
        جامعة أسوان

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

امل ٌوسف محمد حامد13251

اٌمان حسن احمد حسن23252

ابراهٌم احمد على سعد33253

احمد حسٌن عبدهللا غباشى43254

احمد حسٌن محمد محمود53255

احمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن63256

احمد قناوى عبد السٌد محمد73257

احمد محمد صابر محمد83258

احمد محمد عبد الحافظ احمد93259

احمد محى الدٌن عبد الفتاح محمد103260

احمد مصطفى محمد صابر113261

اسالم خالد محمد عبد الخالق 123262

اسالم محمد على محمد133263

اٌمان عمر حامد احمد143264

اٌه عبد هللا بدوى ابو زٌد153265

بساده مٌخائٌل خلف ابو سٌٌف163266

بسمله ابراهٌم سرى محمد173267

تسنٌم احمد رمضان احمد183268

حاتم احمد بدرى بسطاوى193269

خالد مصطفى عبد الحمٌد عٌد203270

رضوى قاسم محمد نور213271

رمضان سعد هللا عثمان توفٌق223272

رومانى شاٌب عامر كٌرلس233273

زٌنب على محمد طه243274

زٌنب محمد مصطفى على253275

ساره ضٌاء الدٌن محمد سعد263276

سعد ولٌد هاشم بٌومى273277

سهٌله احمد فوزى على283278

شروق سمٌر عزٌز حسٌن293279

طه محمود محمد ادم303280

         كلية اآلداب 

 (2)مــــــدرج رقــم (4)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة مساحة ) الفرقة الثالثة قسم



        جامعة أسوان

  شئون طالب

         كلية اآلداب 

االسمرقم الجلوسم

عبد العزٌز على مصطفى مكى13281

عبد الرحمن رمضان بشرى عبد النعٌم23282

عبد الرحمن محمود النجار مكى33283

عبد الرحمن ناصر على كرار43284

عبد هللا احمد سالمة محمود53285

عبد هللا رمضان عابدٌن محمد63286

عبد هللا محمد صدٌق حامد73287

عبد هللا محمد عشماوى حسن83288

عبد الماجد عبد الموجود محمد عبده93289

عثمان عبد الرازق عثمان طه103290

عصام الدٌن ربٌع عبده حامد113291

عفاف حسنٌن محمود على123292

عالء ٌاسر حلمى السٌد133293

على صالح على عوض على143294

على محمد احمد محمد153295

فٌروز محمود عبد العزٌز عبد الحفٌظ163296

كرٌم احمد سلٌمان رشاد173297

كمال الدٌن محمد بسطاوى سٌد183298

ماٌكل ماهر كامل جود هللا193299

كوكو  الحمٌد عبد هللا خلف محمد203300

محمد عبد الحمٌد على مصطفى213301

محمد عبد السالم احمد عبٌد223302

محمد عزت محمود حسانٌن233303

محمد محمود عثمان محمد243304

محمود حمادة حمٌد سلٌمان253305

محمود رافت محمد على263306

محمود محمد طه احمد273307

مروه جمال ابوزٌد محمد283308

مصطفى احمد محمود قناوى293309

مصطفى احمد خلف على303310

مصطفى جابر عباس حسن313311

مصطفى سالم احمد حسن323312

معاذ صالح على محمد333313

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة مساحة ) الفرقة الثالثة قسم



        جامعة أسوان

  شئون طالب

         كلية اآلداب 

االسمرقم الجلوسم

مٌنا مرقص خلٌل جٌد343314

مٌنا مكرم لبٌب سالمة353315

نادٌن عصام محمد عبد الظاهر363316

هبه هللا عالء عبد العزٌز محمد373317

هند عبد الهادى زكى عراقى383318

ٌوسف عبد الحكٌم محمد نور الدٌن393319

ٌوسف مجلع وهٌب ٌوسف403320

ٌوسف ادفاوي محمود عل413321ً

االسمرقم الجلوسم

احمد حسانٌن احمد مصطفى13331
محمد على بدر على23332
هاٌدى سلٌم محمد عبد النعٌم33333
هشام عبدالحمٌد احمد محمد43334
مارٌو عاطف متى منصور53335

