
      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

ندا عبد الرحٌم على محمود12252

ندى حسان محمود ابو الحجاج22253

ندي رضا محمد محمد32254

ندي كرم سٌد عبد هللا42255

ندي مجدي علً محمد52256

ندي محمد رزق احمد62257

ندي نجار محمد حسان72258ً

نسمه جادهللا توفٌق جادهللا82259

نشوى محمد محمد ابراهٌم 92260

نورهان محمد احمد ابوزٌد102261

نورهان محمود محمد عادل112262ً

نورهان منصور محمد احمد122263

هاجر محسن عبد الرحٌم محمد132264

هاجر محمد شفٌق صغٌر142265

هاشم عمر محمد محً الدٌن152266

هاله الشاذلً محمد محمود162267

هدى رافت محمد حسن 172268

هشام عبد هللا سعٌد عمر182269

هٌا محمد عبد الغنى على192270

وفاء محمد محجوب عل202271ً

ولٌد محمد ابراهٌم مصطف212272ً

ولٌد محمد حسن احمد222273

ٌحًٌ خالد ٌحًٌ محمود232274

ٌسرا احمد سعد عمر242275

ٌوسف احمد سالمة خضري 252276

ٌوسف صفوت احمد ابراهٌم262277

ٌوسف كمال محمد حسن272278

االء جمعة ابراهٌم جودة 282279

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (3)مــــــدرج رقم (7)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان
 كلية اآلداب ـ شئون طالب      

االسمرقم الجلوسم

(ق)احمد حسنى محى الدٌن محمد  طه 12286

امل عبد اللطٌف محمد عبد اللطٌف22287

امنة احمد محمد على32288

امٌر رافت فارس تكال ق42289

جهاد عبد الجلٌل عكاشة عبد الجلٌل52290

شادن عبد الراضى مصطفى احمد62291

عبد الحمٌد محمد احمد مامؤن ق72292

عبد الرحمن احمد عبد النعٌم عبد الباسط82293

عبد الرحمن عمر فراج عبد الرحٌم92294

 (3)مــــــدرج رقم (7)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

عبد هللا حسن خلٌفة حسن12295

عبد هللا محمد سلٌم حسن22296

محمد احمد محمد احمد32297

مصطفى ربٌع عبد الماجد غالب42298

(ق)منار احمد محمود عبد المنطلب 52299

(ق)منٌر ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 62300

امٌر محمد عابدٌن محمد72305

منة هللا مدحت مرسى دمرداش82306

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (3)مــــــدرج رقم (8)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

ابراهٌم ربٌعً مهلل عبد السالم12001

ابو الحسن شاذلً نعٌم عبدهللا22002

احمد البدوي عبد العال صغٌر32003

احمد السٌد محمد البدري42004

احمد حسام الدٌن مصطفً مرغن52005ً

احمد حسن فتح هللا عبد الراضى62006

احمد حمدى عٌسً ابراهٌم 72007

احمد رمضان مصطفى على82008

احمد سامح عبدالصبور ٌونس92009

احمد سٌد احمد ابراهٌم102010

احمد شاذلى احمد ذك112011ً

احمد عادل سعدي نجار122012

احمد عبد الحمٌد محمود ادم132013

احمد عبد الرازق احمد حامد142014

احمد عبد العال عبد العال هرٌدي152015

احمد عثمان الحسٌن اودس162016

احمد عطٌتو االدهم على172017

احمد عالء محمود سلٌمان182018

احمد قناوى حسٌن خلٌل192019

احمد محمد حراجى محمد202020

احمد محمد مصرى حسن212021

احمد محمود طاهر عبد العظٌم 222022

احمد مصطفى احمد عبده محمد232023

احمد نجار بازٌد محمد242024

اسامه عزب حسن احمد252025

اسراء توفٌق الفار توفٌق262026

اسراء خمٌس محمد سعٌد احمد272027

اسراء ربٌع حسن ضٌف282028ً

اسراء عبد الراضى عبد الفتاح جزولى292029

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (1)مــــــدرج رقم (1)لجــنــة  رقم 

