
اسم الطالبرقم الجلوسم

ارٌام فتح هللا محمد عباس11001

ابراهٌم محمد احمد محمد21002

ابراهٌم ناصح ابراهٌم جرجس31003

ابوبكر ربٌع ابوبكر عمر41004

احمد حسن محمد حسن 51005

احمد صفوت احمد ابراهٌم61006

احمد طارق فرج جمعه71007

احمد عبدالرازق صبري محمد81008

احمد عبدالراضى خلٌفه على91009

احمد على محمود احمد101010

احمد فتحى محمد احمد111011

احمد محمد عبد المنعم حلمى121012

احمد محمد عبد الرازق محمد131013

احمد هشام زٌدان سلٌم141014

اسراء عبدالمنعم عوٌس احمد151015

اسراء ناصر اسعد حافظ161016

اسالم محمود عبد الرحٌم ادم171017

اسماء حمدى محمد عامر181018

اسماء عمر محمد نصر الدٌن191019

االء خالد عبد الراضى عبده201020

الحسٌن ابراهٌم عبدالرازق احمد211021

الشٌماء احمد محمود حسونه221022

الشٌماء محمود عبد هللا محمود231023

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 1 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

امٌنه احمد العربى بدرى241024

اٌه احمد محمد احمد251025

اٌه ادفاوى محمد ٌاسٌن261026

اٌه نجار محمود عبدالجلٌل271027

بشار عماد عبدالعزٌز محمد281028

تسنٌم اسماعٌل عبد الرازق اسماعٌل291029

تقً احمد جاد الكرٌم سعد الدٌن301030

اسم الطالبرقم الجلوسم

تقى صالح فتح هللا اسماعٌل11031

تٌسٌر مرغنى كامل عبد المتعال21032

جهاد طارق عٌد احمد31033

حسام عوض سلٌم عوض41034

حسٌن عبد السالم ٌوسف محمد51035

حمدى احمد عبدالقادر توفٌق61036

حنٌن خالد عبدالرؤف محمد71037

خالد خلف حسن رشوان81038

دالٌا جمعه نور احمد91039

دعاء عبد العال بهٌج بهجات101040

روان صبرى احمد حسن111041

رٌم ٌاسر محمد ممدوح121042

رٌهام محسن مصطفى محمود131043

زهره رمضان عبده بشٌر141044

زٌاد جمعه عبدالمجٌد محمود151045

زٌاد محمود احمد حسن161046

(ق)زٌنب محمد عوضون حسٌن 171047

سلمً احمد حسن ادرٌس181048

سلمً سلٌمان محمد محمود191049

سلوى فتحى محمد دروٌش201050

سلٌمان محمد سلٌمان محمد211051

شرٌف احمد محمد صالح عوض هللا221052

شٌماء تقادم محمداالمٌن حٌدر231053

طه عبدالباسط عبدالستار ابوقوطه241054

عبدالرحمن محمد اسماعٌل ابراهٌم251055

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 2 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا)الفرقة األولى قسم

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 1 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