انتـسـاب

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة مساحة ) الفرقة الثالثة قسم



االسمرقم الجلوسم

ابرار خالد حسن باشرى13341

امام اسماعٌل محمد ٌسن23342

امٌره ٌاسر صالح قناوى33343

ابراهٌم اسماعٌل شاذلى محمد43344

ابراهٌم حسن ابو دوح عبد الراضى53345

اجٌاد حمدى محمود موسى63346

احمد عبد الناصر عبده طه73347

احمد عمر محمد حفنى83348

احمد محمود عبدالعال محمود93349

احمد وائل عبد العظٌم احمد103350

اسراء محمود احمد محمد113351

اسماء مجدى عبد الاله سلٌمان123352

اسماعٌل احمد ٌسن محمود133353

الحسٌن ٌوسف بسطاوى حفنى143354

امنٌه احمد السٌد ابوسمرة153355

امنٌه اشرف عبد الكرٌم محمد163356

اٌمان مجدى عبد الشافى حامد173357

جهاد شكرى عبد الخالق محمد183358

حبٌبه محمد مكرم عباس193359

حنان سٌد محمد حسٌن203360

دعاء نصر الدٌن احمد مهدى 213361

رعد خالد رمضان محمد223362

رنا احمد عبد العزٌز عبد الخالق233363

روان جمال احمد على243364

عبد الرحمن اسعد فكرى محمد253365

عبد العظٌم فوزى محمود ابراهٌم263366

عبد الرحمن عبد الرؤف كلشانى سٌدى273367

عبد الرحمن محمود جاد الكرٌم فؤاد283368

عبد هللا حمدى عبد الوهاب حسن293369

على رمضان على محمد303370

        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

 (1)مــــــدرج رقــم (2)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة نظم ) الفرقة الثالثة قسم

  شئون طالب



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

عمار محمد احمد محمد13371

عمر محمد عبد الداٌم ابو الوفا23372

غاده رجب محمود محمد 33373

فاطمه محمد سعدى ركابى43374

فاطمه محمد عٌد محمد53375

فاطمه حسن نافع عبد العال63376

فدوى جعفر محمد خلٌل73377

كٌرمٌنا رومانى فكرى فرح83378

محمد احمد رمضان على93379

محمد جهاد الدٌن احمد 103380

محمد عبد الجٌد على احمد113381

محمد عبد الرحٌم اسماعٌل عبد الحمٌد123382

محمد على عبد الحكٌم متولى133383

محمود ابراهٌم محمود محمد143384

مرام محمود رمضان سٌد153385

منار عمران سالم مدنى163386

ندى محمد العارف حسٌن173387

نورا محمود حسن محمد183388

هاجر مصطفى محمد عبد القادر193389

وفاء محمد احمد طه 203390

ٌمنى محمد ٌوسف صٌام213391

االسمرقم الجلوسم

محمد خالد على محمد13400

 (1)مــــــدرج رقــم (3)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة نظم ) الفرقة الثالثة قسم

