
        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابراهٌم مصطفً ابراهٌم حسن14100

احمد خمٌس محمد طه محمد24101

احمد محمد عبد العزٌز محمد34102

احمد محمد ٌاسر رفعت44103

احمد مصطفى ضوى حسٌن54104

اسماء عادل محمد احمد64105

امنٌه احمد حسن ٌوسف74106

امٌره جابر مرسً ابراهٌم84107

اٌمان الحسٌن احمد طه94108

اٌمان امٌن عبٌد هللا موس104109ً

اٌمان علً محمد عسران114110

حجازى محمود ابوالصفا124111

حمزه عبدالمنعم محمد عبدالحلٌم134112

رحاب جمال عبد السالم محمد144113

شٌماء عزب حسن احمد154114

عبدالرحمن احمد محمد جٌالنى164115

عبدالاله حجازي عبدالاله احمد174116

عبدهللا جمعه نور الدٌن صدٌق184117

عبد هللا عبد الناصر عبد الراضً   194118

عبد هللا ماهر محمد عبده204119

عبٌد عبدهللا حسن عبٌر214120

علً ابراهٌم محمود ٌاسٌن224121

علٌاء سمٌر محمود عالم234122

عمر رمضان ابراهٌم محمود244123

كٌرلس عٌاد عرٌان مجلع254124

 (1)مــــــدرج رقــم (2)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة المساحة ) الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

كٌرمٌنا ٌوسف سامً حبٌب264125

محمد حسن محمد حسن274126

محمد رفعت الطنطاوى ناٌل284127

محمد سٌف الدٌن صالح عبد الظاهر294128

محمد طارق فرج جمعة304129

محمد عبدالرحٌم سٌد اسماعٌل314130

محمد كامل العجمً محمد324131

محمد محً الدٌن محمد عثمان334132

محمود عبدهللا محمد عبدهللا344133

محٌى الدٌن عصام السٌد عبد المنعم354134

مروة احمد سٌد احمد364135

مصطفً سالمان عبد النعٌم جاد الرب374136

معتز ٌاسر فهمً ادرٌس384137

ندا محمد طاهر محمد394138

نورهان محمد حسب هللا عوض404139

هاٌدى رومانً فرحات جاد414140

هشام زكرٌا عبدالعاطً عبدالحلٌم424141

ولٌد محمد علً حسٌن434142

ثروت حجاج السعدي محمد444144

 (1)مــــــدرج رقــم (2)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (الجغرافيا شعبة المساحة ) الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابراهٌم محمد مبارك عطٌتو14001

