محمد طلبه البنا 

  20730515 عمر شريف شعبان محمد يوسف 

  20730519 عمر محمد عبد الرازق صالح حسن 

  20730538 فاطمة محمد رجب اغا 

  20730564 كمال سليم كمال ابراهيم عبد الرحيم 
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعأسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى 

 الثانيةالفرقة  -بمادة علم االجتماع الحضري 

 

 الفرقة الثانية
 طالب انتظام :اوال

 احمد ايمن عبد العزيز ابو العينين احمد-1
 بسنت عبد الحميد فريد عبد الحميد محمد-2
 دعاء محمد كامل صابر رزق-3
 ابراهيم عطية محمدروان على -4
 رومانى صبحى فوكيه بهنان شحاتة-5
 شيماء ممتاز اسماعيل محمد-6
 عمر سامح حافظ محمد ابو العزم-7
 لوال جاستينو داك اوين-8
 ميار احمد الجميل كمال احمد-9

 ندى بسيونى مبروك محمد السرجانى -10
 نيانيوك وليم وين مكير -11
 نيفين عليوة محمد عليوة وهدان-12
 روان هانى محمود محمد– 13

 ثانيا:طالب انتساب عادى 
 محمدصالح محمد احمد ابو الدهب-1
 هدى احمد محمدعبد الفتاح ابو سيف -2

 ثالثا:طالب انتساب موجه
 ابراهيم عبد الرحمن محمد عبد الدايم-1
 احمد اسماعيل عبد القادر عبد الفتاح-2
 احمد حسام الدين احمد محمد خليل -3
 رمضان متولى عشرىاحمد طارق -4
 احمد عصمت السيد على خضر-5
 احمد محمد يحي عبد الحميد-6
 اسماء محمدبسيونى خلف هللا محمد-7
 السيد على السيد محمد السيد على-8
 امانى غندى امين عبد الخالق-9

 امنية جمال عبد العزيز عطيةعبد القادر-10
 بسمة ابراهيم على محمد محمود-11
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 مختار احمد تقوى مختار السيد -12
 حكمت رامى مصطفى ياقوت منصور-13
 خالد سعيدضيف هللا عارف محمود-14
 دينا خالد عبد الفتاح علوانى -15
 ديل نويل بطالى-16
 روان فهمى احمد رسالن  محمد-17
 روان هشام محمود عبد العزيز-18
 رومينا موريس مريد ابراهيم-19
 رويدا خميس عبد اللطيف السيد محمد-20
 ة على عبد العزيز عبد الحميدسار-21
 سارة محمد كامل راتب بخيت-22
 سلمى عبد الرازق لطفى ابراهيم-23
 سلمى منصور حميدو منصور-24
 سمر سمير حرز هللا محمود حسين-25
 عبد الرحمن معوض محمد معوض عتمان-26
 عزة خالد محمد محمد عثمان-27
 كامل عادل كامل عبد الحليم-28
 عبد الشافى على مازن صبحى محمود-29
 محمد ابراهيم عيسى احمد-30
 محمد احمد جابر غنيم سالم خليفة-31
 محمد السيد حسن عبد الحليم سالم-32
 محمد حسام ابراهيم السيد عباس-33
 محمد حمدى عبد المجيد الدسوقى-34
 محمد طارق عبد المنعم ابراهيم-35
 محمود السيد عبد العظيم درويش-36
 سيد احمد ابو شريف محمود صبحى محمد-37
 محمود عادل الشحات محمد دياب-38
 مروان سمير على محمود على عليوة-39
 مروان محمد محمد حافظ مصطفى-40
 مريم احمد خليل محمد خليل-41
 مريم فتحى محمد عبد البارى دياب -42
 مصطفى مجدى شعبان احمد-43
 مصطفى محمد مصطفى غنيم دعبس-44
 ن الغندقلىمعتز كامل محمد على حس-45
 منار اشرف ابراهيم عبد المجيد عيسى-46
 منار حمدى محمد كامل خليل-47
 منيرة فتحى محمد سليمان خضر-48
 مهيتاب عادل فاروق احمد-49
 ميادة عالء السيد عبد الرسول-50
 ميار حسن السيد السيد كمش-51
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 نادية على محمد على الجميل-52
 نادية محمد لطفى محمد بسيونى-53
 نورا يحيى جابر منصور عثمان-54
 هاجر رجب محمد زكى سعيد-55
 يوسف عالء احمد بدر جمعة -56

 رابعا: طالب باقون لالعادة
 استيال موسيس امولى قونفيسيوس-1
 ايمان عبد الفتاح سعد نوفل-2
 بسنت حمدى محمد سيد خليل-3
 جمعة فستو عوض عبد هللا-4
 رضوى ابراهيم محمد احمد شحاتة-5
 عمرو محمد محمد نفادى روان -6
 شاهندة حمدى سعيد الكيالنى يوسف-7
 فاطمة مسراتى عبد السالم صقر-8
 محمود محمد السيد حجازى السيد -9

 مهند وليد حسن رياض عبد الرحمن-10
 هدير سعد مسعود الزعيم-11

 خامسا :طالب تخلف من الفرقة الثالثة
 قنس تبيانو سوكا-1
 فيصل صبيح فاضل-2
 احمداحمد رضا -3
 حسام ياقوت محمدياقوت-4
 محمد اسامة عدلى-5
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى   أسماء الطالب الراسبين

 الثانيةالفرقة  - 2بمادة التدريب العملي

 

 بسمه محمد عىل عبدالمجيد

قت هشام السعيد عطيه سليمان  ارسر

 دعاء محمد كامل صابر رزق

 دنيا سعيد صالح ابو الفتوح شعبان

ى محمد محمد قاسم  روان صت 

 رومانن صبىح فوكيه بهنان شحاته

 عمر سامح حافظ محمد ابو العزم

 لوال جاستينو داك اوين

وك محمد الرسجانن   مت 
 ندى بسيونن

 نىه محمود عبد الفتاح انور رزق جيبىل

 نورالدين محمد خميس ابراهيم عىل

 م وين مكت  نيانيوك ولي

ن عليوه محمد عليوه وهدان  نيفي 

ي محمود محمد
 روان هانن

 محمد صالح محمد احمد ابوالدهب

ن احمد محمد احمد سليمان  ياسمي 

 ابراهيم عبد الرحمن محمد عبد الدايم

 احمد اسماعيل عبدالقادر عبدالفتاح

 احمد حسام الدين احمد محمد خليل

 احمد ضيف هللا محمد زىك الشافىع

ى  احمد طارق رمضان متوىل عرسر
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 احمد عبدالمنعم شحاتة احمد المالىحي 

 احمد معروف احمد اسماعيل درباله

 اسماء امت  الدين محمود فؤاد ضياء

 اسماء محمد بسيونن خلف هللا محمد

ن   آالء محمد احمد امبان  حسي 

ن السيد كامل السيد  السيد حسي 

 السيد عىل السيد محمد السيد عىل

 ية جمال عبدالعزيز عطية عبدالقادرأمن

 ايمان حسن محمد عجىم سالم

 ايمان محمد رمضان عبد الحكيم حماد

 بسمه ابراهيم عىل محمد محمود

 حاتم نبيل عطية عبدهللا رزق

 حكمت راىم مصطفن ياقوت منصور

ن الصاوى زىك الصاوى اسماعيل  حني 

 خالد هريدى امبان  ابوالحسن امبان  

 الحليم عبدالموىل ابراهيم مرسدنيا عبد 

 روان فهىم أحمد رسالن محمد

 رومينا موريس مريد ابراهيم

 رويدا خميس عبد اللطيف السيد محمد

 زياد رضا عبد العاىط عبد الغبن 

 سارة عىل عبد العزيز عبد الحميد

 ساره محمد كامل راتب بخيت

 سلىم جمال عبده محمد اللبان

 مصطفن  سلىم عادل احمد عرفات

 سلىم عبد الرازق لطفن ابراهيم



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

 سلىم منصور حميدو منصور

وق محمد محمد هاشم مصطفن سالم  رسر

 شيماء عادل عبد الرحيم محمد

 عبد الرحمن ابراهيم خالد حسن فياض

 عبدالرحمن كمال مفتاح محمود عبدالنعيم

 عزه خالد محمد محمد عثمان

 عال السيد محمد عبد الرحمن محمد

 محمود عىل ابراهيمعىل 

 فاطمة احمد محمد رجب سعد

 كامل عادل كامل عبد الحليم

 محمد السيد حسن عبدالحليم سالم

 محمد حمدى عبد المجيد الدسوفر 

 محمد صبىح ابوالمعاىط محمد غنيىم الشاىم

 محمد نبيل محمد حنفن يونس

يف  محمود صبىح محمد سيد احمد ابورسر

 مريم أحمد خليل محمد خليل

 مريم عصام مصطفن محمود حسن

ي مجدي شعبان احمد
 مصطفن

ن كامل محمد عىل حسن الغندقىل  معتر

 منار حمدى محمد كامل خليل

 نورا يحب  جابر منصور عثمان

 هاجر رجب محمد زىك سعيد

 يمبن ابراهيم بدير ابراهيم

 اية احمد حسن رجب

 جابر محمد جابر عىل حسن
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 فلاايمان عبد الفتاح سعد نو 

 محمود محمد السيد حجازى السيد

 ندى احمد محسب عىل بخيت

 هشام جابر السيد احمد
 
 

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الثانيةالفرقة  - 2بمادة التدريب العملي

 اري    ج سعيد محمد كمال عزازي
 ارساء محمد عبده حسن عىل

وز محمد محمد سيد عطيه  الفت 
ه احمد محمد عبدالعزيز ماضن   امت 
 بسنت السيد حسن محمد التونن 

 دعاء مصطفن عبد الحميد السيد حسن
 دينا رمضان محمد رمضان السيد
 روان عىل ابراهيم عطيه محمد

 رودينه عالء الدين صابر عامر حسن 
نر   ري  هام حسن عىل حسن الجت 

 نور مصطفن أبو زيدسلىم إبراهيم أ
 سلىم السيد سالم السيد سالم

 عمرو محمد عبدالهادى محمد البدراوى
 كريم جمال عبد الفتاح عىل عبده عامر 

 مريم محمد عىلي محمد رصصار
ن الكردى  نشأت انور حسي 

 مصطفن
 ناريمان زهران كمال الدين عبدالمعىط

 ندى عبد الباسط سعيد عبد الباسط السيد
 طفن عوض عبدالقادر عثمانهانيا مص

ف احمد محمد عبدالحميد  أحمد ارسر
 سعيد حسن سعيد حسن ابراهيم

 عىل حسن عىل محمد حسن
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 محمد عادل مرس محمد مرس
 محمد عىل عبد النب  شعبان جت  هللا
 محمود محمد عبد الفتاح محمد فراج

 مروان اسامه محمد عبد االعزيز
 ندي طارق رشاد محمد

 السيد ابراهيم السيد ابراهيم
 احمد حمدى السيد عىل

 احمد سمت  محمود محمد شحاته
 احمد صبىح محمد احمد شلب  
 احمد صالح منت  منصور محمد

يل عبد الحليم محمد  احمد عصام جت 
 احمد محمد سيف النرص عبد ربه سيف النرص

 احمد محمد فتىح قطب
 احمد هشام المهدى عبد الموجود

 محمد ابوالعال شادى ارساء سعيد 
 اسالم احمد محمد محمد عمر

 اكرام ابراهيم عبد الصبور ادم ابراهيم
 الشيماء ابراهيم فاروق محمد مرس

 الشيماء احمد محمد سليمان عىل البنداق
 امال جمال محمد محمود محمد صبح
ي 
ن عىل الفخرانن ن فتىح حسي   امنية حسي 

 امنيه ابوالعال محمد ابوالعال
 ه عىلي محمود محمد سالمامين

 انىح  خالد مصطفن قطب عىل
 إنىح  رضا وليم مسعد

يال  يوسف غت 
ر
 اندرو هانن صدف

 ايريبن نبيل سمت  لبيب هرمينا
 آيه حسن عبد الرحمن حسن

 ايه خالد حمدى مصطفن محمد
 احمد محمد عىلي 

 ايه مصطفن
 بسنت صالح انور عبده سعد عبدالاله

 احمد ابو العال بالل محمد عبد الرازق
 جهاد عبد هللا ناىح  محمد زقزوق
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 حازم يارس محمود السيد يوسف
 حبيبه محمود عبد المنعم محمود مظهر

ن عادل السيد محمد  حني 
 خالد سعيد  ضيف هللا  عارف محمود

 خالد محمد محمد عىل محمد
 دنيا قدري سعيد محمد سعد

 رانيا حسام خميس ابراهيم الحماىم
 حمد محمد السيد مسعودرانيا م

 روان احمد حسن عبد المنعم
 روان مصطفن عىل مصطفن عىل
 ريم يوسف بدوان عبد الرحمن

 ري  هام خالد ابراهيم سليمان هريدي
 ري  هام عىل فتىح زىك يوسف

 سجده احمد محمد ابراهيم محمد
 سلىم احمد عىل سيد احمد عىل

 سلىم عزىم السيد عبد العاىط سعد
 د سليمان رزق ياقوتسلىم محم

ن   سمر سمت  حرز هللا محمود حسي 
ة حسبن سالمه عىل محمد  سمت 

وق مصطفن السيد عبد الحميد شحاته  رسر
 شيماء طارئ محمد انور

ي 
 عبد الرحمن سعد احمد عىل الفتيانن

 عبد الرحمن عمر محمد عطيه
 عبد الرحمن محمد احمد صالح

 عبدالرؤف وجيه عبدالرؤف احمد
 ىل عبد الحليم عىل حسنعبت  ع

 عز الدين نارص محمد طلبه البنا
يف شعبان محمد يوسف  عمر رسر

ن   عمر عبدالنارص محمد محمود شاهي 
 عمر محمد عبد الرازق صالح حسن

 عمرو فؤاد نصار عىل حسن
ن   فارس محمد حسن محمد امي 

 فاطمة محمد رجب اغا
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 فاطمه السيد محمد عىل
لس عدىل شحاته شفيق  كت 

 لمياء عبدالقادر عطيه ابوصالح
 مؤمن محمود عبد المجيد ابراهيم

 مارينا سمت  حنا ملك ميخائيل
ف احمد حسن احمد  محمد ارسر

 محمد خالد عبد الفتاح محمود الحلو
 محمد ساىم السيد عىل عبد الجواد

 محمد عالء صالح عبد الرازق
 محمد مجدى محمد نورالدين ربيع

 حان مرسالمحمد هالل فايز رس 
 محمود احمد السيد احمد محمد

 محمود احمد مصطفن محمد شحاته
ديش  محمود رضا شعبان اسماعيل الت 

ن احمد حرب  مروان محمد حسي 
 مريم احمد محمد عفيفن عطاهلل

 مريم ميخائيل راتب ميخائيل
 مصطفن عبدالفتاح السيد محمد الكيالنن 
 محمد حسن احمد متوىل بكت  

 مصطفن
ن محمد نصارمصط  فن ناىح  محمد امي 

 مصطفن وجيه احمد محمد عىل المرادن 
 ملك طارق محمد عبدالوهاب خليفه
 منه هللا محمد محمد شحاته محمد
فا مجدى وليم سعد المنشاوى  منت 

 ىم السيد محمد ابراهيم شيحه
 ميادة عالء السيد عبدالرسول

 ناديه محمد لطفن محمد بسيونن 
 حميده ندى حميدو كمال

 ندى رمضان محمد فايز محمد
ن سالمة وجدى سالمة  نرمي 

 نور نصار مسعود حنا
 نوراى أحمد صالح عبد المنعم

ي احمد ابراهيم الصافور
 نورهان محمد مصطفن
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ن عىل عبد العال  هاجر حسي 
 هاجر خالد عبد المنعم احمد نبيه الجندي

ي  هانيا فايد كمال أحمد المست 
 د عىلهبه حمدى فرج احم

 هشام محمود احمد عىل السيد
ن اسامه عباس ادريس  ياسمي 

  يوسف مصطفن محمد مصطفن حامد
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  والراسبين الغائبينأسماء الطالب 
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ف احمد محمد عبدالحميد  أحمد ارسر
 رص عبد المنعم حسن الشافىعاحمد ن

ف  يف يارس ارسر  إبراهيمرسر
 عل حسن عل محمد حسن

 محمد عادل مرىس محمد مرىس
 محمد عل عبد النب  شعبان جي  هللا
 محمود محمد عبد الفتاح محمد فراج

