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 تولٌع رئٌس الكنترول
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  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من1 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :       

 

 

 

 اللغة الصٌنٌة وآدابها -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اسراء عادل عبد الصبور عبد الكرٌم دمحم 22222 مستجد 

 0 اسراء مصطفى دمحم ابراهٌم الصغٌر 22220 مستجد 

 1 امنٌه نصر دمحم على السٌد 22221 مستجد 

 2 ره دمحم السٌد رشدى السٌدامٌ 22222 مستجد 

 3 حنٌن ٌاسر حسٌن احمد الهندى 22223 مستجد 

 4 خلود اشرف على احمد 22224 مستجد 

 1 رضوى دمحم حسن دمحم حسن 22221 مستجد 

 1 رغد ٌاسر محمود عبد النعٌم دمحم 22221 مستجد 

 1 رنا رشدى عزالدٌن عبدالحمٌد خورشٌد 22221 مستجد 

 22 نٌم مصطفى عبد المجٌد دمحمر 22222 مستجد 

 22 روان عبد الحكٌم بسٌونى دمحم خلٌل 22222 مستجد 

 20 روان عبد المنعم احمد بهاء الدٌن نمر 22220 مستجد 

 21 رٌم حسن احمد حسن سعٌد 22221 مستجد 

 22 زٌاد دمحم عبد الواحد دمحم 22222 مستجد 

 23 سمٌه عمرو دمحم احمد الحنفى 22223 مستجد 

 24 سنابل صالح عباس عبد اللطٌف 22224 مستجد 

 21 سهٌلة دمحم السٌد دمحم سعادة 22221 مستجد 

 21 سٌمون سامح سعد زغلول ابادٌر 22221 مستجد 

 21 شروق دمحم ابراهٌم على ندا 22221 مستجد 

 02 شهد عصام عبد الحك محمود عبد النعٌم 22202 مستجد 

 02  محسن حسٌنشهد هشام دمحم 22202 مستجد 

 00 صفاء مصطفى جودة محمود الدٌب 22200 مستجد 

 01 عبد هللا احمد دمحم احمد 22201 مستجد 

 02 عبد هللا طارق علً علً دمحم الماضى 22202 مستجد 

 03 فرح نصر الدٌن دمحم مٌكائٌل سرور 22203 مستجد 

 04 كرٌم دمحم لطفى احمد رضوان 22204 مستجد 

 01 لوجٌنا ٌاسر دمحم حسن سلٌم 22201 مستجد 

 01 مرٌم السٌد دمحم السٌد ٌونس 22201 مستجد 

 01 معاذ دمحم عبد العزٌز عرفه زٌان 22201 مستجد 

 12 منه هللا احمد دمحم محمود الدخاخنى 22212 مستجد 

 12 منه ولٌد انور ابراهٌم حسن 22212 مستجد 

 10 مى دمحم فاروق عبد المنعم 22210 مستجد 

 11 مى ٌاسر عبد العظٌم مبرون حسن 22211 مستجد 
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فحة ص  33 من2 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 ندى اٌهاب اسماعٌل انور احمد 22212 مستجد 

 13 نورهللا ناصر جاب هللا ابو المجد شرف الدٌن 22213 مستجد 

 14 نورهان عبد الحلٌم عبد العظٌم عبد العزٌز موس 22214 مستجد 

 11 نورٌن دمحم رمضان حسن بٌومى 22211 مستجد 

 11 هاجر رمضان عبد الفتاح السٌد إسماعٌل 22211 مستجد 

 11 هدى سعد عبد الحكٌم دمحم عبد الرحمن 22211 مستجد 

 22 ٌارا رضا بدٌر السٌد فرج 22222 مستجد 

 22 ٌارا ماجد مختار دمحم الشناوي 22222 مستجد 

 20 ٌاسمٌن خالد علم الدٌن أحمد خلٌفه 22220 مستجد 

 21 ٌوسف عبدالحمٌد على عبد الحمٌد حماد 22221 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من3 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :         

 

 

 

 اللغة الصٌنٌة وآدابها -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 انجى ٌوسف احمد دمحم ٌوسف 22022 مستجد 

 0 شٌرٌن وائل ابراهٌم رٌاض السراج 22020 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من4 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :      

 

 

 

 اللغة االنجلٌزٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 مانتظا
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد هشام سعد عبد هللا فوزي 20222 مستجد 

 0 ارٌج محمود عبد الحلٌم حامد الحسٌنى 20220 مستجد 

 1 العتاب احمد دمحم سعٌد عبد العزٌز 20221 مستجد 

 2 صطفى عبد العاطى مصطفىامنٌة م 20222 مستجد 

 3 انجى شرٌف عزت لطفى 20223 مستجد 

 4 خدٌجة دمحمنورالدٌن انور السٌد صالح 20224 مستجد 

 1 رحمة دمحم مصطفً امبابً 20221 مستجد 

 1 روجٌنه دمحم سعٌد عوض ابراهٌم 20221 مستجد 

 1 زٌاد عارف رمضان دمحم احمد عارف 20221 مستجد 

 22 ارة حمدي محمود نصارس 20222 مستجد 

 22 سارة سلٌمان خٌر دمحم 20220 مستجد 

 20 سلمى عزت السٌد عبد الرحٌم السٌد 20221 مستجد 

 21 سلمى عصام دمحم ذكى 20222 مستجد 

 22 سلمى عمرو ابراهٌم عبد اللطٌف دمحم 20223 مستجد 

 23 سما عصام فاروق عبد الفتاح 20224 مستجد 

 24 د احمد خلٌل ابراهٌم حمدىشه 20221 مستجد 

 21 شهد حسن حسن عبدالمجٌد جاد 20221 مستجد 

 21 عبد الرحمن حمدى محمود غازى فهمى 20221 مستجد 

 21 عبد الرحمن دمحم عبد العزٌز محمود 20202 مستجد 

 02 محمود دمحم محمود خمٌس احمد 20202 مستجد 

 02 مروان عوض صدٌك دمحم 20200 مستجد 

 00 مرٌم اٌهاب على دمحم حسن 20201 جدمست 

 01 مرٌم حسام دمحم احمد الغرباوي 20202 مستجد 

 02 مصطفى دمحم محمود شمروخ عمران 20203 مستجد 

 03 ملن دمحم عبد العاطى مصطفً البردٌسى 20204 مستجد 

 04 ملن دمحم مصطفى احمد مختار 20201 مستجد 

 01 طه عطٌهمنة هللا احمد دمحم  20201 مستجد 

 01 نادٌن دمحم سمٌر عبد الوهاب 20201 مستجد 

 01 ندى كمال فتٌحه دمحم فتٌحه فرعاص 20212 مستجد 

 12 نزار سعد دمحم ابراهٌم بسٌونى 20212 مستجد 

 12 نورهان عبد اللطٌف عبد المنعم عبد اللطٌف رجب 20210 مستجد 

 10 نٌفٌن طارق عبدالعزٌز مرسً ابراهٌم 20211 مستجد 

 11 همس عالء دمحم عبد الفتاح حسن 20212 مستجد 

 



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
 
 

  

    

     

                

                

  

................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
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فحة ص  33 من5 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 ٌاسمٌنا حسن محمود حسن حسانٌن 20213 مستجد 

 13 الشٌماء دمحم شلبى دمحم شلبى 20222 مستجد 

 14 زٌاد عمرو ابراهٌم على طه 20222 مستجد 
  



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
 
 

  

    

     

                

                

  

................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من6 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الدراسى :الفرلة / المستوى 
 0202/0200العام الجامعى :          

 

 

 

 اللغة االنجلٌزٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد ناصر سٌد دمحم على ابو زٌد 20022 مستجد 