احمد اشرف عبدالعزٌز موس24002ً

احمد محمد انور احمد34003

احمد مهاجر حسن احمد44004

احمد نادى احمد عمارة54005

اسراء احمد حامد احمد64006

اسراء اسامة امام عل74007ً

اسراء محسن رفعت عل84008ً

اسراء محمد حسٌن ابراهٌم94009

اسالم اشرف محمد حسن104010

اسماء محمد احمد عل114011ً

العزب احمد محمد ماجد124012

احمد عبٌد جمال امٌره134014

اٌه احمد محمد الفتح عل144015ً

اٌه ممدوح ٌوسف بدري154016

بدر فتح الباب محمد فتح الباب164017

حسن بدر أحمد محمود174018

خالد احمد خٌر الصادق184019

خلود احمد حسن ٌوسف194020

(3ق خ)دالٌا محمد شاذلً احمد204021

سهٌله سلٌمان محمد شالل214022ً

شٌماء بٌومً ادفاوي224023

صابر غرٌب صابر احمد234024

صفوت ماهر محمد حسن244025

 (2)مــــــدرج رقــم (4)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

عبدالرحمن حلمً سٌد احمد254026

عبد هللا جمال عبد المطلب محمد264027

فارس نبٌل حسٌن عبده274028

فاطمه سلٌمان احمد خضر284029

مؤمن عبدالقادر افندي عبدالمعط294030ً

محمد مجدى احمد مصطفى عبدالمولى304031

 (2)مــــــدرج رقــم (4)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

محمود محمد مرسً صالح14032

ندا محمد ركابً حسٌن24033

نورا صالح محمد بسطاوي34034

هالة مصباح فتحً الٌاس44035

هاٌدي اشرف عبد الرحٌم محمد54036

وائل النوبً محمد خلف هللا64037

وفاء صالح العادلً احمد74038

وفاء مجاهد دمرداش عابدٌن84039

ٌوسف محمد محمود سلٌمان94040

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

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد اسماعٌل موسً سلٌمان14210

احمد جابر محمد نوفل24211

احمد حسن عبدالقادر مصطف34212ً

احمد حسٌن فؤاد عل44213ً

احمد عبد الهادي عبد الباسط54214

احمد عالء سعدى عالم64215

احمد محمود مصطفً حسان74216ً

اسالم محمد سعد الدٌن مرس84217ً

اسالم منصور فهمً حسنٌن94218

(2ق خ)الزهراء منصور محمد احمد104219

الشٌماء سلٌمان محً الدٌن محمد114220

بوال نبٌل مٌخائٌل اسرائٌل124221

حسن عراقً جمعة سٌد134222

خلف هللا حسن عبدالستار محمد 144223

خلود زٌن العابدٌن علً عبدالمول154224ً

رمضان عبدالحارس فتحً عثمان164225

زٌنب رجب حسٌن قاسم174226

شرٌف اشرف سلٌم محمد184227

شرٌف محمد امٌن عبدالعزٌز194228

شهاب احمد محمد جمعة204229

(2ق خ)صالح ثروت ثابت الحنف214230ً

(ق)عبد الرحمن محمد ابو طالب صالح224231

عبدالرحمن صالح ربٌع محمود234232

عبدالرحمن عبدالنبً ابراهٌم244233

عبدالرحمن محمد عبد الوهاب احمد254234

فارس كرم حمادة عل264235ً

لبنه عبدالعزٌز كرار محمد274236

 (1)مــــــدرج رقــم (1)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

مارك زخارى عبد الفتاح284237

مارٌا لطفً سامً جندي294238

محمد ابراهٌم حسٌن عل304239ً

محمد احمد فهمً بٌوم314240ً

محمد بدري نور عبدالعزٌز324241

محمد حسٌن ذكً حسون334242

 (1)مــــــدرج رقــم (1)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

محمد عبد المنعم ابو الٌازٌد احمد14243

محمد عوض شاكر حسنٌن24244

محمد كمال الدٌن خضر محمد34245

محمود سٌد محمد عثمان44246

محمود محمد محمود محمد54247

مصطفى احمد امٌن بٌومى64248

مصطفً جادالرب عبدالشافً السٌد74249

محمد احمد محمد مصطف84250ً

معتز غرٌب جابرعبد العال94251

مكارٌوس عزت عزٌز مجلع104252

ندي احمد عبدالقادر سلٌمان114253

نعمه هللا عبدالسالم نجم الدٌن سلٌمان124254

نهاد عبد النبً محمد مرس134255ً

ٌاسر ٌحًٌ عبد الفتاح ماهر144256

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

 (1)مــــــدرج رقــم (3)لجـنـة  رقــم 



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد عبد الفتاح محمد خلٌل 14265

احمد محمد حمٌد محمود24266

احمد هشام بشري عبدهللا 34267

اسامة عبد الحارس عبد الحكٌم النجار44268

(ق)اسراء جمعة علً محمد54269

اسماء منصور كامل السٌد 64270

حسام محسن محمد حامد74271

حسن خالد محمود عل84272ً

حمدى خضرى حسن احمد94273

ساره ابراهٌم سعٌد محمود 104274

عبد الرحمن اسماعٌل ابو الحسن114275

محمد محمود عبد المنعم164276

محمد خالد توفٌق احمد124277

محمد سمٌر محمد سالم محمود134278

محمد صبري  مرسً عبدالعزٌز  144279

محمد محمود شحات ابراهٌم 154280

محمود محمد عبادي امٌن174281

مصطفً علً محمود نوبً 184282

(1ق خ)ٌاسمٌن حسن احمد سلٌم194283

 (1)مــــــدرج رقــم (3)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اسالم حامد دٌاب محمد14850