عبد الرحمن محمد حمدان عبد الحمٌد261056

عبدالرحمن هشام لبٌب على271057

عبد العزٌز محمد احمد صٌام 281058

عبدالكرٌم انور الساٌح احمد291059

عبدهللا احمد عبدالمجٌد احمد301060

عبدهللا اشرف على حسٌن311061

عبدهللا رجب كمال عبدالوارث321062

عبد هللا عصام محمد عثمان331063

عبد هللا محمود احمد مدنى 341064

عبدالهادى زكرٌا عبدالحمٌد احمد351065

على حجاج على محمد361066

على حسن فهٌم احمد371067

علٌاء محمود محمد احمد381068

عمار الحسن محمود محمداحمد391069

عمر عبد الرحمن السمان عبد الرحمن401070

عمر عالء الدٌن عبد العزٌز عثمان411071

عنان خٌرى عٌد عبدالجلٌل421072

فاطمه احمد محمد موسى431073

فاطمه الزهراء احمد محمد توفٌق441074

فاطمه عبدالرازق محمدعلى احمد451075

اسم الطالبرقم الجلوسم

فاطمه عبد الرحمن محمد االمٌن11076

فاطمه ٌاسر السٌد عبدهللا21077

فاطمه ٌوسف حسن احمد31078

كاسٌا عادل سلٌمان قلدس41079

كرٌم فتحى محمد سعٌد51080

مؤمن حسن محمد نادر61081

مؤمن عبدالرحمن عباس ابوالمجد71082

محمد احمد حسٌن محمود81083

محمد احمد محمد خٌرى محمد91084

محمد اسامة عبداللطٌف عبدالحلٌم101085

محمد ربٌع سعد ربٌع111086

محمد رمضان السٌد موسى121087

محمد سعٌد محمد عباس131088

محمد عالء محمد علً جاد هللا141089

محمد عالءالدٌن محمود بدر الدٌن151090

محمود جمال ابوالعال محمد161091

محمود عبدالفتاح محمود مرسى171092

محمود ناصر ابوالحجاج امٌن181093

مرام صفوت مصطفى حسن191094

مرتٌنا مراد مٌشٌل رزق201095

مروان محمد دردٌر محمد211096

مرٌم ابوبكر احمد قناوى221097

مصطفى اشرف احمد محمد231098

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 2 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 3 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

مصطفى محمد عبد الحمٌد عوض هللا241099

مصطفى محمود محمد محمود251100

منة هللا محمد عٌد محمد261101

مها مجدي احمد فتح271102ً

مى عمر حنفى سلٌمان281103

مٌنا عٌد صبحى جبره291104

نارٌمان نجار محمد حسن301105

اسم الطالبرقم الجلوسم

نجوان اشراف محمد عبد الحافظ11106

ندا محمد بسطاوى عٌد21107

ندى احمد حسن احمد31108

نهله حسن فرج هللا احمد41109

نهً عباس بدوي سالم51110

نٌره عبد المنعم سعٌد محمود61111

هبه هللا عصام الدٌن حمدى عبدالعال71112

ٌوسف السٌد محمد الصغٌر السٌد81114

عبد الرحمن خالد محمد عبده91115

سها هشام عبد الوهاب خوجلى101116

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 4 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم

( 1 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 3 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا)الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

ابانوب نادى كامل اندراوس11130

احمد جمال احمد اسماعٌل21131

احمد ماهر محمود سلٌمان31132

احمد نجار الطواب االمٌر41133

اروى جمال محمد على51134

ارٌج جمعه عبده محمد61135

اسحق عادل متى منصور71136

اسراء النوبى الطاهر حسن81137

اسراء محمد البدري كمال91138

اسماء عبد العزٌز محمد دروٌش101139

االء حسن محمود حامد111140

الحسٌنى جمال االمٌر غانم121141

امنٌه محمود عبدالمنطلب حسن131142

انعام جابر عوٌس عبد هللا141143

اٌمان بدرى احمد عبد هللا151144

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 4 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

اٌمان رمضان نوبى حسنٌن11145

حسام حسن عبدالستار عمر21146

حسنه ابراهٌم مصطفى عل31147ً

حلٌمه محمد عبد الاله عبد النبى41148

حنان عاطف محمد موسى51149

دعاء طٌاح علً حسٌن61150

دنٌا بهاء محمد جالل71151

رحمة شرٌف مصطفى شحات81152

رنا ابراهٌم محمد احمد91153

رنا محمد حسٌن خلٌل101154

روان جمال حسن متولى111155

روان محمد ابراهٌم محمد121156

زٌاد حامد محمود حامد131157

زٌاد محمد صالح محمد141158

زٌنب ابراهٌم سعد عبدالسٌد151159

زٌنب سٌد احمد محمد161160

شروق صبري محمد خلٌل171161

شروق فراج حامد محمود181162

شرٌف محمد حسٌن محمد191163

شرٌن محمد على عبدهللا201164

شهد سامح محمد قناوى211165

صابرٌن عثمان عبدالقادر محمد221166

عبد الرحمن احمد عطٌه فواز231167

عبدالرحمن ناصر موسى داود241168

عبدالعظٌم محمد محمود حفنى251169

عبد هللا احمد فارس حسن 261170

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 5 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

عبد هللا اسامه محمد عبد الحكٌم271171

عزه محمد عبد العلٌم خلف281172

فاطمه اسعد عبد المنعم عبد الداٌم291173

فلوباتٌر مورٌس اسكندر معوض301174

كوثر الحسن شٌبه احمد311175

كٌرٌا عادل اسحق غالى321176

مؤمن عادل السٌد الساٌح331177

محمد دسوقى احمد حسن341178

محمد ربٌع محمود خلٌل351179

محمد سلٌمان جامع سلٌمان361180

محمد سٌد عبد العزٌز محمد371181

محمد عبدالرازق حسانٌن محمد381182

محمد عبد الرازق عوٌس متولى391183

محمد عصام ابراهٌم محمود401184

محمد مصطفى جمعة حسن411185

محمود السٌد توفٌق محمود421186

محمود خالد محمد عبدالحمٌد431187

محمود سالم زهرى زٌدان441188

محمود طارق عبد الحمٌد حسٌن451189

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 5 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