 0 جنه سمٌر عٌد السمنى 20020 مستجد 

 1 حمزة السٌد البرنس احمد مرسى 20021 مستجد 

 2 روان فتحى دمحم دمحم البسٌونى 20022 مستجد 

 3 عماد الدٌن دمحم دمحم شٌبوبصوفٌا  20023 مستجد 

 4 عبد الرحمن شاطر احمد عبده احمد شاهٌن 20024 مستجد 

 1 مارتٌنا مٌالد رٌاض فرج ابادٌر 20021 مستجد 

 1 دمحم معتز دمحم على النجومى 20021 مستجد 

 1 ندى وائل حسٌن فؤاد 20022 مستجد 

 22 ٌاسمٌن مصطفى نصر الدٌن دمحم صفوت 20022 مستجد 

 22 ٌوسف مصطفى اسماعٌل ابراهٌم ابو خشبه 20020 مستجد 

 20 ماجد خمٌس السٌد اسماعٌل 20022 مستجد 
 

 

   

 



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
 
 

  

    

     

                

                

  

................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من7 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى : 

 

 

 

 اعالم -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 ةطبٌعة الدراس
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد حاتم شعٌب دردٌر عبد الرحمن 212222 مستجد 

 0 احمد حسن حسن احمد فرغلى 212220 مستجد 

 1 احمد شولى دمحم خلٌل دمحم 212221 مستجد 

 2 احمد عبد الغنى فٌصل عبد الغنى احمد 212222 مستجد 

 3 احمد مصطفى شحاته حافظ شحاته 212223 مستجد 

 4 ادهم ٌوسف عبدالمنعم نعنوش دمحم 212224 مستجد 

 1 اسامه سعٌد عبدالفتاح عبدالمحسن محرم 212221 مستجد 

 1 اسراء اشرف زاهر عبد الفتاح ظاظا 212221 مستجد 

 1 اسراء شرٌف دمحم حسٌن صالح جعدار 212221 مستجد 

 22 اسراء دمحم احمد حسن احمد دمحم 212222 مستجد 

 22 اسماء ابراهٌم دمحم ذكى ابراهٌم 212222 مستجد 

 20 االء زكرٌا دمحم عبده زٌدان 212220 مستجد 

 21 أالء سمٌر أحمد السٌد الضبع 212221 مستجد 

 22 االء محمود السٌد ابراهٌم 212222 مستجد 

 23 فتاح ابو زٌادهامال اٌمن صالح عبد ال 212223 مستجد 

 24 امل حمدي حسن عبده عثمان 212224 مستجد 

 21 امنٌة دمحم محى محمود حسٌن 212221 مستجد 

 21 امٌرة احمد محمود دروٌش 212221 مستجد 

 21 ان نادى رزٌك خلٌل فضٌل 212221 مستجد 

 02 اٌمان محمود ابراهٌم محمود برٌن 212202 مستجد 

 02 لد عبد الرحمن عباس حسٌناٌة خا 212202 مستجد 

 00 اٌة سامح دمحم دمحم الماضى 212200 مستجد 

 01 بسملة جمال السٌد حسن دمحم 212201 مستجد 

 02 بسملة حمدى عبد المنعم ابراهٌم إبراهٌم 212202 مستجد 

 03 بسمة اسامة عبدالعال عبدالعال 212203 مستجد 

 04 سٌد البتلونىبسنت السٌد دمحم رسمى ال 212204 مستجد 

 01 بسنت علً دمحم عبدالحلٌم ابو دٌاب 212201 مستجد 

 01 بسنت دمحم محمود إبراهٌم شكر 212201 مستجد 

 01 بسنت مصطفى ابراهٌم عبد السالم دمحم حسن 212201 مستجد 

 12 بسنت ٌاسر فوزى عبد هللا خلٌل 212212 مستجد 

 12 ونبالل طارق سلٌمان عوض مبر 212212 مستجد 

 10 تسنٌم سمٌر عبد العزٌز ابراهٌم عبد العال 212210 مستجد 

 11 جنى عمرو وجدى دمحم 212211 مستجد 
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فحة ص  33 من8 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 جوانا امٌل ٌوسف طوسون 212212 مستجد 

 13 جومانا خمٌس ابراهٌم حسن الغزالى 212213 مستجد 

 14 جومانا عماد رٌاض داود اسعد 212214 مستجد 

 11 ة سعٌد عبده على سعدجومان 212211 مستجد 

 11 حازم دمحم عبدالنعٌم دمحم عطٌه 212211 مستجد 

 11 حبٌبه احمد ابراهٌم مرجان 212211 مستجد 

 22 حبٌبه السٌد حسن السٌد حسٌن فرحات 212222 مستجد 

 22 حبٌبة اٌمن فاروق دمحم عسران 212222 مستجد 

 20 حبٌبه صبحى حسن السٌد 212220 مستجد 

 21 حبٌبة علً احمد فرج عبدهللا 212221 دمستج 

 22 حبٌبه دمحم شعبان دمحم نوالى 212222 مستجد 

 23 حبٌبة دمحم عبد المنعم عبدالعظٌم محمود 212223 مستجد 

 24 حبٌبة دمحم دمحم ابو ضٌف 212224 مستجد 

 21 حبٌبه محمود عثمان دمحم احمد 212221 مستجد 

 21 ه حسٌن الرفاعىحسن حسٌن عطٌ 212221 مستجد 

 21 حسٌن خالد دمحم دمحم حسن 212221 مستجد 

 32 حال اسماعٌل دمحم اسماعٌل زلط 212232 مستجد 

 32 حنٌن حسن علً دمحم اسماعٌل 212232 مستجد 

 30 حنٌن دمحم احمد حسن ابراهٌم 212230 مستجد 

 31 حنٌن دمحم دمحم دسولى اسماعٌل 212231 مستجد 

 32 حنٌن هٌثم احمد اسماعٌل 212232 مستجد 

 33 حور هشام دمحم الشرلاوي 212233 مستجد 

 34 دالٌا دمحم على عبٌد دمحم 212234 مستجد 

 31 دالٌا ناصر السٌد احمد دمحم 212231 مستجد 

 31 دعاء دمحم عبد الغنى رزق 212231 مستجد 

 31 دنٌا احمد محمود عمر محمود 212231 مستجد 

 42 دنٌا جمال محمود حسٌن مهران 212242 مستجد 

 42 دنٌا دمحم علً احمد عبد المجٌد 212242 مستجد 

 40 رانٌا ربٌع عبد العزٌز دمحم 212240 مستجد 

 41 رجب عادل ابراهٌم السٌد زٌدان 212241 مستجد 

 42 رحمه خمٌس جابر سٌد أحمد جاد هللا 212242 مستجد 

 43 من على حسنرحمه مصطفى عبدالرح 212243 مستجد 

 44 رضوى أحمد دمحم نصر خلٌل 212244 مستجد 

 41 رلٌة السٌد زكرٌا دمحم منصف 212241 مستجد 

 41 رمٌساء دمحم عبد العاطى السٌد 212241 مستجد 

 41 رنا حسام الدٌن دمحم دمحم موسى 212241 مستجد 

 12 رنا دمحم عبد الحى السٌد تاج الدٌن 212212 مستجد 

 12 روان عبد العزٌز صالح عبد العزٌز دروٌش 212212 مستجد 
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صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
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 10 روان كمال محمود ابوزٌد 212210 مستجد 