(14ق خ)الزهراء خالد عبد العزٌز24851

امنٌة مجدى احمد محمد34852

انس محمد رجب موس44853ً

خدٌجة صالح عبد الجواد محمد54854

دنٌا اسماعٌل مختار محمد 64855

دنٌا ناجح عبدالودود احمد74856

روجٌنا حمدى ابو زٌد محمد84857

(3ق خ)ساره ٌسرى موسً سعٌد94858

سلمً عطا هللا فؤاد محمد104859

(11ق خ)صابرٌن حسٌن سٌد عل114860ً

عبدالرحمن عٌسً عبده عٌس124861ً

فاطمة محمد احمد محمد134862

كرستٌن مالك ٌواقٌم عازر144863

محمد حسٌن اصولً حسن 154864

موسً احمد موسً احمد164865

هاجر شاذلً نادي احمد174866

(1ق خ)ابتسام احمد محمد اسماعٌل14881

احمد محمود حسن حمدان24882

دنٌا السٌد حامد ابو جهر34883

(ق)نادٌة صالح حامد صالح44884

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

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

انتساب



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اروى الحسٌنً عبد هللا14901

اسراء وحٌد عبد هللا حامد24902

امل السٌد نوبً احمد34903

امنة عبد الستار كمال محمد44904

خلود محمد عبد الرحٌم محمد54905

دعاء احمد بدري محمد64906

(ق)زٌنب بكر عبد العزٌز نعمت هللا74907

شروق عبد المنعم محمد84908

شٌماء محمد ٌوسف  ٌوسف94909

عبد هللا احمد فؤاد احمد104910

عبٌر عبدالسالم احمد114911

فاطمة احمد محمود حسٌن124912

محمد ناصر الطاهر احمد134913

مصطفى عبد الحمٌد سلٌم144914

منً محمد عبد المجٌد عبد الرحٌم154915

ندي احمد سٌد ابراهٌم164916

(1ق خ)هاله حسٌن مصطفى جهالن174917

هالة عبد الناصر عل184918ً

ٌاسمٌن صابر عبد الوهاب194919

بنٌتو بدٌع بنٌتو شاكر14930

فاتن عبد العزٌز محمد احمد24931

مصطفً محمود سعٌد محمود34932

انتساب

 (6)مــــــدرج رقــم (18)لجـنـة  رقــم 

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





        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد حسن ذكً مطر14701

احمد محمد علً رضوان24702

احمد محمود احمد محمود34703

احمد ٌوسف احمد خلٌل 44704

اسراء ابو بكر فهٌم عل54705ً

محمود حسٌن حمدي اسراء64706

محمد احمد صالح اسراء74707

عشري ابوالعال مصطفً اسراء84708

اسماء حجاجً سٌد مدن94709ً

حسن ٌسن ٌوسف اسماء104710

االء اشرف حسام الدٌن ابراهٌم114711

محمد لطفً عبداللطٌف االء124712

االء ولٌد محمد عبد العزٌز134713

احمد فتحً طاهر امنه144714

اندرو عونً حفظى رفق154715

اٌة حسٌن احمد حسٌن164716

محمد احمد ٌسري حبٌبه174717

احمد مختار عادل حسن184718

ربا مؤمن محمد الضوى194719

رحمه محمد حسٌن نصار204720

رفٌدة احمد عبد الفضٌل214721

رنا حسٌن حلمً مصطف224722ً

محمد عبدالحمٌد مجدي رنا234723

سارا مدحت عبد الحمٌد حسن244724

اٌوب ٌوسف محمد ساره254725

سهٌله سعٌد احمد رسالن264726

شٌري مٌالد قسطٌنس جرجس274727

شٌماء عالء الدٌن متول284728ً

 (5)مــــــدرج رقــم (14)لجـنـة  رقــم 

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



االسمرقم الجلوسم

شٌماء محمد عبدالمعطً عبدالعزٌز294729

صفاء عٌد ابو القاسم عبد الغفار304730

عزٌزة ابراهٌم الهجرسً عل314731ً

عصام رشاد علً داود324732

عمار ٌاسر مصطفً السٌد334733

عمر احمد فاروق الزٌن344734

فاطمة الزهراء عبد هللا حسن354735

فاطمة امٌرفاروق عبد القوى احمد364736

فاطمه ٌاسر محمد شحاته374737

لمٌاء احمد حامد بركات384738

محمد جابر احمد حسن394739

محمد عماد سعدى مكى404740

مصطفً محمد عبداللطٌف عبدالرحمن414741

منار محمود عبد الموجود احمد424742

منة هللا محجوب شحات عبد الباسط434743

مٌار مصطفً كامل عبد العال444744

ندي محمود صالح رشٌدى464745

ندى هنادى سرور احمد454746

نعمه ناصر شمس الدٌن محمد474747

هالة عاطف عبد السالم احمد484748

هدٌر محمد محمود بغدادي494749

(1ق خ)ساره فؤاد سلٌمان حسن 504750

 (5)مــــــدرج رقــم (14)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابرام عبد الفادي ابراهٌم عوض14761

خالد محمود راغب محمد24762

عبدالرحمن فخري بهاء سهٌله34763

االمٌن احمد االمٌن محمد عمرو44764

فاطمة محً الدٌن طاهر ابراهٌم54765

محمد جبر هللا محمد احمد64766

 (5)مــــــدرج رقــم (15)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتساب للعام الجامعى  (اعالم عالقات) الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ازهار محمد عرابً محمد14801