ى  محمد عبد العزيز الي 
 محمود مصطفن

 مروان اسامه محمد عبد االعزيز
ن   مهاب شكرى السيد ياسي 

 براهيم السيد ابراهيم السيدا
 ابراهيم خالد حسن محمد مىك

 ابراهيم عادل عامر احمد محمد عامر
 إبراهيمابراهيم محمود ابراهيم محمد 

 إسماعيلابو بكر كمال نرصالدين 
 احمد اسماعيل عبدالقادر عبدالفتاح

ف وهبة عل خليفة  احمد ارسر
 احمد جمال محمد عل خليل

 احمد محمد خليل احمد حسام الدين
 احمد حمدى السيد عل

 احمد سمي  محمود محمد شحاته
 احمد صالح مني  منصور محمد

 احمد عبد الغفار عبد الغبن عل جمعه
ن   احمد محمد احمد محمود حساني 

 إسماعيلاحمد محمد اسماعيل محمد 
 احمد محمد سيف النرص عبد ربه سيف النرص

 م سالماحمد محمد عبد الستار ابراهي
 احمد محمد فتخ قطب
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 احمد مصطفن احمد محمد محمد
 احمد معروف احمد اسماعيل درباله

 احمد ناج  شعبان عل حسن
 احمد هشام المهدى عبد الموجود
 احمد يوسف محمد محمد شاور

 اسالم ابراهيم احمد محمد عبد هللا
 اسالم احمد محمد محمد عمر

 اشتياق خالد محمد سليمان محمد
 إبراهيماكرام ابراهيم عبد الصبور ادم 
ن   آلء محمد احمد امبان  حسي 

 الشيماء احمد محمد سليمان عل البنداق
 أمنية جمال عبدالعزيز عطية عبدالقادر
ي 
ن
ن عل الفخران ن فتخ حسي   امنية حسي 

 امنيه ابوالعال محمد ابوالعال
ة فريد امي  منقريوس  امي 

 مطلباميمه شعبان محمد عبد ال
 امينه علي محمود محمد سالم
 إبراهيمايمان عادل محمد اسماعيل 

 ايه خالد حمدى مصطفن محمد
 آيه رزق السيدبيوىم رزق

 احمد محمد علي 
 ايه مصطفن

 ايهاب احمد فهىم عيش احمد
 بانسيه محمد شوقت أحمد السيد
 باهر عالء محمد محمد ابو عل

 ىبسمه محمد  مسعود  كامل العمراو 
 بسنت حسن اسماعيل محمد

 بسنت صالح انور عبده سعد عبدالاله
 بالل ممدوح محمود محمد عبد اللطيف

 جهاد عبد هللا ناج  محمد زقزوق
 جهاد محمود رضا محمد
 جيهان محمد احمد عثمان

 حاتم نبيل عطية عبدهللا رزق
ن   إبراهيمحازم خالد محمد امي 
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 حازم يارس محمود السيد يوسف
ن عبد الهادىحب  يبة محمد حسي 

 حبيبه محمد فايز عبدالحميد حميده
 حكمت راىم مصطفن ياقوت منصور

ه جاد  حنان معزوز جي 
 خالد سعيد  ضيف هللا  عارف محمود

 خالد محمد محمد عل محمد
 خالد مصطفن  اسماعيل  احمد سيد احمد

 خالد هريدى امبان  ابوالحسن امبان  
 د سعددنيا قدري سعيد محم

 ديل نويل بطاىل
ن   دينا عادل  محمد  عبدالرؤوف امي 

يل عبدالحميد  رانيا أحمد جي 
 رحمه صالح  ابراهيم  عبد العزيز

 روان السيد محمد عبد الجواد محمد
 روان عصام محمد فوزى غرابه
 روان فهىم أحمد رسالن محمد

 رويدا خميس عبد اللطيف السيد محمد
 الرحمنريم يوسف بدوان عبد 

 زياد رضا عبد العاىط عبد الغبن 
 سارة عل عبد العزيز عبد الحميد
 ساره محمد كامل راتب بخيت

 سجده احمد محمد ابراهيم محمد
 عثمان محارب

 
 سهيلة احمد صدق

 سهيله محمود عبد الرازق محمد يوسف
 أنورشيماء طارئ محمد 

 صفيه حسن احمد محمد محمد
 عادل صابر فؤاد جمعة

 عبد الرحمن ابراهيم خالد حسن فياض
ي 
ن
 عبد الرحمن سعد احمد عل الفتيان

 عبد الرحمن عبد الرحيم السيد محمد عبد الرحيم
 إبراهيمعبد الرحمن علي حسن عبد المجيد 

 عبد الرحمن عمر محمد عطيه
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 عبد الرحمن محمد احمد صالح
 عبد الرحمن محمود احمد عبد الفتاح الحسيبن 

 من معوض محمد معوض عتمانعبد الرح
ن   عبد الرحمن يرسى عبد الاله محمد حسني 

 عبد الهادى عادل عبد الهادى عل
ن   عبدالرحمن عصام عبدالعليم حسي 

 عبدالرحمن عل عبدالعزيز عبدالباسط الباسىط
 عبدالرحمن كمال مفتاح محمود عبدالنعيم
 عبدالرحمن محمد محمد احمد ابو النرص

  محمد احمد همامعبدالرحمن ناج  
 عبي  عل عبد الحليم عل حسن
 عز الدين نارص محمد طلبه البنا
 عل محمد عمر المر جادالكريم
 عل محمود عل خليل ابو احمد
يف شعبان محمد يوسف  عمر رسر

ن   عمر عبدالنارص محمد محمود شاهي 
 عمر محمد عبد الرازق صالح حسن

 عمرو فؤاد نصار عل حسن
 ف محفوظ عبد الرحيمغاده ارسر 

 فادى فؤاد سالمة راغب سالمة
 فاطمة احمد محمد رجب سعد

 فاطمة محمد السيد ابراهيم القصاص
 فاطمة محمد رجب اغا
 فتخ عباس فتخ بدر

ن عبدالستار  كريم عالءالدين محمد المشهوربألمي 
 كمال سليم كمال ابراهيم عبد الرحيم

ى توفيق مسيحه لس صي   كي 
لس   عدىل شحاته شفيقكي 

لس مجدي دميان مطر جرجس  كي 
لس مجدى وليم عزيز  كي 

 لمياء عبدالقادر عطيه ابوصالح
 مؤمن ابراهيم محمد احمد الدبور

 إبراهيممؤمن محمود عبد المجيد 
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 ماجده حسام الدين ثروت محمد المرشدى
 مارك غطاس سعيد عوض

 مارينا سمي  حنا ملك ميخائيل
 علمازن صبخ محم

ن
 ود عبد الشاق

 محمد احمد جابر غنيم سالم خليفة
 محمد احمد رضا عبدالفتاح سالم

 محمد اسماعيل محمد غزيل
ف احمد حسن احمد  محمد ارسر
 محمد السيد احمد حامد عوف

 محمد ايمن عبدالمنعم محمد احمد
ن  ن عبد الحافظ حسي   محمد بكرى حسي 
ن عل  محمد حسان عبد القادر حسي 

 سن رجب مسعود العمراوىمحمد ح
ن محمد احمد العيسوى  محمد حسي 

 محمد خالف عل خالف قناوى
 محمد ساىم السيد عل عبد الجواد

 محمد ساىم خميس عبداللطيف محمود
 محمد شعبان محمد عبدالرحمن احمد

 محمد طارق صالح عبد هللا
 خليل

 
 محمد عادل صدق

 محمد عبد الستار محمد حسن سليمان
 د عبد السالم اسماعيل عجميهمحم

ن   محمد عالء الدين شاذىل مهدى حسي 
 محمد عل الضاوى عبيد

 محمد عل فرج هللا مخيمر عبدالسيد
 محمد عيد نشأت عبد العال

 احمد
ن
 محمد فتخ محمد مواق

 محمد فهىم محمد عبدالمقصودعروس
 محمد مجدى محمد نورالدين ربيع
ن السماج  محمد نبيل ذىك حسي 
 محمد نبيل محمد حنفن يونس
 محمد نزيه محمد علي حسن

 محمد هالل فايز رسحان مرسال
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 محمود احمد السيد احمد محمد
 محمود احمد عل عل بركات

 محمود احمد مصطفن محمد شحاته
ديش  محمود رضا شعبان اسماعيل الي 

 محمود سعيد محمد عبدالعظيم مصطفن 
 بمحمود عادل الشحات محمد ديا

 محمود عبد المنعم  ابراهيم  محمد زيدان
 محمود مدحت محروس عبدالرؤوف

 محمود نارص محمود السيد
 مروان سمي  عل محمود عل عليوه
ن احمد حرب  مروان محمد حسي 

 مروان محمد محمد حافظ مصطفن 
 مريم أحمد خليل محمد خليل

 مريم احمد محمد راشد
 مريم محمد عل محمد

 مصطفن عبد
ن
 الفتاح السيد محمد الكيالن
ن محمد نصار  مصطفن ناج  محمد امي 

 مصطفن وجيه احمد محمد عل المرادن 
ن السيد السيد احمد عامر  معي 

ن معوض عبدالحكيم معوض  معي 
ن يوسف عبدالباسط يوسف  معي 

ن   منار احمد عل عباس لشي 
ف ابراهيم عبد المجيد عيش  منار ارسر

 عل 
ن
 علمنة هللا بسيون

ن
 بسيون

 منة هللا سمي  فايز رسحان مرسال
 منة هللا عادل خميس احمد جنيدى

 منة هللا عبدالوهاب مصطفن عبدالحليم عبد الرحيم
ة فتخي محمد سليمان خرصن   مني 

فا مجدى وليم سعد المنشاوى  مني 
 ميادة عالء السيد عبدالرسول

 ميار السيد ابراهيم عل السخاوى
 عبد العالميار سمي  محمد 

 نادين محمد رمزى عبده الشهان  
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ن
 ناديه محمد لطفن محمد بسيون
 ندى حمدى محمد عفيفن محمد
 ندى سعيد عل محمد ابوالليف

 ندى عوض عبدهللا زيادة
ن سالمة وجدى سالمة  نرمي 
 نوران عل محمد بديع سالم

 نوراى أحمد صالح عبد المنعم
 هيمإبرانورهان محمد احمد عبدالهادي 

ي احمد ابراهيم الصافور
 نورهان محمد مصطفن

 هاشم سعد هاشم عل بدر
ي  هانيا فايد كمال أحمد المسي 
 هشام محمود احمد عل السيد

 ولء صبخي عبد المنعم محمد عزام
ن اسامه عباس ادريس  ياسمي 

ن  ن عبد الحليم كمال شاهي   ياسمي 
 يوسف رمضان صالح هاشم
 ديوسف سعيد حمد هللا محم

 
 
 يوسف محمد محمود احمد ابراهيم الدسوق

 يوسف مصطفن محمد مصطفن حامد
ى  ساره السيد محمد ابراهيم عرسر

 

 

ي احمد جودة
 إرساء محمد عبد الغبن

 أسماء محمد محمود السيد
 أمنية مصطفن البكرى مصطفن 
ن   آيه محمد عبد الرحمن حسني 
ن قلدس مقار  ابانوب عادل أمي 

 حمد السيد عمراحمد احمد معوض ا
ف هريدى يونس عبدالمتجىل  احمد ارسر

 احمد جمال ابراهيم بركات
 احمد جمال السيد احمد ابراهيم
 احمد حسن احمد محمود مرزوق
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يد المالح ن  احمد راىم ابراهيم ابوالت 
 احمد ساىم محمود محمد شحاته

 احمد سمت  محمد عبد المجيد عبد القادر
 احمد عاطف ادريس حسن محمد

 احمد عماد يوسف شحاته الصفطاوى
 احمد فتوح العزب البهنش

 احمد ماهر عبدالفتاح محمد عىل
 احمد مجدى محمد محمد

 احمد محمد زىك احمد عبدالرحمن
 احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم

 احمد مصطفن كمال الدين اسماعيل النجار
 ادهم هشام سعد احمد رسالن

 محمد مطاوع ارساء احمد ايهاب ابراهيم
 ارساء محمد محمود احمد درويش

 اسالم كريم احمد عبيد
 اكرم ساىم محمود رأفت راضن 
 االء مجدى عبد المنعم محمد

 امانن مدحت محمد طه محمد نورالدين
 امل محمود ابوالمجد المهدى
 امل منصور محمد منصور
 امل هشام عبد الحليم عمار

 ابوسمرةامنية عبد العزيز كامل سليمان 
ف عبدالكريم حداد  امنيه ارسر

ة ممدوح السيد ابراهيم حامد  امت 
ه عبده محمد ابراهيم  امت 

 انىح  محمد يوسف حامد ريان
 انور خالد انور عبدالقوى

ف عبدالموجود ابراهيم  اية ارسر
 ايمان عبد الرحمن مجاهد مجاهد السيد

 ايه عماد محمود ابراهيم االلفن 
 محمد سعيد ايه فتىح ابراهيم

 ايه مجدي السيد سعد الدين بدران
ء مصطفن حسن عبد السيد  باسنت هانن
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 بسنت السيد محمود محمد  هارون
 بسنت حمدى محمد سيد خليل

 بسنت محمد فوزى خليل عبد الحليم
 بيشوى ممدوح كامل بدروس

 ترنيم احمد احمد ابراهيم محمد
 توم لينو وانن الدو

اوىجمال ايهاب محمد جم  ال الشت 
 جمعه فستو عوض عبد هللا

 جهاد محمد النبوى محمد محمد ابراهيم
 حسن احمد خميس عبد المنعم عبد العزيز

 حسناء محمد رمضان محمد فرغىل
 حوريه محمد منصور كامل منصور

 خلود محمود احمد محمود عبد الرازق
 داليا محمد حمزة محمود محمد
 حمددعاء عبدالنارص عبدالحميد م
 دنيا محمد عىل فرحات السيد

 ديفيد سامح سليم جرجس ابراهيم
 رانا احمد عبده عبدالنعيم معوض
 رانيا محمد احمد بخيت محمد
 ربيع محمود ربيع محمود عمار

 رجينا اوطون طابو جانق
وك  رضوي محمد رجب احمد عمر مت 

ن   رضوى محمود عبد هللا عبد الوهاب حسي 
 صطفن رنا عىلي جمعة عىلي م

 روان نبيل احمد محمد احمد
ن  ف عبد المنعم حسي   رودينا ارسر
ن محمد ابراهيم  ري  هام جابر امي 

ي رشاد حسن
 ري  هام مصطفن

 سارة مدحت رجب محمود محمد
ن الوزير  ساره ابراهيم حسن ابوالعيني 

ى احمد عىل  ساره صت 
 ساره محمود عبدالعزيز عبدالمعىط

 سلىم السيد عىل زىك سليمان
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 ىم عصام السيد مصطفن محمدسل
 سلىم محمود شعبان ابراهيم

 سلىم محمود محمد حسن عوض هللا
 سماء رضا عبدالحميد مصطفن 

 سمر الشحات محمد عىل
 سهت  عبدالقادر سعيد مرس متوىل

 شاهندة حمدى سعيد الكيالنن يوسف
ي  ي  هان خميس محمد محمود شلب   رسر
 شيماء أحمد محمد احمدعبد العال

 م جمال كامل عبدالعالعاص
 عبد الرحمن طارق يوسف قطب عباس

 عبدالرحمن ساىمي عىلي مهران
 عبدالرحمن صالح الدين مجاهد محمد
 عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد خرصن 

 عبدالرحمن مدحت عفيفن السيد سلطان
ن   عبدالقادر محمد الحسي 

 عبت  عز عبد السالم جت  حماد
ن   عزيزة السيد محمود حسي 

 ىل نور الدين عبد الرؤف عبد الع
 علياء جميل عبدالرحمن عىلي ابوالنعمان

 عمر صالح عبدالرحمن محمد ادريس خفاىح  
 عمر طارق ابراهيم احمد الفحام

ن عىل فايد  عمر يرسى حسن حسي 
ف معتمد موسي عبد المهر  عمرو ارسر

 عمرو محمد عبدالعليم عثمان عبدالخالق
 ابراه فاطمة ابراهيم عبد الرحمن

 فاطمة مرسانر عبد السالم صقر
 فاطمه احمد زىك فرحات

 فاطمه حسن محمد عبدالقادر عامر
 فاطمه سالم محمد عىل سالم

 فاطمه طه الديوانن 
 فاطمه عبد المنعم محمود احمد
 فايزة عاطف السيد أحمد الزيات
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 فهىم جمعه فهىم جمعه
ن   كريم جابر ابراهيم حسي 