 11 روان دمحم حسنً زكً دمحم 212211 مستجد 

 12 روان دمحم دمحم ابراهٌم المزٌن 212212 مستجد 

 13 روان دمحم نعٌم دمحم االلفى 212213 مستجد 

 14 نعم دمحم محمودروان وجٌه عبد الم 212214 مستجد 

 11 رودٌنا ابراهٌم حسٌن عمر عمر 212211 مستجد 

 11 رودٌنا دمحم سٌد أحمد فرحات 212211 مستجد 

 11 رومٌنا حنا رمزى لالده 212211 مستجد 

 12 روٌدا على شرف على شرف 212212 مستجد 

 12 روٌدا هانى دمحم رضوان ابراهٌم 212212 مستجد 

 10 باهى فوزى فخر الدٌنرٌم  212210 مستجد 

 11 رٌم طلعت علً دمحم علً 212211 مستجد 

 12 رٌهام احمد على عطٌه ابراهٌم 212212 مستجد 

 13 رٌهام اٌمن ابو النصر عبد الفتاح 212213 مستجد 

 14 رٌهام سعد امٌن مصطفى 212214 مستجد 

 11 زٌن الدٌن هشام دمحم حسنً دمحم فهمى الزكى 212211 مستجد 

 11 ساره ابراهٌم شولً علً عبدالسالم 212211 مستجد 

 11 ساره احمد ابو المجد دمحم السٌد 212211 مستجد 

 12 ساره توفٌك بطرس عطٌه 212212 مستجد 

 12 سارة سامح ابراهٌم سامى عبد المجٌد السمره 212212 مستجد 

 10 ساره سعٌد دمحم احمد نمد 212210 مستجد 

 11 اره دمحم عبد التواب سلطان رمضانس 212211 مستجد 

 12 ساره مٌشٌل بشرى بشاى 212212 مستجد 

 13 ساندرا باسم عوض ملن ملٌن 212213 مستجد 

 14 ساندى دمحم حسنى عبد هللا ابراهٌم 212214 مستجد 

 11 سعاد شاهٌن دمحم حسانٌن محمود 212211 مستجد 

 11 ماعٌلسلمى سامح عبدالحمٌد علً اس 212211 مستجد 

 11 سلمى طلبه دمحم على ابراهٌم 212211 مستجد 

 222 سلمى محمود مصطفى عوٌس محمود 212222 مستجد 

 222 سلمى هشام محمود مرسى احمد خضر 212222 مستجد 

 220 سما علً احمد ابراهٌم ابوالخٌر 212220 مستجد 

 221 سماء احمد عبد الممصود سٌد احمد البجرمى 212221 مستجد 

 222 سماح أنور صالح عبد العزٌز دروٌش 212222 مستجد 

 223 سماح دمحم عبد المادر دمحم عبد المادر 212223 مستجد 

 224 سمر حسن دمحم صابر عبد العظٌم الحبٌبى 212224 مستجد 

 221 سمر خالد احمد عبد الحمٌد محمود 212221 مستجد 

 221 سمٌه عوض محمود عكوش 212221 مستجد 

 221 سندس محسن فتحى احمد حسن 212221 ستجدم 
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صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
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 222 سهٌلة صابر طه على ابو جبر 212222 مستجد 

 222 سٌمون سامح سمٌر سٌدهم 212222 مستجد 

 220 شادن عبد اللطٌف ابو طالب دمحم 212220 مستجد 

 221 شادي دمحم حلمً مصطفى دمحم 212221 مستجد 

 222 دشذى دمحم سٌد جمعه احم 212222 مستجد 

 223 شروق اشرف نبٌل محمود احمد ابو الدهب 212223 مستجد 

 224 شروق هشام عبد الفتاح حسن 212224 مستجد 

 221 شرٌفه حمدى شرٌف عبدالداٌم 212221 مستجد 

 221 شهد احمد عبدالعاطً عبدالصمد الفمً 212221 مستجد 

 221 شهد صابر الصافى ابو شهاوى 212221 مستجد 

 202 شهد صالح السٌد طه أحمد 212202 مستجد 

 202 شهد صالح خمٌس رفٌك 212202 مستجد 

 200 شهد على وهٌب على حماد 212200 مستجد 

 201 شهد  دمحم  احمد  جابر 212201 مستجد 

 202 شهد محمود دمحم محمود 212202 مستجد 

 203 شهد هانً السٌد عبد الرحمن خلٌل 212203 مستجد 

 204 شهٌدة عصام دمحم سالم حلمها 212204 مستجد 

 201 شٌماء طاهر عبد المنعم عبد الهادى دمحم 212201 مستجد 

 201 شٌماء مجدى عبد السمٌع عبد هللا 212201 مستجد 

 201 ضحى خالد فوزى دمحم الشباسى 212201 مستجد 

 212 ضحى ٌوسف حسٌب حسن محمود 212212 مستجد 

 212 حمد دمحم احمد جادالربضٌاءالدٌن ا 212212 مستجد 

 210 عبدالرحمن احمد عبدالواحد رسالن 212210 مستجد 

 211 عبدالرحمن اسامة مصطفى بحر اسماعٌل 212211 مستجد 

 212 عبدالرحمن اسماعٌل دمحم احمد اسماعٌل 212212 مستجد 

 213 عبدالرحمن على صدلى على ادم 212213 مستجد 

 214 صطفى حموده عبدالرحمنعبدالرحمن م 212214 مستجد 

 211 عبد هللا احمد السٌد حسن 212211 مستجد 

 211 عبد هللا عمرو سعٌد عبد الحمٌد ابو طالب 212211 مستجد 

 211 عالء على جمعه على مصطفى 212211 مستجد 

 222 على طارق مصطفى كامل ابراهٌم 212222 مستجد 

 222 رسمىعلٌاء ماجد محمود خمٌس الب 212222 مستجد 

 220 عمر صابر السٌد أحمد مسعود 212220 مستجد 

 221 عمر عبد الحمٌد صالح عبد الحمٌد صبرى 212221 مستجد 

 222 عمرو على جابر على حسن 212222 مستجد 

 223 عمرو ممتاز نصر ابراهٌم الدٌب 212223 مستجد 

 224 عمرو ممدوح السٌد محمود الزناتى 212224 مستجد 

 221 فارس دمحم عبد هللا دمحم عباس 212221 مستجد 
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 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 221 فاطمةالزهراء احمد ابراهٌم حسٌن دمحم 212221 مستجد 

 221 فاطمه الزهراء حزٌفه عبدالخٌر عبدالسٌد دمحم 212221 مستجد 

 232 فاطمه الزهراء مجدى دمحم عبدالرحٌم دمحم 212232 مستجد 

 232 لزهٌرىفاطمه عبده عبدالغنى دمحم ا 212232 مستجد 

 230 فرح طارق صبرى السٌد اسماعٌل 212230 مستجد 

 231 فرح عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن السٌد 212231 مستجد 

 232 فرح عصام نبوى حسن ٌوسف 212232 مستجد 

 233 فرح علً عمر عمر دمحم 212233 مستجد 

 234 فرح دمحم أحمد فتحً عبد الفتاح دمحم 212234 مستجد 

 231 فرح دمحم محمود ابو الحسن احمد 212231 مستجد 

 231 فرح وائل محمود دمحمعثمان 212231 مستجد 

 231 فرحه محسن عبد العظٌم عبد الحكٌم 212231 مستجد 

 242 فرٌدة بدوى عبدالونٌس عبدالممصود 212242 مستجد 

 242 كارلوس ممدوح رشاد ساوٌرس 212242 مستجد 

 240 احمد عبد المنعم دمحم شاهٌن كرٌم 212240 مستجد 

 241 كنزي تامر دمحم السٌد لاسم بكر 212241 مستجد 

 242 كٌرلس نبٌل دلشوم خلٌل 212242 مستجد 

 243 مارفل مجدى مٌالد تادرس جرجس 212243 مستجد 

 244 مازن محمود ابوالغٌط عبدالصبور دمحم 212244 مستجد 

 241 عبده عنانًماهٌنور حسن السٌد  212241 مستجد 

 241 دمحم ابراهٌم سعد دروٌش شٌمى 212241 مستجد 

 241 دمحم حسام عبد المادر مرسى ممبل 212241 مستجد 

 212 دمحم خالد دمحم حسان 212212 مستجد 

 212 دمحم محمود على ادرٌس 212212 مستجد 

 210 دمحم منصور دمحم خفاجى نصٌر 212210 مستجد 

 211 هشام فتحى امٌن السمرا دمحم 212211 مستجد 

 212 محمود سامى دمحم الشافعى عمر 212212 مستجد 

 213 محمود علً عبدالشافً عوض 212213 مستجد 

 214 محمود مفرح مرسى ابراهٌم 212214 مستجد 

 211 مختار محمود مختار عبد السالم 212211 مستجد 

 211 مرٌم اسماعٌل الحبرون طلعت حسٌن 212211 مستجد 

 211 مرٌم سامح رمضان احمد ابو على 212211 مستجد 

 212 مرٌم سامى سمعان هرمٌنا سمعان 212212 مستجد 

 212 مرٌم صالح احمد الصافً 212212 مستجد 

 210 مرٌم طارق اسماعٌل السٌد عبٌد 212210 مستجد 

 211 مرٌم عصام السٌد محمود حجاب 212211 مستجد 

 212 م ربٌع عبدالمعٌن نصرمرٌم عصا 212212 مستجد 

 213 مرٌم عالء راجح دمحم عبد الحمٌد 212213 مستجد 
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 214 مرٌم دمحم عبده سلٌمان فرج 212214 مستجد 