انتـسـاب



االسمرقم الجلوسم

ابوالحسن طارق فتحى سلٌمان13410

احمد عاطف صادق سٌد23411

احمد لطفى احمد محمد33412

االء محمد احمد مراد 43414

الحسن مصطفى ابوزٌد محمد53415

اٌه محمود احمد محمد63417

حسناء سعد سٌد احمد 73418

حسٌن جاب هللا سلٌمان 83419

حمد محمود عبد الداٌم عظٌم93420

راشد سلٌمان على احمد103421

طارق الطٌب ٌسرى خلٌل113422

طارق كمال محمد على 123423

عبد الرحمن احمد محمد محمود 133424

عبد الرحمن خالد على محمد143425

عبد الرحمن فتحى حسن على 153426

عال جابر مكى ابراهٌم163427

على سٌد حامد حسن 173428

كٌرلس رفعت نسٌم اٌوب 183429

محمد على عبدالنبى على 193430

(1خ.ق)محمد جابر ابراهٌم حسن 203431

محمد جالل شحات ابوالحجاج 213432

محمد زكرٌا عبدالمجٌد مصطفى 223433

محمد على سعدالدٌن محمد233434

محمد ٌوسف على سالوى 243435

محمود عبد المنعم ابو الٌازٌد253436

معاذ عبد المؤمن صالح الدٌن صدٌق263437

(3خ.ق)ندى محمد عمر محمود 273438

 (1)مــــــدرج رقــم (1)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة عامة )الفرقة الثالثة قسم

        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب



االسمرقم الجلوسم

احمد حسٌن محمد عبدالغنى 13445

اسراء شاهٌن بخٌت عبد هللا23446

اٌمن خمٌس عبدالوهاب محمود 33447

زٌاد عبدالرحٌم محمد حسن43448

عبد الرحمن محمد حسٌن عبدالرؤف 53449

عبد هللا عبد الناصر عبد هللا محمد63450

عبد هللا ٌوسف حسن احمد73451

(ق)عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن 83452

مازن خضر محمد مهدى93454

محمد حسن محمد ٌسن103455

محمد شلبى مصطفى احمد113456

محمد عبدالعظٌم محمد مصطفى 123457

نبٌله على محمد محمود 133458

رحاب صالح عبد الرحٌم 143459

زٌنب رضوان اسماعٌل محمود13465

 (1)مــــــدرج رقــم (2)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة عامة ) الفرقة الثالثة قسم

انتساب عام

        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اسماء ٌحى سٌد احمد13001

احمد على ابراهٌم حسٌن 23002

اسراء احمد اسماعٌل محمد33003

اسماء محمد محمود عبدالعظٌم43005

افنان محمد عبدالماجد محمود53006

البرت فادى داود فلسطٌن63007

الزهراء محمود احمد دٌاب73008

امل على حسن ابو الوفا83009

امنٌه حمدى محمد ابازٌد93010

امٌره على احمد محمد103011

امٌره محمد حمٌد مالزم113012

امٌره محمد عبد الموجود محمد123013

(ق)اندرو اكرم حنا كندس 133014
ايمان عبدالمحسن سعيد ابراىيم143015
اٌمان محمد كمال مبارك153016