محمود عبد الرحٌم سٌد اسماعٌل11190

مروه عبد هللا بدرى عبد هللا21191

مرٌم عزت رٌاض شنودة31192

مرٌم محمد امٌن احمد41193

مصطفً محمد محمود عبد الرحٌم51194

ملك عبد اللطٌف حسن عبد اللطٌف61195

موده صالح عباس عبدون71196

ندى هانى عبده ابراهٌم81197

نوره ٌسرى سالمه محمود91198

نٌره احمد محمد حسن101199

هاجر عادل عبد الوهاب عبد المنعم111200

هاٌدى رمضان عبد الماجد على121201

هداٌه محمد عزٌز محمد131202

هدى ابراهٌم نجدى احمد141203

(ق)هند محمود مصطفى كمال 151204

ورده جمعه نصر الدٌن عبدهللا161205

وعد حسن عبدالصمد حسن171206

ٌاسمٌن عادل فوزى جادو181207

ٌحًٌ محمد علً محمد الصغٌر191208

ٌسرا ٌوسف جابر حسن201209

ٌوسف جمعه احمد سالم211210

اسماء احمد سٌد حسن221211

هدٌر سامح ناجى حلبى231212

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 6 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (الجغرافيا) الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

دعاء اسماعٌل احمد محمد11630

رٌم سعٌد محمود نعمان صالح21631

شمس ابو المجد فاضل محمد31632

اسم الطالبرقم الجلوسم

والء احمد محمد متولى11645

فرح اشرف عبد الغنى ابوالمجد21646

( 2 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 6 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة العربية) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

انتســـــــاب



اسم الطالبرقم الجلوسم

ابرار رضوان محمد عبدهللا11401

ابراهٌم نصرالدٌن احمد حسن21402

اروه محمد عوض هللا عبدون31403

اروى احمد محمد موسى41404

اسراء عباس سٌد محمد51405

اسماء صالح الدٌن هاشم عبد الرحمن61406

اسماء صالح حسٌن صالح71407

اصاله احمد محمد محمود81408

الزهراء عبد الملك عبد هللا محمد91409

الزهراء محمد نعٌم ٌس101410

الشٌماء ٌاسٌن محمد ٌاسٌن111411

امل حسٌن محمد قناوى121412

امٌره احمد ابواللٌل محمد131413

(ق)بٌشوى حنا محارب رزٌق 141414

حبٌبه محمود مصطفى حسن151415

حنان محمد ابراهٌم عبده161416

خدٌجه عصام احمد محمد171417

خلود اشرف سلٌم محمد181418

رحاب حجاجى عبد الهادى محمد191419

رحاب حمدى ساٌح محمد201420

رحاب ٌوسف محمد ابراهٌم211421

رحمه احمد حسٌن على221422

رحمه عبد الظاهر عبد الباسط محمد231423

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 7 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة الفرنسية) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

رحمه على موسً سالم241424

زٌنب عادل احمد طه251425

زٌنب عبدالوهاب ابوزٌد عبدالحلٌم261426

ساره عبدالرحمن نمر خلٌل271427

سمر عصام جمعه عبدالسالم281428

شروق محمد رمضان سلٌمان291429

شهد ابو الحسن خلٌل شحات301430

اسم الطالبرقم الجلوسم

شهد احمد حسٌن محمد11431

شهد ركابى رمضان مكى21432

عماد على حسن عبده31433

فاطمه صالح حسٌن مصطفى41434

فاطمه عزام احمد محمد51435

كاترٌن عٌاد جاد سٌفٌن61436

محمد حماده محمد عبد الحلٌم71437

مروه احمد ابراهٌم احمد81438

مروه عبد الحمٌد حسن عبدالمجٌد91439

مروه محمد محمود محمدٌن101440

مصطفى محمود على ابودوح111441

مى حسٌن محمد محمود121442

ندى غزالً اسماعٌل عبدالسالم131443

نورهان احمد سٌد ابراهٌم141444

هاجر على محمد عبد هللا 151445

هاجر محمد عبدالرازق حسٌن161446

وئام مصطفى مدنى سلٌم171447

وصال عبدالقادر حسن احمد181448

وفاء حمدى عبدالحلٌم بدرى191449

والء محمد قناوى على201450

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 8 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة الفرنسية)الفرقة األولى قسم