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



االسمرقم الجلوسم

اسراء محمد محمد الصغٌرٌونس302030

اسراء مصطفى محمود محمد312031

اسالم احمد محمد النجار322032

اسالم اٌهاب محمد المنسى332033

اسماء عادل محمد سنارى 342034

اسماء عربً جهالن توفٌق352035

 (1)مــــــدرج رقم (1)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

اسماء قط عبادى محمد12036

اسماء كمال الدٌن امٌن حسٌن22037

اسماء محمد احمد حسن32038

اسماء محمد محمود محمد42039

اشرف غبلاير ابو اللٌف غبلاير52040

االء فتحً سٌد حسن62041

االء محمد حسٌن عبد الظاهر72042

االء محمد عبدهللا محجوب82043

االء محمود محمد السٌد92044

االء مختار عباس عل102045ً

البدري محمد بدري شحات112046

الحسٌن علً السٌد حسٌن122047

الزهراء احمد عطٌتو عبدهللا132048

الشٌماء سٌد حامد امٌن142049

المحسن عبدالنبً حسن طه152050

امانى جمعة فكرى محمد162051

امنٌة عبد المحسن احمد مرسى172052

امٌر عالءالدٌن فهمً عبد القادر182053

امٌرة ابو القاسم محمد احمد192054

امٌره جمال عبد المنعم202055

امٌره خالد محمد احمد212056

امٌره عبد الوارث عبد الرحمن222057

اٌات سعدي محمد طه232058

اٌمان عبد الفتاح السٌد 242059

اٌه احمد عمر محمد252060

اٌه محمد حسٌن احمد محمد262061

اٌه مصطفً احمد مصطف272062ً

أروى مصطفً عارف صٌام282063

بروج رمضان جبرٌل ابراهٌم292064

 (1)مــــــدرج رقم (2)لجــنــة  رقم 

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

         كلية اآلداب ـ شئون طالب



بسمه طارق االمٌر عبدهللا302065

بشاٌر ماجد ابو القاسم محمود312066

تسنٌم احمد محمد عطا هللا322067

ثرٌا ابو بكر مرسى محمود332068

جورج عادل عدلً عزٌز342069

جورج مٌخائٌل فوزي اسكنرر352070

حبٌبة مجاهد سٌد بدري362071

حربى ضٌفى ذكً سلمان372072

حسن ٌوسف اسماعٌل ٌوسف382073

حسناء زكرٌا عبداللطٌف ابازٌد392074

حسناء عامر صدٌق احمد402075

حسٌن جابر احمد عبد النعٌم412076

حسٌن عبدالحفٌظ حسٌن عل422077ً

حسٌن محمود سعٌد سٌد432078

حمزه احمد محمود ابو المجد442079

خالد عبد الحكم محمد452080

خلود احمد محمد الفاتح احمد462081

خلود مجاهد عبد الراضى حسن472082

خلود محمود احمد عمر482083

دنٌا احمد سعٌد اسماعٌل 492084

دنٌا عامر محمود بكرى502085

دنٌا محمد ابراهٌم ٌوسف512086

دٌنا محمود دبش عبد اللطٌف522087

رانا خالد عبد الكرٌم مغازي532088

رانٌا محمد عبدالحلٌم عبد العظٌم542089

رانٌا منتصر احمد محمد552090

 (1)مــــــدرج رقم (2)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

رحاب محمد احمد طه12091

رحمه احمد السٌد حامد22092

رضوه محمد حسٌن عثمان32094

رضوى احمد ابو النجا هاشم42095

رقٌه ناصر عبد الرحمن سعدان52096

روٌدا فتح هللا احمد حامد62097

رٌم حمدي مراد حسٌن ق72098

رٌهام عصام محمد بدوي82099

رٌهام كرم العبد محمد92100

زٌاد احمد عمر محمد 102101

زٌاد اشرف سٌد كرار112102

زٌاد عبد اللطٌف ابو الحسن احمد122103

زٌاد وائل داود محمد132104

زٌنب زكرٌا احمد دمرداش142105

ساره عبد القادر محمود محمد152106

سعد اشرف عبد اللطٌف صالح162107

سلطان مصطفى محمد احمد172108

سمٌره محرم محمد 182109

سٌد عبده سٌد ابو المجد192110

سٌف فرج محمود فرج202111

شادي حسن عبد الرشٌد اسماعٌل212112

شرٌفة حسن رمضان عل222113ً

شرٌفة عبد المنعم ابراهٌم جالل232114

شهاب محمود رفاعى عباس242115

شٌماء أحمد عبد الحمٌد252116

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (1)مــــــدرج رقم (3)لجــنــة  رقم 