 عبدالحليم كريم طارق ابراهيم
 كمال مصطفن كمال الشوربىح  

 كورسيت كور نيال
 لمياء رشاد محمد عىل

 مؤمن سليمان توفيق مصطفن 
 مؤمن عصام احمد عبدالمطلب محمد
 محمد ابوطالب السيد ابوطالب مهران

 محمد احمد سعيد السيد يوسف
 محمد احمد محمد حسن مسعود
 محمد اسامة عبدالفتاح مرس رزق

 سامة محمد عطية ابراهيممحمد ا
 محمد السيد محمود سيد احمد عطاء هللا

 محمد جابر عزوز محمود عىلي 
 محمد ساىم عبدالمنعم محمود الصبارى

 محمد ساىم محمد صادق ابو العال
 محمد عىل عبد الفتاح عىل حسن الرمىل
 محمد محمد فتىح حسن احمد حمدين

 محمود محمد احمد سعد الدين
 د السيد حجازى السيدمحمود محم

 مروان طارق جمال الدين محمد محمد
 مروان عادل محمد زيادة ابراهيم

ى  مريم خالد حسن رشدى محمد صت 
 مريم فائز جرجس نوار جرجس

 مصطفن احمد حسبن حسن احمد
ن   منة هللا محمد زغلول احمد حسي 

 مبن جمال فؤاد مرزوق محمد
 مبن ماهر ياقوت محمد مصطفن 

 وليد حسن رياض عبد الرحمنمهند 
 مورا منصور لبيب بخيت

 ىم مصطفن محمد عثمان عبدهللا
ن   عىل حسي 

 ميار احمد مصطفن



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

نا حكيم فريد طنيوس  مت 
نا صبىح عياد جرجس سمعان  مت 

 نادر السيد اسماعيل احمد
 نادين رجب عبدالعزيز نرص عبدالعزيز

 نعمة رمضان حسن ابو زيد
 ور حسن احمدنوران حسن عبد الصب

 هاجر يوسف عبد الكريم عبد الهادى زيدان
 هانن محمد عىل حسن عىل

 هدير جابر السيد عبد المنعم عباس
 هشام محمد محمد مسعد قنديل
 هيام عادل أحمد عبد الحفيظ عىل
 وديان محمد ابراهيم محمد يوسف
قاوى  وسام رضا ابراهيم حامد  الرسر

 م عبدالحليموالء مجدى عبد الحليم ابراهي
 وىل الدين عصام السيد عبد المقصود خلف هللا

ن سعد محمد عبدالعزيز غنيم  ياسمي 
 يحب  عالء محمد احمد النجرو
 يوسف زياد محمد احمد محمد

 وهدان
ر
 دينا جابر فرج عراف

 

 

 ابراهيم حسن ابراهيم
ي 
 حسام الدين مصطفن محمد عفيفن

 حنان بدر الدين احمد غنيم
 سيد محمد السيد حسنزينب ال

 محمد ساىم السيد عبد العال عىل
ى  مصطفن عالء الدين مصطفن محمد الخرصن

 هادى عبد هللا عبد القادر رمضان
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الثانيةالفرقة  -بمادة علم اجتماع التربوي 

 

 محمد عبده حسن علارساء 
ه احمد محمد عبدالعزيز ماضن   امي 

 بسنت عبد الحميد فريد عبد الحميد محمد
 دعاء مصطفن عبد الحميد السيد حسن
 رودينه عالء الدين صابر عامر حسن 

 عبد هللا احمد محمد عبد هللا احمد عل
 علياء حسن محمد عزب جاد البنا
ن الكردى  نشأت انور حسي 

 مصطفن
 يمان زهران كمال الدين عبدالمعىطنار 

 هانيا مصطفن عوض عبدالقادر عثمان
ف احمد محمد عبدالحميد  أحمد ارسر

 عل حسن عل محمد حسن
 محمد عادل مرىس محمد مرىس

 محمد عل عبد النب  شعبان جي  هللا
 محمود محمد عبد الفتاح محمد فراج

 مروان اسامه محمد عبد االعزيز
 ابراهيم السيد ابراهيم السيد 

 احمد حمدى السيد عل
 احمد سمي  محمود محمد شحاته

 احمد عبد الغفار عبد الغبن عل جمعه
ن   احمد محمد احمد محمود حساني 

 احمد محمد فتخ قطب
 ارساء سعيد محمد ابوالعال شادى
 ارساء محمد عبدالغبن ابراهيم زيان

 اكرام ابراهيم عبد الصبور ادم ابراهيم
ي امن

ن
ن عل الفخران ن فتخ حسي   ية حسي 
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 امنيه ابوالعال محمد ابوالعال
 امينه علي محمود محمد سالم
 ايه خالد حمدى مصطفن محمد
 احمد محمد علي 

 ايه مصطفن
 بسنت صالح انور عبده سعد عبدالاله

 جهاد عبد هللا ناج  محمد زقزوق
ه جاد  حنان معزوز جي 

 خالد محمد محمد عل محمد
 ا موريس مريد ابراهيمرومين

 ريم يوسف بدوان عبد الرحمن
 زياد رضا عبد العاىط عبد الغبن 

 سجده احمد محمد ابراهيم محمد
 شيماء طارئ محمد انور

ي 
ن
 عبد الرحمن سعد احمد عل الفتيان

 عز الدين نارص محمد طلبه البنا
يف شعبان محمد يوسف  عمر رسر

 عمر محمد عبد الرازق صالح حسن
 ة محمد رجب اغافاطم

 كمال سليم كمال ابراهيم عبد الرحيم
 لمياء عبدالقادر عطيه ابوصالح

 مؤمن محمود عبد المجيد ابراهيم
 مارينا سمي  حنا ملك ميخائيل

 محمد ساىم السيد عل عبد الجواد
 محمد مجدى محمد نورالدين ربيع
 محمود احمد السيد احمد محمد
 تهمحمود احمد مصطفن محمد شحا

ديش  محمود رضا شعبان اسماعيل الي 
ن احمد حرب  مروان محمد حسي 

 مروان محمد محمد حافظ مصطفن 
 
ن
 مصطفن عبدالفتاح السيد محمد الكيالن
ن محمد نصار  مصطفن ناج  محمد امي 

 مصطفن وجيه احمد محمد عل المرادن 
ن معوض عبدالحكيم معوض  معي 
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ن   منار احمد عل عباس لشي 
فا م  جدى وليم سعد المنشاوىمني 

 ندى حمدى محمد عفيفن محمد
ن سالمة وجدى سالمة  نرمي 

ي  هانيا فايد كمال أحمد المسي 
 هشام محمود احمد عل السيد
ن اسامه عباس ادريس  ياسمي 

ن  ن عبد الحليم كمال شاهي   ياسمي 
 يوسف مصطفن محمد مصطفن حامد

 أسماء محمد محمود السيد
 مصطفن أمنية مصطفن البكرى 

ن   آيه محمد عبد الرحمن حسني 
ن قلدس مقار  ابانوب عادل أمي 

 احمد احمد معوض احمد السيد عمر
 احمد اسامه فكرى عبد الحليم

 احمد جمال ابراهيم بركات
 احمد جمال ابو نارص عبد الرحمن
 احمد جمال السيد احمد ابراهيم
ن   احمد جمال محمد رشاد شاهي 
 رصن احمد حمدى احمد شحاته خ

يد المالح ن  احمد راىم ابراهيم ابوالي 
 احمد سمي  محمد عبد المجيد عبد القادر

 احمد طارق محمد سليم زيتون
 احمد طه احمد زىك احمد

 احمد عاطف ادريس حسن محمد
 احمد عالء الدين محمد السيد عيد

 احمد عماد يوسف شحاته الصفطاوى
 احمد فتوح العزب البهنش

 لفتاح محمد علاحمد ماهر عبدا
 احمد مجدى محمد محمد

 احمد محمد زىك احمد عبدالرحمن
 احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم

 احمد محمد محمود شمس الدين
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 ادهم هشام سعد احمد رسالن
 ارساء احمد ايهاب ابراهيم محمد مطاوع

 ارساء محمد محمود احمد درويش
 اسالم كريم احمد عبيد
 ت راضن اكرم ساىم محمود رأف

 مدحت محمد طه محمد نورالدين
ن
 امان

 امل منصور محمد منصور
 امل هشام عبد الحليم عمار

 امنية عبد العزيز كامل سليمان ابوسمرة
ف عبدالكريم حداد  امنيه ارسر
 انخ  محمد يوسف حامد ريان

 ايمان عبد الرحمن مجاهد مجاهد السيد
 ايه عماد محمود ابراهيم اللفن 

 ابراهيم محمد سعيد ايه فتخ
 ايه مجدي السيد سعد الدين بدران

 بسنت محمد فوزى خليل عبد الحليم
ي عثمان محمد

 
 بالل عصمت شوق

 بيشوى ممدوح كامل بدروس
 جمعه فستو عوض عبد هللا

 جهاد محمد النبوى محمد محمد ابراهيم
 حبيبه مجدى محمد محمود رشوان

 زيزحسن احمد خميس عبد المنعم عبد الع
 حسناء محمد رمضان محمد فرغل
 حوريه محمد منصور كامل منصور
 خالد ابراهيم ايوب عبد هللا فوده

 خلود عادل اسماعيل رشوان
 خلود محمود احمد محمود عبد الرازق
 داليا عماد الدين السعيد محمد بركات
 دعاء عبدالنارص عبدالحميد محمد
 ديفيد سامح سليم جرجس ابراهيم

 احمد عبده عبدالنعيم معوض رانا 
 رانيا محمد احمد بخيت محمد

 رانيا مصطفن فتخ محمود عبدهللا
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 ربيع محمود ربيع محمود عمار
وك  رضوي محمد رجب احمد عمر مي 

ن   رضوى محمود عبد هللا عبد الوهاب حسي 
 روان عبد المنعم احمد قطب حسن

 روان عمرو محمد محمد نفادي
ن مح  مد ابراهيمري  هام جابر امي 

 سارة مدحت رجب محمود محمد
ن الوزير  ساره ابراهيم حسن ابوالعيني 
 ساره محمود عبدالعزيز عبدالمعىط

 سلىم السيد عل زىك سليمان
 سلىم عصام السيد مصطفن محمد

 سلىم محمود شعبان ابراهيم
 سلىم محمود محمد حسن عوض هللا

 سمر الشحات محمد عل
 د مرىس متوىلسهي  عبدالقادر سعي

 يوسف
ن
 شاهندة حمدى سعيد الكيالن

وق يارس البدري محمد عبد المجيد  رسر
ي  ي  هان خميس محمد محمود شلب   رسر
 شيماء أحمد محمد احمدعبد العال

 عاصم جمال كامل عبدالعال
 عبد الرحمن طارق يوسف قطب عباس

 عبدالرحمن ساىمي علي مهران
 عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد خرصن 

 بدالرحمن مدحت عفيفن السيد سلطانع
ن   عبدالقادر محمد الحسي 

 عبي  عز عبد السالم جي  حماد
ن   عزيزة السيد محمود حسي 

 علياء جميل عبدالرحمن علي ابوالنعمان
 عمر جمال بدر احمد قناوى

 عمر صالح عبدالرحمن محمد ادريس خفاج  
ن عل فايد  عمر يرسى حسن حسي 

ف معتمد موىسي   عبد المهر عمرو ارسر
 عمرو محمد عبدالعليم عثمان عبدالخالق
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 فاطمة ابراهيم عبد الرحمن ابراه
 فاطمه احمد زىك فرحات

 فاطمه حسن محمد عبدالقادر عامر
 
ن
 فاطمه طه الديوان

 فاطمه عبد المنعم محمود احمد
 فهىم جمعه فهىم جمعه
ن   كريم جابر ابراهيم حسي 

 كريم طارق ابراهيم عبدالحليم
 كورسيت كور نيال

 لمياء رشاد محمد عل
 مؤمن عصام احمد عبدالمطلب محمد
 محمد ابوطالب السيد ابوطالب مهران

 محمد احمد سعيد السيد يوسف
 محمد اسامة محمد عطية ابراهيم

 محمد جابر عزوز محمود علي 
 محمد حمدي أحمد عباس

 محمد ساىم عبدالمنعم محمود الصبارى
 لفتاح ابورواشمحمد عل عبد ا

 محمد عل عبد الفتاح عل حسن الرمل
 محمد محمد فتخ حسن احمد حمدين

 محمود احمد محمد السيد احمد
 محمود محمد السيد حجازى السيد
ن   احمد توفيق حسن حسي 

 مصطفن
ن   منة هللا محمد زغلول احمد حسي 
 مهند وليد حسن رياض عبد الرحمن

ن   عل حسي 
 ميار احمد مصطفن

نا حكيم فريد طنيوسم  ي 
 نادين رجب عبدالعزيز نرص عبدالعزيز

 ناديه ثروت بيوىم عبدالدايم
 ندى احمد فتخ عبد الوهاب

 ندى احمد محسب عل بخيت
 ندى احمد نرص الدين عبدالعال

 نرفانا نارص مصطفن محمد الكاشف
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 نعمة رمضان حسن ابو زيد
 نوران حسن عبد الصبور حسن احمد

ن حسن عبد الرحيم نورهان  حسي 
 هاجر يوسف عبد الكريم عبد الهادى زيدان

 محمد عل حسن عل
ن
 هان

 هدى احمد محمد عل الفيوىم
 هدير جابر السيد عبد المنعم عباس
 وديان محمد ابراهيم محمد يوسف
قاوى  وسام رضا ابراهيم حامد  الرسر

 ولء مجدى عبد الحليم ابراهيم عبدالحليم
 عصام السيد عبد المقصود خلف هللا وىل الدين

ن سعد محمد عبدالعزيز غنيم  ياسمي 
 وهدان

 
 دينا جابر فرج عراق

ي 
 حسام الدين مصطفن محمد عفيفن

 حنان بدر الدين احمد غنيم
 زينب السيد محمد السيد حسن

ى  مصطفن عالء الدين مصطفن محمد الخرصن
 هادى عبد هللا عبد القادر رمضان

ن البهلوانأرساء أحمد سع  يد حسي 
 اية هللا عالء فاروق السيد قاسم

 ايناس فداء شعبان
 ايهاب عبداللطيف محمد البغدادى

 حبيبة محمد ضياء الدين عبد السالم محمد
 ريم مخي الدين زعيي  
 ساره علي محمد علي 

 ضخ السيد محمد سالمة
 عبد الرحمن محمد السيد عبد هللا احمد

ن   عمر بدر محمد حسي 
 لونا قاسم الينانا

 محمود عاشور محمود زيد السيد
 مروان يرسى محمود قاسم دياب
 منه هللا أحمد عبد اللطيف أحمد
 ىم محمد محمود محمد الشهاوى
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 محمد محمود المغرن  
ن نا حسي   مي 

 نه سالمه عبدالمنعم عبدالحفيظ
 هدير عاطف عبدالقادر محمد ابوسمرة

 يحب  محمد سعد محمد احمد
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الراسبينأسماء الطالب 

 الثانيةالفرقة  -بمادة علم اجتماع التربوي 

ف احمد عل المليخ    ألء ارسر
 محمد عبد هللا فتخ عبد هللا عبد الرحمن

 ميار زيدان احمد زيدان
 محمد صالح محمد احمد ابوالدهب

 م عادل عامر احمد محمد عامرابراهي
ن   أحمد محمد إبراهيم محمد حسي 

 احمد ناج  شعبان عل حسن
 افنان سالمة عامر محمد عامر

 ايه سمي  عبد البارى خليل
 سلىمي ايمن علي محمد عل

 عال حسن محمد سيد احمد يوسف
 مريم حمدي عبد ربه الشاذىل ابراهيم
 لشناوىمنه هللا سعيد إبراهيم عبد العال ا

 منه هللا طارق هالل محمد ابو حطب
ن حسن السيد رجب اسماعيل  نيفي 
 هدير عبد الفتاح ابراهيم محمد عمر
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الراسبين والغائبينأسماء الطالب 