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 7 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة الفرنسية) الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

(ق)احمد خالد سٌد احمد 11470

اسراء عبد الناصر احمد محمد21471

امنٌه حمدى محمد حسن31472

امٌره محمد حسن على41473

انجى عماد شفٌق اندراوس51474

اٌه جمال متولى ابو الحسن61475

حبٌبه احمد محمد عبد القادر71476

دوالجً عطٌه فهمً عطٌه81477

رحمه اسامه جادو محمد91478

رٌهام عباس ابراهٌم امٌن101479

سجود اسامه جعفر حسٌن111480

شهد شعبان جالل عبد الكرٌم121481

عبدالرحمن عارف عبدالشكور عوٌس131482

فاطمه عبد العظٌم عبد العزٌز عبد الجلٌل141483

فرحة احمد كمال ادرٌس151484

مرٌم جمال عبدالمطلب محمد161485

مها عبدالوهاب فهمى احمد171486

ندى طارق رجب  الطٌب181487

هاٌدى مفدى شكرى لوقا191488

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 8 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (اللغة الفرنسية) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



اسم الطالبرقم الجلوسم

ابرار رمضان اسحاق خٌرى11701

احمد اسامة احمد حسنٌن21702

احمد رمضان جعفر محمد31703

اروى مجدى احمد حامد41704

اعتدال مختار عطٌه عبدالعزٌز51705

(ق)اندرو وحٌد لبٌب عازر 61706

بسمة طارق ضوي محمود71707

رحمة احمد فوزي رمضان81708

رضوه محسن طه شحاته91709

زٌاد عبد الستار احمد عبد الستار101710

شهد عبدالباسط محمد محمود111711

شهد عٌد محمد صالح121712

ضحى هاشم محمد هاشم131713

فاطمه الزهراء عبدالباسط محمد ٌسن141714

لؤا اشرف عبد العلٌم احمد151715

شٌرى كمال ممتاز فؤاد161716

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 9 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (االعالم)الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

احمد الحسٌن على صالح11740

احمد عبد السٌد حمزه عبد السٌد21741

الزهراء صالح أحمد محمد31742

امانى محمد ضاحى مسلوب41743

شٌماء عادل شرقاوى حسٌن51744

عبد هللا عبد البارى احمد عبد الماجد61745

فاطمه منتصر عبد السمٌع محمد71746

كٌرمٌنا منٌر شاكر جورجٌوس81747

مارٌنا ماهر زاهر بطرس91748

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

( 3 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 9 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (االعالم)الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

اٌه عالء الدٌن محمد على11301

احمد اسامه محمود حسن21302

احمد شحات احمد حسٌن31303

احمد عبدالحفٌظ حسن محمد41304

احمد عوض هللا توفٌق جمال51305

اروى خالد حسن محمد61306

ارٌج اسامه احمد حسٌن71307

اسراء شعبان حسن حمٌد81308

اسالم ماجد محمد عبدالعظٌم91309

اسماء محمد ابراهٌم خلٌل معوض101310

السٌد احمد السٌد هالل111311

امٌرة احمد محمد جمال121312

اٌمان عبده محمددٌن حسٌن131313

بسمه محمد على ٌوسف141314

جهاد حجاجى الصغٌر حسن151315

جٌرمى مدحت فهمى ناشد161316

حبٌبه عادل عثمان محمد زٌن171317

حبٌبه محمود احمد خلٌفه181318

دنٌا جمعة عبد النعٌم محمود191319

رؤى محمد جمعة حسن عبد هللا201320

رانٌا أحمد على سعٌد احمد211321

رمضان متولى امٌر نور الدٌن221322

رنا حماده مدثر ٌس231323

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 10 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

