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محمد عبدالرازق حسانٌن محمد53

محمد عصام ابراهٌم محمود54

محمد مصطفى جمعة حسن55
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نوره ٌسرى سالمه محمود69

نٌره احمد محمد حسن70

هاجر عادل عبد الوهاب عبد المنعم71

هاٌدى رمضان عبد الماجد على72
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ٌوسف جمعه احمد سالم81
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احمد اسامه محمود حسن1

احمد شحات احمد حسٌن2

احمد عبدالحفٌظ حسن محمد3

احمد عوض هللا توفٌق جمال4

اروى خالد حسن محمد5

ارٌج اسامه احمد حسٌن6

اسراء شعبان حسن حمٌد7

اسالم ماجد محمد عبدالعظٌم8

اسماء محمد ابراهٌم خلٌل معوض9

السٌد احمد السٌد هالل10

امٌرة احمد محمد جمال11

اٌمان عبده محمددٌن حسٌن12

اٌه عالء الدٌن محمد على13

بسمه محمد على ٌوسف14

جهاد حجاجى الصغٌر حسن15

جٌرمى مدحت فهمى ناشد16

حبٌبه عادل عثمان محمد زٌن17

حبٌبه محمود احمد خلٌفه18

دنٌا جمعة عبد النعٌم محمود19

رانٌا أحمد على سعٌد احمد20

رمضان متولى امٌر نور الدٌن21

رنا حماده مدثر ٌس22

روٌدا عبدالعظٌم سالم مك23ً
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رٌمون عادل صالح تادرس26

(ق)زٌاد احمد حسٌن على 27

سلمى مدحت السٌد محمد28

سما اسامه ادوارد زكى29

سمر حسٌن ربٌع محمد30

شهد احمد محمد ابراهٌم31

عبد الرحمن ابو النصر احمد محمود32

عبدالرحمن محمد عادل احمد حافظ33

عبدهللا عادل محمد محمود34

على الدٌن اٌوب حسٌن محمود35

فدوى عبدهللا كمال محمد36

كرستٌن االمٌر جوزٌف اسحق37

كرٌم عمرو سلٌم بٌومى38

مارتٌنا عاطف سلطان صالح39

مارٌنا جون خلٌل بساده40

مارٌنا عاطف مٌالد جندى41

محمد اكرامً عبد المعز فهم42ً

مرثا حسنى بطرس اسرائٌل43

مرٌم اٌمن مٌالد سوس44

منه هللا محمد عبدالرحٌم محمد45

منه هللا منتصر ٌوسف محمود46

مهتدى اٌهاب حسن على بركات47

ناردٌن عاطف سلطان صالح48

نحمدو حسن محمد محمد49
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نغم مبارك محمد حسٌن51

نورهان مصطفى احمد مصطفى52

هادٌه خالد احمد ماهر53

والء اشرف عبد العلٌم محمد54

والء جابر حامد ابراهٌم55

(ق)ٌوسف محمود عبد العظٌم عبد النبى 56
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اسماء سعدي اسماعٌل محمد1

الحسٌن محمد احمد محمد2

امنٌه ٌسرى عبد المحسن ابراهٌم3

بٌشوى سامى سعد ابراهٌم4

حنٌن وائل محمود عبدة5

ربٌع كمال ربٌع مرغنى6

رحمة عوض محمد عبدالعزٌز7

روان محمد احمد محمد عٌد8

ضى محمود على محمود9

كرمٌنا حلمى بولس راغب10

مختار خٌرى مختار محمد11

مرٌم مصطفى سٌد كامل12

مهرائٌل عماد حكٌم ابراهٌم13

مى محمد محمود جادالمولى14

(ق)مٌرنا عمرو الحسٌنى على السالب 15

نور اشرف عبد النعٌم حسٌن16

نورهان اسامه محمود عبدهللا17

(ق)نورهان محمود محمد عبد الرحمن 18

ٌثرب نصر حسٌن حندقه19
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2022/ 2021 (انتساب)قوائم الفرقة االولى قسم اللغة االنجليزية 