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



االسمرقم الجلوسم

صموئٌل عادل متً منصور262117

ضحً ناصر احمد عل272118ً

ضٌاء عارف سٌد ٌاسٌن282119

عاصم خالد محمد مدن292120ً

عامر محمود علً محمد302121

عائشة احمد عبد الراضى عبد الحمٌد312122

عائشة محمد محمود حسن322123

عبد الحافظ عادل عبد الحافظ العجم332124ً

عبد الرازق مرسً عبد الرازق محمد342125

عبد الرحمن رمضان جمعة عل352126ً

 (1)مــــــدرج رقم (3)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

عبد الرحمن رمضان محمد محمود12127

عبد الرحمن صالح الدٌن ذكً عبد الماجد22128

عبد الرحمن عادل عبد المجٌد الشٌخ32129

عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن42130

عبد الرحمن عالء الدٌن صبري دردٌر52131

عبد الرحمن عمر عٌسً عباس62132

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد72133

عبد الرحمن ناصر عبد الجواد محمود82134

عبد الرحمن ٌحً احمد محمد92135

عبد هللا النجار عبد التواب شحاته102136

عبد هللا حسٌن عبد المنعم حسٌن112137

عبد هللا عادل سعدى ذاكر122138

عبد هللا عبدالنور حسٌن محمد132139

عبدالرؤف عادل عبدالرؤف اسماعٌل142140

عبدهللا القذافً بشاري عبد الغن152141ً

عبدهللا حسٌن صالح مغربً 162142

عبدالنورعبدالناصرعبدالنورعبدهللا172143

عز مصطفً احمد عل182144ً

عصماء عماد الدٌن ابراهٌم محمد192145

عالء ربٌعً ابراهٌم محمود202146

على احمد ابو القاسم محمد212147

علً حسن حسٌن عل222148ً

عمر احمد خلف232149

عمر احمد ماهر عبد المجٌد242150

عمر ربٌع عبد الحفٌظ مصطف252151ً

عمر عبد العاطى محمد سلٌم262152

عمر فراج علً رشوان272153

 (2)مــــــدرج رقم (4)لجــنــة  رقم 

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

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



عمر محمود عبد الراضى بغدادى282154

عهد عوض عابدٌن عبد المجٌد292155

فارس احمد عبد العزٌز حسٌن302156

فاطمة الزهراء اسامة ابو العال محمد312157

فاطمة الزهراء الطٌب احمد الطٌب322158

فاطمة الزهراء صالح عكاشة332159

فاطمة غالب عبد الستار حسن342160

فاطمه الزهراء علً ابراهٌم عبدهللا352161

 (2)مــــــدرج رقم (4)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

فدوى احمد بدوى حسانٌن12162

فرحة على محمد الضوى22163

فرحة محمد ٌوسف سٌد32164

فرحه عبدهللا نوبً احمد42165

فهد عبد الحً حربً محجوب52166

كرٌم احمد عبد هللا محمد احمد62167

كرٌمٌنا رومانى عبادى مجلع72168

كمال علً كمال الدٌن محمد82169

كٌرلس جوزٌف برسوم خلٌل92170

كٌرلس رومانً ٌوسف رمٌس102171

كٌرلس مجدى لوٌز سٌفٌن112172

مارتن سامح صبحى فرح122173

مارجرٌت مخلص مجلع عوض132174

1ماري غالً كلٌب عزام ق خ 142175

مارٌنا اشرف ٌوسف جرس152176

مارٌنا عازر حبٌب موس162177ً

محمد  اٌمن حجازى محمد172178

محمد احمد فاروق عبد الودود182179

محمد احمد محمد عبٌد192180

محمد احمد محمد فرح202181

محمد جمعة السٌد عبدالوهاب صقر212182

محمد حربً عبد الحمٌد عبد السٌد222183

محمد حسٌن صالح محمد232184

محمد خالد حسن عبد الباري242185

محمد سٌد محمد سٌد252186

محمد شعٌب حسٌن مرغنً 262187

محمد صافً الدٌن السمان سلٌم272188

محمد صبرى احمد محروس282189

 (2)مــــــدرج رقم (5)لجــنــة  رقم 

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

         كلية اآلداب ـ شئون طالب



محمد صالح محمد موسى292190

محمد عبد الرحٌم حسن محمد302191

محمد عبد الظاهر صالح محمد312192

محمد عبدالعال خمٌس سٌد322193

محمد عبدالوهاب فهمً حسن332194

محمد عز الدٌن ٌونس على342195

محمد عواض محمد مك352196ً

محمد كمال الدٌن  حسٌن عبدهللا362197

محمد مبارك عبد المنعم محمود372198

محمد محمد  ابو المكارم جاد هللا382199

محمد محمود حسانً طه392200

محمد محمود عبد العظٌم عثمان402201

محمد مصطفى عبد المنعم بخٌت412202

محمد منصور محمد تهام422203ً

محمد هانً محمود محمد432204

محمود ابراهٌم خٌمر التونس442205ً

محمود احمد حسٌن محمود452206

محمود النور محمود حسن462207

محمود عبد الحكم احمد محمد472208

محمود عصام عبد الحمٌد احمد482209

محمود محمد اصولى حسن492210

محمود محمد رمضان ابو زٌد502211

محمود محمد سٌد حسن512212

محمود محمد فراج ابراهٌم522213

محمود ممدوح محمد احمد 532214

مرام اسامة محمد السٌد542215

مرام فاٌز ٌوسف عازر552216

 (2)مــــــدرج رقم (5)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

مرام اسامه محمد السيد12217

مروه االمٌر حسٌن ابودوح22218

مروه شاذلً محمد كمال الدٌن محمد32219

مروه عبده محمد طاهر42220

مرٌم فاٌز فرٌد بقطر52221

مصطفى احمد نوبى احمد62222

مصطفى حجاجى زكى عبادى 72223

مصطفى صالح عبد العزٌزالنجار82224

مصطفى عبد اللطٌف حسٌن احمد92225

مصطفً ابراهٌم ٌسن عبدالغال102226ً

مصطفً سعدي احمد حامد112227

مصطفً صالح محمد حسن122228

مصطفً صالح محمد صالح132229

مصطفً محمد علً محمد142230

مصطفً محمود طه محمد مساعد152231

مصطفً محمود محمد خالد162232

معاذ محمود محمد ابراهٌم172233

منار محمود ابراهٌم محمد182234

منار ٌوسف احمد جبرٌل192235

منه هللا اشرف فتح هللا احمد202236

منه هللا انٌس منصور212237

منه هللا عنتر احمد دمرداش222238

منه هللا مصطفً عزٌز ابراهٌم232239

منه هللا ٌاسر عبد العلٌم عطٌه242240

منى اشرف فاروق محمد252241

منً احمد طه محمد262242

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (2)مــــــدرج رقم (6)لجــنــة  رقم 