بغدادي عطٌتو صبري انج24802ً

جهاد ثابت ٌوسف محمد34803

علً العرٌان محمد سلم44804ً

احمد كمال احمد شهٌرة54805

عبد الهادي عادل عبد الهادي اسماعٌل64806

محمود حجاج عبدالرحٌم عل74807ً

محمود حلمً فؤاد جاد الرب84808

محمد ابوالحجاج محمد مونٌا94810

ندى محمد عبد الراضى زاهر104811

نورا محمود عبد العال بدوى114812

عامر جبرهللا فكري نوب14820ً

انتساب

 (5)مــــــدرج رقــم (15)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (االعالم صحافة ) الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

مصطفى عوض احمد طه14809

االسمرقم الجلوسم

امٌر رمضان محمد عبد العظٌم14013

مبني المدرجات(19)لجـنـة خاصة رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (االعالم صحافة )الفرقة الرابعة قسم

مبني المدرجات(19)لجـنـة خاصة رقــم 

2022/ 2021انتظام للعام الجامعى  (جغرافيا نظم )الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(ق)أشرف بدري مرسً خلٌل14835

جهاد علً دٌاب محمد24836

حبٌبة محمد محمود محمد34837

(6ق خ)سمر حربً محمد رمضان44838

علً سعٌد علً محمود54839

فاطمة محمد حمدى صادق64840

محمد راشد عبد المجٌد محمد74841

هدٌر خلف عطٌفً كرٌم84842

رٌهام محمد حسن موس14845ً

انتساب عام

 (3)مــــــدرج رقــم (9)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابرام حسام مكرم نجٌب14301

ابراهٌم محمود احمد عبد العزٌز24302

احمد الشاذلً عبدالنبً عبدالتواب34303

احمد امجد عبدالمقصود محمد44304

اروي عصام علً حسن54305

اروي محمود بكري احمد64306

(ق)اسراء جمعة رزق عبدهللا74307

اسالم حسن احمد حسن84308

اسماء جمعه حسن سلٌم94309

(ق)أسماء عبد الستار علً محمد104310

اكرام توفٌق خلٌفه خضري114311

الحسن محمد ابراهٌم خلٌل124312

امنٌة اشرف صالح الدٌن صالح134313

امنٌه كمال بشٌر محمد144314

امٌرة شعبان ضوى الب154315ً

امٌره عادل محمد عبدالحلٌم164316

امٌره عباس محمود رشوان174317

انجً انور حمدي عل184318ً

انجى نبٌل صموئٌل عطا هللا194319

اندرو زكرٌا جهالن فؤاد204320

اندرو مٌالد فؤاد حبٌب214321

انس محمد عبداللطٌف حسٌن224322

اٌه عاطف عبدالحفٌظ غالب 234323

(ق)اٌه عبد المنعم عبد الوهاب محمد244324

اٌثار محمد عاصم ركاب254325ً

اٌه عبد الرازق محمد الطاهر264326

 (4)مــــــدرج رقــم (10)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

اٌه عبدالوهاب عبدالكرٌم محمد274327

باسم جرجس نصٌف جٌد284328

(10ق خ)بدور محمد عبد العزٌز محمد294329

بسمة عبد الحمٌد محمد304330

بسمه عبده محمد ٌوسف314331

بسنت وجٌه صبحً باسٌل324332ً

تسنٌم محمد حسن بلٌله334333

تسنٌم محمد حسٌن حسان344334

جون عماد صالح زخارى354335

جٌهان عماد حلٌم مغارٌوس364336

 (4)مــــــدرج رقــم (10)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

حبٌبه عالء حمدان السمان14337

حسام الدٌن رفعت رمضان احمد24338

حنان محمد احمد حسٌن 34339

خالد رمضان محمد جمعة44340
خدٌجة علً عبد الفتاح كرار54341

خدٌجة حسٌن عبد الرحمن حسٌن64342

دعاء عبده احمد بكري74343

دنٌا علً محمد عل84344ً

دٌنا لبٌب صالح لبٌب94345

رامً رافت فتحً جوهر104346

رانا رامز رمزي سٌداروس114347

راندا رمضان سعد الحداد124348

رحمه احمد محمد احمد134349

رحمة جابر احمد اسماعٌل144350

رنٌم  عادل احمد محمد154351

روان مغربً احمد بغدادي164352

رٌهام عمر محمد محمود174353

زٌنب عبد المنعم محمد حسن184354

زٌنب محمود حجاج طلب194355

زينب يوسف عبد الرحمن خميل204356
سارة سٌد عبد العزٌز محمد214357

سارة سٌد محمد بغدادى224358

ساره عيد عبدالظاىر محمد234359
ساره محمد محمود عمر244360

سلمً اسامه ابراهٌم عباس254361

سلمً عبدالرحمن حسن مك264362ً

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

 (4)مــــــدرج رقــم (11)لجـنـة  رقــم 



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(ق)سنٌه حسنً شوقً احمد274363