روٌدا عبدالعظٌم سالم مك241324ً

روٌده زكرٌا عزالدٌن محجوب251325

رٌمون عادل صالح تادرس261326

(ق)ذٌاد احمد حسٌن على 271327

سلمى مدحت السٌد محمد281328

سما اسامه ادوارد زكى291329

سمر حسٌن ربٌع محمد301330

اسم الطالبرقم الجلوسم

شهد احمد محمد ابراهٌم11331

شهد فاٌز عبدالمؤمن على21332

شهد محمد عبد الحق محمد31333

شهد محمد عبد الظاهر حسن41334

شٌماء حمدى سعدهللا مصطفى51335

عبد الرحمن ابو النصر احمد محمود61336

عبدالرحمن محمد عادل احمد حافظ71337

عبد الرحمن محمد عبٌد محمد81338

عبدهللا عادل محمد محمود91339

على الدٌن اٌوب حسٌن محمود101340

علٌاء اٌمن عبده عبد الراضى111341

(ق)عمر زٌن العابدٌن محمد احمد 121342

غفران جالل الدٌن خلف هللا ادم131343

فدوى عبدهللا كمال محمد141344

كرستٌن االمٌر جوزٌف اسحق151345

كرٌم عمرو سلٌم بٌومى161346

مارتٌنا عاطف سلطان صالح171347

مارٌنا جون خلٌل بساده181348

مارٌنا عاطف مٌالد جندى191349

محمد اكرامً عبد المعز فهم201350ً

مرثا حسنى بطرس اسرائٌل211351

مرٌم اٌمن مٌالد سوس221352

منه هللا محمد عبدالرحٌم محمد231353

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 11 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية)الفرقة األولى قسم

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 10 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية)الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

منه هللا منتصر ٌوسف محمود241354

مهتدى اٌهاب حسن على بركات251355

ناردٌن عاطف سلطان صالح261356

نحمدو حسن محمد محمد271357

ندا ابو بكر عبد الباسط قرٌش281358

نغم مبارك محمد حسٌن291359

نورهان مصطفى احمد مصطفى301360

هادٌه خالد احمد ماهر311361

والء اشرف عبد العلٌم محمد321362

والء جابر حامد ابراهٌم331363

ٌحى اٌمن ٌحى حامد341365

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 11 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية) الفرقة األولى قسم



اسم الطالبرقم الجلوسم

اسماء سعدي اسماعٌل محمد11373

الحسٌن محمد احمد محمد21374

امنٌه ٌسرى عبد المحسن ابراهٌم31375

بٌشوى سامى سعد ابراهٌم41376

حنٌن وائل محمود عبدة51377

ربٌع كمال ربٌع مرغنى61378

رحمة عوض محمد عبدالعزٌز71379

روان محمد احمد محمد عٌد81380

ضى محمود على محمود91381

كرمٌنا حلمى بولس راغب101382

مختار خٌرى مختار محمد111383

مرٌم مصطفى سٌد كامل121384

مصطفى عامر عباس دسوقى131385

مهرائٌل عماد حكٌم ابراهٌم141386

مى محمد محمود جادالمولى151387

(ق)مٌرنا عمرو الحسٌنى على السالب 161388

نور اشرف عبد النعٌم حسٌن171389

نورهان اسامه محمود عبدهللا181390

(ق)نورهان محمود محمد عبد الرحمن 191391

ٌثرب نصر حسٌن حندقه201392

(ق)ٌحٌى محمد عبد الحمٌد سالم 211393

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 12 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



اسم الطالبرقم الجلوسم

اٌرٌنى لطفى ذكرى عٌسى11770

مؤمن محمد خلٌل محمد21771

اسم الطالبرقم الجلوسم

اسراء محمد االمٌن عبد الجلٌل امٌن11781

سمٌره سمٌر جمعه موسى21782

ندى محمد عبدالرازق عفٌفى31783

( 4 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 12 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (التاريخ)الفرقة األولى قسم

انتســــــــــاب

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب





اسم الطالبرقم الجلوسم

اروى عبدالهادى وردانى احمد11501

اروى محمود احمد جالل21502

اسراء حمدى عبدهللا حسٌن31503

اسراء عادل عبدالغنى عالم41504

اسراء عبد الحكٌم علً احمد51505

اسراء مصطفى محمود ٌسٌن61506

اسماء علً عبدالعال توفٌق71507

االء نصرالدٌن محمد عبدالمنعم81508

الزهراء موسى احمد محمود91509

اٌه خالد احمد ابو زٌد101510

اٌه عبدالمنعم فتح الرحمن ٌوسف111511

اٌه عبدالنعٌم احمد محمود121512

تسنٌم حمدي محمد حمد هللا131513

تسنٌم على احمد حسن141514

تسنٌم مصطفى فتحى عبد الحفٌظ151515

جولى امٌر شكرى عبدالسٌد161516

حبٌبه صالح عبدالحمٌد حامد171517

حبٌبه ٌاسر متولى قاسم 181518

حسناء ناصر حسٌن محمد191519

حنٌن نبٌل هاشم ٌاسٌن201520

خلود رجب صابر خلٌل211521

روان محمد محمداالمٌر محمد221522

روٌدا عبدالباسط محمد عبدالباسط231523

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 13 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم النفس) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