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



منً اسعد تقً ابو الحمد 272243

منً تقادم عبد الحارث محمد282244

منٌرة شاذلً محمود حسنٌن292245

مؤمن احمد فتحً عبدالباسط302246

مً جمعة رزق عبد هللا312247

مٌار محمد صدٌق محمود322248

مٌار محمد قاٌد باى مرشدى332249

مٌنا بخٌت عبده ابراهٌم342250

ندا احمد رجب قناوي 352251

 (2)مــــــدرج رقم (6)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

اٌة عبد الفتاح عبد الحافظ12651

حسن محمد شعالن احمد22652

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

2022/2021انتظام للعام الجامعى  (علم اجتماع ) الفرقة الثانيه قسم

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 



      جامعة أسوان

االسمرقم الجلوسم

عبد الرحمن احمد سالم على12661

عبد الرحمن محجوب محمد توفٌق22662

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/2021انتساب للعام الجامعى  (علم اجتماع ) الفرقة الثانيه قسم

         كلية اآلداب ـ شئون طالب



         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابراهٌم عبدالحمٌد حنفى عبدالاله12312

ابوالحسن كرم احمد سلٌم22313

احسان حسن محمود محمد32314

احسان مهدي حامدامٌن حسن42315

احمد خالد احمد عل52316ً

احمد محمد محمود سالمه62317

احمد محمود علً سعٌد72318

اروي احمد حامد احمد82319

اسراء محمد مصطفً محمد92320

اسراء مصطفً حسن محمد102321

اسماء احمد علً عبدهللا112322

اسماء جمال عبدالرازق محمود122323

اسماء محمود عبدالعاطى حسان132324

اسماء مسعد فوزى محمد142325

اسماعٌل ثابت عالم عبدهللا152326

االء عزالدٌن حسن احمد162327

االء عٌد عرابى سعٌد172328

االء محمد مراد شٌبه الحمد182329

الزهراء محمد صابر حمادى192330

امل عبدالصمد مصطفً النوب202331ً

امٌره عبدالودود جاد الرب حسان212332

اٌمان عبدالناصر محمود المهدي222333

اٌه احمد عبدالرازق عبدالعزٌز232334

آٌه السٌد طه أحمد242311

اٌه حمدي ابوالمجد محمد252335

اٌه سٌد محمد عثمان262336

اٌه صبري محمد ضوي272337

      جامعة أسوان

 (4)مــــــدرج رقم (10)لجــنــة  رقم 

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



اٌه محمود محمد عبدالعظٌم282338

اٌه هارون عبدالرحمن احمد292339

بوادر حسن احمد ابوراس302340

تسنٌم عبدالصبور محمد هالل312341

تقوي مصطفً حامد بكري322342

تقً سمٌر طه بشٌر332343

حبٌبه اكرامً عزالدٌن احمد342344

حسام حسن محمد حسن352345

خالد عبدالراضى عبدالمعز الصادق362346





         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

خالد عبدالراضى متولى محمود12347

رامً ماجد رشدي قالده22349

رحاب محمود عبده محمد32350

رحمه جمال محمد حسٌن42352

رحمه عبدالصبور احمد فرح52353

رحمه عبدهللا صادق عوض هللا62354

رحمه هشام حلمى عبدالرازق72355

رضوي اسامه عبدالودود ركاب82356ً

رنٌم ابراهٌم حسن توفٌق92357

روان عادل فوزي برس102358ً

روان محمد حسن عل112359ً

رونق حسن جعفر محمد122360

روٌدا جمال عبدالستار محمد132361

رٌم احمد عبدالصادق ثابت142362

زٌن العابدٌن فرج  محمد عراقى152363

زٌنب محمد ركابً سٌد162365

زٌنب منصور محمد عبدالكرٌم172366

ساره اشرف محمد احمد182367

ساره حسنً محمد سٌد192368

سلمً اشرف محمود ٌس202369

سندس موسً محمد احمد212370

سهام سٌد عبدالستار ٌسن222371

سوزان احمد محمد العادلى232372

شذا بهاء عبدالمنعم جادالكرٌم242373

شروق جمعه مصطفً محمد252374

      جامعة أسوان

 (4)مــــــدرج رقم (11)لجــنــة  رقم 

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



شهاب عالم محمد عالم262375

شهد محمد عبده قرمان272376ً

شٌماء عبد القادر محمود غانم282377

شٌماء نصرالدٌن محمد داود292378

عائشه عوض هللا عباس محمد302379

عائشه محمد نصرهللا محمد312380

عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحٌم322381

عبدهللا ربٌع طاٌع محمد332382

عبدالوهاب اسماعٌل وداعه عبدهللا342383

عبٌر محمد محمود محمد352384

على سعٌد حمدان حزٌن362385

غاده عبدهللا زٌدان عبٌد372386

فاطمه احمد محمد عمر382387