 211 مرٌم دمحم فهمى معناوى لاسم 212211 مستجد 

 211 مرٌم دمحم محمود الدلاق 212211 مستجد 

 211 مرٌم مصطفى عبد العلٌم دمحم ناجى 212211 مستجد 

 212 مرٌم هانً مبرون دمحم عبد الرحٌم 212212 مستجد 

 212 مصطفى سعٌد عبد الممصود العشرى احمد 212212 مستجد 

 210 ملن احمد دمحم الحسٌنً دمحم خلٌفة 212210 مستجد 

 211 منار كامل دمحم احمد الماصد 212211 مستجد 

 212 منةهللا اٌهاب السٌد ابراهٌم دمحم 212212 مستجد 

 213 منةهللا عادل عبدالعال هاشم عبدالعال 212213 مستجد 

 214 منة هللا السعٌد حنفى محمود علٌبه 212214 مستجد 

 211 منة هللا عادل ابراهٌم ٌونس 212211 مستجد 

 211 منة هللا علً دمحم حسنٌن 212211 مستجد 

 211 منة هللا دمحم عٌد حسن دمحم 212211 مستجد 

 022 منة هللا ممدوح حامد رضوان 212022 مستجد 

 022 منة هللا ٌاسٌن احمد البنا 212022 مستجد 

 020 مهرائٌل شنودة لاصد الكسان ساوٌرس 212020 مستجد 

 021 مودة دمحم فتحى عبد العزٌز الناعم 212021 مستجد 

 022 مونٌكا وجٌه نظٌر بطرس مٌخائٌل 212022 مستجد 

 023 ان حسنى عطٌه سلٌمانمونٌكا ٌون 212023 مستجد 

 024 مى ابراهٌم ٌالوت عبد اللطٌف علوانى 212024 مستجد 

 021 مً محمود حامد احمد السماحى 212021 مستجد 

 021 مٌار اشرف ابراهٌم احمد دمحم 212021 مستجد 

 021 مٌار اٌمن سٌد احمد صدٌك دٌاب 212021 مستجد 

 022 د المجٌدمٌار دمحم حسٌن كامل عب 212022 مستجد 

 022 مٌلٌنا عالء عزت شاكر بشاي 212022 مستجد 

 020 نادر مسعد دمحم فضل حسٌن 212020 مستجد 

 021 ندا ناصر دمحم حسن أدم 212021 مستجد 

 022 ندى احمد فاروق احمد عثمان 212022 مستجد 

 023 ندى حسام عبد الواحد موسى موسى 212023 مستجد 

 024 مدى عبد العلٌم محجوب عبد الرحٌمندى ح 212024 مستجد 

 021 ندى خالد امٌن حسن دمحم 212021 مستجد 

 021 ندى عادل عبد الجواد على غباشى 212021 مستجد 

 021 ندى فوزي عبدالحمٌد احمد علٌوه 212021 مستجد 

 002 ندى دمحم فتحً دمحم مسعود هندي 212002 مستجد 

 002 م ابراهٌم السمالوىندى محمود ابراهٌ 212002 مستجد 

 000 نسمه سعٌد عبد هللا عثمان ابو النور 212000 مستجد 

 001 نغم حسن ابراهٌم حسن هلش 212001 مستجد 
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 002 نوال دمحم دمحم عبد المادر السكرى 212002 مستجد 

 003 نور على السٌد على اسماعٌل 212003 مستجد 

 004 نور وائل عثمان خلٌل احمد 212004 مستجد 

 001 نور ولٌد مصطفً السٌد 212001 مستجد 

 001 نوران دمحم اباصٌرى معناوى لالا 212001 مستجد 

 001 نورهان ابراهٌم دمحم خضرى على 212001 مستجد 

 012 نورهان ممدوح فؤاد محمود خٌري 212012 مستجد 

 012 نٌرة ابراهٌم احمد ابراهٌم هلٌل 212012 مستجد 

 010 نٌرة عبد المجٌد حسن حسن السطوحى 212010 مستجد 

 011 هاجر طارق ابو بكر دمحم 212011 مستجد 

 012 هبةهللا خمٌس سالمة فرج المممر 212012 مستجد 

 013 هبه هللا مصطفى عبدالغنى رجب 212013 مستجد 

 014 هال عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد دمحم 212014 مستجد 

 011 بكرى ٌزٌد على هنا ابراهٌم 212011 مستجد 

 011 هنا جاسر عبد العزٌز عٌسى دمحم 212011 مستجد 

 011 هنا حسنى صالح عبد المعطى 212011 مستجد 

 022 هنا طارق احمد دمحم حسنٌن 212022 مستجد 

 022 هنا دمحم عبد الحمٌد السٌد االنجباوى 212022 مستجد 

 020 هنا مصطفى دمحم احمد حماده 212020 مستجد 

 021 هنا نبٌل دمحم محمود 212021 مستجد 

 022 ٌارا أٌمن ابراهٌم دمحم دمحم مطر 212022 مستجد 

 023 ٌاسمٌن منصور دمحم منصور دمحم 212023 مستجد 

 024 ٌاسمٌن هانئ عطا دمحم بدوى 212024 مستجد 

 021 ٌاسمٌنا أحمد دمحم على دٌاب 212021 مستجد 

 021 دالمنعم عرفه  دمحمٌمنى اشرف عب 212021 مستجد 

 021 ٌوستٌنا موسى مٌخائٌل وهبه موسً 212021 مستجد 

 032 ٌوسف حسام محسن اسماعٌل الفكهانً 212032 مستجد 

 032 ٌوسف خالد مصطفى السٌد شحاته 212032 مستجد 

 030 ٌوسف سعٌد خمٌس السٌد فرج 212030 مستجد 

 031 عبد الرحمنٌوسف صبرى دمحم عبد الكرٌم  212031 مستجد 

 032 ٌوسف دمحم السٌد دمحم سلٌم 212032 مستجد 

 033 ٌوسف محمود سعد دمحم الصٌاد 212033 مستجد 
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 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى : 

 

 

 

 اعالم -المسم/الشعبة :
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 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد سعٌد مبرون ابراهٌم خطاب 210222 مستجد 