اسم الطالبم

ابرار رضوان محمد عبدهللا1

ابراهٌم نصرالدٌن احمد حسن2

اروه محمد عوض هللا عبدون3

اروى احمد محمد موسى4

اسراء عباس سٌد محمد5

اسماء صالح الدٌن هاشم عبد الرحمن6

اسماء صالح حسٌن صالح7

اصاله احمد محمد محمود8

الزهراء عبد الملك عبد هللا محمد9

الزهراء محمد نعٌم ٌس10

الشٌماء ٌاسٌن محمد ٌاسٌن11

امل حسٌن محمد قناوى12

امٌره احمد ابواللٌل محمد13

اٌه جمال متولى ابو الحسن14

محول من اجتماع(ق)بٌشوى حنا محارب رزٌق 15

حبٌبه محمود مصطفى حسن16

حنان محمد ابراهٌم عبده17

خدٌجه عصام احمد محمد18

خلود اشرف سلٌم محمد19

رحاب حجاجى عبد الهادى محمد20

رحاب حمدى ساٌح محمد21

رحاب ٌوسف محمد ابراهٌم22

رحمه احمد حسٌن على23

رحمه عبد الظاهر عبد الباسط محمد24

رحمه على موسً سالم25

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم اللغة الفرنسية 



اسم الطالبم

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم اللغة الفرنسية 

زٌنب عادل احمد طه26

زٌنب عبدالوهاب ابوزٌد عبدالحلٌم27

ساره عبدالرحمن نمر خلٌل28

سمر عصام جمعه عبدالسالم29

شروق محمد رمضان سلٌمان30

شهد ابو الحسن خلٌل شحات31

شهد احمد حسٌن محمد32

شهد ركابى رمضان مكى33

عماد على حسن عبده34

فاطمه صالح حسٌن مصطفى35

فاطمه عزام احمد محمد36

كاترٌن عٌاد جاد سٌفٌن37

محمد حماده محمد عبد الحلٌم38

مروه احمد ابراهٌم احمد39

مروه عبد الحمٌد حسن عبدالمجٌد40

مروه محمد محمود محمدٌن41

مصطفى حلمى عبد النبى ابراهٌم42

مصطفى محمود على ابودوح43

مى حسٌن محمد محمود44

ندى غزالً اسماعٌل عبدالسالم45

نورهان احمد سٌد ابراهٌم46

هاجر على محمد عبد هللا 47

هاجر محمد عبدالرازق حسٌن48

وصال عبدالقادر حسن احمد49

وفاء حمدى عبدالحلٌم بدرى50

والء محمد قناوى على51

وئام مصطفى مدنى سلٌم52



اسم الطالبم

احمد خالد سٌد احمد1

امٌره محمد حسن على2

انجى عماد شفٌق اندراوس3

حبٌبه احمد محمد عبد القادر4

دوالجً عطٌه فهمً عطٌه5

رحمه اسامه جادو محمد6

رٌهام عباس ابراهٌم امٌن7

سجود اسامه جعفر حسٌن8

عبدالرحمن عارف عبدالشكور عوٌس9

فاطمه عبد العظٌم عبد العزٌز عبد الجلٌل10

فرحة احمد كمال ادرٌس11

مرٌم جمال عبدالمطلب محمد12

مها عبدالوهاب فهمى احمد13

ندى طارق رجب  الطٌب14

علم النفس تحول الى فرنسًهاٌدى مفدى شكرى لوقا15

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتساب )قوائم الفرقة االولى قسم اللغة الفرنسية 



اسم الطالبم

ابرار رمضان اسحاق خٌرى1

احمد اسامة احمد حسنٌن2

احمد رمضان جعفر محمد3

اروى مجدى احمد حامد4

اعتدال مختار عطٌه عبدالعزٌز5

(ق)اندرو وحٌد لبٌب عازر 6

بسمة طارق ضوي محمود7

بسمه طارق ضوى محمود8

رحمة احمد فوزي رمضان9

رضوه محسن طه شحاته10

زٌاد عبد الستار احمد عبد الستار11

شهد عبدالباسط محمد محمود12

شهد عٌد محمد صالح13

شهد فاٌز عبدالمؤمن على14

شٌماء حمدى سعدهللا مصطفى15

ضحى هاشم محمد هاشم16

فاطمه الزهراء عبدالباسط محمد ٌسن17

لؤا اشرف عبد العلٌم احمد18

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم االعالم 



اسم الطالبم

احمد الحسٌن على صالح1

احمد عبد السٌد حمزه عبد السٌد2

الزهراء صالح أحمد محمد3

امانى محمد ضاحى مسلوب4

شٌماء عادل شرقاوى حسٌن5

فاطمه منتصر عبد السمٌع محمد6

كٌرمٌنا منٌر شاكر جورجٌوس7

مارٌنا ماهر زاهر بطرس8

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتساب )قوائم الفرقة االولى قسم االعالم 