 الثانيةالفرقة  -بمادة نصوص اجتماعية 

  هللاسامح فايز حنا نرص 
 سعد جابر سالم محمد غيث

 عادل الصاوي عمار عىلي عبدالعال
 عبدالهادي محمد عباس  عبدالجليل

 هيثم حسن محروس  عبدالتواب
 يوسف شعبان اسماعيل خطاب
ي النقيب

 احمد عبداللطيف غيطانن
ف فتىحي محمد جاد عىلي   ارسر
ي محمود

 السيد خميس  حنفن
ن  ي كامل حسي 

 ايهاب مدحت مصطفن
ي بسي

ي عبدالقوي بسيونن
 ونن

 عالء فاروق محمد عىلي عبد الرحمن
 ماجد عىلي نامق هاشم
 ماجد محمد ابوشوشه

ي شعبان حمدون محمد  ناىح 
ي عبده

ر
 وحيد شوف

ي عبدالقادر السيد عيد
 احمد حسبن

 اسامه سمت  فهىمي لطفن 
ي محمد عىلي قاسم

ر
يف شوف  رسر

 عبده السيد محمد احمد حميده
ن الفا  دىمحمد فتىح حسي 

 محمد يوسف غازي البيىلي 
ن   وليد سمت  ابراهيم حسي 

 ابراهيم حسن ابراهيم
ي 
 حسام الدين مصطفن محمد عفيفن

 حنان بدر الدين احمد غنيم
 زينب السيد محمد السيد حسن
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 مادونا مدحت مكرم يونان
 محمد ساىم السيد عبد العال عىل
 هادى عبد هللا عبد القادر رمضان

 د السيدأسماء محمد محمو 
ن   آيه محمد عبد الرحمن حسني 
ن قلدس مقار  ابانوب عادل أمي 

 احمد جمال ابراهيم بركات
 احمد جمال السيد احمد ابراهيم
 احمد حمدى احمد شحاته خرصن 
 احمد طارق محمد سليم زيتون

 احمد عاطف ادريس حسن محمد
 احمد فتوح العزب البهنش

 احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم
 ء احمد ايهاب ابراهيم محمد مطاوعارسا 

 اسالم كريم احمد عبيد
 اكرم ساىم محمود رأفت راضن 

 امانن مدحت محمد طه محمد نورالدين
 امل منصور محمد منصور
 امل هشام عبد الحليم عمار

 امنية عبد العزيز كامل سليمان ابوسمرة
ف عبدالكريم حداد  امنيه ارسر
ة ممدوح السيد ابراهيم ح  امدامت 
 انىح  محمد يوسف حامد ريان

 ايمان عبد الرحمن مجاهد مجاهد السيد
 ايه عماد محمود ابراهيم االلفن 
 ايه فتىح ابراهيم محمد سعيد

 ايه مجدي السيد سعد الدين بدران
ىه ن  باسم سمت  محمد التن

 بسنت السيد محمود محمد  هارون
 بسنت حمدى محمد سيد خليل

 عبد الحليمبسنت محمد فوزى خليل 
ي عثمان محمد

ر
 بالل عصمت شوف

 بيشوى ممدوح كامل بدروس
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 توم لينو وانن الدو
 جمعه فستو عوض عبد هللا

 جهاد محمد النبوى محمد محمد ابراهيم
 حبيبه مجدى محمد محمود رشوان
 حسناء محمد رمضان محمد فرغىل
 حوريه محمد منصور كامل منصور

 خلود عادل اسماعيل رشوان
 لود محمود احمد محمود عبد الرازقخ

 دعاء عبدالنارص عبدالحميد محمد
 رانا احمد عبده عبدالنعيم معوض
 رانيا محمد احمد بخيت محمد

 رانيا مصطفن فتىح محمود عبدهللا
 ربيع محمود ربيع محمود عمار

 رجينا اوطون طابو جانق
وك  رضوي محمد رجب احمد عمر مت 

ن رضوى محمود عبد هللا ع  بد الوهاب حسي 
 رنا عىلي جمعة عىلي مصطفن 

 روان عمرو محمد محمد نفادي
 روان نبيل احمد محمد احمد
ن محمد ابراهيم  ري  هام جابر امي 

 ساره محمود عبدالعزيز عبدالمعىط
 سلىم السيد عىل زىك سليمان

 سلىم عصام السيد مصطفن محمد
 سلىم محمود شعبان ابراهيم
 عوض هللاسلىم محمود محمد حسن 

 سماء رضا عبدالحميد مصطفن 
 سمر الشحات محمد عىل
 سمية حسن محمد محمود

 سندس جاد حامد محمد جاد
ن محمود  سندس محمود محمد حسي 
 سهت  عبدالقادر سعيد مرس متوىل
ي كامل ابراهيم

 سهيلة ابراهيم حسبن
 شاهندة حمدى سعيد الكيالنن يوسف
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وق محمد محمود محمود حسن  رسر
 وق يارس البدري محمد عبد المجيدرسر 

ي  ي  هان خميس محمد محمود شلب   رسر
 شيماء أحمد محمد احمدعبد العال
 احمد خليل محمد

ن
 شيماء عبدالشاف

 عاصم جمال كامل عبدالعال
 عبد الرحمن رفاىع رمضان محمد

 عبد الرحمن طارق يوسف قطب عباس
 عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد خرصن 

 عفيفن السيد سلطان عبدالرحمن مدحت
ن   عبدالقادر محمد الحسي 

 عبت  عز عبد السالم جت  حماد
ن   عزيزة السيد محمود حسي 

 عىل نور الدين عبد الرؤف عبد ال
 علياء جميل عبدالرحمن عىلي ابوالنعمان

 عمر صالح عبدالرحمن محمد ادريس خفاىح  
ن عىل فايد  عمر يرسى حسن حسي 
ف معتمد موسي عبد ا  لمهرعمرو ارسر

 عمرو محمد عبدالعليم عثمان عبدالخالق
 فاطمة ابراهيم عبد الرحمن ابراه
 فاطمة مرسانر عبد السالم صقر

 فاطمه احمد زىك فرحات
 فاطمه حسن محمد عبدالقادر عامر

 فاطمه سالم محمد عىل سالم
 فاطمه طه الديوانن 

 فاطمه عبد المنعم محمود احمد
 فهىم جمعه فهىم جمعه

 يت كور نيالكورس
 لمياء رشاد محمد عىل

 مؤمن سليمان توفيق مصطفن 
 مؤمن عصام احمد عبدالمطلب محمد
 محمد ابوطالب السيد ابوطالب مهران

 محمد احمد محمد حسن مسعود
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 محمد اسامة عبدالفتاح مرس رزق
 محمد اسامة محمد عطية ابراهيم

 محمد جابر عزوز محمود عىلي 
 عىل حسن الرمىل محمد عىل عبد الفتاح

ى  مريم خالد حسن رشدى محمد صت 
 مريم فائز جرجس نوار جرجس
 مريم محمد محمد احمد عمران

 مصطفن احمد حسبن حسن احمد
ن   منة هللا محمد زغلول احمد حسي 

 مبن جمال فؤاد مرزوق محمد
 مهند وليد حسن رياض عبد الرحمن
 ىم مصطفن محمد عثمان عبدهللا

ن ميار احمد مصط  عىل حسي 
 فن

نا ادوار شنوده جادهللا شنودة  مت 
نا حكيم فريد طنيوس  مت 

نا صبىح عياد جرجس سمعان  مت 
 نادين رجب عبدالعزيز نرص عبدالعزيز

 ندى احمد فتىح عبد الوهاب
 ندى احمد محسب عىل بخيت
 ندى احمد نرص الدين عبدالعال

ن   ندى وائل خرصن جاب هللا حسني 
  محمد الكاشفنرفانا نارص مصطفن 

 نعمة رمضان حسن ابو زيد
 نوران حسن عبد الصبور حسن احمد

 نورهان محمود عىلي فتىح
 هاجر رمضان ابراهيم حسن عمارة

 هاجر يوسف عبد الكريم عبد الهادى زيدان
 هانن محمد عىل حسن عىل

 هدير جابر السيد عبد المنعم عباس
 وديان محمد ابراهيم محمد يوسف

قاوى وسام رضا   ابراهيم حامد  الرسر
 والء عبد الفتاح عبد الحميد حسن

 والء مجدى عبد الحليم ابراهيم عبدالحليم
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 وىل الدين عصام السيد عبد المقصود خلف هللا
 وليد احمد عبدهللا عبدالحافظ خليل
ن سعد محمد عبدالعزيز غنيم  ياسمي 

 يوسف عادل عبدهللا المهدي
 وهدا

ر
 ندينا جابر فرج عراف

 
 

 

 

 ارساء محمد عبده حسن عىل
ه احمد محمد عبدالعزيز ماضن   امت 
 بسنت السيد حسن محمد التونن 

 دعاء مصطفن عبد الحميد السيد حسن
 دنيا سعيد صالح ابو الفتوح شعبان
 رودينه عالء الدين صابر عامر حسن 

 شيماء ممتاز اسماعيل محمد
 ىلعبد هللا احمد محمد عبد هللا احمد ع
لس مجدى بخيت سيدين بسخرون  كت 

ن الكردى  نشأت انور حسي 
 مصطفن

 ميار ابراهيم عبدالستار ابراهيم
 ناريمان زهران كمال الدين عبدالمعىط
 هانيا مصطفن عوض عبدالقادر عثمان

 
ف احمد محمد عبدالحميد  أحمد ارسر

 احمد محمود صبىح بدوى
 عىل حسن عىل محمد حسن

 محمد محمود مصطفن عمر عماد الدين 
 محمد صالح محمد احمد ابوالدهب

 محمد عادل مرس محمد مرس
 محمد عىل عبد النب  شعبان جت  هللا
 محمود محمد عبد الفتاح محمد فراج

 مروان اسامه محمد عبد االعزيز
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 ابراهيم السيد ابراهيم السيد
 ابراهيم محمد ابراهيم محمد محمد

 محمد ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم
 احمد حمدى السيد عىل

 احمد سمت  محمود محمد شحاته
 احمد عبد الغفار عبد الغبن عىل جمعه

 احمد محمد فتىح قطب
 ادهم عىل محمد عىل محمد

 امينه عىلي محمود محمد سالم
 اسماء محمد بسيونن اسماعيل داود
 اكرام ابراهيم عبد الصبور ادم ابراهيم

ن فتىح ي  امنية حسي 
ن عىل الفخرانن  حسي 

 امنيه ابوالعال محمد ابوالعال
 ايه خالد حمدى مصطفن محمد
 احمد محمد عىلي 

 ايه مصطفن
 بسنت صالح انور عبده سعد عبدالاله

 جميله عالءالدين عطيه عبدالكريم
 جهاد عبد هللا ناىح  محمد زقزوق
 خالد محمد محمد عىل محمد
 دنيا قدري سعيد محمد سعد

يفرفيده صب  ىح احمد عىل الرسر
 روان اسامة عبد العظيم عبد العظيم ابراة

 ريم يوسف بدوان عبد الرحمن
 سجده احمد محمد ابراهيم محمد
ن عيشي موسي   سلىم حمدي حسي 

 شيماء طارئ محمد انور
 عبدالرحمن عىل عبدالعزيز عبدالباسط الباسىط

 عز الدين نارص محمد طلبه البنا
يف شعبان محم  د يوسفعمر رسر

 عمر محمد عبد الرازق صالح حسن
 فاطمة محمد رجب اغا

لس عدىل شحاته شفيق  كت 
 لمياء عبدالقادر عطيه ابوصالح
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 مؤمن محمود عبد المجيد ابراهيم
 مارينا سمت  حنا ملك ميخائيل

ن محمد سيد  محاسن حمدى حسي 
 محمد ابراهيم عبد الراضن ابراهيم

 محمد جمال كامل بالل عىل
 حمد خالف عىل خالف قناوىم

 محمد ساىم السيد عىل عبد الجواد
 احمد

ن
 محمد فتىح محمد مواف

 محمد مجدى محمد نورالدين ربيع
 محمود احمد السيد احمد محمد

 محمود احمد مصطفن محمد شحاته
ديش  محمود رضا شعبان اسماعيل الت 

ن احمد حرب  مروان محمد حسي 
 د الكيالنن مصطفن عبدالفتاح السيد محم

 مصطفن محمد مصطفن غنيم دعبس
ن محمد نصار  مصطفن ناىح  محمد امي 

 مصطفن وجيه احمد محمد عىل المرادن 
ن معوض عبدالحكيم معوض  معتر

ن   منار احمد عىل عباس الشي 
 منه هللا سعيد إبراهيم عبد العال الشناوى

فا مجدى وليم سعد المنشاوى  منت 
 ىمي أحمد السيد محمد سالم

 ندى حمدى محمد عفيفن محمد
ن سالمة وجدى سالمة  نرمي 

 هاجر احمد شعبان احمد اسماعيل
ي  هانيا فايد كمال أحمد المست 
 هشام محمود احمد عىل السيد
ن اسامه عباس ادريس  ياسمي 
 يوسف رمضان صالح هاشم
 يوسف عالء احمد بدر جمعه

 يوسف مصطفن محمد مصطفن حامد
ىساره السيد محمد ابر   اهيم عرسر
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعأسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى 

 الثالثةالفرقة  - سوســيولوجــيا المعرفـــة والعلــمبمادة 

 طالب االنتظام  

 

 أحمد جمال سعد جمعه محمد
 احمد محمد فاروق محمد

 اسراء محمد على سالم محمد
محمداية هشام جمعه   

 ايمان ابراهيم محمد حسن سعيد
 ايمان محمد سعد محمد ابراهيم

 ايه محمد خلف حسن
 ايهاب عاطف ابراهيم اسكندر

 بسنت محمد صبحى احمد البرشومى
 جهاد صبري احمد مالك
 دعاء رشاد سالمان محمد

 رحاب محمود محمد سالمان
 روان رفعت محمد محمد ابراهيم
رحمنرويدا ابراهيم ابو العطا عبد ال  
 ساره اميرعدلى منصور يوسف

 سمر مجدى محمد السيد عبد السالم
 شيماء رمضان حمزه شفيع
 فتحى شحاتة محمد ابراهيم

 ليلى محمد عبدالفتاح على جمعه
 محمد جمال محمد حسن عثمان

 محمد حمدى محمود محمد
 محمد هشام حسن لمعى

 محمود ناصر ابراهيم ابراهيم
 مروان حسام محمود محمد سالم

صطفى محمد محمود احمد نايلم  
 موسى احمد محمد عوض

 ميرنا مجدى حماد احمد سالم
 ناديه ابوبكر احمد صالح
 ندى جمال عابدين محمد

 نورهان طارق شعبان محمد
 هدير اشرف السعيد منير حسان
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 ياسر فكرى محمود شعبان
 ياسمين خميس احمد محمد احمد البيسى

 يسرا محمد عبدالرازق صادق
عبدالحميد احمد محمديوسف حسام   

 منة هللا أشرف محمد صابر سرور
 

 انتساب عادى

 أحمد جمال عبد المغيث عويس
 إسالم محمود عبد العزيز قاسم

 ابراهيم سيد ابراهيم خليل
 احمد اسامه محمد عبدالحفيظ

 احمد كمال امبابى السيد حموده
 اسالم اسامة السيد التركى

 اية اشرف حسين على مصطفى
حمد محمد القزقشرين سعد م  

 سهيلة جمال أحمد وهيب
 عالءالدين محمد شبل الشناوي بركات

 محمد السيد عبدالقادر محمد
 محمد عبدالستار محمد عامر

 محمد مصطفى كامل محمود خيرى
 وليد محمد علي محمد حسين

 

 انتساب موجه

 احمد جمال محمد على
 احمد حازم اسماعيل خليفه

 احمد سامى محمد امير
الناصر محمد عمر احمد عبد  

 احمد عبد الوهاب علي ابراهيم السخاوي
 احمد عصام السيد حسنين على

 احمد محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه
 احمد محمد عبدالسالم على حسن

 احمد مصطفى احمد عبد العظيم حسن
 احمد يوسف الصغير السيد يوسف
 اسراء احمد عبدالرسول احمد محمد

الزايده اسراء حسن حلمى عبد المعطى  
 اسراء عادل سعد عبداللطيف محمد

 اسراء على عبد الرحمن خير هللا ابراهيم
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 اسراء فكرى ابو الخير اسماعيل مدره
 اسالم محمد امين العدل