سها محمد مصطفً حسن284364

سييمة ممدوح محمد البدري294365
شادي خالد احمد المعداوي304366

(ق)شروق عادل عبدالكرٌم قرش314367ً

شروق عبد الحافظ محمد موس324368ً

(1ق خ)شرٌن خالد طاٌع محمد334369

(1ق خ)شرٌن عبد المالك راعً تادرس344370

صفاء حمدي محمد عل354371ً

صفاء عاشور محمود محمد364372

صفاء عبد الرحٌم عطا محمد374373

(ق)صالح عطٌه عجمً رمضان384374

ضٌاء عز الدٌن جمعه عبدالاله394375ً

طارق حسٌن محمد محمد404376

طارق محمد مرسى محمود414377

(ق)عائشه ابو الحسن ابوالفضل احمد424378

(ق)عبد الرحمن مصطفً سٌد احمد434379

عبدالرحمن احمد ٌسن محمد444380

عزة اشرف رشاد عباس454381

علً اسامة علً خلٌل 464382

عمر محمد عمر خلٌفه474383

(2ق خ)غاده محروس سعد جادالرب484384

فاطمة احمد دندراوي خلٌل494385

فاطمة عادل فتحً محمد504386

فاطمة محمد حسن محمد514387

فاطمة مختار عبد السالم احمد524388

 (4)مــــــدرج رقــم (11)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

فبرونيا زكريا نبيو سعيد534389
فرحة رمضان الراوى سعٌد544390

كريم ابوالمجد احمد سعيد554391

 (4)مــــــدرج رقــم (11)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

كرٌم ولٌد محمود السعٌد14392

ماجً جرجس مرقص خٌر24393

مادونا ٌوسف حبٌب توفٌق34394

(ق)ماري جرجس فهٌم عبد المالك44395

مارينا روماني ثابت ذكري54396
مارٌنا مٌشٌل فخري مقار64397

(ق)ماٌكل مراد ولٌم بطرس74398

محمد حمدان محمد بازٌد84399

محمد سمٌر ابراهٌم محمد94400

محمد صالح عبد الحفٌظ بغدادي104401

محمد نبٌل عبدالموجود فراج114402

محمود بهاء الدٌن محمود124403

محمود صبري ٌحًٌ حسن134404

محمود علً محمد السٌد144405

(ق)مدحت ماهر عزمً ونس154406

مروه حسن حسٌن سري164407

مروه محمد مصطفً عبدالهادي174408

مرٌم جورج نعٌم جندي184409

مرٌم رومانً فاٌز شاكر194410

مرٌم محمد محمد حامد204411

مرٌم ٌاسر متولً قاسم214412

مرٌم ٌوسف محمد رشٌدي224413

مصطفً السٌد مصطفً عبد الغفار234414

مصطفً محمد حسٌن محمد244415

منار صابر سٌد احمد محمد254416

منار عبدالصانع مصطفً بشٌر264417

 (4)مــــــدرج رقــم (12)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

منة هللا رمضان ملثم محمد274418

منه هللا عرفه عبدالغنً محمد284419

منه هللا محمد سعد ابراهٌم294420

(2ق خ)مورا رسمً فوزي اسحق304421

(ق)مٌنا أمجد صموئٌل عبٌد314422

(ق)مٌنا سمٌر سعدي ابراهٌم324423

(ق)مٌنا عٌاد خلٌل شكٌر334424

ندا ابو زٌد البكرى ابو دوح344425

ندي ضٌاء محمد ابوالفضل354426

ندي عبد السالم محمد خلٌل364427

 (4)مــــــدرج رقــم (12)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

نها احمد خلٌل عبدالعال14428

هاجر خالد نصر ابراهٌم24429

هاجر محمد ٌوسف محمد34430

هدٌل عزت كامل محمد المهدي44431

(ق)والء فراج نور حسٌن54432

ٌاسمٌن اشرف عواض64433

ٌاسمٌن خالد عبدالمنطلب مطر74434

 (5)مــــــدرج رقــم (13)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد عبدهللا محمد عبدالحً 14445