 0 ى طارق فهمى ناشد تادرسانتون 210220 مستجد 

 1 اٌمان محمود نصر ابراهٌم  العطار 210221 مستجد 

 2 اٌه دمحم عبد هللا دمحم على 210222 مستجد 

 3 برٌهان زاٌد السٌد زاٌد احمد 210223 مستجد 

 4 بسملة رضا ابراهٌم احمد زٌدان 210224 مستجد 

 1 تسنٌم عبدالحكٌم عزت على الٌمنى 210221 مستجد 

 1 جهاد السٌد محمود غانم محمود 210221 مستجد 

 1 حازم دمحم ٌوسف محمود ٌوسف 210221 مستجد 

 22 رٌتا اسحاق حلمى بشاى عطٌه 210222 مستجد 

 22 رٌم احمد دمحم دمحم عبد التواب 210222 مستجد 

 20 رٌم احمد دمحم دمحم موسى 210220 مستجد 

 21 عبدهللاساندى على حسن على  210221 مستجد 

 22 شهد طارق السعدنى عبد العلٌم حسن 210222 مستجد 

 23 شهد دمحم حسن حسنٌن عبد الرحمن 210223 مستجد 

 24 شٌرٌن دمحم صابر خلف السٌد 210224 مستجد 

 21 صالح الدٌن خالد عبد الخالك ٌوسف سالم 210221 مستجد 

 21 عبد الرحمن عصام دمحم حافظ شحاته 210221 مستجد 

 21 علً الدٌن دمحم علً عبداللطٌف اسماعٌل 210221 مستجد 

 02 عمرو دمحم فؤاد عبد الحمٌد شرف الدٌن 210202 مستجد 

 02 فرح عاصم رمضان لطب 210202 مستجد 

 00 فرح دمحم فتحً عوض هللا النجار 210200 مستجد 

 01 كلٌر فاٌز فكرى معوض تاوضروس 210201 مستجد 

 02 دمحم خالد حسن علً 210202 مستجد 

 03 دمحم خالد دمحم على راغب 210203 مستجد 

 04 مروان ٌحٌى ابو ضٌف دمحم 210204 مستجد 

 01 مرٌم طارق خمٌس عبدالعزٌز عبدالواحد 210201 مستجد 

 01 مرٌم عبدالعزٌز عٌسى عبد العزٌز عٌسى 210201 مستجد 

 01 مرٌم عدلً ٌوسف حنا 210201 مستجد 

 12 مرٌم عمر على أحمد على 210212 دمستج 

 12 مرٌم فرنسٌس صبرى عوض هللا 210212 مستجد 

 10 ملن حمادة حامد عارف عطٌة هللا 210210 مستجد 

 11 مٌرنا اٌهاب حسن احمد الرشٌدى 210211 مستجد 

 



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من15 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 ندى دمحم عبدالفتاح علً شام 210212 مستجد 

 13 ود عبدالحمٌدنور محمود عبدالحمٌد محم 210213 مستجد 

 14 نور ٌاسر احمد حسٌن عبد الداٌم 210214 مستجد 

 11 نورا أحمد فؤاد زٌدان عبد السالم 210211 مستجد 

 11 نورهان ولٌد طه الشٌشٌنى 210211 مستجد 

 11 هاجر عماد الدٌن محمود السٌسً 210211 مستجد 

 22 همس اشرف دمحم دمحم ابو العال 210222 مستجد 

 22 هنا احمد السٌد دمحم ابراهٌم 210222 دمستج 

 20 هنا على ابراهٌم خلٌل 210220 مستجد 

 21 هنا دمحم على محمود احمد 210221 مستجد 

 22 ٌسرا محمود عبد العال احمد عبد ربه 210222 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من16 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :                

 

 

 

 اللغات التطبٌمٌة/ اللغات التطبٌمٌة لغة فرنسٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 انجى تامر صالح الدٌن شحاته دمحم 21222 مستجد 

 0 اٌه دمحم عباس دمحم عوض 21220 مستجد 

 1 مرسى حبٌبه احمد كمال عبد الحلٌم 21221 مستجد 

 2 دنٌا دمحم المصطفى حسٌن دمحم 21222 مستجد 

 3 رانا خالد السٌد عبد الخالك عبد السالم 21223 مستجد 

 4 روان وائل عبد المنعم دمحم احمد غالى 21224 مستجد 

 1 روٌدا حسام ابراهٌم حسن جمعه 21221 مستجد 

 1 رٌتا نبٌل ٌوسف جاب هللا حنا 21221 مستجد 

 1 زمزم صبرى عبد الحمٌد ابراهٌم ابوز امل 21221 مستجد 

 22 سارا تامر ممدوح راشد مصطفى 21222 مستجد 

 22 ساره مراد فؤاد واصف جرجس 21222 مستجد 

 20 سهٌله ابراهٌم دمحم عبد اللطٌف الرافعى 21220 مستجد 

 21 شاهى محمود احمد عبد الراضى على 21221 مستجد 

 22 بدر الدٌن غزالى بدرشهد دمحم  21222 مستجد 

 23 عنان حسنى شعبان حسن عبده 21223 مستجد 

 24 فرح شرٌف ابراهٌم رفعت  عزب السوده 21224 مستجد 

 21 فٌرٌنا نادر نجٌب باسٌلى عطٌه 21221 مستجد 

 21 كلودٌن ماجد ٌوسف فخرى ٌوسف 21221 مستجد 

 21 لمٌاء خالد احمد عبد الوهاب احمد 21221 مستجد 

 02 لٌلى تامر سعٌد جابر 21202 مستجد 

 02 مارٌا محب مكرم تادرس 21202 مستجد 

 00 مرٌم عماد الدٌن حسٌن على عثمان 21200 مستجد 

 01 منة هللا عصام عبد الفتاح على ٌالوت 21201 مستجد 

 02 منة هللا محمود عبد الستار امٌن 21202 مستجد 

 03 مٌرٌت اٌمن منتصر صادق سابا 21203 مستجد 

 04 نورهان طارق عاطف عثمان جمعه 21204 مستجد 

 01 هانٌا نبٌل عبد الوهاب عبد الفتاح على 21201 مستجد 

 01 هانٌا ٌاسر محمود محمود فؤاد 21201 مستجد 

 01 هنا دمحم حسن ابراهٌم بٌومى 21201 مستجد 

 12 هنا  دمحم  عصمت  الدرٌنً 21212 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من17 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :      

 

 

 

 اللغات التطبٌمٌة/ اللغات التطبٌمٌة لغة فرنسٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اسراء عادل نبٌل دمحم عماره 21022 مستجد 

 0 جودى دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل زهدى 21020 مستجد 

 1 عبد المنعم دمحم عطٌهحبٌبه عصام دمحم  21021 مستجد 

 2 ساره احمد سعد حسٌن جوهر 21022 مستجد 

 3 سما خالد دمحم صادق العدوى 21023 مستجد 

 4 سهٌر خالد ابراهٌم احمد الماضى 21024 مستجد 

 1 فرح بهاء الدٌن مصطفً السٌد معروف 21021 مستجد 
 

 

   

 



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
 
 

  

    

     

                

                

  

................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من18 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :     

 

 

 

اللغات التطبٌمٌة/ اللغات التطبٌمٌة  لغة عربٌة لغٌر  -المسم/الشعبة :
 الناطمٌن  بها

 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 GNEH NEHCNEHC 2 21222 مستجد 

 GNCHC GNNHC 0 21220 مستجد 

 GN XNHJNHC 1 21221 مستجد 

 NHH JHEAH 2 21222 مستجد 

 NH SNHHSNHH 3 21223 مستجد 

 ON INHHC 4 21224 مستجد 

 ONH INGE 1 21221 مستجد 

 OHC XNH EHC 1 21221 مستجد 

 75NH XNE 1  21221 مستجد 

 89NH XNE 22  21222 مستجد 

 NH INNH 22 21222 مستجد 

 NH GNN EH 20 21220 مستجد 

 NH GNOEN 21 21221 مستجد 

 EN XNHJNHC 22  21222 مستجد 

 INH NNHCIH 23 21223 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من19 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :         

 

 

 

 الصوتٌات و اللغوٌات المضائٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 لمادةاسم ا
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد دمحم عبد العزٌز عبود دمحم 24222 مستجد 