 اسماء مرسى ابراهيم مرسى عباده
 امانى السيد عبدالمطلب محمد حميد

 اية احمد ماهر احمد سالم السيد
ولىاية هللا سليمان محمد سليمان الخ  

 ايمان عصام اسماعيل اسماعيل خميس
 ايمان محمود محمد أحمد

 ايه جمعة راتب ابو زيد فرحات
 ايه حسن على عطيه

 ايه صالح على ابراهيم
 باسم محمد محمد السيد محمد
 بسمة خيرى محمد عبد الونيس
 ترتيل طارق محمد أحمد حسين
 تقى عادل حسن على شعبان
 جرجس فتحى ميخائيل حنا

د محمد محمد عشوشجهاد محمو  
 جيهان عصمت ابراهيم عبداللطيف

 جيهان ياسر حسن احمد عبده
 حبيبة محمد كامل أحمد على
 حسن ناصر احمد عراقى

 حسين محمد حسين عبدالهادى
 حلمى عبدالوهاب احمد محمد عبدهللا

 حمدى جمال نصير شلقانى
 حنان ابراهيم محمد عبد السالم س

 خلود خالد فهمى احمد
إسماعيل إبراهيم محمد دنيا محمد  

 رانا عاطف حسني احمد
 رانيا علوانى احمد علوانى

 رحمة محمد عبد السميع احمد عبد الواحد
 رضوى محمد عبد الجليل حسن بكرى
 روان محمد عبد العال ابراهيم احمد

 ريمون رجب عزيز عبد الملك
 ريهام مصطفى عبد المعبود احمد ا
 سارة اشرف محمد أبوالنهى رفاعى

ه عاطف السيد السيد عويسسار  
 سامح سمير خليفة شاكر

 ساندى ياسر امين ابراهيم سعيد
 سلمى على حسن على محمد

 شاهندة فتحي عباس رمضان رضوان
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 شروق على محمد ياسين
 شيماء السيد رجب السيد زغمور
 عائشة محمد السيد محمود السيد
 عادل محمد سالم شحاته احمد

 عبد الحميد احمد ياسين
رحمن حسن عطية محمود علىعبد ال  

 عبد الرحمن عالء الدين حسن محمد حسين
 عبد الرحمن علي حسن عبد الرحمن

 عبدالرحمن ابوشبانه ابراهيم على حامد
 عبدالعزيز عباس عبد الحليم محمد

 عالء وائل شحاته امين
 علياء عبد الستار عبد الجليل الحصريه

 عمر جابر محمد جبر
دعمر عطيه محمود عطيتو محم  
 عمر عالءالدين محمد السيد

 عمر محمد عبدالرؤف عبدالرحمن
 عمر محمود احمد منصور على

 عمر محمد محمد الدهمة
 فؤاد محمد خليل احمد ابو العنين
 فارس محمد فتحى حسن نونو
 فرح محمد حسن احمدخاطر

 فوزى فاروق فوزى ابراهيم على
 فيروز محمد احمد محمد كامل
د دهبكريم ميرغنى عز الدين محم  

 كريمان ايهاب رمضان احمدعبد اللطيف
 كمال نبيل مهاود ذكى

 لمارينا بخيت يوسف عبد المالك بر
 مياء احمد حسن ادريس عبد الكريم

 مارينا جابر فانوس سويحه
 محمد ابراهيم فؤاد خليل السيد
 محمد اسامه عدلى السباعى
 محمد السيد الديب عالم محمد

 محمد سامى زكى احمد عز الدين
حمد سعيد ابو العينين عبد الحميد الجايحم  

 محمد عصام حسن السيد
 محمد عصام ماهر ندا

 محمد على ابو الفضل احمد
 محمد على محمد على محمد حسن

 محمد علي محمد محمود
 محمد فؤاد حسن محمد
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 محمد مفتاح جمعة محمد الشيمى
 محمود مصطفى محمد عبدالحميد
 مروان السيد ابراهيم عبده ابويو

وان محمد احمد محمد يوسفمر  
 معاذ احمد منصور غفير حسين
 ممدوح محمود اسماعيل حلبى
 منار احمد محمد محمد دياب

 منة هللا ماضي السيد ابراهيم عبدهللا
 منى جابر ياسين احمد على سليمان

 منى محمد مصطفى الميدانى
 ميار شحاته مرزوق محمد

 ميريهان بطرس كمال حبيب عطيه
الرازق ابراهيم ميسون السيد عبد  

 نادين عمرو محمد محمد منصور
 ناديه جمال الدين رجب مجاهد
 ندا ابوزيد عبد العزيز ابوزيد

 ندا حسن فهمى عبد السالم رزق
 ندى جمال ابراهيم علي سرور
 ندى زكى على مرسى سالمه
 نسمه محمد سعد على محمد

 نورهان محمود حميدو فتح هللا اح
صرىنورهان محمود محمود على الم  
 هاجر بدوى بدران عبد الرحمن
 هبه كمال الدين يوسف حامد

 هبه محمد حنفى محمود هارون
 هشام جابر فتحى عبدالحميد

 والء محمد السيد على
 وليد منور منصور موسى

 يارا محمد زكريا محمد محمدين
 يحيى عبد المجيد محمد عجميه
 يسرا سعيد حسين حسن بالى

 اسراء ابراهيم عطية على يحيى
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 الئحة قديمة

 انتظام

 دور مايو 

إبراهيمايمن محمد احمد محمد   
 سامح فايز حنا نصر هللا

 سعد جابر سالم محمد غيث
 عادل الصاوي عمار علي عبدالعال
 عبدالهادي محمد عباس  عبدالجليل
 هيثم حسن محروس  عبدالتواب
 يوسف شعبان اسماعيل خطاب

 

 انتساب

 دور مايو 

 احمد عبداللطيف غيطاني النقيب
 اشرف فتحي محمد جاد علي
 السيد خميس  حنفي محمود

 ايهاب مدحت مصطفي كامل حسين
 بسيوني عبدالقوي بسيوني

 عالء فاروق محمد علي عبد الرحمن
 ماجد علي نامق هاشم
 ماجد محمد ابوشوشه

 ناجي شعبان حمدون محمد
 وحيد شوقي عبده

 

 دور مايو

 انتساب موجه

 احمد حسني عبدالقادر السيد عيد
 اسامه سمير فهمي لطفى

 شريف شوقي محمد علي قاسم
 عبده السيد محمد احمد حميده

 محمد فتحى حسين الفادى
 محمد يوسف غازي البيلي
 وليد سمير ابراهيم حسين
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعالمرحلة األولى أسماء الطالب الراسبين في 

 الثالثةالفرقة  -( 2بمادة التدريب العملي )

 راسب آالء محمد الغريب سعد شحاته 710576

 راسب احمد عىل محمدعىل حسان 710608

 راسب ارساء عىل عبد الرحمن خت  هللا ابراهيم 710644

 راسب ارساء فرغىل محمد فرغىل 710646

 راسب لعال احمد عبد العالارساء محمد عبد ا 710650

ى 710685  راسب اكرم محمود احمد ابراهيم صت 

 راسب ايمان عصام اسماعيل اسماعيل خميس 710748

 راسب ايمان محمود محمد أحمد 710752

 راسب ايه عبد هللا السيد محمد هالل 710764

 راسب بسمة محمد عىل محمد محمد منطاوى 710777

 راسب قوسة شنودة بوال نعيم سويرس 710792

يل 710794  راسب بيناز شعبان عىل مسعود جت 

 راسب دينا حسن رمضان عىل زوق 710873

ن  710907 ن ابو العني   راسب روان خالد محمد حسي 

 راسب رياض محمد رياض عطيه متوىل 710926

ف محمد أبوالنىه رفاىع 710943  راسب سارة ارسر

ي عبد الحكيم حسن مح 710961
 راسب مدساميه هانن

 راسب سلىم سمت  إسماعيل محمد الخوىلي  710973

 راسب سماح طارق ابراهيم مصطفن  710990

ن  711140  راسب ماهينور مسعد محمد جوده حساني 

711146  
ن
 راسب محمد احمد محمود الحوف

 راسب محمد عىل ابو الفضل احمد 711178

 راسب مريم مصطفن احمد محمد احمد 711228

 راسب مود ساىم عبد هللا السيدىمي مح 711276

 راسب ميار عادل صالح محمد عبد الهادي 711285

 راسب ميار فتىح عبد التواب محمد البنياوى 711287

 راسب ميار محمود رشاد طه حسونه 711290

 راسب نورا يوسف خميس عبد النب  الشيخ 711347

ف محمد احمد ابوزيد 711350  راسب نورهان ارسر

 راسب ر ابراهيم عبد الحافظ حلفايههاج 711367

ن عىل عيش عيش 711408  راسب هند حسي 

 راسب امل خميس محمد عبدالعاىط موس 710042
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 راسب روان نشأت فؤاد عباس بخيت 710128

ى رافت فهىم ضيف 710173  راسب شت 

 راسب مريم عاطف لطيف حنا 710241

 راسب مصطفن محمد محمود احمد نايل 710247

 راسب نادين حمدى عبدالغبن محمد عثمان 710273

ن عجىم 710288  راسب ندى عىل حسي 

 

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -( 2بمادة التدريب العملي )

 غائب غائب   ايمن محمد احمد محمد ابراهيم 990001

 غائب غائب   سامح فايز حنا نرص هللا 990002

 غائب غائب   سعد جابر سالم محمد غيث 990003

 غائب غائب   عادل الصاوي عمار عىلي عبدالعال 990004

 غائب غائب   عبدالهادي محمد عباس  عبدالجليل 990005

 غائب غائب   هيثم حسن محروس  عبدالتواب 990006

 غائب غائب   يوسف شعبان اسماعيل خطاب 990007

       دور مايو انتساب

ي النقيب 990108
 غائب غائب   احمد عبداللطيف غيطانن

ف فتىحي محمد جاد عىلي  990109  غائب غائب   ارسر

ي محمود 990110
 غائب غائب   السيد خميس  حنفن

ن  990111 ي كامل حسي 
 غائب غائب   ايهاب مدحت مصطفن

ي  990112
ي عبدالقوي بسيونن

 غائب غائب   بسيونن

 غائب غائب   عالء فاروق محمد عىلي عبد الرحمن 990113

 غائب غائب   ماجد عىلي نامق هاشم 990114

 غائب غائب   ماجد محمد ابوشوشه 990115

ي شعبان حمدون محمد 990116  غائب غائب   ناىح 

ي عبده 990117
ر
 غائب غائب   وحيد شوف

       دور مايو انتساب موجه

ي  990218
 غائب غائب   عبدالقادر السيد عيداحمد حسبن

 غائب غائب   اسامه سمت  فهىمي لطفن  990219

ي محمد عىلي قاسم 990220
ر
يف شوف  غائب غائب   رسر

 غائب غائب   عبده السيد محمد احمد حميده 990221

ن الفادى 990222  غائب غائب   محمد فتىح حسي 

 غائب غائب   محمد يوسف غازي البيىلي  990223

ن  990224  غائب غائب   وليد سمت  ابراهيم حسي 
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 غائب غائب   آالء محمد صبىح إسماعيل شيبوب 710577

ة نارص فوده ابراهيم بدر ال 710579  غائب غائب   أمت 

 غائب غائب   احمد اسامه رمضان السيد 710591

 غائب غائب   احمد جمال محمد عىل 710597

 غائب غائب   احمد حازم اسماعيل خليفه 710598

 غائب غائب   احمد ساىم محمد امت   710600

 غائب غائب   احمد عبد النارص محمد عمر 710603

 غائب غائب   احمد محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه 710610

 غائب غائب   احمد يوسف الصغت  السيد يوسف 710620

 غائب غائب   ارساء صالح احمد صالح حماد 710636

يفارساء عبد  710641  غائب غائب   العال زكريا حسن عمر الرسر

 غائب غائب   ارساء فكرى ابو الخت  اسماعيل مدره 710647

ن العدل 710664  غائب غائب   اسالم محمد امي 

 غائب غائب   اسماء شعبان محمود محمد منصور 710673

 غائب غائب   افرونيكا فهىم جادالرب فام عطيه 710684

 غائب غائب   احمد سالم السيد اية احمد ماهر  710731

 غائب غائب   اية هللا سليمان محمد سليمان الخوىل 710733

 غائب غائب   ايه جمعة راتب ابو زيد فرحات 710756

 غائب غائب   ايه حسن عىل عطيه 710757

 غائب غائب   ايه عبد العزيز ابراهيم السيد ك 710763

ن  710795  غائب غائب   ترتيل طارق محمد أحمد حسي 

 غائب غائب   تفر عادل حسن عىل شعبان 710800

 غائب غائب   جرجس فتىح ميخائيل حنا 710805

 غائب غائب   جيهان يارس حسن احمد عبده 710817

 غائب غائب   حبيبة محمد كامل أحمد عىل 710822

710832  
ر
 غائب غائب   حسن نارص احمد عراف

ن عبدالهاد 710836 ن محمد حسي   غائب غائب   ىحسي 

 غائب غائب   حلىم عبدالوهاب احمد محمد عبدهللا 710837

 غائب غائب   حمدى جمال نصت  شلقانن  710838

 غائب غائب   حنان ابراهيم محمد عبد السالم س 710839

 غائب غائب   خلود خالد فهىم احمد 710849

 غائب غائب   خلود ساىم خميس السيد احمد 710850

 غائب غائب   ليا حسن احمد حسن محمددا 710854

 غائب غائب   دنيا محمد إسماعيل إبراهيم محمد 710866

ي احمد 710878
 غائب غائب   رانا عاطف حسبن

 غائب غائب   رانيا علوانن احمد علوانن  710881

 غائب غائب   رحمة محمد عبد السميع احمد عبد الواحد 710886

 غائب غائب   حسن بكرىرضوى محمد عبد الجليل  710892

 غائب غائب   روان محمد عبد العال ابراهيم احمد 710920
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 غائب غائب   ريمون رجب عزيز عبد الملك 710933

 غائب غائب   ساره احمد عجىمي عبدالقادر سعد 710951

 غائب غائب   ساره عاطف السيد السيد عويس 710954

 غائب بغائ   ساره مصطفن عبد الحميد سالمه 710956

 غائب غائب   سامح سمت  خليفة شاكر 710960

ن ابراهيم سعيد 710963  غائب غائب   ساندى يارس امي 

 غائب غائب   شاهندة فتىحي عباس رمضان رضوان 711006

ن  711012 وق عىل محمد ياسي   غائب غائب   رسر

 غائب غائب   شيماء عبد العزيز محمود عبد الع 711023

 غائب غائب   الم شحاته احمدعادل محمد س 711040

 غائب غائب   عبد الرحمن حسن عطية محمود عىل 711043

 غائب غائب   عبدالرحمن ابوشبانه ابراهيم عىل حامد 711057

 غائب غائب   عبدالعزيز عباس عبد الحليم محمد 711063

ن  711070  غائب غائب   عالء وائل شحاته امي 

 غائب غائب   جليل الحرصيهعلياء عبد الستار عبد ال 711075

 غائب غائب   عمر احمد محمد احمد االمبان   711077

 غائب غائب   عمر محمد محمد الدهمة 711086

ن  711093  غائب غائب   فؤاد محمد خليل احمد ابو العني 

 غائب غائب   فارس محمد فتىح حسن نونو 711095

 غائب غائب   فايزه عبد العزيز رضوان عىلي رضوان 711106

 غائب غائب   قمر جمال محمود الدكرونن  711115

غبن عز الدين محمد دهب 711120  غائب غائب   كريم مت 

 غائب غائب   كمال نبيل مهاود ذىك 711124

 غائب غائب   لمياء احمد حسن ادريس عبد الكريم 711125

 غائب غائب   مارينا بخيت يوسف عبد المالك بر 711133

 غائب غائب   ابراهيم فؤاد خليل السيدمحمد  711142

 غائب غائب   محمد السيد الديب عالم محمد 711150

 غائب غائب   محمد ساىم زىك احمد عز الدين 711165

 غائب غائب   محمد عاطف عبد الهادى ابو المعا 711171

 غائب غائب   محمد عبد اللطيف عىلي غريب 711173

 غائب غائب   محمد عصام حسن السيد 711174

 غائب غائب   محمد عىلي محمد محمود 711182

 غائب غائب   محمد فؤاد حسن محمد 711185

 غائب غائب   محمود مصطفن محمد عبدالحميد 711209

 غائب غائب   مروان محمد احمد محمد يوسف 711217

 غائب غائب   ممدوح محمود اسماعيل حلب   711242

 غائب غائب   ديابمنار احمد محمد محمد  711243

ي السيد ابراهيم عبدهللا 711254
 غائب غائب   منة هللا ماضن

 غائب غائب   منه هللا احمد مصطفن عبدالقادر محمد 711258
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ن احمد عىل سليمان 711267  غائب غائب   مبن جابر ياسي 