احمد علً محمد محمود24446

(ق)اسالم عبدالاله عبدالحمٌد عبدالعال34447

(ق)أمٌرة محمود رزق محمد44448

انطونٌوس نادر لبٌب بشاره54449

اوجٌنا اشرف ٌوسف عٌد64450

(ق)اٌه احمد محمود عبدالحمٌد74451

اٌه ناصر بحر كرار 84452

بشاٌر محمد محً الدٌن ابراهٌم94453

حسن عاطف حسن محمد  104454

ساره جمال رشٌدى معوض114455

سلمً عبدالخالق حامد محمد124456

(ق)شهاب الدٌن مصطفً صالح عل134457ً

(ق)عبد الرحمن محمود عبدهللا محمد144458

عمر مختار رمضان مختار154459

(ق)مارٌنا محروس برسوم اسكاروس164460

محمد صبري محمد عبدالمجٌد  174461

(ق)محمد عدوي محمود محمد184462

محمد هشام لطفى عل194463ً

مصطفً محمد محمود رفعت204464

منً محمد عمر علً  214465

(ق)مٌادة ابو القاسم محمد خٌر محمد224466

نورهان احمد الطاهر احمد234467

وفاء عمران محمد همام244468

امٌرة ثروت عٌاد جرجس14475

زٌنب مصطفً سٌد عبد الجواد24476

(ق)سارة حسن عبد القادر عبد الجواد34477

عالء احمد دسوقً احمد44478

نرمٌن طه محمد عبد العظٌم54479

 (5)مــــــدرج رقــم (13)لجـنـة  رقــم 

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

انتساب عام



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابرار احمد حسن محمد14501

احمد حسن صبري مقدم24502

احمد خالد علً حسن34503

احمد سعودي محمد قناوي44504

حسان عبدالقادر عبدالعزٌز احمد54505

احمد عبدالموجود رشٌدي جاد هللا64506

احمد فرٌد فؤاد احمد74507

احمد محمد طه سلٌمان84508

اسراء الحسٌن النوبً صالح94509

اسراء حمدناهللا مصطفً محمد104510

اسالم عبد الاله بدرى ٌوسف114511

اسماء زكً غزالً صدٌق124512

اسماء سعٌد محمد عباس134513

اسماء سلٌمان احمد حسن144514

اسماء شحات عبد العال حسن154515

اسماء محمد احمد محمد164516

اسماء موسً محمد محمد174517

االء اسامه عبدالرازق محمد184518

االء اسماعٌل احمد محمد194519

الزهراء ابراهٌم علً احمد204520

الشٌماء احمد عبدالغنً سعٌد214521

امانً ابوالحسن احمد سلٌمان224522

امانً ضاحً محمد احمد234523

امٌرة احمد محمود ابو الفضل244524

انجً نشأت نبٌه شنودة254525

كردي فؤاد محمد اٌات264526

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

حزقٌال ادم وجٌه اٌرٌن274527ً

اٌمان خالد عبد المنعم عبد الوهاب284528

اٌمان سٌد احمد ابوستٌت294529

خلٌفه صالح مصطفً اٌمان304530

احمد فرح عمر بسنت314531

تسنٌم ٌسري سعد عبدالعزٌز324532

تقوي محمد جمال الدٌن محمد334533

توئه عبدالجواد علً حسانٌن344534

جهاد احمد ابو الفتوح محمد354535

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

محمود سٌد محمود جٌنا14536

حازم سلٌمان محمد علً ابراهٌم24537

حامد حسن حربً حال34538

دعاء محمد عبدهللا حمدي44539

ذكري كامل عبد الوهاب احمد54541

رحاب محمد رمضان محمود64542

رضوى رمضان محمود محمد74543

رقٌة ابو الغٌط ربٌع محمود84544

ابراهٌم فهمً عاشور رٌم94545

شحات محمد حمدى رٌهام104547

ساره عبدالفتاح ابوبكر زبٌر114548

ساره منٌر واصف ابراهٌم124549

اقالدٌوس سمٌر صفوت ساندرا134550

سلمً حسٌن عبد هللا محمد144551

سلمً مجدي صالح السٌد154552

ابراهٌم زكً فوزي سٌمون164553

شروق سرالختم مصطفً النحاس حسٌن174554