فاطمه سٌد عبدالموجود عبدالعزٌز392388

فاطمه سٌد عبٌد محمود402389

فاطمه طه فهمى ٌوسف412390

فاطمه معتز محمد محمد422391

فاطمه ٌسن عٌسً محمد432392

كرٌم اسماعٌل حسٌن اسماعٌل442393

كرٌم صابر محمد ابراهٌم452394

كرٌم عبدالفتاح ادم محمد462395

مارٌا عماد سمٌر عزم472397ً

محمد ابوالفضل محمد على482398

محمد جمال احمد ٌعقوب492401

محمد مدحت مصطفً محمد502403

محمود احمد محمد بحر السٌد512404

مرام محسن محمد عبدهللا522405

مرٌم حسن علً عبدهللا532406

مرٌم محمد احمد عوض الكرٌم542407

مرٌم محمود احمد محمد552408



         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

منه هللا محمد احمد متول12410ً

منً قناوي محمد حسن22411

مؤمن سمٌر عبدالمنعم حسن32396

مٌار احمد عبدالكرٌم بدٌع42412

مٌار عصام فتح هللا السكري52413

مٌرنا ممدوح نسٌم ذكري62415

ندا احمد وردانى محمد72416

ندا محمود توفٌق عٌساوي82417

ندي عبدالصبور جمعه العادل92418ً

نعمات محمد حلمً عل102419ً

نها عالء الدٌن حسانً طه112420

نهله صالح  وفدى احمد122421

نورا كمال عبدالحافظ عبدهللا132422

نورهان السٌد احمد احمد142423

نورهان خالد معوض احمد152424

نورهان ٌحى فهمً السٌد162426

هاجر ابراهٌم مصطفى احمد172427

هاجر ابوالحجاج ٌحًٌ محمود182428

هانى ممدوح صبرى ذكى192429

هبه هللا كمال محمد ادرٌس202430

هبه جمال عبدالعظٌم حسب هللا212431

هبه سٌد رجب سٌد222432

هدي محمدعلً اسماعٌل مصطف232433ً

هند احمد طه محمد242434

والء احمد كامل مصطفى252435

ٌاسمٌن خٌرى عبد القادر قاسم262436

 (4)مــــــدرج رقم (12)لجــنــة  رقم 

      جامعة أسوان

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



ٌاسمٌن مصطفى حسن حسٌن272437



         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(ق)احمد عبد العلٌم محمد عبد العلٌم 12441

(ق)احمد محمد عبد الرحمن فرج هللا 22442

اسماء ربٌع جمعة ٌسن32443

االء سمٌر عبد الرحمن عبد المولى42444

االء محمد عبد المنعم حسن52445

(ق)الزاهراء احمد محمد بهٌج 62446

(ق)امٌره حسٌن احمد محمد 72447

(ق)اٌة هللا عاطف احمد قاسم 82448

(ق)بسمه رجب داود سلٌمان 92449

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(1ق خ)حنان منصور محمد عمر12450

(ق)دعاء ابراهٌم السٌد احمد 22451

دعاء عبد الفتاح محمد سعٌد32452

(ق)دعاء محمود محمد احمد 42453

زٌنب احمد عبود حسن52454

(ق)زٌنب عبد القادر سعد محمد 62455

زٌنب محمد عباس سلٌمان72456

سعٌد اسماعٌل محمد محمود82457

(ق)سلمً جمال عفٌفً احمد 92458

شهنده بدرى عطٌتو102459

ضحى كمال عبد الرحٌم محمد112461

عبد الرحمن احمد على خطاب122462

(ق)عبد الرحمن رجب متولً محمد 132463

عبد هللا عاطف عاشور حسن142464

علً محمد حسن علً 152465

(ق)عمر احمد عبد الحمٌد احمد 162466

غادة رشاد احمد خلٌل172467

(ق)فاطمه كمال خلٌل طاهر 182468

فرٌده جمال عبد الغنً جوهر192469

كٌرلس كرم رمسٌس مٌالد202470

لمٌس محمد بدرى عباس212471

(ق)محمد جمال عبد الرازق على 222472

(ق)محمد حسام الدٌن محمد دمرداش 232473

(ق)محمد سٌد عطا محمود 242474

مرٌم اشرف عبد المسٌح252475

(1ق خ)نادر سالم نادر سالم262476

(ق)ندا مصطفً محمد حسٌن 272477

هاجر احمد اسماعٌل محمود282478

هاجر محمد سٌد على 292479

ٌاسمٌن محمد احمد امٌن302480

(ق)ٌحًٌ علً محمد ذكً 312481

 (5)مــــــدرج رقم (13)لجــنــة  رقم 

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

      جامعة أسوان

      جامعة أسوان

 (4)مــــــدرج رقم (12)لجــنــة  رقم 

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





      جامعة أسوان

 كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابانوب فوزي فكري فرح12501

احالم رمضان مصطفى احمد22502

احمد محمد عبدالستار احمد32503

اروي خالد عبد العظٌم محمد42504

اسراء فهٌم ابو دوح راضى52506

 (5)مــــــدرج رقم (13)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

 كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اسالم مبروك احمد مبروك12507