اٌه عبدالفتاح محمد حماد163017

اٌه ممدوح عبدالفتاح ابوالمجد173018

بلسم عٌسى عبده عٌسى183019

تسنٌم عبد الناصر ابو الحسن193020

جياد احمد محمد السمان203021
جهاد محمد محمد حسن213022

خالد احمد محمد عطٌه هللا223023

خلود خالد محمد االمٌن 233024

خلود طارق امٌن فؤاد243025

خمود ىشام سعدالدين احمد253026
دعاء ابو الحسن محمود263027

دٌما محمد عصام الدٌن مصلح273028

رانا ارمٌا وهبى حنا283029

(ق)رانٌا احمد بكرى عبدالغنى 293030

رحمه رمضان جاد سٌد303031

 (2)مــــــدرج رقــم (6)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

رحمه احمد امٌن طه13032

رضوى احمد سٌد محمد23033

رفٌق مدحت فارس تكال33034

زبٌده تاج الدٌن محمد متولى43035

زٌنب شعبان ضوى محمد53036

زٌنب ٌحٌى السنوسى عبادى63037

ساره خالد محمد عبدالغنى73038

ساره احمد محمد عبدهللا83039

ساره هانى سعدالدٌن محمود93040

سامر شرٌف شوقى ابادٌر103041

سعٌد مرتضى احمد حسن113042

سمر الحسن محمد حامد123043

سندس رجب جمعة عوض اهلل 133044
سهٌله محمد ٌاسر السٌد143045

(ق)سٌف الدٌن محمد سٌد ابوالفضل153046

شروق محمد العرٌان على163047

شهد احمد فاروق احمد173048

شهد عبدالسالم محمد الخٌر محمود183049

صالح احمد عادلى احمد193050

عائشه عثمان محمد عٌد203051

عبدهللا عمر عبدالعزٌز ابراهٌم213052

عال عادل سٌد عمر223053

علٌاء حاتم فرغلى ضاحى233054

عمر زكرٌا محسب حسن243055

عمر عادل ادرٌس عبدالصادق253056

عمر محمد حسٌن على263057

غاده مصطفى عبدالحميد حسنين273058
(ق)فاطمو الزىراء محمد مكى حسين283059
فاطمه الزهراء نصر فهمى293060

فاطمه محمد سعٌد احمد303061

 (3)مــــــدرج رقــم (7)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

فاطمه محمود عمر ضوى 13062

فاطمه هشام مصطفى محمد 23063

كارمٌنا جرجس مفٌد ٌنى33064

كرمٌنا مجدى صبحى فهمى43065

كرٌم سٌد محمود على53066

كٌرلس عنتر حلٌم راغب 63067

محمد ابوالحجاج محمد حسٌن73068

محمد احمد عبده السمان83069

محمد ركابى حسن شاطر93070

محمد طلعت محمد 103071

محمد عماد الدٌن محمد عبد الباسط113072

محمد ٌوسف مصطفى احمد123073

(ق)محمود احمد سٌد احمد 133074

محمود سعٌد محمود محمد143075

مختار مجدى بدوى قاسم153076

مدرونا جرجس رسله شوقى163077

مرٌم بشرى مفٌد شفٌق173078

مريم محمد عمى مرسى183079
مصطفى احمد فكرى زوط193080

مصطفى رمضان عبدالحلٌم حسن 203081

معاذ خٌرى سٌد فضل213082

ملك محمد مسلم فرج223083

منه هللا محمد احمد حسن233084

ندى اسعد هداٌة حامد 243085

ندى بهاء الدٌن السٌد احمد253086

ندى على احمد امٌن263087

نورهان احمد نبٌل منصور273088

هاجر عبدالصبور توفٌق283089

ٌوسف محمد حسن محمد293090

 (3)مــــــدرج رقــم (8)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابراهٌم احمد حسن ابوالمجد13101

احمد رجب محمد احمد23103

(ق)احمد عصام محمد مختار33104

اسراء خالد سعد عثمان 43105

اسراء عبد الحمٌد احمد53106

اٌه صالح الدٌن محمد الزٌنى محمد63107

حسام كمال عبدالوهاب عطا 73108

رحمه بركات محمد الشاطر83109

شروق محمود دمرداش محمود 93110

طارق العادلى محمد عثمان 103111

لٌلى صالح اٌوب محمد113112

محمد احمد سلٌم حسن 123113

محمد عبدالستار محمد وداعو133114
(ق)محمود احمد محمد البشير 143115
(ق)محمود محمد محمود شيمى 153116

 (3)مــــــدرج رقــم (8)لجـنـة  رقــم 

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



االسمرقم الجلوسم

(ق)محمود مصطفى كامل ٌوسف 13117

منار ٌوسف عبدالسٌد احمد23118

نادر سٌد على عباس 33119

ندى عصام فتح اهلل السكرى43120
نهاد نجدى احمد محمود53121

نور اليدى عادل عوض احمد63122
هاجر حسٌن عبدالكرٌم صالح73123

هاٌدى اسامه جبرائٌل محروس83124

هبه حسٌن السٌد عمر93125

هدرا عاطف ذكى رومانى103126

ٌارا مصطفى عبد النعٌم حامد113127

ٌاسر محمد جاد الكرٌم عبدالراضى123128

امٌرة حسٌن مصطفً محمد13135

مهٌتاب عبد الحكٌم محمد حماده23136
محمد مراد محمد دهب33138
عال اٌهاب فتحً عبد الجلٌل43139

انتساب عــام

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابانوب انطون امٌن شنوده13145