شٌماء سمٌر محمد ابوبكر184556

شٌماء طلعت صبري محمد194557

شٌماء علً حسن احمد204558

شٌماء محمود زٌدان مهران214559

عمراحمد عمر ربٌع224560ً

عوض محمد حماده عمر234561

غاده غرٌب سٌد عبدالظاهر244562

غادة لطفى حمدناهللا محمد254563

 (2)مــــــدرج رقــم (6)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

غاده محمد رضً نجار264564

غدٌر اسامه حفنً عبدالوهاب274565

فاطمه السٌد محمد عل284566ً

فاطمة محمد الصادق ابوالحسن294567

فاطمه محمد خضري محمد304568

 (2)مــــــدرج رقــم (6)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

فاطمة محمد فؤاد ابو الحجاج14569

فاٌد محمد وزٌري اسماعٌل24570

كرٌمه مختار محمد عبدالمنعم34571

محمد حسن رفاعً محمد حسن44573

محمد حسن عبد الرؤف ابراهٌم54574

محمد ذاهد محمد احمد64575

محمد علً حسن احمد74576

محمد فؤاد حسن محمد84577

محمد فراج مرعزي محمد94578

محمد محسن سٌف النصر صادق104579

محمد مصطفً محمد حسن114580

محمد ٌحًٌ فؤاد صدٌق124581

محمود حسن حسٌن عل134582ً

مروة عبد هللا عالم حسٌن144583

مروة محمد صالح الدٌن صالح 154584

مرٌم خالد علً مصطف164585ً

مرٌم نعٌم حلٌم خلٌل174586

مصطفً رمضان عبد هللا184587

مصطفً سٌد احمد محمد ٌوسف194588

مصطفى محمد محمود عبد السالم204589

مصطفً محمود عبدالمجٌد احمد214590

مكارٌوس وجٌه شوقً موس224591ً

ملك محمد المختاراحمد عل234592ً

منار طارق عبد الحمٌد صالح244593

منار عادل عبدالحمٌد التون254594ً

منال ابوالنصر انور عباس264595

 (3)مــــــدرج رقــم (7)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

منال زكرٌا عمر محمود274596

منً عادل جابر بشٌر284597

منً محمد عبدالعظٌم محمد294598

مٌرنا جورج ٌؤنس سلٌمان304599

 (3)مــــــدرج رقــم (7)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

مٌنا شوقى عطه عبد المالك14600

مٌنا غطاس شوقً ابادٌر24601

نجالء احمد عٌد محمد34602

نجالء ربٌع سعد حسن44603

نجالء عبدالظاهر سٌف الدٌن احمد54604

نجوي نوبً سلٌم احمد64605

ندى صالح ٌحًٌ احمد74606

نسرٌن زٌدان محمود عل84607ً

نسمه السٌد فهمً ابراهٌم94608

نعمة احمد عبد هللا ابراهٌم104609

نورهان ابراهٌم محمد احمد114610

نورهان كمال ٌونس عبد الكرٌم124611

هاجر احمد زٌن العابدٌن عل134612ً

هاجر شرف الدٌن انور عبد الحافظ144613

هبة ابراهٌم محمد محمد سعٌد154614

هبة محمد احمد عثمان164615

هدي سعٌد عبد الراضً سالم174616

هدٌر وردى عبد المتعال محمد184617

هشام عبد الستار محمد عل194618ً

هٌام ٌاسر حلمً السٌد204619

محمد عبدهللا محمود والء214620

ٌاسمٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم224621

البدري عبدالفتاح قناوي ٌاسمٌن234622

ٌحًٌ زكرٌا بدوي محمد244623

 (3)مــــــدرج رقــم (8)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

(2ق خ)دعاء مهدي عبدالاله عبد المطلب14624

(ق)رٌم نبٌل راغب جورج24625ً

شرٌن كامل فهمً اقالدٌوس 34626

محمد احمد العقٌلً محمد ابراهٌم44627

 (3)مــــــدرج رقــم (8)لجـنـة  رقــم 

2022/ 2021انتظام نظام قديم للعام الجامعى  (اللغة الفرنسية ) الفرقة الرابعة قسم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