اسماء جمال عبد السٌد ابراهٌم22508

اسماء فتح هللا حسن محمد32509

اسماء مصطفى حامد رشٌدى42510

االء عبد العزٌز عبدالسالم السٌد52511

االء محمد سٌد محمد62512

الزهراء بدرى عبد اللطٌف72513

الهام محمد صالح حسن82514

امٌرة شهاب الدٌن كمال امٌن92515

انتصار ابراهٌم عثمان عزالدٌن102516

اندرو عماد شوقى حبٌب112517

اٌه اشرف محمد االمٌر122520

اٌه بهاء الدٌن فتحى صغٌر132521

اٌه جمال حمدان حسن142522

اٌه جمال عبد العال محمد152523

اٌه فوزي محمد غانم162524

اٌه محمود احمد محمد172525

اٌهاب صدقى فتحى حجى182526

اٌهاب ٌاسر علٌدٌن احمد192527

جارحً محمد مرتضً اسماعٌل202528

جهاد ٌحًٌ سٌد غرٌب عبد الستار212529

جورج جرجس كمال جورج222530ً

حسناء علً عبد الرحٌم احمد232532

حنٌن احمد محمد عبد الرحٌم242533

خلود الدوشى محمد على252534

دعاء صابر محمد عبد العزٌز 262535

رحاب اشرف رمضان حسن272537

 (5)مــــــدرج رقم (14)لجــنــة  رقم 

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



رحاب محمود محمد على282539

رؤي ٌحًٌ مصطفً عبد القادر293536

رٌم محمد محمود ركابى302540

زٌنب احمد حمدي صوف312541ً

زٌنب حمدى حامد محمد322542

زٌنب على احمد عبد الجلٌل332543

زٌنب على محمد احمد342544

زٌنب محمد سلمان عوض352546

ساره محمد احمد ادم362547

صابرٌن سعد الدٌن محمد ادرٌس372549

صفاء عبده علً عبد الباسط سالم382550

عال عبد الرؤف على مرسى392551

علٌاء عبده صالح محمد عل402552ً

فاطمة ابراهٌم عبد هللا سلٌمان412553

فاطمة الزهراء رجب حمدان مكى422554

فاطمه محسن نسٌم مرسى432555

فاطمه مصطفً ابراهٌم راضوان442556

فرحة امٌر مرتضى عوٌس452557

كارولٌن خٌرى سلٌم ملطى 462558

كنزي شكري فتحً محمد472559

لمٌاء السٌد محمد على482560

لمٌاء حفنً شاكر حفن492561ً

مارٌن محسوب شوق502562ً

محمد خالد دراوى حسن 512563

مروان صالح الدٌن غانم522564

مروان عبد هللا حسن رشوان532565

مروه جمال قاسم جاد542566

مروه حسب هللا احمد على552567



      جامعة أسوان

 كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

مرٌم الدمرداش النادى ابراهٌم12568

مرٌم رضا محارب جرجس22569

منار ابو القاسم فهٌم احمد32571

منه هللا سامح احمد محمد42573

منى محمد امٌن سالم52574

موده ٌحًٌ محمد سٌد62575

مٌرنا مسعود حلمً مسعود72576

ندا محمد محمود عبدهللا82577

ندى جمال محمد عبده92578

نسمة عامرمحمد ٌوسف102579

نعمة هللا محمد حسن حمزة112580

نمارق عبد الحلٌم حافظ122581

ننسً وهبه عازرروفائٌل132582

نور الهدي خالد احمد سلٌم142583

نورهان عبد الهادي مصطفً عبدهللا152585

ونس مرزوق عبد الشهٌد محارب162586

ٌارا عادل حسٌن سلٌم172587

ٌاسمٌن محمد جمال الضؤي182588

ٌاسمٌن محمد عٌد سلٌم192589

ٌمنى الدمرانى عبد هللا محمد202590

ٌوسف النمٌرى عطا حمد212591

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

 (5)مــــــدرج رقم (15)لجــنــة  رقم 



      جامعة أسوان

 كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد حسٌن ركابً عبده ق12601

احمد رجب عبد هللا ٌسن22602

1احمد سمٌر فاروق ابو المجد ق 32603

امٌرة النوبى حسٌن محمود42604

رٌم مصطفً محمد حسٌن ق52605

مارتٌنا راضً شكري بخٌت62606

مازن ابراهٌم السٌد احمد72607

محمد السٌد محمد الصادق82608

محمد حسنى ابراهٌم ابو العال92609

محمد مصطفً محمد عبد الرحٌم ق102610

مروة مؤمن محروس بدرى112611

منال  محمد ادرٌس محمود122612

مً عبد الفتاح عزٌز الدٌت ق132613

منً سٌد عدوي عبد الموجود142614

هامٌس محمد محجوب محمد152615

 (5)مــــــدرج رقم (15)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد محمودمحمد محمود12701