نا وجية بشاى فرج جرجس 711295  غائب غائب   مت 

ي  هان بطرس كمال حبيب ع 711297  غائب غائب   طيهمت 

ى احمد كونه 711300  غائب غائب   نادر خت 

 غائب غائب   نادين عمرو محمد محمد منصور 711302

 غائب غائب   ناديه جمال الدين رجب مجاهد 711304

 غائب غائب   نبيل محمود محمد احمد 711310

 غائب غائب   ندا ابوزيد عبد العزيز ابوزيد 711311

 غائب غائب   فهىم عبد السالم رزقندا حسن  711312

 غائب غائب   ندى جمال ابراهيم عىلي رسور 711318

 غائب غائب   ندى زىك عىل مرس سالمه 711320

 غائب غائب   ندى سمت  محمد محمد عيسوى 711323

 غائب غائب   نسمه محمد سعد عىل محمد 711336

 ائبغ غائب   نورهان محمود حميدو فتح هللا اح 711358

 غائب غائب   نورهان مهدي محمود شعبان السيد 711360

 غائب غائب   نويال روبرت هيكوك 711362

 غائب غائب   هاجر بدوى بدران عبد الرحمن 711370

 غائب غائب   هاجر محمد ابراهيم حسن بسيونن  711374

 غائب غائب   هاجر محمد سعيد محمد قمر 711376

 غائب غائب   صطفن هاجر مصطفن عيد م 711380

 غائب غائب   هبة نادر ربيع درويش ابوالعال 711390

 غائب غائب   هبه كمال الدين يوسف حامد 711394

 غائب غائب   هبه محمد حنفن محمود هارون 711396

 غائب غائب   هبه محمود جابر جوده احمد 711397

 غائب غائب   هشام جابر فتىح عبدالحميد 711404

 غائب غائب   ند عاطف عبد الهادى محمد الجزاره 711409

 غائب غائب   والء محمد السيد عىل 711416

 غائب غائب   وليد منور منصور موس 711419

 غائب غائب   يارا احمد ابراهيم احمد 711420

 غائب غائب   يارا محمد زكريا محمد محمدين 711423

ب جمال محمد ابوزيد الحرصى 711435  غائب ئبغا   يتى

 غائب غائب   يحب  عبد المجيد محمد عجميه 711436

ن حسن باىل 711438  غائب غائب   يرسا سعيد حسي 

 غائب غائب   يوسف محمد طارق حسبن عبد الحميد 711447

 غائب غائب   ارساء ابراهيم عطية عىل يحب   711449

 غائب غائب   أحمد جمال سعد جمعه محمد 710001

 غائب غائب   حمد احمد محمد السعودىاحمد م 710007

 غائب غائب   احمد محمد فاروق محمد 710008

 غائب غائب   الويل قاك كوجيكون 710039



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

 غائب غائب   اية هشام جمعه محمد 710051

 غائب غائب   ايمان ابراهيم محمد حسن سعيد 710052

 غائب غائب   ايمان محمد سعد محمد إبراهيم 710057

 غائب غائب   ايهاب عاطف ابراهيم إسكندر 710070

شوىم 710076  غائب غائب   بسنت محمد صبىح احمد الت 

 غائب غائب   حسام حسن عباس عبد النظت   710088

 غائب غائب   دعاء رشاد سالمان محمد 710098

 غائب غائب   رباب محمود جابر طه قطب 710106

 ائبغ غائب   رحاب محمود محمد سالمان 710108

ف عطيه يونس 710109  غائب غائب   رحمة ارسر

 غائب غائب   روان رفعت محمد محمد إبراهيم 710120

 غائب غائب   رويدا ابراهيم ابو العطا عبد الرحمن 710132

عدىل منصور يوسف 710141  غائب غائب   ساره امت 

 غائب غائب   ساره طارق محمد عبدالرحمن محمد 710142

 غائب غائب   دى محمد السيد عبد السالمسمر مج 710156

ي  710164  غائب غائب   سوسن عبد الوهاب الشلب 

 غائب غائب   شيماء رمضان حمزه شفيع 710177

 غائب غائب   فاطمة محمد احمد زىكي  710194

 غائب غائب   فتىح شحاتة محمد إبراهيم 710199

 غائب غائب   كريم محمد منصور إبراهيم 710207

 غائب غائب   كونا فيليب مييك يور كور 710210

 غائب غائب   ليىل محمد عبدالفتاح عىل جمعه 710212

 غائب غائب   محمد جمال محمد حسن عثمان 710221

 غائب غائب   محمد حمدى محمود محمد 710223

 غائب غائب   محمد هشام حسن لمىع 710226

 ئبغا غائب   محمود نارص ابراهيم إبراهيم 710230

ن  710253  غائب غائب   منه السيد طه ابوبكر حسني 

 غائب غائب   موس احمد محمد عوض 710257

 غائب غائب   ناديه ابوبكر احمد صالح 710275

 غائب غائب   ندى جمال عابدين محمد 710284

 غائب غائب   نورهان طارق شعبان محمد 710303

ف السعيد منت  حسان 710320  غائب غائب   هدير ارسر

ن خميس احمد محمد احمد البيش 710329  غائب غائب   ياسمي 

 غائب غائب   يوسف حسام عبدالحميد احمد محمد 710335

ف محمد صابر رسور 710338  غائب غائب   منة هللا أرسر
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الراسبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -بادئ اإلحصاء بمادة م

 أحمد جمال سعد جمعه محمد
 احمد حماد عبدالحميد محمد مصىط
 احمد محمد احمد محمد السعودى

 احمد محمد فاروق محمد
 ارساء فهىم السيد محمد محمود

 ارساء مجدى ابراهيم ابوطالب سليمان
 اسماء مىح الدين شفيق عيش

 اقنس تبيانو سوكا
 حسن حسن الرجالاالء محمد 

 الويل قاك كوجيكون
 اية هشام جمعه محمد

 ايمان ابراهيم محمد حسن سعيد
 عبد العاىط

ن
 ايمان محسن عبد الشاف
 إبراهيمايمان محمد سعد محمد 
 إسكندرايهاب عاطف ابراهيم 

 بسنت حسن عىل السيد
شوىم  بسنت محمد صبىح احمد الت 
 جهاد محمد عبدالحميد عبدالنب  

 اء رشاد سالمان محمددع
 دينا اكرم عبدالسالم السيد العيسوى

 رباب محمود جابر طه قطب
 رحاب محمود محمد سالمان

 روان رضا محمد مصطفن محمود
 إبراهيمروان رفعت محمد محمد 

 رويدا ابراهيم ابو العطا عبد الرحمن
 ري  هام ايهاب محمد محمود عىل
عدىل منصور يوسف  ساره امت 

 حمد رياض فرج محمدسلىم ا
 سلىم نزيه محمد عزب ابراهيم

 سمر مجدى محمد السيد عبد السالم
 شيماء احمد عبد المحسن عبدالوهاب
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 شيماء رمضان حمزه شفيع
 شيماء محمود احمد عبد هللا عثمان
 عبدالرازق ممدوح عبدالرازق عمر

 علياء مدحت مهنا جدران ابوعشيبه
 فاطمة محمد احمد زىكي 

 إبراهيمشحاتة محمد  فتىح
 كونا فيليب مييك يور كور

 ليىل محمد عبدالفتاح عىل جمعه
 ليندا بروان ناسونا مورى

 ماجد محمد فاروق محمد
 محمد جمال محمد حسن عثمان

 محمد حمدى محمود محمد
 محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن

 محمد هشام حسن لمىع
 إبراهيممحمود نارص ابراهيم 

 مروان حسام محمود محمد سالم
 مريم حسن محمد حسن عمر

 مريم محمود عبدالسالم عبدهللا المفبر 
 مصطفن محمد محمود احمد نايل
 منة هللا عماد عىل عبدالحميدعىل

ن   منه السيد طه ابوبكر حسني 
 موس احمد محمد عوض
 مينا مالك حبيب روفائيل
 ناديه ابوبكر احمد صالح

 بدين محمدندى جمال عا
 ندى محمد امام ناىح  محمد
 نىه كمال محمد عطية محمد
 نورهان طارق شعبان محمد

 نورهان محمد يوسف حسن السلمونن 
 إسماعيلهاجر صالح محمد محمود 

ف السعيد منت  حسان  هدير ارسر
 هدير جالل معوض محمد زيتون

 وليد نجا مىح الدين ابوزيد
 د ترابيارا عبدالعزيز ظريف محمد محم

ن خميس احمد محمد احمد البيش  ياسمي 
 يوسف حسام عبدالحميد احمد محمد

 يوسف محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
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ف محمد صابر رسور  منة هللا أرسر
 أحمد جمال عبد المغيث عويس
 إسالم محمود عبد العزيز قاسم

 ابراهيم سيد ابراهيم خليل
 احمد اسامه محمد عبدالحفيظ

 ا احمد عبد المقصوداحمد رض
 احمد كمال امبان  السيد حموده

 ارساء احمد محمد السيد احمد الزغب  
ىك  اسالم اسامة السيد التر

ن عىل مصطفن  ف حسي   اية ارسر
 سهيلة جمال أحمد وهيب

ين سعد محمد محمد القزق  رسر
 عالءالدين محمد شبل الشناوي بركات

 محمد احمد صابر سليم
 ادر محمدمحمد السيد عبدالق

 محمد عبدالستار محمد عامر
ى  كامل محمود خت 

 محمد مصطفن
ن   وليد محمد عىلي محمد حسي 

 آالء محمد صبىح إسماعيل شيبوب
ة نارص فوده ابراهيم بدر ال  أمت 
 إيثار عبد الوهاب محمد حجازى

 ابانوب ايوب بشاى اقالديوس فلتس
 احمد ابراهيم فؤاد خليل السيد عطيه

 محمد عىل احمد جمال
 احمد حازم اسماعيل خليفه

 احمد ساىم محمد امت  
 احمد عبد النارص محمد عمر

 احمد عبد الوهاب عىلي ابراهيم السخاوي
ن عىل  احمد عصام السيد حسني 

 احمد محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه
 احمد محمد عبدالسالم عىل حسن

 احمد مصطفن احمد عبد العظيم حسن
ماوى احمد نورالدين  عىل حسن الت 

 احمد يوسف الصغت  السيد يوسف
 ارساء ابراهيم محمد ابراهيم محمد
 ارساء ابراهيم محمد عبد الصادق
ف كامل محمد زيتون  ارساء ارسر
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 ارساء جمال عبدالنارص عىل خليل
 إبراهيمارساء عىل عبد الرحمن خت  هللا 

 ارساء فكرى ابو الخت  اسماعيل مدره
 عبد الحليم ابو شعيشعاسالم احمد 

ن العدل  اسالم محمد امي 
ن   اسماء ابراهيم فؤاد محمد حسي 

ن   اسماء جابر خليل حسني 
 اسماء شعبان محمود محمد منصور
 اسماء محمود فتح هللا محمود محمد

 اسماء مرس ابراهيم مرس عباده
 افرونيكا فهىم جادالرب فام عطيه
ى  اكرم محمود احمد ابراهيم صت 

اوىاال  ن احمد محمد الشت   ء حسي 
 االء وحيد عطوان عبدهللا

ن حمادى  السيد احمد محمد حسي 
 الشيماء احمد عبد اللطيف محمد احمد

ن   امنية هشام عبدالنب  احمد حسي 
ة حسن عبد الوهاب عبد القاد  امت 

 امينة احمد محمود عىل الليبى 
 اية احمد ماهر احمد سالم السيد

 حمد سليمان الخوىلاية هللا سليمان م
 اية عبد النب  عبد السيد عبد الرحيم

 ايمان حافظ محمد حافظ خرصن 
 ايمان محمود محمد أحمد

 ايه جمعة راتب ابو زيد فرحات
 ايه حسن عىل عطيه

 ايه سعيد فهىم عباس محمد
 ايه طه عبد العاىط بكر عبد العاىط

 ايه عبد العزيز ابراهيم السيد ك
 طه محمدايه محمد كامل 

 ايه نبيل السيد عبد العال فرحات
 بسمة محمد عىل محمد محمد منطاوى

 بسنت احمد عبدالمنعم محمود
ن احمد رجب احمد  بسنت حسي 

 بيشوى مفيد جرجس عبدالنور شنوده
ن   ترتيل طارق محمد أحمد حسي 

 تفر عادل حسن عىل شعبان
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 جرجس فتىح ميخائيل حنا
 جهاد محمود محمد محمد عشوش

 جوليا ثابت زكريا ثابت
 جوليانا وليم ارسائيل خلة

 جيهان عصمت ابراهيم عبداللطيف
 جيهان يارس حسن احمد عبده
 حبيبة محمد كامل أحمد عىل

 حبيبه خليل عبد المنعم خليل الدخس
 حسام عبدالمعىطي عبدالحميد السيد
 حسن محمد نجيب ابراهيم السيد

 
ر
 حسن نارص احمد عراف

ن مح ن عبدالهادىحسي   مد حسي 
 حلىم عبدالوهاب احمد محمد عبدهللا

 حمدى جمال نصت  شلقانن 
 حنان ابراهيم محمد عبد السالم س

ي احمد سليمان
ن
 حنان محمد عبدالشاف

 خاطر صالح عبد المنعم احمد خاطر
 خلود خالد فهىم احمد

 داليا حسن احمد حسن محمد
 داليا هشام حبشر عباس سيدين

 جابر أحمد الوزيرى دعاء مجدي
 إسماعيلدنيا طنطاوى ذكريا محمد 

 دنيا محمد إسماعيل إبراهيم محمد
 دينا احمد مصطفن عىل

 دينا جمال محمد محمدكساب
 دينا حسن رمضان عىل زوق

ي احمد
 رانا عاطف حسبن

 رانا محمود ابراهيم محمد فراج
 رانيا علوانن احمد علوانن 

 سنرباب طارق كمال ابوالعال ح
 رحمة محمد عبد السميع احمد عبد الواحد

 رضوى احمد عىلي طه احمد
 رضوى محمد عبد الجليل حسن بكرى

 رنا حسن محمد ابو الحسن عمران
 إبراهيمروان اكرم عبد المنعم 

 روان فهىم اسماعيل فهىم عبدالحميد
 روان محمد عبد العال ابراهيم احمد
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 روضة محمد محمد رفاىع موس
 حمد طه ابو بكرريم ا

 ريمون رجب عزيز عبد الملك
ى محمد محجوب خت  هللا  ري  هام صت 
 ري  هام مصطفن عبد المعبود احمد ا
ف محمد أبوالنىه رفاىع  سارة ارسر
 سارة جمال محمد محمد االعرص
 سارة صابر سعد حسن ابو حلو
 سارة غريب امبارك سالم ابوبكر
 ساره عاطف السيد السيد عويس

 صطفن عبد الحميد سالمهساره م
ي عبد الحكيم حسن محمد

 ساميه هانن
ن ابراهيم سعيد  ساندى يارس امي 
 سعاد السيد احمد محمد عيد
 سلىم حسن عىل حسن جمعه
 سلىم عىل حسن عىل محمد

 سيف الدين محمد عبدالمجيد محمد سليمان
 شاهندة فتىحي عباس رمضان رضوان

ن  وق عىل محمد ياسي   رسر
 د رجب السيد زغمورشيماء السي

 شيماء عبد العزيز محمود عبد الع
 إبراهيمشيماء محمد محمد اسماعيل 

ن   طارق صبىح محمد احمد احمد حسي 
ن   عائشة محمد نجيب عبد الصبور امي 

 عائشه طارق شعبان حسن شعبان
 عادل محمد سالم شحاته احمد

 عبد الرحمن حسن عطية محمود عىل
ن عبد الرحمن عالء الدين   حسن محمد حسي 

 عبد الرحمن كامل عىل بسيونن رجب
 عبد هللا محمد عبد هللا سيداحمد

 عبد هللا محمود عبد الفتاح
 عبدالرحمن ابوشبانه ابراهيم عىل حامد
 عبدالرحمن احمد عبدالبارى الجندى
 عبدالرحمن صالح هاشم ابراهيم ادم
 عبدالرحمن عمرو محمد عبد الرحيم