احمد بخٌت حسن ابراهٌم14635

اسماء عبد الحارث محمود عل24636ً

الشٌماء محمود احمد عل34637ً

اٌه محمد عبدهللا محمد عل44638ً

سلوي محمد احمد حسن54639

عبدالرحمن عمر حسٌن عل64640ً

محمد احمد محمد عل74641ً

ٌارا عبد الهادي الراوي عز الدٌن84642

عويس محمد عويس محمد94751

محمد محمد طاهر يوسف104752

(ق)محمود احمد محمود عبد الشافي114753

مؤمن احمد سٌد حمزة 124754

نورهان محمد احمد قبيصي134755

ٌوسف رأفت ٌوسف14756

انتساب عام

 (2)مــــــدرج رقــم (5)لجـنـة  رقــم 

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

نظام قديم



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

ابانوب زكرٌا جرجس حكٌم14933

ابرام رومانً عبدالسٌد روفائٌل24934

ابراهٌم حمدان ابراهٌم محمد34935

احمد سعود عبد الرسول احمد44936

اسماء خلٌل عمر احمد54937

اسماء رزق احمد ابوسعده64938

اسماء عاشور عزالدٌن السٌد74939

اسماء محمد محمد السٌد84940

الزهراء حسن محمد نصٌر94941

امٌره عاطف محمد عبدهللا104942

اٌه احمد النادي احمد114943

اٌه السٌد احمد محمد124944

اٌه هللا محسن علً اسماعٌل134945

باسنت نصر حسٌن محمود144946

بسنت اشرف عبدالحمٌد دٌاب154947

بوال رفعت شاكر سلٌمان164948

بٌشوى عطا جاد باسلٌوس174949

رتٌبة عادل سٌد ابراهٌم184950

رحاب علً فؤاد محمد194951

رحمه محمد سٌد احمد204952

روفٌده محمد محمود عبدالباسط214953

رٌم اشرف محمد عل224954ً

زهراء شاذلً محمود حسانٌن234955

زٌنب جابر صالح عبدالرحٌم244956

زٌنب حسن سعد الدٌن محمد254957

 (6)مــــــدرج رقــم (16)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

زٌنب طارق رمضان مصطف264958ً

سارة محسن محمد احمد274959

سالً غطاس قدٌس دمٌان284960

سمر رمضان علً عبدالمعط294961ً

سها رجب امٌن حسٌن304962

 (6)مــــــدرج رقــم (16)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

سهٌله عامر عبدالمنعم محمد14963

شمس عبدالعال جاد احمد24964

شهندا محمد علٌوه محمد34965

شٌماء دسوقً صادق محمود44966

شٌماء محمد ناصر اسماعٌل54967

صباح ٌحًٌ مصطفً محمد64968

صبرٌن محمد موسً محمد74969

البدوي محمد احمد صفاء84970

(ق)علً مبروك دوامة ٌاقوت94971

فاطمه احمد النجار محمد104972

فاطمه محمد ابراهٌم ابوالحسن114973

فاطمه مصطفً عوض هللا ٌسن124974

كرٌمه شعبان محمود الضوي134975

كرٌمه عوض هللا عطا سالم144976

كٌرلس جرجس فاٌزخله154977

محمد الكامل طاهر طنطاوى164978

محمود سعٌد مبروك مبروك سعٌد174979

مرٌم شنوده سمٌر باسٌل184980ً

(ق)مصطفً رمضان عبادي محمد194981

منار عربً ابوزٌد محمود204982

منار محمد ركابً طاهر214983

مها ممدوح الطاهر محمد224984

مٌادة مجدي رجب محمد234985

مٌار كرم محمد عبدالرحٌم244986

ناردٌن ٌوسف محروس غبلاير254987

نارٌمان مصطفً محمد حمٌد264988

نانسً زكرٌا بشري قلته274989

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

 (6)مــــــدرج رقــم (17)لجـنـة  رقــم 



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

نها االمٌر مصطفً احمد284990

نورهان محمد ابوالحسن محمد294991

نٌرة محمد عطا هللا محمد304992

هاجرمحمود فوزى عل314993ً

ٌاسمٌن عوض عطٌه عبدالرحمن 324994

ٌحًٌ محمود محمد عبد السٌد334995

 (6)مــــــدرج رقــم (17)لجـنـة  رقــم 

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



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

االسمرقم الجلوسم

رنا جابر السٌد ابوسلطوح14846

هاٌدى عز عبد هللا24847

(ق)ٌوسف حسن ٌوسف أبو المجد عل34848ً

اٌمان احمد رضوان عراب14145ً

طه احمد عبد السٌد محمد24146

مصطفً محمد حسٌن محمد34147

نها ٌوسف الصافً محمد44148

انتساب عام

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

 (6)مــــــدرج رقــم (17)لجـنـة  رقــم 



        جامعة أسوان

         كلية اآلداب 

  شئون طالب

االسمرقم الجلوسم

الزهراء عبد المنعم عٌس14041ً

حبٌبة حسن ابراهٌم محمود24042

روضة عبد الهادى محمد عبد العاط34043ً

سارة عبد هللا محمد عبد الظاهر44044

شروق سمٌر محمد عبد هللا54045

ندي علً بغدادي عل64046ً

 (6)مــــــدرج رقــم (18)لجـنـة  رقــم 

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