ابراهٌم موسى سلٌمان احمد23146

اثار النخٌلى محمود رفاعى33147

احالم زٌن العابدٌن امٌن على43148

احمد سعٌد امٌن عبدالخالق53149

اروى ابراهٌم سعٌد مسلوب63150

استٌفن اٌلٌا طلعت اسكندر 73151

اسراء ابراهٌم احمد حسنٌن83152

اسراء رمضان محمد عوض93153

اسراء زكرٌا عبد المعٌن نصر103154

اسراء عبد اللطٌف احمد على113155

اسماء عبدهللا عبدالعزٌز محمود 123156

اسماء محمد عبد الفضٌل محمد133157

الباقى عبد ادفاوى نجار اسماء143158

اسماء ٌسرى عبد الشكور السٌد153159

الزهراء محمد السٌد حمدان163160

الشٌماء عطٌة حسب هللا 173161

امانى محمود عباس قرٌن183162

امل عباس على عبد هللا193163

امل عبد الجٌد عز الدٌن عطا هللا203164

امنٌه جمال عبد الناصر سعد الدٌن213165

اٌمان محمد احمد عبد الغفار223166

بثٌنه محمد عبدالعاطى محمد233167

بوال عماد نان فرج243168

مٌخائٌل سمٌر هانى بٌشوى253169

تٌسٌر مصطفى هاشم عبد الباسط263170

جهاد محمد حسٌن مرسى273171

حبٌبه طارق تركى محمد283172

حنان حسنى محمود حامد293173

رجاء صالح محمد سعٌد ٌوسف303174

 (4)مــــــدرج رقــم (10)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

رحاب احمد محمد سلٌم13175

رحاب حمدى سٌد احمد نوبى23176

زهوه عبدالهادى احمد محمد 33177

زٌنب اسماعٌل حسٌن عبد هللا43178

ساره على صبرى محمد53179

سماح عاشور محمد سٌد63180

سها سٌد بدوى حسانى73181

سوزنا سامح سمٌر نضٌف83182

شعراوى هاشم شعراوى عمر93183

شٌماء جابر سٌد عبد الحلٌم103184

صالح عٌد وداعة محمد على113185

عبد الرحمن عبد العاطى فكرى حسن123186

عزه احمد محمد احمد133187

عال عالء الدٌن كامل عباس143188

عالء مجدى على سلٌمان153189

غاده سمٌر سعٌد قاسم163190

فاطمه  عبد المنعم محمد رضا173191

فاطمه عبدالهادى احمد محمد 183192

فاطمه محمد ابراهٌم على193193

كاترٌن رومانى جمٌل واقٌم203194

محمد حجاج رجب حسون213195

محمد هانى محمد على محمود223196

محمود ابوالحمد محمد ٌوسف 233197

محمود السٌد محمد عٌد243198

محمود صابر عباس احمد253199

(ق)مصطفى خالد صابر محمد263200

محمد مصطفى سعد مصطفى273201

منه هللا رمضان مصباح احمد283202

منه هللا كمال الدٌن محمود ادرٌس293203

منه محمد سٌد  حسٌن303204

منى مصطفى محمد عبد القادر313205

مى احمد محمد على323206

مٌسره محسن محمد سامبو333207

ندى اٌمن عبد الرازق ابراهٌم343208

ندى عابدٌن على محمد353209

 (4)مــــــدرج رقــم (11)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

نرمٌن محمد محمود مسلم363210

نورهان احمد محمد عثمان373211

هاجر عمر نصر عبد السالم383212

هاجر محمد طاهر خلف هللا393213

هاٌدى عامر محمد حسن 403214

هبه احمد عبد الصادق احمد413215

هدٌر حسن احمد موسى423216

والء طه حسٌن محمد433217

 (4)مــــــدرج رقــم (11)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(ق)احمد عبداللطٌف اسماعٌل 13225