احمد مرعى حامد الصغٌر22702

احمد ممدوح عبد اللطٌف فارس32703

اروى جمال احمد على42704

اروى شاذلى عبد العاطى مغربى52705

اسراء احمد حسٌن ابراهٌم62706

اسماء محمد عبدالرحمن عوض72707

اسماء ٌاسر حامد على82708

االء ابو بكر النبراوى محمد92709

االء احمد عبد الرازق عبد العزٌز102710

االء محمد عبٌد محمد112711

الشٌماء محمود عامر ابراهٌم122712

ام السعد سعدى خضرى نور132713

امال ماهر ٌسن محمد142714

امنٌة احمد ابراهٌم حسانٌن152715

امنٌة احمد عبد القادر احمد162716

امنٌة خلٌل عطٌتو احمد172717

امنٌة عبد الرحٌم عبده محمد182718

امٌرة حسام الدٌن عبد العزٌزحسٌن192719

امٌرة رمضان احمد محمد202720

اٌة عبد اللطٌف محمد احمد212721

اٌة كامل على كامل222722

اٌمان محمود حفنى ابو الحسن232723

بسمه حسن سعدي مصطف242724ً

تسنٌم محمود مصطفى ابراهٌم252725

تقً ٌحً حامد شاكر262726

جٌهان عادل ابو الفضل قاسم272727

حبٌبة عبد الرحٌم حسٌن محمد282728

حبٌبة محمد عبدالسمٌع حسن292729

حفصة عمر عوض محمد302730

 (6)مــــــدرج رقم (16)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

حمزه نبٌل حسٌن عبد العزٌز ق12731

حنان عبد الغنى نوبى احمد22732

خلود على ٌوسف على32734

دالٌا عبدالخالق عبدالعال عل42735ً

دنٌا عطا عبد الغنً عبد هللا52736

دٌنا عبد هللا حامد زٌدان62737

رفٌدة عبد القادر حرٌزى مهلل72738

رقٌه بدري احمد سٌد82739

روان طارق مرغنى بٌومى92740

روان عادل ابراهٌم عوض102741

روٌدا عبد الحمٌد عبد هللا محمد112742

رٌهام عبد البصٌر محمد احمد122743

رٌهام محمد كمال احمد 132744

زٌنب احمد صالح ضوى142745

زٌنب احمد محمد حسٌن152746

زٌنب جمال سعد محمدخٌر162747

زٌنب حسن عبد الرسول محمد172748

زٌنب حسن على مصطفى182749

زٌنب رمضان ٌوسف عراب192750ً

زٌنب محمد نجار محمد202751

سحر خمٌس حزٌن سٌد212752

سلمى عبد النذٌر محمد االمٌن222753

سهٌلة شعبان عبد الاله نوبى232754

شهد مجدى االمٌر محمد242755

شٌرى عاطف جبرائٌل سفٌن252756

 (6)مــــــدرج رقم (17)لجــنــة  رقم 

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



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

شٌماء صابر مصطفى محمود262757

شٌماء محمود احمد بغدادى272758

عائشة عثمان محمد السٌد282759

عبد الرحمن على على محمد292760

عبد المؤمن ٌحًٌ عبد المؤمن حسنون302761

عبدالرحمن سمٌر ادم محمدٌن312762

عبٌر حسٌن احمد محمود322763

عمر هشام فتحً حسٌن راحج  ق332764

غاده رجب علً ٌوسف342765

بكري محمود عاطف فاتن352766

فاطمة احمد محمد عوض هللا362767

فاطمة جمال الدٌن ادفاوى بكر372768

فاطمة جمال حجاجى حسن382769

فاطمة خالد فرج محمد392770

فاطمة عبد الفتاح حسن محمد عل402771ً

فاطمة وطنى احمد حسٌن 412772

فرحة محمود عطٌة فواز422773

كرمٌنا سمٌر بشاى فهٌم432774

كرٌمه عبدالكرٌم علً احمد442775

كٌرلس عماد  نصحى توفٌق452776

كٌرمٌنا جرجس سلٌم مجلع462777

مارٌت ابراهٌم شحات ابراهٌم472778

محمد خٌري عبدالستار محمد482779

محمد سعدى عبد الوهاب ركابى492780

منارعادل احمد سالمة 502781

منال نادى فكرى محمد512782

منى عبد العاطى مدنى جاد522783

مورٌن مشٌل مٌخائٌل عبد الشهٌد532784

مٌرنا عٌسى جٌد عطا هللا542785

نجالء عبد الحمٌد احمد حسانٌن552786



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ندا محمد احمد حسن12787

ندى سلٌم عبدالعظٌم عبداللطٌف22788

ندى عبد الفتاح عبد المولى حسٌن32789

نهال جاد هللا احمد ٌوسف42790

نور عبدالرحمن على احمد52791

نورهان جبرٌل ابو الحسن احمد62792

نورهان محمود حسٌن محمد على72793

هبة هللا محمود عبد العال بدوى82794

هبة صالح الدٌن سعٌد خلٌل92795

هدٌل مصطفى كامل عجالن102796

همس حامد احمد عبد الحكٌم112797

وئام سعد الدٌن محمد عوض122798

وردة ابراهٌم محمود ابراهٌم132799

 (6)مــــــدرج رقم (18)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام  الجامعى  (علم نفس ) الفرقة الثانيه قسم