 0 اروه طارق رمضان عبد الحلٌم عالم 24220 مستجد 

 1 امل دمحم السٌد محمود 24221 مستجد 

 2 وجدى خٌله اسحك بٌشوى 24222 مستجد 

 3 حنٌن ماجد عبد المادر عبد الغنى خضر 24223 مستجد 

 4 رٌتاج اٌمن نجدى سٌد أحمد دمحم 24224 مستجد 

 1 سحر علً ابوالٌزٌد زهره 24221 مستجد 

 1 سهٌله عبد الرؤوف احمد محمود ابراهٌم 24221 مستجد 

 1 سهٌله عبد الناصر مختار عبد الرؤوف 24221 مستجد 

 22 شهد اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم 24222 مستجد 

 22 شهد عصام دمحم اسماعٌل دمحم 24222 مستجد 

 20 شهد دمحم حسام الدٌن دمحم كامل 24220 مستجد 

 21 عبد الرحمن بالل خمٌس محمود عبٌد 24221 مستجد 

 22 عبد الرحمن دمحم عبد الفتاح احمد دمحم 24222 مستجد 

 23 بد هللا اشرف عبد الفتاح عبد الحمٌدع 24223 مستجد 

 24 عبد هللا عباس عبد اللطٌف عباس 24224 مستجد 

 21 فرح سعد خلٌفة محمود احمد 24221 مستجد 

 21 كنزي اٌمن موسى احمد دمحم 24221 مستجد 

 21 مانوٌل وائل كرم موسى شنوده 24221 مستجد 

 02 مرٌم اٌهاب دمحم محمود 24202 مستجد 

 02 مرٌم عبد الرازق أمٌن حسٌن محمود 24202 تجدمس 

 00 مرٌم عبدالعزٌز ٌوسف دمحم ٌوسف 24200 مستجد 

 01 مرٌم محمود احمد محمود شمه 24201 مستجد 

 02 ملن أٌمن سامً عنانً 24202 مستجد 

 03 منه هللا احمد دمحم ٌحًٌ سلٌمان 24203 مستجد 

 04 زٌز دمحم عبد المادر شحاتهمنه هللا اسامة عبد الع 24204 مستجد 

 01 منة هللا حسام بدرالدٌن سٌد 24201 مستجد 

 01 منة هللا دمحم على دمحم عشري 24201 مستجد 

 01 مٌران دمحم سعٌد على خضر 24201 مستجد 

 12 مٌران مصطفى عبد العال احمد دمحم 24212 مستجد 

 12 نغم احمد عطٌه ابراهٌم نجم 24212 مستجد 

 10 نورهان اٌهاب دمحم عبد الغنً دمحم 24210 مستجد 

 11 هاجر شرٌف انور على حسن 24211 مستجد 
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فحة ص  33 من23 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 هدٌر محمود دمحم دمحم السٌد 24212 مستجد 

 13 هال هانئ دمحم عبد المادر نور 24213 مستجد 

 14 هنا أسامة  دمحم إسماعٌل 24214 مستجد 

 11 لبارىهند اٌهاب التابعى عبد ا 24211 مستجد 

 11 ٌاسمٌن دمحم انور السٌد حسن مصطفى 24211 مستجد 

 11 ٌاسٌن سعد دمحم سعد دمحم بسٌونى 24211 مستجد 

 22 ٌسر ٌاسر عٌسى لطب عٌسى 24222 مستجد 

 22 ٌوسف سلٌمان رمسٌس غبلاير 24222 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من21 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 ل الخرٌفالمستوي االول/ فص-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :             

 

 

 

 الصوتٌات و اللغوٌات المضائٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة ٌع الطالب تول

 2 اسراء فهمً عبد العظٌم مصطفى عبد الرحمن 24022 مستجد 

 0 خلود ولٌد احمد دمحم عامر 24020 مستجد 

 1 دمٌانه مدحت معوض برسوم مسٌحه 24021 مستجد 

 2 سلمى دمحم حمدى دمحم احمد 24022 مستجد 

 3 من سامح على دمحم احمد الدٌبعبد الرح 24023 مستجد 

 4 ملن حاتم غازى مصطفى غازى 24024 مستجد 

 1 مٌثام اٌمن طه السٌد احمد 24021 مستجد 

 1 هانٌا دمحم عبد المنعم احمد المنٌاوى 24021 مستجد 

 1 هناء عادل عبد المنعم عبد الحمٌد دمحم 24021 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من22 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :              

 

 

 

 برنامج الجٌوماتكس والدراسات المساحٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد عبدالوهاب نعٌم عبدالهادى 23222 مستجد 

 0 احمد دمحم عبد المنعم داود دمحم 23220 مستجد 

 1 احمد دمحم دمحم دمحم حسٌن 23221 مستجد 

 2 احمد محمود دمحم البرعى 23222 تجدمس 

 3 احمد هشام دمحم الصاوى 23223 مستجد 

 4 ادهم هشام احمد احمددمحم 23224 مستجد 

 1 اسالم حسن عبد هللا حسن حمد 23221 مستجد 

 1 أشتٌاء أشرف صبحى عبد العزٌز عبد الفتاح 23221 مستجد 

 1 آالء مدحت محمود دمحم الشاعر 23221 مستجد 

 22 جالل الدٌن دمحم جالل كمال 23222 مستجد 

 22 جمانه خالد سٌد  دمحمٌن 23222 مستجد 

 20 حبٌبه دمحم ابراهٌم عباس الخضرى 23220 مستجد 

 21 حسام حسن بسٌونً عٌسى 23221 مستجد 

 22 حماده اشرف حسن الشافعً عبد هللا 23222 مستجد 

 23  خالد احمد السٌد احمد لابل 23223 مستجد 

 24 خالد أسامة عبد النبى ابراهٌم عمر 23224 مستجد 

 21 خالد دمحم عبد اللطٌف دمحم سٌد احمد 23221 مستجد 

 21 ردٌنة ٌاسر رمضان عطٌه علً 23221 مستجد 

 21 رضوى احمد دمحم احمد ابراهٌم 23221 مستجد 

 02 روان محمود حامد دمحم دمحم 23202 مستجد 

 02 على حسٌن دمحم أدم داود روضة 23202 مستجد 

 00 سارة احمد فكٌه طه دمحم 23200 مستجد 

 01 ساره اشرف امام دمحم مصطفى 23201 مستجد 

 02 سعاد دمحم حافظ رمضان  زٌن الدٌن 23202 مستجد 

 03 سعد راضى سعد طاٌل 23203 مستجد 

 04 شهاب عبد العزٌز مسعود مصطفى احمد 23204 مستجد 

 01 عبد الرحمن دمحم ابراهٌم مصطفى بهجت 23201 مستجد 

 01 عبدالرحمن هانً اسماعٌل احمد 23201 مستجد 

 01 على محمود فؤاد مرسى 23201 مستجد 

 12 على ٌاسر على عبدالاله دمحم 23212 مستجد 

 12 عمر جمال حسن احمد دمحم 23212 مستجد 

 10 عمر خالد احمد فرٌد الصنفاوى 23210 مستجد 

 11 عمر صالح احمد السٌد علٌان 23211 جدمست 
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فحة ص  33 من23 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 عمر عبد العزٌز دمحم ابراهٌم منصور 23212 مستجد 

 13 عمرو احمد حسن احمد كنون 23213 مستجد 

 14 عمرو عاطف عٌد عبد الموى 23214 مستجد 

 11 فاطمه عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف عبد الفتاح 23211 مستجد 