 عبد الحليم محمدعبدالعزيز عباس 
ن   عالء وائل شحاته امي 
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ي 
 علياء سعيد عبد السيد عبد العىطن

 علياء عبد الستار عبد الجليل الحرصيه
ن محمد الحشي   عمر احمد ابو العني 

 عمر احمد محمد احمد االمبان  
 عمر جابر محمد جت  

 عمر عالءالدين محمد السيد
 عمر محمد محمد الدهمة
 عىل عمر محمود احمد منصور 
 عمرو كمال محمود ابو زيد
 فؤاد احمد فؤاد محمد كامل

ن   فؤاد محمد خليل احمد ابو العني 
 فارس محمد فتىح حسن نونو

 فاطمة عىل ابو الحمد محمد احمد
 فايزه عبد العزيز رضوان عىلي رضوان

 فوزى فاروق فوزى ابراهيم عىل
 قمر جمال محمود الدكرونن 
 معوضكارمينا مجدى صادق بسطا 
 كريم محمد السيد عىل احمد

غبن عز الدين محمد دهب  كريم مت 
 كمال نبيل مهاود ذىك

 مارينا بخيت يوسف عبد المالك بر
 مارينا جابر فانوس سويحه
ي 
ر
ف  مارينا شفيق فوزي مرسر

 مارينا نسيم صادق سالمه نسيم
 محمد ابراهيم فؤاد خليل السيد

 محمد ابراهيم محمد مهران
 مد السيد مصطفن محمد اح

 محمد اسامه عدىل السباىع
 محمد اسامه محمد محمد زيتون
 محمد السيد الديب عالم محمد
 محمد السيد محمد عبد العزيز

 محمد حسن عبد اللطيف عبد الرحيم
ن الجعرانن احمد عىل عمر  محمد حسي 

 محمد حمدى محمد سيد خليل
 محمد خالد يمبن الوردانن احمد عوض

ي احمد عفيفن محمد رم
 ضان زنانر

 محمد ساىم زىك احمد عز الدين
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 إبراهيممحمد سعيد نرص 
 محمد عبد اللطيف عىلي غريب

 محمد عصام حسن السيد
 محمد عصمت عبدالعليم السيد السع
 محمد عالء الدين محمد راشد محمد

 محمد عىل عبدالمنعم محمد عبدالحافظ
 محمد عىل محمد عىل محمد حسن

 محمد محمود محمد عىلي 
 محمد فؤاد حسن محمد

 محمد مسعد فتىح ابراهيم الجندى
 محمد مفتاح جمعة محمد الشيىم
 محمود السيد عىل السيد الشيخ

 محمود رجب طلبه محمد
ن احمد عىل الدين  محمود عىل امي 

 محمود محمد نور الدين يوسف عىل عابدين
 محمود مصطفن محمد عبدالحميد

 الم ابراهيم احمدمديحه حسن عبدالس
 مروان السيد ابراهيم عبده ابويو
 مروان محمد احمد محمد يوسف
ن   معاذ احمد منصور غفت  حسي 
 ممدوح محمود اسماعيل حلب  
 منار احمد محمد محمد دياب

 منة اللة شعبان محمد عىل سالم
 منة هللا عادل ابراهيم محمد ترىك
تقاىل  منة هللا عادل صالح احمد الت 

ف محمد عبد الحميد حسنمبن    ارسر
ن احمد عىل سليمان  مبن جابر ياسي 

 ميار جابر خميس عبد هللا
 ميار فتىح عبد التواب محمد البنياوى

نا عوض كامل سيدهم  مت 
نا وجية بشاى فرج جرجس  مت 

ي  هان بطرس كمال حبيب عطيه  مت 
 إبراهيمميسون السيد عبد الرازق 

ى احمد كونه  نادر خت 
 عمرو محمد محمد منصور نادين

 ناديه جمال الدين رجب مجاهد
 ناديه محمد محمود بخيت
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 نانش عالء الدين عىل نرص
 إبراهيمنانشي منصور ابراهيم 

 ندا ابوزيد عبد العزيز ابوزيد
 ندا حسن فهىم عبد السالم رزق
 ندى احمد مسعد مسعد عىل
 ندى جمال ابراهيم عىلي رسور

 سالمهندى زىك عىل مرس 
 ندى سمت  محمد محمد عيسوى

 ندى مصطفن أحمد مصطفن حسن
ن عدىل محمد احمد صقر  نرمي 
 نسمه محمد سعد عىل محمد

 نهال هشام مرسي صالح
 نور الدين عبد الخالق السيد عبد الخالق

ن   نورهان رشيد ابراهيم جمعة حسي 
 نورهان محمود حميدو فتح هللا اح

 لمرصىنورهان محمود محمود عىل ا
 نويال روبرت هيكوك

ن احمد محمد حسن ن حسي  مي   نت 
ه محمد السيد عىل ابو سعد  نت 
 هاجر بدوى بدران عبد الرحمن

 هاجر سعيد اسماعيل حموده المغربل
 هاجر محمد ابراهيم حسن بسيونن 

 هاجر محمد السيد شبل
 هاجر محمد سعيد محمد قمر
 هبه كمال الدين يوسف حامد

 فن محمود هارونهبه محمد حن
 هدير احمد رشاد احمد محمد
 هشام جابر فتىح عبدالحميد

 هند عاطف عبد الهادى محمد الجزار
 وسام أسامه ابراهيم محمد عمر

 والء محمد السيد عىل
 وليد منور منصور موس
 يارا احمد ابراهيم احمد

 يارا محمد زكريا محمد محمدين
ن عصام الدين حنفن محمد  ياسمي 

ن محمود عبدالعزيز محمود عىلي  اسمي 
ب جمال محمد ابوزيد الحرصى  يتى
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 يحب  عبد المجيد محمد عجميه
ن حسن باىل  يرسا سعيد حسي 
 يوسف احمد محمد زكريا

 يوسف محمد طارق حسبن عبد الحميد
 يوسف محمد محمود مهدى عبد الرحمن

 ارساء ابراهيم عطية عىل يحب  

 

 سامح فايز حنا نرص هللا

 سعد جابر سالم محمد غيث

 عادل الصاوي عمار عىلي عبدالعال

 عبدالهادي محمد عباس  عبدالجليل

 هيثم حسن محروس  عبدالتواب
 يوسف شعبان اسماعيل خطاب

ي النقيب
 احمد عبداللطيف غيطانن

ف فتىحي محمد جاد عىلي   ارسر

ي محمود
 السيد خميس  حنفن

ن  ي كامل حسي 
 ايهاب مدحت مصطفن

ي عبد
ي بسيونن

 القوي بسيونن

 عالء فاروق محمد عىلي عبد الرحمن

 ماجد عىلي نامق هاشم

 ماجد محمد ابوشوشه

ي شعبان حمدون محمد  ناىح 

ي عبده
ر
 وحيد شوف

ي عبدالقادر السيد عيد
 احمد حسبن

 اسامه سمت  فهىمي لطفن 
ي محمد عىلي قاسم

ر
يف شوف  رسر

 عبده السيد محمد احمد حميده

ن الفادى  محمد فتىح حسي 

 د يوسف غازي البيىلي محم

ن   وليد سمت  ابراهيم حسي 
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -بمادة االنتساب 

 الئحة قديمة

  انتساب  

  1  990108 احمد عبداللطيف غيطاني النقيب 

  2  990109 اشرف فتحي محمد جاد علي 

  3  990110 السيد خميس  حنفي محمود 

  4  990111 ايهاب مدحت مصطفي كامل حسين 

  5  990112 بسيوني عبدالقوي بسيوني 

  6  990113 عالء فاروق محمد علي عبد الرحمن 

  7  990114 ماجد علي نامق هاشم 

  8  990115 ماجد محمد ابوشوشه 

  9  990116 ناجي شعبان حمدون محمد 

  10  990117 وحيد شوقي عبده 

  11 انتساب موجه   

  12  990218 احمد حسني عبدالقادر السيد عيد 

  13  990219 اسامه سمير فهمي لطفى 

  14  990220 شريف شوقي محمد علي قاسم 

  15  990221 عبده السيد محمد احمد حميده 

  16  990222 محمد فتحى حسين الفادى 

وسف غازي البيلي محمد ي  990223  17  

  18  990224 وليد سمير ابراهيم حسين 
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 اإلنتساب العادى

  1  710577 آالء محمد صبحى إسماعيل شيبوب 

  2  710579 أميرة ناصر فوده ابراهيم بدر ال 

  3  710597 احمد جمال محمد على 

  4  710598 احمد حازم اسماعيل خليفه 

د امير احمد سامى محم  710600  5  

  6  710603 احمد عبد الناصر محمد عمر 

  7  710604 احمد عبد الوهاب علي ابراهيم السخاوي 

  8  710610 احمد محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه 

  9  710611 احمد محمد عبدالسالم على حسن 

  10  710616 احمد مصطفى احمد عبد العظيم حسن 

ى حسن البرماوى احمد نورالدين عل  710617  11  

  12  710620 احمد يوسف الصغير السيد يوسف 

  13  710636 اسراء صالح احمد صالح حماد 

  14  710637 اسراء صالح عثمان احمد الجندى 

  15  710642 اسراء عبدالقادر نوبى عبدالقادر محمد 
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الراسبينسماء الطالب أ

 الثالثةالفرقة  -بمادة االنتساب 

 

 

  1  710437 أحمد جمال عبد المغيث عويس 

  2  710438 إسالم محمود عبد العزيز قاسم 

  3  710440 ابراهيم سيد ابراهيم خليل 

  4  710441 احمد اسامه محمد عبدالحفيظ 

  5  710442 د عبد المقصود احمد رضا احم

  6  710443 احمد كمال امبابى السيد حموده 

  7  710445 اسالم اسامة السيد التركى 

  8  710446 امجد مصطفى محمد 

  9  710447 اية اشرف حسين على مصطفى 

  10  710457 سهيلة جمال أحمد وهيب 

  11  710458 شرين سعد محمد محمد القزق 

  12  710460 محمد شبل الشناوي بركات  عالءالدين

  13  710463 محمد السيد عبدالقادر محمد 

  14  710465 محمد عبد الستار محمد عامر 

  15  710466 محمد مصطفى كامل محمود خيرى 

  16  710644 اسراء على عبد الرحمن خير هللا ابراهيم 

  17  710647 اسراء فكرى ابو الخير اسماعيل مدره 

  18  710664 اسالم محمد امين العدل 

 أسماء شعبان محمود محمد منصور 

 اميرة حسن عبد الوهاب عبد القاد 

710673  

710717  

19  

20  

  21  710731 اية احمد ماهر احمد سالم السيد 

  22  710733 اية هللا سليمان محمد سليمان الخولى 
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  23  710752 ايمان محمود محمد أحمد 

  24  710756 يه جمعة راتب ابو زيد فرحات ا

  25  710757 ايه حسن على عطيه 

  26  710761 ايه طه عبد العاطى بكر عبد العاطى 

  27  710763 ايه عبد العزيز ابراهيم السيد ك 

  28  710786 بسنت احمد عبدالمنعم محمود 

  29  710793 بيشوى مفيد جرجس عبدالنور شنوده 

  30  710795 ارق محمد أحمد حسين ترتيل ط

  31  710800 تقى عادل حسن على شعبان 

  32  710803 جاكلين صدقي يوسف سعد هللا 

  33  710805 جرجس فتحى ميخائيل حنا 

  34  710810 جهاد محمود محمد محمد عشوش 

  35  710817 جيهان ياسر حسن احمد عبده 

  36  710822 حبيبة محمد كامل أحمد على 

  37  710832 حسن ناصر احمد عراقى 

  38  710836 حسين محمد حسين عبدالهادى 

  39  710837 حلمى عبدالوهاب احمد محمد عبدهللا 

  40  710838 حمدى جمال نصير شلقانى 

  41  710839 حنان ابراهيم محمد عبد السالم س 

  42  710849 خلود خالد فهمى احمد 

  43  710850 س السيد احمد خلود سامى خمي

  44  710854 داليا حسن احمد حسن محمد 

  45  710866 دنيا محمد إسماعيل إبراهيم محمد 

  46  710878 رانا عاطف حسني احمد 

  47  710881 رانيا علوانى احمد علوانى 

  48  710886 رحمة محمد عبد السميع احمد عبد الواحد 

  49  710892 سن بكرى رضوى محمد عبد الجليل ح

  50  710920 روان محمد عبد العال ابراهيم احمد 

  51  710921 روان مصطفى منصور مصطفى السيد 
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  52  710933 ريمون رجب عزيز عبد الملك 

  53  710937 ريهام مصطفى عبد المعبود احمد ا 

  54  710954 ساره عاطف السيد السيد عويس 

  55  710956 يد سالمه ساره مصطفى عبد الحم

  56  710960 سامح سمير خليفة شاكر 

  57  710963 ساندى ياسر امين ابراهيم سعيد 

  58  710981 سلمى على حسن على محمد 

  59  711012 شروق على محمد ياسين 

  60  711023 شيماء عبد العزيز محمود عبد الع 

  61  711040 عادل محمد سالم شحاته احمد 

  62  711041 عبد الحميد احمد ياسين 

  63  711043 عبد الرحمن حسن عطية محمود على 

  64  711046 عبد الرحمن علي حسن عبد الرحمن 

  65  711057 عبدالرحمن ابوشبانه ابراهيم على حامد 

  66  711063 عبدالعزيز عباس عبد الحليم محمد 

  67  711070 عالء وائل شحاته امين 

  68  711073 ياء سعيد عبد السيد عبد العظي عل

  69  711075 علياء عبد الستار عبد الجليل الحصريه 

  70  711076 عمر احمد ابو العنين محمد الحسي 

  71  711077 عمر احمد محمد احمد االمبابى 

  72  711083 عمر عالءالدين محمد السيد 

  73  711085 عمر محمد عبدالرؤف عبدالرحمن 

  74  711086 عمر محمد محمد الدهمة 

  75  711087 عمر محمود احمد منصور على 

  76  711093 فؤاد محمد خليل احمد ابو العنين 

  77  711095 فارس محمد فتحى حسن نونو 

  78  711106 فايزه عبد العزيز رضوان علي رضوان 

  79  711111 فوزى فاروق فوزى ابراهيم على 

  80  711117 نا مجدى صادق بسطا معوض كارمي
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  81  711120 كريم ميرغنى عز الدين محمد دهب 

  82  711121 كريمان ايهاب رمضان احمدعبد اللطيف 

  83  711124 كمال نبيل مهاود ذكى 

  84  711125 لمياء احمد حسن ادريس عبد الكريم 

  85  711133 مارينا بخيت يوسف عبد المالك بر 

  86  711134 رينا جابر فانوس سويحه ما

  87  711142 محمد ابراهيم فؤاد خليل السيد 

  88  711147 محمد اسامه عدلى السباعى 

  89  711150 محمد السيد الديب عالم محمد 

  90  711159 محمد خالد محمود محمد ابراهيم 

  91  711165 محمد سامى زكى احمد عز الدين 

  92  711168 العينين عبد الحميد الجايح  محمد سعيد ابو

  93  711171 محمد عاطف عبد الهادى ابو المعا 

  94  711181 محمد على محمد على محمد حسن 

  95  711182 محمد علي محمد محمود 

  96  711185 محمد فؤاد حسن محمد 

  97  711193 محمد مفتاح جمعة محمد الشيمى 

  98  711209 الحميد محمود مصطفى محمد عبد

  99  711213 مروان السيد ابراهيم عبده ابويو 

  100  711217 مروان محمد احمد محمد يوسف 

  101  711237 مصطفى محمد النوبى حسن محمد 

  102  711241 معاذ احمد منصور غفير حسين 

  103  711242 ممدوح محمود اسماعيل حلبى 

  104  711243 منار احمد محمد محمد دياب 

  105  711244 منار محمد ابراهيم محمد اسماعيل الشريف 

  106  711254 منة هللا ماضي السيد ابراهيم عبدهللا 

  107  711267 منى جابر ياسين احمد على سليمان 

  108  711271 منى محمد مصطفى الميدانى 

  109  711297 ميريهان بطرس كمال حبيب عطيه 
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  110  711298 د عبد الرازق ابراهيم ميسون السي

