
2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ن عىل1 حاسب الىعمر محمد حسي 

مدخل للدراماحاسب الى(ق)ندى اسعد هداية حامد 2

مدخل للرواية(انتساب)محمد سيد عطا محمود 3

حاسب الى(انتساب)هبه حسين السيد عمر 4

نصوص وتعبيرانتساب (ق)حنان منصور محمد عمر 5

مدخل للدراماانتساب (ق)نادر سالم نادر سالم 6

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ترم تانى كله(انتساب)حنان منصور محمد عمر 1

16النقد االدبى الى نهاية القرن ال(انتساب)شروق محمود دمرداش محمود2

3

      جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/ 2020انتساب للعام الجامعى +انتظام  (اللغة االنجليزية  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم

2021/2020باقون الفرقة الثانية 



2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

 العصور الوسىطصالح عيد وداعة محمد1
ى

تاري    خ فرنسا ف

 ركابى عبده 2
ن نصوص من االدب الفرنىس(انتساب)احمد حسي 

ن محمد بدوى 3 نصوص من االدب الفرنىس(انتساب)محمد حسي 

 العصور الوسىطانتساب (ق)احمد محمد عبدالوهاب عبدالمجيد 4
ى

تاري    خ فرنسا ف

لغة اوربية حديثةانتساب (ق)اسماء نارص صالح عىل 5

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ترم تانى كلهانتساب (ق)طارق محمد احمد ابوالوفا 1

(لغة عربية)ناجح ترم تانى كلهانتساب  (ق)اسماء ناصر صالح على 2

ايقاف قيدنظام قديم (ق)مى عبدالفتاح عزيز الدين 3

ترم تانى كلهانتساب نظام قديم (ق)احمد سمير فاروق ابوالمجد 4

      جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/ 2020انتساب للعام الجامعى +انتظام (اللغة الفرنسية  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم

2021/2020باقون الفرقة الثانية 



2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

الحاسب االلىراشد سليمان عىل احمد1

الحاسب االلىعبدالعزيز محمد عبدالعال2

الحاسب االلى(انتساب)عبدالماجد عبدالموجود محمد 3

الحاسب االلى(انتساب)محمد حسن محمد يسن 4

5

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ن 1 ترم تانى كله(ق)ريم حمدى مراد حسي 

ترم تانى كله(1خ.ق)مارى غالى كليب عزب 2

خرائط التوزيعاتانتساب (1خ.ق)احمد حسين محمد عبدالغنى 3

ترم تانى كلهانتساب (ق)محمد عبدالعظيم محمد مصطفى 4

2021/ 2020انتساب للعام الجامعى +انتظام (الجغرافيا  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم

      جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/2020باقون الفرقة الثانية 



2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

خ اسيا الحديثة(انتساب)مصطفى نور الدين عبدالرحيم 1 تاري    

خ اسيا الحديثة كشف افريقيا واستعمارهاتاري    

 العصور الوسىط
ى

ا ف خ وحضارة الرومانحضارة اورب تاري    

ية قديمة لغة اورب

خ اسيا الحديثة كشف افريقيا واستعمارهاتاري    

 العصور الوسىط
ى

ا ف ية قديمةحضارة اورب لغة اورب

خ اسيا الحديثة كشف افريقيا واستعمارهاتاري    

 العصور الوسىط
ى

ا ف خ وحضارة الرومانحضارة اورب تاري    

ية  ية قديمة فارسي(نحو وتعبير)لغة اورب لغة اورب

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

(تاريخ مصر القديمه)ناجح ترم تانى كله(ق)فاطمه ابراهيم عىل محمد 1

تاريخ وحضارة مصر عصر البطالمةتاريخ مصر القديمة

لغة عربيةتاريخ الدولة االموية

لغة اوربية قديمة فارسي

4

      جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/ 2020انتساب للعام الجامعى +انتظام (التاريخ  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم

(ق)فاطمه ابراهيم على محمد  2

(مواد تحميل)اسراء محمود محمد حسين 

(مواد تحميل)فاطمه فؤاد فرغل ابراهيم 

(مواد تحميل)فاطمه فؤاد فرغل ابراهيم  2

2021/2020باقون الفرقة الثانية 

3



2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

مدخل الى الفنون االذاعيةزينب عاطف حسن عبدالرحيم1

الترجمة(ق)محمد ابوالحجاج توفيق ابوزيد 2

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ترم تانى كله(ق)محمد ابوالحجاج توفيق ابوزيد 1

2

2021/ 2020انتظام للعام الجامعى  (االعالم)كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة اولى قسم 

      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/2020باقون الفرقة الثانية 



   

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

اسس حديثةحاسب الىانتساب (ق)على كامل عبدالوهاب 1
تاريخ العلومحاسب الى

لغة اوربية حديثةاالدارة والتنظيم

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

الوصف البيولوجرافىانتساب (ق)ايه عالء محمود ادم 1

ترم تانى كلهانتساب (ق)على كامل عبدالوهاب عثمان 2

2021/2020باقون الفرقة الثانية 

2021/ 2020انتساب للعام الجامعى +انتظام (وثائق ومكتبات)كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم 

      جامعة أسوان

          كلية اآلداب ـ شئون طالب

(مواد تحميل)نداء عالء الدين محمد محمود  2



 2مادة1مادة االسمرقم الجلوسم

ونا حشمت ذكرى حبيب1 مدخل اىل علم النفسفي 

2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

ترم تانى كله(ق)عبي  محمود احمد طه 1

ترم تانى كله(ق)فاطمه محمد ناصر2

      جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/ 2020انتظام للعام الجامعى  (علم النفس  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم

2021/2020باقون الفرقة الثانية 



2مادة 1مادة االسمرقم الجلوسم

خ مرص االجتماىع(مواد تحميل)ندى سيد بكرى مهدى 12752 تاري    

    جامعة أسوان

        كلية اآلداب ـ شئون طالب

2021/ 2020انتظام للعام الجامعى  (علم االجتماع  )كشف تخلفات الفرقة الثانية مواد الفرقة االولى قسم