 11 فتحً دمحم دمحم السٌد فاطمة دمحم 23211 مستجد 

 11 فهد دمحم عطٌه دمحم عطٌه دراز 23211 مستجد 

 22 فهد مهران الطٌب لبٌصى فراج 23222 مستجد 

 22 فؤاد صادق عبدالحافظ بٌومى 23222 مستجد 

 20 كرٌم اشرف احمد حسن 23220 مستجد 

 21 دمحم ابراهٌم الشرنوبى مصطفى السما 23221 مستجد 

 22 دمحم احمد علً  احمد توتو 23222 مستجد 

 23 دمحم احمد كمال احمد عفٌفى 23223 مستجد 

 24 دمحم امٌر حسن عبدالرؤف 23224 مستجد 

 21 دمحم اٌمن حسنى على على 23221 مستجد 

 21 دمحم بسام دمحم دمحم سلٌمان 23221 مستجد 

 21 دمحم سالمة احمد سالمة فرج 23221 مستجد 

 32  سمٌر دمحم احمد عٌاددمحم 23232 مستجد 

 32 دمحم شرٌف عبد الفتاح على العمري 23232 مستجد 

 30 دمحم عصام دمحم السٌد عبدالحافظ 23230 مستجد 

 31 دمحم على محمود دمحم احمد 23231 مستجد 

 32 دمحم فتح هللا تهامى دمحم عبد الرحٌم 23232 مستجد 

 33 راهٌم شاهٌندمحم دمحم عبد الفضٌل اب 23233 مستجد 

 34 دمحم مصطفى دمحم سلٌم عبد االمام 23234 مستجد 

 31 محمود مصطفى محمود احمد دمحم سلٌمان 23231 مستجد 

 31 مرٌم احمد حسن احمد دمحم 23231 مستجد 

 31 منه هللا رمضان نصر دمحم 23231 مستجد 

 42 منة هللا دمحم مرسى دمحم مرسى 23242 مستجد 

 42 مهند أحمد دمحم راشد على 23242 مستجد 

 40 مٌار اشرف شحاته عبد السالم 23240 مستجد 

 41 مٌار سعٌد جابر دمحم مجلى 23241 مستجد 

 42 مٌنا الفً حافظ فهمً حنا 23242 مستجد 

 43 نادٌن اشرف أحمد نورالدٌن دمحم الغباشى 23243 مستجد 

 44 نور الدٌن محمود حسن على حسن 23244 مستجد 

 41 هبة تامر فرج دمحم مرسى الحمزاوى 23241 مستجد 

 41 ٌارا خالد احمد غرٌب متولى دمحم 23241 مستجد 

 41 ٌوسف احمد لبٌب ابراهٌم حبٌب 23241 مستجد 

 12 ٌوسف حسن ٌوسف على موسى 23212 مستجد 
  



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
 
 

  

    

     

                

                

  

................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من24 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :            

 

 

 

 برنامج الجٌوماتكس والدراسات المساحٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد السٌد محمود حسن شمندي 23022 مستجد 

 0 احمد خالد السٌد عبد المعطى 23020 مستجد 

 1 احمد سامح احمد عطٌه حسن 23021 مستجد 

 2 د حسنٌن بدوياحمد طارق أحم 23022 مستجد 

 3 احمد دمحم عبد المنعم دمحم 23023 مستجد 

 4 احمد ولٌد أحمد دمحم محمود 23024 مستجد 

 1 اسراء ٌاسر دمحم السٌد حافظ 23021 مستجد 

 1 اسالم اٌهاب احمد ابراهٌم العلوانى 23021 مستجد 

 1 امٌر ماجد مكرم اسكندر ابراهٌم 23021 مستجد 

 22 عطٌه شحاته واصف إنجى 23022 مستجد 

 22 اٌاد عادل عبده خلف ابراهٌم 23022 مستجد 

 20 اٌمان حمدي محمود دمحم 23020 مستجد 

 21 اٌمن السٌد رمضان حسٌن نصٌر 23021 مستجد 

 22 آٌة أحمد خمٌس أحمد حسنٌن 23022 مستجد 

 23 آٌه اسامه دمحم عبد الهادى الرفاعى 23023 مستجد 

 24 سكا ناٌف نجٌب لبٌب فرحجٌ 23024 مستجد 

 21 حازم دمحم ٌوسف دمحم مبرون 23021 مستجد 

 21 دنٌا عبدهللا خلٌفة عبدهللا السٌد 23021 مستجد 

 21 رغد ابراهٌم دمحم دمحم عبد هللا 23021 مستجد 

 02 رٌم حسن سلطان المرسً 23002 مستجد 

 02 زٌاد إبراهٌم إسماعٌل أحمد دمحم حجاج 23002 مستجد 

 00 زٌاد حاتم عبد الغنً لطفً 23000 مستجد 

 01 زٌاد خمٌس دمحم لاسم  سلٌمان 23001 مستجد 

 02 سامح عبد هللا جمعه على حسن 23002 مستجد 

 03 شهد هٌثم علً السٌد احمد سلٌمان 23003 مستجد 

 04 شٌرٌن دمحم رجب دمحم جاب هللا 23004 مستجد 

 01 لسٌد عبدالمجٌد علىعبدهللا رمضان ا 23001 مستجد 

 01 على اٌمن على حسن دمحم 23001 مستجد 

 01 فارس دمحم حسن علً علً 23001 مستجد 

 12 فرح كمال دمحم عوض دمحم 23012 مستجد 

 12 كرٌم دمحم على ٌالوت السٌد الملٌجى 23012 مستجد 

 10 مارٌو مٌالد شحاته مهنى بطرس 23010 مستجد 

 11 مٌالد كمال ممار بشايمارٌو  23011 مستجد 
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فحة ص  33 من25 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 دمحم احمد خمٌس احمد حسنٌن 23012 مستجد 

 13 دمحم احمد دمحم ابرهٌم الدٌب 23013 مستجد 

 14 دمحم العارف جاد الرب ابراهٌم شحاته 23014 مستجد 

 11 دمحم جمعه دمحم دمحم عبد الوهاب 23011 مستجد 

 11 دمحم حسنى جابر دمحم ابراهٌم 23011 مستجد 

 11 دمحم خالد احمد مرسً  حسن 23011 مستجد 

 22 دمحم صبحى عبده الرفاعى المطب 23022 مستجد 

 22 دمحم عادل منجود دمحم سالم 23022 مستجد 

 20 دمحم على دمحم دمحم رٌا 23020 مستجد 

 21 دمحم مجدى دمحم خلٌل صالح 23021 مستجد 

 22 ددمحم مصطفى دمحم عبد الغنى عٌ 23022 مستجد 

 23 دمحم نصر دمحم دمحم كشن 23023 مستجد 

 24 منةهللا ٌوسف جادالرب ابوزٌد ٌوسف 23024 مستجد 

 21 مؤمن عالء دمحم موسى نور 23021 مستجد 

 21 مٌرنا اٌمن دمحم سلٌم دمحم 23021 مستجد 

 21 نوران كرم دمحم زهدى سلٌمان 23021 مستجد 

 32  سلٌمانهجره مصطفى محفوظ دمحم 23032 مستجد 

 32 ٌحٌى دمحم ابراهٌم رفاعى حسن 23032 مستجد 

 30 ٌحٌى محى الدٌن احمد عبد السالم همام 23030 مستجد 

 31 ٌمنه محمود دمحم عبد الغنً برٌمع 23031 مستجد 

 32 ٌوسف احمد محمود صالح سلٌم 23032 مستجد 

 33 ٌوسف كمال عبد الرحمن على مكى 23033 مستجد 
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فحة ص  33 من26 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :                      

 

 

 

 اللغات التطبٌمٌة/ اللغات التطبٌمٌة لغة انجلٌزي -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اروى عادل رضوان رضوان عطٌه 21222 مستجد 