احمد محمد عبدالوهاب عبدالمجٌد 23226

اسراء حسٌن احمد محمد33227

اسماء ناصر صالح على 43228

زٌنب السٌد حسن السٌد جابر53229

زٌنب عثمان سعٌد محمد63230

طارق محمد احمد ابوالوفا 73231

(ق)عزه على محمد على 83232

محمد حسٌن محمد بدوى93233

نورا محمد احمد اسماعٌل103234

ٌوسف محمد السٌد احمد113235

حسٌن علً كلحً عل13240ً

 (4)مــــــدرج رقــم (12)لجـنـة  رقــم 

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

انتساب عــام



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد صالح عامر محى الدٌن13481

احمد عادل احمد ابراهٌم23482

ارٌج عرفة عبد الصادق ادم33483

اسراء رمضان سعٌد احمد43484

اسراء عزت محمد مصطفى53485

اسراء على حسن محمد63486

اسالم محمود عبدهللا محمد 73487

اسماء عبد الموجود عبد الحكٌم ابراهٌم83488

االء عبدالعزٌز محمد سالم93489

البراء محمد بدرى عبد الرسول103490

الشٌماء محمد على سعٌد113491

امٌره احمد حسن بشٌر123492

امٌره حسن محمد السٌد133493

امٌره عبدالحمٌد بسطاوى 143494

انجى ثروت ولٌم برسوم153495

انجى جون سعٌد ابراهٌم163496

انفال عدلى عوض ناصر173497

اٌمان امبارك محمد عبداللطٌف183498

اٌمان طارق عبدالستار محمد193499

(ق)اٌمان عبدالصبور طاهر ابراهٌم 203500

تسنٌم ابراهٌم مختار مصطفى213501

حبٌبه ابوالحجاج ٌوسف223502

حال محمد حسٌن حسن233503

حنٌن محمد على ابوالوفا243504

دنٌا جابر محمد احمد253505

دٌنا احمد عبدالعال حسن263506

زهره محمود حسنى محمود273507

زٌنب عبدالناصر عطاهللا جاد الرب283508

ابراهٌم حسٌن مجاهد ساره293509

سمر اسماعٌل مهلل علٌوى303510

 (5)مــــــدرج رقــم (13)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

سهٌله عثمان طاٌع احمد13511

سهٌله محمد ٌسرى ٌوسف23512

شروق صالح عبد الكرٌم النوبى33513

شهد حمدى نجار على43514

صابرٌن حسن بسطاوى ابوالحجاج53515

عبدالرحمن مصطفى مرسى دمرداش63516

عبٌر محمود احمد طه 73517

عمرو بدوى على محمد83518

عمرو محمد حسن محمد93519

فاطمه حسام الدٌن رشدى عدلى123520

فاطمه الزهراء احمد عبدالمنعم احمد 103521

فاطمه الزهراء عبدالناصر صالح الدٌن113522

فاطمه محمد ناصر احمد 133523

فٌرونا حشمت ذكرى حبٌب143524

محمد بدرى سالم حسن153525

محمود محمد محمود على 163526

مرٌم صالح عبدالحمٌد على173527

منار على النوبى على 183528

مها حسٌن ابوعبٌد سلٌمان193529

ندى مدحت عبدالرازق ابراهٌم203530

نرمٌن شاذلى عبدهللا محمد213531

نور غرٌب عوض عبدالباسط223532

نورهان محمد عبده حماد233533

نورهان مصطفى ابوالقاسم عبدهللا243534

هانم صالح عثمان احمد253535

هاٌدى بهاء محمود سٌد263536

هدى عبدالشافى ساعى ضمرانى273537

ٌارا اسامه سعد ضٌف هللا283538

ٌسرا طارق حنفى محمد293539

 (5)مــــــدرج رقــم (14)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اسماء عوض حسن عوض13550

امال احمد السٌد مسلم23551

عمار محمد جمعه حسٌن 33552

(ق)عبدالرازق محمد عبدالرازق طه43553

(ق)عمر ٌحًٌ صالح محمد الصغٌر53554

فاطمه صالح الدٌن تهامى محمدٌن13560

انتساب عام

 (5)مــــــدرج رقــم (14)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد ناصر حسام الدٌن 13572