  111  711300 نادر خيرى احمد كونه 

  112  711304 ناديه جمال الدين رجب مجاهد 

  113  711310 نبيل محمود محمد احمد 

  114  711311 ندا ابوزيد عبد العزيز ابوزيد 

  115  711312 ندا حسن فهمى عبد السالم رزق 

  116  711318 سرور  ندى جمال ابراهيم علي

  117  711358 نورهان محمود حميدو فتح هللا اح 

  118  711359 نورهان محمود محمود على المصرى 

  119  711360 نورهان مهدي محمود شعبان السيد 

  120  711370 هاجر بدوى بدران عبد الرحمن 

  121  711374 هاجر محمد ابراهيم حسن بسيونى 

  122  711380 د مصطفى هاجر مصطفى عي

  123  711390 هبة نادر ربيع درويش ابوالعال 

  124  711394 هبه كمال الدين يوسف حامد 

  125  711396 هبه محمد حنفى محمود هارون 

  126  711404 هشام جابر فتحى عبدالحميد 

  127  711409 هند عاطف عبد الهادى محمد الجزار 

  128  711416 والء محمد السيد على 

  129  711419 وليد منور منصور موسى 

  130  711420 يارا احمد ابراهيم احمد 

  131  711423 يارا محمد زكريا محمد محمدين 

  132  711435 يثرب جمال محمد ابوزيد الحصرى 

  133  711436 يحيى عبد المجيد محمد عجميه 

  134  711438 يسرا سعيد حسين حسن بالى 

  135  711444 يوسف احمد محمد زكريا 

  136  711446 يوسف محمد ابراهيم محمد 

  137  711447 يوسف محمد طارق حسنى عبد الحميد 

  138  711449 اسراء ابراهيم عطية على يحيى 
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الراسبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -المجتمعات الجديدة بمادة 

  م اسم الطالب  الحالة 

 1   أحمد على جابر على أمنية  راسب

 2   مصطفى أحمد دينا  راسب

 3   محمد أحمد سارة  راسب

 4   أحمد فايز أسماء  راسب

 5   العزيز عبد السيد محمد  راسب

 7   السيد رجب السيد شيماء  راسب

 8   النبى عبد شامه أمنية  راسب

 9   ليل أبو السيد أشرف أيه  راسب

 10   رضوان العزيز عبد فايزة  راسب

 11   مغربى أحمد جابر أسماء  راسب

 12    حلمى حسن إسراء  راسب

 13   محمد محمود جهاد  راسب

 14   هللاا عبد السيد سهر  راسب

 15   إبراهيم صبحى محمد هايدى  راسب

راسب   16   السيد مسعد ونةس ريهام 

 17    أحمد محمد الرحمن عبد  راسب

راسب   18   بخيت حسن جمال أسماء 

راسب   19   المجيد عبد سعد فرج شرين 

راسب   20   بيومى محمد أشرف إنجى 

راسب   21   الشين حسين مهند 

راسب   22   حافظ شعبان زغلول ماريهان 

راسب   23    عطيه رياض محمد رياض 

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

 

 

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماعفي المرحلة األولى  الغائبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -بمادة المجتمعات الجديدة 

 م اســــــــــــــــــــــــــــم الطالب  رقـــــــــــــــــــــــــم الجلوس 
 1 ايمن محمد أحمد محمد ابراهيم 990001

فايز حنا نصر هللا ساح 990002  2 

 3 سعد جابر سالم محمد غيث  990003

 4 عادل الصاوى عمار على عبد العال  990004

 5 عبد الهادى محمد عباس عبد الجليل  990005

 6 هيام حسن محروس عبد التواب  990006

 7 يوسف شعبان اسماععيل خطاب  990007

 8 احمد عبد اللطيف غيطانى النقيب  990108

 9 أشرف فتحى محمد جاد على  990109

 10 السيد خميس حنفى محمود  990110

 11 ايهاب مدحت مصطفى كامل حسين 990111

 12 بسيونى عبد القوى بسيونى 990112

 13 عالء فاروق محمد عبد الرحمن  990113

 14 ماجد على نامق هاشم  990114

 15 ماجد محمد ابو شوشة  990115

ان حمدون محمدناجى شعب 990116  16 

 17 وحيد شوقى عبده 990117

 18 أحمد حسنى عبد القادر السيد عيد  990218

 19 أسامة سمير فهمى لطفى  990219

 20 شريف شوقى محمد على قاسم 990220
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 21 عبده السيد محمد أحمد حميدة  990221

 22 محمد فتحى حسين الفادى  990222

 23  محمد يوسف غازى البيلى 990223

 24 وليد سمير ابراهيم حسين  990224

 25 احمد جمال سعد جمعة 710001

 26 احمد محمد أحمد السعودى 710007

 27 أحمد محمد فاروق محمد  710008

 28 آية هشام جمعة محمد  710051

 29 ايمان ابراهيم محمد  710052

 30 ايهاب عاطف  ابراهيم اسكندر  710070

سعد ايمان محمد 710057  31 

 32 بسنت محمد صبحى  710076

 33 حسام حسن عباس 710088

 34 دعاء رشاد سلمان  710098

 35 رحاب محمود محمد  710108

 35 روان رفعت محمد محمد  710120

 37 روان حسن محمد حسن 710117

 38 سارة أمير عدلى منصور 710139

 39 سارة طارق محمد عبد الرحمن  710142

مر مجدى محمد السيدس 710156  40 

 41 سوسن عبد الوهاب الشلبى 710164

 42 فاطمة محمد أحمد  710193

 43 فرحة أحمد كمال  710201

 44 فيفيان زكى الياس  710205

 45 يسرا محمد عبد الرازق  710333

 46 ياسمين خميس أحمد  710330

 47 ياسر فكرى محمود  710327
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 48 هدير أشرف السيد  710320

 49 نورهان طارق شعبان  710303

 50 نرمين جمال على  710291

 51 اميرة ناصر فودة ابراهيم 710579

 52 احمد جمال محمد على 710597

احمد حازم اسماعيل   710598  53 

 54 احمد سامى محمد امير 710600

 55 أحمد عبد الناصر محمد  710603

 56 احمد عبد الوهاب على 710604

 57 احمد محمد عبد السالم على  710611

 58 أحمد مصطفى أحمد عبد العظيم  710616

 59 أحمد نور الدين على  710617

 60 احمد يوسف الصغير السيد  710620

 61 اسراء صالح أحمد صالح 710636

 62 اسراء عبد القادر نوبى 710642

 63 اسراء فكرى أبو الخير 710647

العدل  اسالم محمد أمين 710664  64 

 65 اسماء مرسى ابراهيم مرسى 710680

 66 أفرونيكا فهمى جاد الرب 710684

 67 أكرم محمود ابراهيم  710685

 68 آالء رأفت جابر حفنى  710689

 69 آية احمد ماهر  710731

 70 آية هللا سليمان محمد  710733

 71 آية جمعة راتب  710756

 72 آية حسن على عطية  710757

 73 ريم أحمد طه أبو بكر 710927

 74 ريم حسام الدين عبد الحى  710928
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 75 سارة عاطف السيد 710954

 76 سارة مصطفى عبد الحميد  710956

 77 ساندى ياسر أمين 710963

 78 شاهندة فتحى عباس  711006

 79 شيماء عبد العزيز محمود  711023

 80 عادل محمد سالم 711040

د الحميد أحمد ياسين عب 711041  81 

 82 عبد الرحمن حسن عطية 711043

 83 عبد الرحمن ابوشبانة ابراهيم 711057

 84 عبد العزيز عباس عبد الحليم  711063

 85 عال عاطف حبشى  711066

 86 عال محمد رزق  711068

 87 علياء سعيد عبد السيد 711073

 88 علياء عبد الستار عبد الجليل  711075

 89 عمر أحمد أبو العينين  711076

 90 عمر أحمد محمد أحمد  711077

 91 عالء وائل شحاتة  711070

 92 عمر عالء الدين محمد  711083

 93 عمر محمد عبد الرؤوف  711085

 94 عمر محمود أحمد منصور 711087

 95 فؤاد محمد خليل أحمد 711093

 96 فوزى فاروق فوزى  711111

ل نبيل مهاود زكى كما 711124  97 

 98 آية طه عبد العاطى 710761

 99 بيشوى مفيد جرجس 710793

 100 ترتيل طارق محمد  710795

 101 تقى عادل حسن 710800
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 102 جيهان رمضان سليم 710815

 103 حبيبة محمد كامل 710821

 104 حسن ناصر أحمد 710832

 105 حلمى عبد الوهاب أحمد 710837

مدى جمال نصير ح 710838  106 

 107 حنان ابراهيم محمد  710839

 108 مارينا بخيت يوسف عبد المالك 711133

 109 مارينا جابر فانوس 711134

 110 محسن رشاد عبد اللطيف 711141

 111 محمد أسامة على السباعى 711147

 112 محمد السيد الديب  711150

 113 محمد طارق جودة 711170

د عبد اللطيف علىمحم 711173  114 

 115 محمد عصام حسن 711174

 116 محمد مفتاح جمعة  711193

 117 محمود مصطفى محمد  711209

 118 مروان السيد ابراهيم 711213

 119 مروان محمد أحمد  711217

 120 مريم مينا راشد 711232

 121 معاذ احمد منصور 711241

 122 ممدوح محمود اسماعيل 711242

 123 منار أحمد محمد 711243

 124 منار محمد ابراهيم 711244

 125 منة هللا ابراهيم محمود 711248

 126 منة هللا عادل ابراهيم  711252

 127 منة هللا ماضى السيد  711254

 128 منة هللا محمود مسعود 711256
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 129 منى جابر ياسين 711267

 130 منى محمد مصطفى 711271

ر طارق حسن ميا 711283  131 

 132 ميرنا عوض كامل  711293

 133 ميرنا وجيه بيشوى  711295

 134 ميريهان بطرس كمال 711297

 135 ناجى حسن ناجى 711299

 136 نادر خيرى أحمد  711300

 137 نادين عمرو محمد محمد  711302

 138 نادية جمال الدين رجب 711304

 139 نبيل محمود محمد 711310

 140 ندى ابو زيد عبد العزيز  711311

 141 ندى حسن يوسف محمد 711313

 142 ندى جمال ابراهيم 711318

 143 ندى زكى على مرسى  711320

 144 نسمة محمد على سعد 711336

 145 نورهان حسن عبد الرحمن  711351

 146 نورهان رشيد ابراهيم  711353

 147 نورهان محمود محمود 711359

 148 هاجر بدوى بدران  711370

 149 هاجر محمد السيد 711375

 150 هاجر محمد سعيد 711376

 151 هبة محمد حنفى 711396

 152 هشام جابر فتحى عبد الحميد 711404

 153 هند عاطف عبد الهادى محمد 711409

 154 والء محمد السيد على 711416

 155 وليد منور منصور 711419



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

زكريا يارا محمد 711423  156 

 157 يحيى عبد المجيد محمد  711436

 158 يسرا سعيد حسن  711438

 159 اسراء ابراهيم عطية  711449

 160 آية طه عبد العاطى بكر 710761

 161 جرجس فتحى ميخائيل حنا  710805

 162 حسين محمد حسين عبد الهادى  710836

 163 خلود خالد فهمى  710849

ى خميس خلود سام 710850  164 

 165 داليا ابراهيم فهيم  710853

 166 دعاء أشرف فاروق  710885

 167 دنيا حسن محمد  710861

 168 دنيا محمد اسماعيل  710866

 169 رنا عاطف حسنى  710878

 170 رضوة محمد عبد الجليل  710891

 171 روان محمد عبد العال  710920

 172 سامح سمير خليفة  710960

 173 هاجر شعبان حسن  711373

 174 هبة كمال الدين يوسف 711394

 175 احمد جمال عبد المغيث  710437

 176 اسالم محمود عبد العزيز 710438

 177 ابراهيم سيد ابراهيم خليل  710440

 178 احمد اسامة محمد  710441

 179 احمد رضا أحمد عبد المقصود 710442

السيد احمد كمال امبابى  710443  180 

 181 اسالم اسامة السيد التركى  710445

 182 أمجد مصطفى محمد  710446
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 183 آية أشرف حسين  710447

 184 حسام ياقوت محمد  710453

 185 رحاب عبد الوهاب صبحى  710455

 186 سهيلة جمال أحمد  710457

 187 عالء الدين محمد شبل  710460

ادر محمد السيد عبد الق 710463  188 

 189 محمد عبد الستار محمد  710465

 190 محمد مصطفى كامل  710466

الفرقة الرابعة  –صابر محمد فرغلى  1580443  191 

محمد على عبد العظيم الئحة قديمة  2260255
  الفرقة الرابعة 

192 

 

  



 جامعة اإلسكندرية                                                                                   كلية اآلداب

  

 

 

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى الراسبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -بمادة علم االجتماع السياسي 

 : الراسبينأسماء الطالب أوال: 

 بتهال عبد الفتاح محمد محمد إسماعيلا .1

 نجي إميل عدلي جاد الرب زخاريإ .2

 روان رضا محمد مصطفى محمود .3

 سلمى صالح متولي عبد الرحمن .4

 عبد الرازق ممدوح عبد الرازق .5

 غادة محمود عبد النبي .6

 فادية ياسر محمد حسن .7

 دل عبد العظيممروة عا .8

 مصطفى محمود محمود أحمد .9

 نورهان حسن عبد هللا .10

 أمجد مصطفى محمد .11

 هدى خير علي أحمد .12

 آالء علي حسين .13

 أندرو مجدي حلمي بسطاوي .14

 أحمد إبراهيم فؤاد .15

 أحمد أشرف محمد .16

 إسراء حسن حلمي .17

 إسراء عادل سعد .18

 إسراء فرغلي محمد .19

 حمدأكرم محمود أ .20

 السيد أحمد محمد .21

 السيد آية عبد النبي عبد .22

 إيمان خلف إيراهيم .23

 إيمان عصام إسماعيل .24

 آية عبد هللا السيد .25

 آية محمد كامل .26

 بسنت مجدي عبد الفتاح .27

 جوليانا وليم إسرائيل  .28

 روان عادل محمد .29

 ريم حسام الدين عبد الحي .30

 زينب رضا محمد .31
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 سلمى أحمد السيد عبد الغني .32

 شيرين طه عبد الصمد .33

 شيماء السيد رجب .34

 لشيماء محمد محمد إسماعي .35

 عائشة محمد السيد محمود .36

 عبد هللا محمود عبد الفتاح .37

 عبد الرحمن أحمد عبد الباري .38

 عبد الرحمن عمرو محمد .39

 عال محمد رزق سعد .40

 علي احمد علي كامل .41

 مارتينا لينديوس عيسى .42

 بو الفضلمحمد علي أ .43

 مريم مينا راشد .44

 مصطفى السيد عبد العاطي .45

 منة هللا أحمد حسن  .46

 ميار طارق حسن .47

 حمد كونةنادر خيري أ .48

 نادين عمرو محمد محمد .49

 ندى محمد محمد سليم .50

 ندى محمود جاد .51

 نرمين عدلي محمد .52

 نورهان رجب أحمد .53

 هبة هللا محمود عبد هللا .54

 هند السيد مرسي .55

 يوسف محمد طارق .56
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 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 بقسم االجتماع في المرحلة األولى (التخلفات) الراسبينأسماء الطالب 

 الثالثةالفرقة  -بمادة علم االجتماع السياسي 

 :أسماء طالب التخلفات الراسبين : ثاني ا

 أسماء احمد متولي -1

 أماني يحى أحمد جاد هللا -2

 أمنية حامد محمد -3

 أنعام محمد محمود -4

 مريم محمد محمود -5

 أبانوب ممتاز ابراهيم -6

 اسراء محمد قرنة -7

 ايمان محمد يسري  -8

 حازم محمد صالح  -9

 خالد ابراهيم عبد الحميد -10

 شيماء محمد رضا  -11

 عمر احمد سليمان  -12

 فادي أديب زكي -13

 كريم أحمد فرج  -14

 لؤا مصطفى أحمد -15

 مارينا صفوت لمعي  -16

 فى مصطفى محمد مصط -17

 منة هللا السيد محمد -18

 منة هللا علي عطية  -19

 منة هللا فتحي عبد هللا  -20
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 منة هللا عادل عبد الفتاح  -21

 ميرام على توفيق  -22

 نورهان محمد عبد السالم  -23

 هدى صالح محمد  -24

 يمنى نظمي حفظي محمد -25

 يوسف فيكتور فايز -26

 

 