 0 اسراء هانى عبد الفتاح احمد دمحم سلطان 21220 مستجد 

 1 ى عبد الحفٌظ عبد المادر باللبسمله صبر 21221 مستجد 

 2 بسمله دمحم ابو المجد دمحم احمد 21222 مستجد 

 3 بسنت عصام شولى راغب دمحم 21223 مستجد 

 4 تسنٌم عصام الدٌن دمحم شحاته 21224 مستجد 

 1 تسنٌم دمحم عبد الفضٌل محمود دمحم المراوى 21221 مستجد 

 1 ٌل الشهاوىتغرٌد ابو الٌزٌد اسماع 21221 مستجد 

 1 جٌداء عبد المعطى دمحم عبد المعطى 21221 مستجد 

 22 حبٌبه احمد السٌد احمد شركس 21222 مستجد 

 22 حبٌبه احمد شفٌك مصطفى ناصف 21222 مستجد 

 20 حبٌبة عصام الدٌن حسن حسٌن بسٌونً 21220 مستجد 

 21 حبٌبه دمحم عبد العزٌز عبد الحمٌد دمحم 21221 مستجد 

 22 حبٌبه ناصر فتحً السٌد 21222 مستجد 

 23 حبٌبه وائل حافظ حافظ الشاذلى 21223 مستجد 

 24 حنٌن كمال فتحى كمال عٌسى 21224 مستجد 

 21 دنٌا طارق صبرى محمود 21221 مستجد 

 21 رحاب اٌهاب ابراهٌم دمحم النجار 21221 مستجد 

 21 ابوالخٌر رنا هشام الدٌن عبد العزٌز دمحم 21221 مستجد 

 02 رنٌم اسامه عبد المنعم عبده مهنً 21202 مستجد 

 02 روان إبراهٌم عبد الغنى على دمحم 21202 مستجد 

 00 روان ممدوح ابوبكر مصطفى ابراهٌم 21200 مستجد 

 01 رودٌنا صالح غرٌب مرسى جاد 21201 مستجد 

 02 رودٌنه احمد مرزوق على اسماعٌل 21202 مستجد 

 03 رؤى إٌهاب طلعت طه ٌوسف 21203 دمستج 

 04 رؤى حسن حسن على ٌالوت 21204 مستجد 

 01 رٌم احمد محمود احمد شعبان 21201 مستجد 

 01 رٌم اشرف عبد العظٌم أحمد داود 21201 مستجد 

 01 سلمى سامح وجدى حسٌن حمدى 21201 مستجد 

 12 اعًسلمً محمود عبد المعطً عبد الحمٌد الرف 21212 مستجد 

 12 سلمى محمود محمود توفٌك حسن 21212 مستجد 

 10 سهٌلة محمود دمحم محمود عرفة 21210 مستجد 

 11 شهد أشرف دمحم على عاشور 21211 مستجد 
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فحة ص  33 من27 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 12 شهد ولٌد دمحم السٌد عبد العزٌز 21212 مستجد 

 13 طٌف حسن دمحم زهر الورد حسن عبد الجٌد 21213 مستجد 

 14 شه سمٌر فكرى أحمد السٌدعائ 21214 مستجد 

 11 عبد الرحمن طارق سٌد احمد حسن الخلٌفى 21211 مستجد 

 11 عبد الرحمن عالء درملً أبو الصفا عبدهللا 21211 مستجد 

 11 فرح اشرف ناجى حلمى أحمد جمعه 21211 مستجد 

 22 فرٌده سالم مرعى دمحم على 21222 مستجد 

 22 ٌم على اسماعٌل شلبًفرٌده دمحم ابراه 21222 مستجد 

 20 فٌرٌنا عا دل بدٌع حنا غبلاير 21220 مستجد 

 21 كارما هشام مصطفى حسٌن العوضً 21221 مستجد 

 22 كنزى عبد الرحمن على عبدالرحمن 21222 مستجد 

 23 كٌرلس فاٌز كامل اسكندر 21223 مستجد 

 24 لبنى اٌهاب دمحم فوزى البدٌوى 21224 مستجد 

 21 لجٌن حاتم سعٌد شلبً 21221 مستجد 

 21 لوجٌن خالد دمحم حسن دمحم 21221 مستجد 

 21 لٌنا احمد سمٌر إسماعٌل حامد اسماعٌل 21221 مستجد 

 32 دمحم نزار دمحم محمود زكى 21232 مستجد 

 32 مرٌم احمد عادل سالم شحاته 21232 مستجد 

 30 مرٌم اشرف مصطفى حسن العجمى 21230 مستجد 

 31 مرٌم جهاد احمد عبد العزٌز 21231 ستجدم 

 32 مرٌم حسن عبد الفتاح على حسن ترن 21232 مستجد 

 33 مرٌم عبد الناصر على محمود صالح 21233 مستجد 

 34 مرٌم مبرون عبدالحمٌد متولى صالح 21234 مستجد 

 31 مرٌم دمحم دمحم فاروق دمحم فرغلى 21231 مستجد 

 31 مرٌم محمود اسماعٌل محمود بسٌونى 21231 مستجد 

 31 مرٌم وائل عبد المنعم على مرسً 21231 مستجد 

 42 ملن صالح عبد هللا احمد زٌن الدٌن 21242 مستجد 

 42 منة هللا احمد فتحى دمحم السٌد 21242 مستجد 

 40 مهند دمحم فرج دمحم فرج 21240 مستجد 

 41 مرسً مً دمحم دمحم عبد الحمٌد 21241 مستجد 

 42 مٌار السٌد زكرٌا السٌد زكرٌا 21242 مستجد 

 43 مٌرنا شولى احمد ٌونس 21243 مستجد 

 44 نادٌن عصام الدٌن احمد دمحم حسن 21244 مستجد 

 41 نجوى ابراهٌم احمد دمحم حمٌده 21241 مستجد 

 41 ندى دمحم سامى حسٌن دمحم بلبع 21241 مستجد 

 41 ح عبد الحمٌد غرٌبنرمٌن صال 21241 مستجد 

 12 نورا دمحم فؤاد السٌد نوفل 21212 مستجد 

 12 نوران سمٌر على محمود على 21212 مستجد 
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فحة ص  33 من28 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 10 هاجر اسر ابراهٌم فتحى عبد الحمٌد غنٌم 21210 مستجد 

 11 هاجر  محى الدٌن ٌوسف شعت 21211 مستجد 

 12 هدى هشام متولى دمحم على نصر 21212 مستجد 

 13 هال احمد جمال دمحم دمحم متولى 21213 مستجد 

 14 هنا احمد فؤاد على دمحم البٌلى 21214 مستجد 

 11 هنا  احمد دمحم منٌب مهنا 21211 مستجد 

 11 هنا اسامه ماهر سلٌمان ٌونس 21211 مستجد 

 11 وئام احمد ٌوسف كمال الدٌن حسن 21211 مستجد 

 12 جٌب احمدٌاسمٌن اشرف نبٌل دمحم ن 21212 مستجد 
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فحة ص  33 من29 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي االول/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :           

 

 

 

 اللغات التطبٌمٌة/ اللغات التطبٌمٌة لغة انجلٌزي -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

......................................................................... 
 

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اروى حسن طه اللٌثى 21022 مستجد 

 0 امنٌة احمد عبد المنعم دمحم عبد الموجود 21020 مستجد 

 1 دمحم سعد محمود عبد الكرٌم بثٌنه 21021 مستجد 

 2 بسمله عماد الدٌن احمد السٌد عبد الممصود 21022 مستجد 

 3 جنا اشرف احمد ابراهٌم مرسً 21023 مستجد 

 4 حبٌبة دمحم عمرو دمحم السٌد المنوفً 21024 مستجد 

 1 دنٌا دمحم فؤاد نصرالدٌن شطا 21021 مستجد 

 1 ف احمدرحمه احمد عبد اللطٌ 21021 مستجد 

 1 فرٌده دمحم عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف 21021 مستجد 

 22 فٌروز ٌاسر نشٌط احمد البارودي 21022 مستجد 

 22 كارٌن سامً ناجً نصر 21022 مستجد 

 20 كنزى حسام دمحم عبد الرازق مسعود 21020 مستجد 

 21 لٌنة ٌاسر احمد زكى العشماوى 21021 مستجد 

 22 روه كامل سلٌم دمحم للعجىم 21022 مستجد 

 23 مرٌم اشرف سعٌد عبد الحفٌظ سٌد أحمد 21023 مستجد 

 24 ملن تامر عبد الفتاح دمحم حلمً ابو حسٌن 21024 مستجد 

 21 ندى احمد ابوالحمد زاٌد احمد 21021 مستجد 
 

 

   

 



     
   

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

................................................... 
 

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  33 من33 
 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب ـات ن لـــوـم عــ مــ ـة ال ــــ  االداري
 

 31/31/2322تاريخ الطباعة 
 

 