اسم الطالبم

اروى عبدالهادى وردانى احمد1

اروى محمود احمد جالل2

اسراء حمدى عبدهللا حسٌن3

اسراء عادل عبدالغنى عالم4

اسراء عبد الحكٌم علً احمد5

اسراء مصطفى محمود ٌسٌن6

اسماء علً عبدالعال توفٌق7

االء نصرالدٌن محمد عبدالمنعم8

الزهراء موسى احمد محمود9

اٌرٌنى لطفى ذكرى عٌسى10

اٌه خالد احمد ابو زٌد11

اٌه عبدالمنعم فتح الرحمن ٌوسف12

اٌه عبدالنعٌم احمد محمود13

تسنٌم حمدي محمد حمد هللا14

تسنٌم على احمد حسن15

تسنٌم مصطفى فتحى عبد الحفٌظ16

جولى امٌر شكرى عبدالسٌد17

حبٌبه صالح عبدالحمٌد حامد18

حبٌبه ٌاسر متولى قاسم 19

حسناء ناصر حسٌن محمد20

حنٌن نبٌل هاشم ٌاسٌن21

خلود رجب صابر خلٌل22

انجلٌزي تحول الى علم النفسروان محمد محمداالمٌر محمد23

روٌدا عبدالباسط محمد عبدالباسط24

رٌم عصام راسم فهمى25

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم علم النفس 



اسم الطالبم

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم علم النفس 

(ق)زٌنب عمر محمد ركابى 26

سارا محمد طه ابراهٌم27

ساره محمد حشمت على28

سهٌله ولٌد خٌرى احمد29

شادٌة طارق احمد عبدالماجد30

شدى محمد متولى عبدالعزٌز31

شهد احمد ابوالحجاج عبداللطٌف32

شٌماء حسن احمد عبدون33

صفاء محمد سعد سعٌد34

علٌاء خالد محمد سلٌم35

فاطمه ابراهٌم النوبى اسماعٌل36

فاطمه جمال احمد عبٌد37

فاطمه حسنى سٌد عبدالعظٌم38

فرحه عامر محمد عثمان39

كٌر مٌنا مجلع تادرس40

لجٌن حسن مصطفى عبدالحمٌد41

مرسٌل سامح بنداس اسكندر42

مرٌم احمد محمد حسن43

منار على محمد قناوى44

منار ممدوح احمد عبدالكامل45

منةهللا محمد احمد حنفى46

منه هللا احمد محمد حسٌن47

منه هللا عبد الكافى عبد الفتاح النور48

منى عبدالصبور محمد رمضان49

منى مصطفى بكر سلٌمان50



اسم الطالبم

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتظام )قوائم الفرقة االولى قسم علم النفس 

مى اسامه عبد الحمٌد صابون51

نانسى رومانى ٌسى الجندى52

ندى ابوالسعود محمد موسى53

ندى محمد متولى احمد54

نعمه سٌد نوبى سٌد55

نفٌسه حمدى السٌد سالمان56

هاجر احمد محمد عبدالكرٌم57

فرنسً تحول الى علم النفسوفاء سلٌمان هاشم عثمان58

والء جمعه عبدالحكٌم خضرى59



اسم الطالبم

اسماء مدحت عبد الحمٌد احمد1

اٌه محمد حسن محمد2

محول من تارٌخاٌه مصطفى محمد بسطاوى3

محول من عربىبسلمه محمود حسٌن4

تسنٌم مصطفى فاضل على5

محول من مكتباتجوي اٌلٌا نصٌف حكٌم6

حبٌبه عامر رمضان فرٌد7

حبٌبه عبدالمحسن طه برعى8

محول من مكتباتخدٌجه احمد عبدالوهاب بحر9

محول من تارٌخدعاء عادل محمد صالح10

(انتساب عام)ربٌع محمود محمد نصر الدٌن 11

رحاب انور على محمد12

زهره محمد سٌد مغازى13
جغرافٌا تحول الى علم النفس

ضحً محمود محمد احمد14
محول من مكتبات

عبٌر عبد الناصر ماهر محمد15

فاطمه نادر ابوالمجد مصطفى16
محول من تارٌخ

فوزٌه حسن حسنى محمدكامل17

لمٌاء االمٌر عبدالعال مصطف18ً

محول من عربىمروه محمود احمد19

منار مصطفى على محمد20

منه هللا عٌد علً عٌد21

مها على محمد حسن22

نرمٌن محمود علً عبدهللا23

محول من مكتباتنوران اشرف محمد24

كلية االداب

جامعة اسوان

شئون الطالب

2022/ 2021 (انتساب )قوائم الفرقة االولى قسم علم النفس 