رٌم عصام راسم فهمى241524

(ق)زٌنب عمر محمد ركابى 251525

سارا محمد طه ابراهٌم261526

ساره محمد حشمت على271527

سهٌله ولٌد خٌرى احمد281528

شادٌة طارق احمد عبدالماجد291529

شدى محمد متولى عبدالعزٌز301530

اسم الطالبرقم الجلوسم

شهد احمد ابوالحجاج عبداللطٌف11531

شٌماء حسن احمد عبدون21532

صفاء محمد سعد سعٌد31533

علٌاء خالد محمد سلٌم41534

فاطمه ابراهٌم النوبى اسماعٌل51535

فاطمه جمال احمد عبٌد61536

فاطمه حسنى سٌد عبدالعظٌم71537

فرحه عامر محمد عثمان81538

كٌر مٌنا مجلع تادرس91539

لجٌن حسن مصطفى عبدالحمٌد101540

مرسٌل سامح بنداس اسكندر111541

مرٌم احمد محمد حسن121542

منار على محمد قناوى131543

منةهللا محمد احمد حنفى141545

منه هللا احمد محمد حسٌن151546

منه هللا عبد الكافى عبد الفتاح النور161547

منى عبدالصبور محمد رمضان171548

مى اسامه عبد الحمٌد صابون181550

نانسى رومانى ٌسى الجندى191551

ندى ابوالسعود محمد موسى201552

ندى محمد متولى احمد211553

نعمه سٌد نوبى سٌد221554

نفٌسه حمدى السٌد سالمان231555

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 13 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم النفس) الفرقة األولى قسم

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 14 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم نفس) الفرقة األولى قسم



      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب

اسم الطالبرقم الجلوسم

نٌره محمد عبد العظٌم عبد هللا241556

هاجر احمد محمد عبدالكرٌم251557

وفاء سلٌمان هاشم عثمان261558

والء جمعه عبدالحكٌم خضرى271559

اسم الطالبرقم الجلوسم

منار ممدوح احمد عبدالكامل11544

منى مصطفى بكر سلٌمان21549

(لجنــــة خاصـــــة  )مبنى مدرجات اداب  - ( 19 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم نفس) الفرقة األولى قسم

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 14 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم نفس) الفرقة األولى قسم 



اسم الطالبرقم الجلوسم

اسماء مدحت عبد الحمٌد احمد11580

اٌه محمد حسن محمد21581

اٌه مصطفى محمد بسطاوى31582

بسلمه محمود حسٌن41583

تسنٌم مصطفى فاضل على51584

جوي اٌلٌا نصٌف حكٌم61585

حبٌبه عامر رمضان فرٌد71586

حبٌبه عبدالمحسن طه برعى81587

خدٌجه احمد عبدالوهاب بحر91588

دعاء عادل محمد صالح101589

رحاب انور على محمد111590

زهره محمد سٌد مغازى121591

ضحً محمود محمد احمد131592

عبٌر عبد الناصر ماهر محمد141593

فاطمه نادر ابوالمجد مصطفى151594

فوزٌه حسن حسنى محمدكامل161595

لمٌاء االمٌر عبدالعال مصطف171596ً

مروه محمود احمد حسن181597

منار مصطفى على محمد191598

منه هللا عٌد علً عٌد201599

مها على محمد حسن211600

نرمٌن محمود علً عبدهللا221601

نوران اشرف محمد231602

(انتساب عام)ربٌع محمود محمد نصر الدٌن 241604

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 15 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (علم النفس) الفرقة األولى قسم

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب



اسم الطالبرقم الجلوسم

فاتن عبدالحكم عبدالعال طه11252

منار ابوزٌد احمد ابوزٌد21253

اسم الطالبرقم الجلوسم

(انتساب  عام)ٌمنى محمد عبد الحمٌد على 11261

اسم الطالبرقم الجلوسم

احمد عبد المعطً علً حسن11250

(ق)جورج ٌعقوب سعٌد اٌوب 21251

( 5 )مبنى مدرجات اداب مدرج رقم  - ( 15 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (مكتبات ومعلومات) الفرقة األولى قسم

(لجنــــة خاصـــــة  )مبنى مدرجات اداب  - ( 19 )لجنة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (مكتبات ومعلومات) الفرقة األولى قسم

انتســــــــــاب

      جامعة أسوان

       كلية اآلداب ـ شئون طالب