احمد عبدالحمٌد ناصر احمد23573

محمد شوقى عبدالحمٌد اروى33574

اسراء غرٌب محمد عالم43575

اسماء احمد محمد حسٌن53576

اغابى بولس ابوسٌف جرجس63577

عوض مجلع مؤنس اندرو73578

بسنت اشرف ابو القاسم عبد الوراث83579

حبٌبه صالح عبدالملك عبدالملك 93580

 دروٌش سلٌمان ماهر خلود103581

دٌنا جمال حسان الطاهر113582

رانا محمد عبدالعزٌز عبدالودود123583

رانٌا سٌف الدٌن عدلى ابوبكر133584

حامد فوزى ٌاسر رفٌده143585

روان صدٌق متولى صدٌق153586

عباس حسن احمد رٌهام163587

رٌهام محمد بخٌت محمد173588

زٌنب خالد حسن محمود183589

زٌنب عاطف حسن عبدالرحٌم193590

ساره حمدى ٌوسف محمد203591

عبدالسالم مبارك عالء سهٌله213592

ضحى محمد بدرى مهلل223593

عبدالرحمن ٌاسر عبدالسالم عبدالعظٌم 233594

عبد هللا جالل عطا فهمى243595

عبد هللا عادل احمد عبد هللا253596

عال ممدوح صالح الدٌن عبده263597

غادة ٌاسر عثمان صالح273598

نوران شلبى محمد على283599

هناء سٌد عباس على293600

هند عبدالعال احمد محمد303601

(ق)دعاء عبدالسٌد على13611

(ق)هشام سٌد عبده حسان23612

انتســــــــــــــــــــاب

 (5)مــــــدرج رقــم (15)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اعالم عالقات ) الفرقة الثالثة قسم



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابوالقاسم احمد محمد مصطفى13571

        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

فوزى احمد هانى احمد13621

مبني المدرجات(19)لجـنـة خاصة رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اعالم صحافة ) الفرقة الثالثة قسم

مبني المدرجات(19)لجـنـة خاصة رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اعالم عالقات ) الفرقة الثالثة قسم



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

عبدالراضى سٌد احمد االء13622

الشٌماء محمد فوزى نصر23623

رضوه جابر مامون حسٌن33624

زٌنب عمارة بسطاوى حسٌن43625

فرح محمد سعد ابراهٌم53626

محمود محمد عبدالاله احمد63627

مى ناصر محمد ابوالفضل73628

نهى احمد محمد السعدى83629

محمد بغدادى سعدالدٌن هاجر93630

بٌتر صبحى معوض 13635

انتســـــــــــــــــــــــاب

 (4)مــــــدرج رقــم (12)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (اعالم صحافة) الفرقة الثالثة قسم



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(ق)رحمه عبدالحمٌد احمد الصاوى13641

سمر عبدالناصر محمود حسٌن23642

اٌه عالء محمود ادم 13651

بدر محمد حسن محمد 23652

مصطفى ٌحٌى مختار عبد الرحمن33653

ٌسرا دسوقى عبد الحق سلٌم43654

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (مكتبات) الفرقة الثالثة قسم

انتساب



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

دٌنا عبدالقادر توفٌق احمد13660

اسراء محمود محمد حسٌن13670

(2خ.ق)عائشه طارق احمد شعبان 23671

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

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

انتساب



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

منار احمد محمد جاد13681

ٌاسمٌن سامح عبدالصبور ٌونس23682

ٌاسمٌن عبدالهادى زهرى احمد33683

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان
         كلية اآلداب 

        شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

حسن جابر محمد احمد 13691

علٌاء النوبى محمد احمد23692

ندى سٌد بكرى مهدى33693

نارٌمان الطاهر عالء الدٌن13700

انتساب

 (4)مــــــدرج رقــم (12)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (علم االجتماع) الفرقة الثالثة قسم