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

تسنٌم احمد عبد الفتاح مصطفى12811

جاسمٌن هشام عبد القادر22812

حنٌن جودت عبد الجبار32813

راندا محمد عبد اللطٌف عبد هللا42814

رحاب ناصر صالح عبد ربه52815

روحٌة على سلٌمان عبد الواحد62816

شهد اشرف محمد عٌسى72817

صابرٌن محمد محروص عبد اللطٌف82818

عبدهللا محمد نصر عبد السالم ق92819

عال عبد الحفٌظ مدنى السمان102820

كاتً رافت نجٌب حكٌم112821

محمد ابو النجا نوبى سٌد122822

محمود سٌد عبد اللطٌف متولى132830

مصطفى محمد صالح الدٌن طاهر 142831

مٌادة مجدى روضاوى عبد الغنى152832

نجالء ابو بكر حسن عبد الفتاح 162833

نجوى عباس عبد الكافى محمد172834

2022/ 2021انتساب  الجامعى  (علم نفس ) الفرقة الثانيه قسم 

 (6)مــــــدرج رقم (18)لجــنــة  رقم 



جامعه اسوان 

شئون طالب- كليه االداب

االسمرقم الجلوسم

احمد محمود عامر احمد12901

ركابً المعروف عبد مصطفً احمد22902

اروى اسامة محمود شاكر32903

اسراء محمد سلٌمان موس42904ً

االء محمد سلٌمان عثمان52905

اٌة احمد محمد على 62906

جنة عمر احمد جمال72907

حسن رمضان محمد احمد82908

حنٌن اشرف عوض حسٌن92909

خلود محمد النوبى ابو المجد102910

رحمه محمد مصطفً عبد الح112911ً

رنا مجدى رمضان صاوى122912

روان حسٌن حسن الضاوي132913

سارة ابو الحجاج محمود عبد العال142914

سارة كمال الدٌن حسٌن مصطفى152915

سارة نصر الدٌن مصطفى دسوقى162916

شهد صالح الدٌن اسماعٌل محمد 172917

فاطمة عبد الرحمن احمد مك182918ً

محمد حسٌن محمد عل192919ً

محمود احمد محمد عثمان202920

مرٌم اٌمن وهٌب عبد السٌد212921

مرٌم عبد التقً احمد حامد222922

مرٌم محسن سٌد احمد ابو المجد232923

منار عبد الرؤف محمود محمد242924

منرفا وجدي زرزور شنودة252925

ندا طارق صبري حرب262926ً

ابراهٌم احمد مصطفى مناع نور272927

نورهان عبد الناصر محمد مرس282928ً

نٌره مجدى ٌعقوب292929

هدي مصطفً محمود النقراش302930ً

ٌسرا محمد محمد الغرٌب قطب312931

(ق)محمد ابو الحجاج توفٌق ابوزٌد 322932

 (3)مــــــدرج رقم (8)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (عالقات_ اعالم) الفرقة الثانيه  قسم



جامعه اسوان 

شئون طالب- كليه االداب

االسمرقم الجلوسم

جيهان محسن عبد الرحمن عبد القادر12941

دينا اسامه داود محمد22942

سميه عادل احمد دهب32943

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (عالقات_ اعالم) الفرقة الثانيه  قسم

 (3)مــــــدرج رقم (8)لجــنــة  رقم 



جامعه اسوان 

شئون طالب- كليه االداب

االسمرقم الجلوسم

اسراء عدلي عوض طافور12841

انهار يحي احمد حسين22842

بسنت حسين امين محمد32843

حسام مصطفي محمد حسين42844

روان حسام احمد امبابي 52845

سعاد نصر الدين السيد عبد الحميد62846

سندس عادل محمد علي72847

فاطمه محمد عبد القادر ابراهيم82848

فاطمه محمد سيد ياسين92849

محمد شريف محمد محمد جالل102850

محمد طارق محمد احمد112851

مريم محمد ابراهيم122852

نعمه عبد الباسط محروس132853

جامعه اسوان 

شئون طالب- كليه االداب

االسمرقم الجلوسم

دينا محمد عبد هللا احمد12861

(ق)نور طه عبد هللا بح 22862

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (صحافه_ اعالم) الفرقة الثانيه قسم

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (صحافه_ اعالم)الفرقه الثانيه قسم



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

                                                                                      

                                                               

االسمرقم الجلوسمم

اسراء عدلي عوض طافور12841

انهار يحي احمد حسين22842

بسنت حسين امين محمد32843

حسام مصطفي محمد حسين42844

روان حسام احمد امبابي 52845

سعاد نصر الدين السيد عبد الحميد62846

سندس عادل محمد علي72847

فاطمه محمد عبد القادر ابراهيم82848

فاطمه محمد سيد ياسين92849

محمد شريف محمد محمد جالل102850

محمد طارق محمد احمد112851

مريم محمد ابراهيم122852

نعمه عبد الباسط محروس132853

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (صحافه_ اعالم) الفرقة الثانية قسم



جامعه اسوان       جامعة أسوان

شئون طالب- كليه االداب         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسمم

دينا محمد عبد هللا احمد12861

(ق)نور طه عبد هللا بح 22862

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (صحافه_ اعالم) الفرقة الثانية قسم



      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد هانً محمد احمد12631

اسماء احمد محمود عبد هللا22632

فاطمة شعبان حمدى احمد32633

نداء عالء الدٌن محمد محمود ق42634

ندى سلطان احمد محمد52635

      جامعة أسوان

         كلية اآلداب ـ شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

1علً كامل عبد الوهاب عثمان ق خ 12641

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (مكتبات) الفرقة الثانيه قسم

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (مكتبات)الفرقةالثانيه قسم





    

االسمرقم الجلوسم

اسالم ٌونس ابراهٌم عل12471ً

امٌر فراج امٌر جاد الكرٌم22472

منار ممدوح جبرٌل محمد 32473

ٌوسف ٌاسر جامع حسنٌن42474
    

االسمرقم الجلوسم

1فاطمه ابراهٌم علً محمد ق خ12481

محمد اشرف محمد النوبى22482

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى (تاريخ)الفرقة الثانيه قسم

 (3)مــــــدرج رقم (9)لجــنــة  رقم 


جامعة أسوان    

كلية اآلداب ـ شئون طالب

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (تاريخ) الفرقة الثانيه قسم


جامعة أسوان    

كلية اآلداب ـ شئون طالب



    

االسمرقم الجلوسم

فاطمه الزاهراء صالح محمد خٌر12491


جامعة أسوان    

كلية اآلداب ـ شئون طالب

 (6)مــــــدرج رقم (18)لجــنــة  رقم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (عربي)الفرقة الثانيه قسم



االسمرقم الجلوسم

احمد محمود عامر احمد12901

االسمرقم الجلوسم

محمد سٌد محمد عبدالسالم14719

مـبنى المدرجات (19)لجــنــة خاصـــة 

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

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


