
      

الفرقة الثانية أساىس شعبة 
 الدراسات االجتماعية

 

       

الحالة 
 الدراسية

رقم 
 اسم الطالب  الجلوس

جغرافيا أورسيا 
 دراما و مرسح  الطفل تكنولوجيا التعليم االقليمية

مادة الدين والقضايا 
 المعارصة

 النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة   

 احمد سعد هنداوى حسن شتيوى 22052 مستجد
  ✓ ✓ 

 ✓ ✓  ✓ أحمد فؤاد محمد النشار 22054 مستجد

 احمد متولى محمد موسى 22055 مستجد
  ✓  

 احمد هالل كمال احمد بكر 22056 مستجد
   ✓ 

  ✓   أحمد يحى مسعود محمد الترهوني 22057 مستجد
 اسراء اشرف حسين محمد محرم 22058 مستجد

  ✓  
 اسراء الورديانى السنوسى على عشيبه 22059 مستجد

  ✓ ✓ 

 اسراء سعيد حسن علي شتا 22061 مستجد
 ✓  ✓ 

 ✓   ✓ اسالم اسامة عبد الرحمن عبد السالم الشين 22063 مستجد

 ✓    اسماء ماهر عبدالفتاح القوني 22064 مستجد

  ✓  ✓ اسماعيل فضل اساعيل الدمرداش محمد 22067 مستجد
 ✓    آالء احمد عوض احمد 22068 مستجد

 االء اسماعيل فتحي اسماعيل الرمادي 22069 مستجد
  ✓  

 االء رضا شعبان مصطفى النجار 22070 مستجد
  ✓  

  ✓  ✓ االء مصطفى عبد الصمد احمد مصطفى 22075 مستجد
 اميره طارق سعيد خطاب حفناوى 22083 مستجد

  ✓  
 آية علي محمود على أبوزيد 22084 مستجد

   ✓ 

 إيمان مصطفى غانم وهبه حسون 22091 مستجد
  ✓  

 ✓    بسمه حسن جالل سليمان الصباغ 22094 مستجد

 بسمه مجدى عبد الحميد سهيم 22095 مستجد
  ✓  

 ✓   ✓ بسنت فوزى ابو اليزيد سليمان 22096 مستجد

 ✓   ✓ حسين محمد عبدالعزيز الديب 22099 مستجد

 داليا محمد علي محمد شرابيه 22103 مستجد
  ✓  

 رائد عزت فرحات ابراهيم 22106 مستجد
   ✓ 



 رانيا محمود محمد محمد شحاتة 22107 مستجد
  ✓  

 روان فهمى سليم محمد سيد احمد 22111 مستجد
  ✓ ✓ 

 ريم احمد كمال محمد الخياط 22112 مستجد
  ✓  

 سليمان سعد حسن محمد الحجار 22116 مستجد
   ✓ 

 شروق الصافى فتحى عبد المنعم ضفدع 22118 مستجد
  ✓  

 ✓ ✓  ✓ صابرين سعد عبد الكريم سيد احمد 22121 مستجد

 طارق فكري عبدالستار عبدالباري 22123 مستجد
  ✓  

 عادل سليمان فتح هللا عباس 22124 مستجد
  ✓  

 ✓   ✓ عبد الرحمن محروس عبدالحميد فواز 22125 مستجد

 ✓    عبد الرحمن هانى محمد عبد الجواد الشاذلى 22126 مستجد

 ✓    عبد هللا عادل محمد حسين القاضى 22127 مستجد

 عبدالرحمن رمضان عبد العظيم عبد المقصود 22128 مستجد
  ✓  

 ✓    عال نصر توفيق عيسى زعيتر 22130 مستجد

 عواطف الشيبانى احمد على محمد 22134 مستجد
   ✓ 

 فاطمة سعيد عبدهللا محمد عبده 22137 مستجد
   ✓ 

 فاطمه الزهراء محمد عمر محمد احمد عيسى 22138 مستجد
  ✓  

 فيروز رجب فتحى محمد مصطفى 22139 مستجد
   ✓ 

 ✓   ✓ كمال السيد محمد عبد الاله الحداد 22142 مستجد

 كيرلس يوسف كامل اسكندرعوض 22145 مستجد
  ✓  

 مجدي محمد علي محمد الكالف 22148 مستجد
  ✓ ✓ 

 محمد رمضان فتحى عبد الغنى بيومى 22151 مستجد
   ✓ 

 محمد طالل محمد ابراهيم ابوزيد مرعى 22153 مستجد
  ✓  

 ✓   ✓ محمد فتحى على محمد حجازى 22154 مستجد

 محمود احمد حامد إسماعيل الضويلم 22157 مستجد
  ✓  

 محمود محمد خميس عبد العزيز شحاته 22159 مستجد
   ✓ 

 مريانا مجدى فكرى مجلع 22162 مستجد
  ✓  

 مصطفى احمد فتحى  ابراهيم الدمراو 22164 مستجد
  ✓ ✓ 

 مصطفى مراجع الدامى عبد العزيز الدامي 22166 مستجد
   ✓ 

 منةهللا مدحت مصطفى السيد ابراهيم 22170 مستجد
   ✓ 

 ✓ ✓  ✓ هاجر محمد مجدى محمد معروف 22185 مستجد



 ✓    هشام رمضان عبد اللطيف محمد خليل 22190 مستجد

 ✓    هند رمضان عبدالمجيد اسماعيل 22191 مستجد

 ✓    وفاء جمال عبد الفتاح أحمد عشيبه 22192 مستجد

 ياسمين سليمان محمد سعد حسن 22193 مستجد
  ✓  

 يوسف احمد محمد سليمان حجازى 22197 مستجد
 ✓   

 يوسف اسامة محمد الفيشاوى 22198 مستجد
  ✓  

 عبد الرحمن توفيق عبد السالم توفيق 22200 باق  
  ✓  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


