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

 

 
 

 اعالم -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 سةطبٌعة الدرا
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 ابراهٌم اكرم السٌد دمحم جعفر 002222 مستجد 

 0 احمد دمحم ابراهٌم عبد الواحد 002220 مستجد 

 0 احمد دمحم خمٌس عبد المنعم عبد الغنى 002220 مستجد 

 2 لاسامه ٌاسر دمحم الجما 002222 مستجد 

 2 اسراء جابر دمحم السٌد عبد المجٌد 002222 مستجد 

 2 اسماء دمحم حسن مهدى دمحم 002222 مستجد 

 2 اسماء دمحم عبادة دمحم عبادة 002222 مستجد 

 2 اسماء محمود السٌد عبدهللا دمحم 002222 مستجد 

 2 االء ابراهٌم اسماعٌل محمود محمود 002222 مستجد 

 22 ء اشرف رماان السٌد عطٌهاال 002222 مستجد 

 22 آالء حسام ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم 002222 مستجد 

 20 االء دمحم جابر دمحم احمد 002220 مستجد 

 20 االء محمود عبد الفتاح ابوعجٌلة 002220 مستجد 

 22 أمل فوزى لطب دٌاب عبد المجٌد دٌاب 002222 مستجد 

 22 عرب معروف امنٌه خالد ابو 002222 مستجد 

 22 اٌات خالد دمحم دمحم التهامً 002222 مستجد 

 22 اٌناس دمحم عبد الحمٌد دمحم على 002222 مستجد 

 22 اٌه شرٌف عبد الرحمن احمد حرزاوى 002222 مستجد 

 22 اٌه دمحم محمود دمحم شحاته 002222 مستجد 

 02 بٌتر مكرم للته شرموخ 002202 مستجد 

 02 بٌشوى اٌهاب لبٌب فهٌم منصور 002202 مستجد 

 00 تمً السٌد فهمً حمد هللا محمود 002200 مستجد 

 00 تمى دمحم محمود احمد ٌونس 002200 مستجد 

 02 جهاد ابراهٌم ابراهٌم احمد شعالن 002202 مستجد 

 02 جهاد حسام سٌد احمد دمحم السٌد 002202 مستجد 

 02 جهاد دمحم خمٌس جابر 002202 مستجد 

 02 جودى عصام مصطفى احمد غنٌم 002202 مستجد 

 02 جوسى حلمى ولٌم مٌخائٌل عوض 002202 مستجد 

 02 حبٌبه السٌد رجب السٌد دمحم 002202 مستجد 

 02 حبٌبة طارق عبدة خلٌل دمحم عبد الهادى 002202 مستجد 

 02 حبٌبه دمحم صالح احمد حبٌب 002202 مستجد 

 00 عاطف علً عطٌة شحاتةحنان  002200 مستجد 

 00 حنٌن محمود دمحم دمحم شبانه 002200 مستجد 

 02 حورٌه دمحم عبد الفتاح حسن عٌسى 002202 مستجد 
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 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 خدٌجة وحٌد دمحم مصطفى 002202 مستجد 

 02 خلود عزب عبد الحمٌد عزب حطب 002202 مستجد 

 02 دٌما محمود رحٌل عطٌة 002202 مستجد 

 02 دٌمة دمحم حسٌن ابراهٌم الدمنهورى 002202 مستجد 

 02 دٌنا خمٌس السٌد ابراهٌم عبده 002202 مستجد 

 22 دٌنا رشاد ابو الحمد عبد الرحمن 002222 مستجد 

 22 رحمه حسٌن محروس عبد الرحٌم دمحم 002222 مستجد 

 20 رحمه مجدى فكرى دمحم ابراهٌم 002220 مستجد 

 20 صغٌر عسرانراوى خالد ال 002220 مستجد 

 22 رنا عبود حسٌن خلٌفه 002222 مستجد 

 22 رنا ٌونس عمر ٌونس 002222 مستجد 

 22 رندا اشرف جالل ابراهٌم جمعه 002222 مستجد 

 22 روان احمد لبٌب اسماعٌل السٌد 002222 مستجد 

 22 روان احمد محروس عبد الحلٌم حامد 002222 مستجد 

 22 مصطفى عبدالرازق أٌوبروان احمد  002222 مستجد 

 22 روان احمد موسى مهدى 002222 مستجد 

 22 روان اسامة دمحم عوٌس دمحم 002222 مستجد 

 20 روان حسن ابراهٌم حسن مرسى 002220 مستجد 

 20 روان خالد السٌد حسٌن احمد 002220 مستجد 

 22 روان عصام عبد الغفار عبد الاله محمود 002222 مستجد 

 22 روان كامل حسن اسماعٌل بشتو 002222 مستجد 

 22 روان دمحم احمد عبد الكرٌم ابراهٌم 002222 مستجد 

 22 رواه خالد عبد الناصر عبد الرحمن عتمان 002222 مستجد 

 22 رٌم ابراهٌم سٌد دمحم حماد 002222 مستجد 

 22 رٌم حازم علً ابراهٌم جابر 002222 مستجد 

 22 دل فتحى عوض هللازٌاد عا 002222 مستجد 

 22 ساره سعٌد حسن على ابراهٌم 002222 مستجد 

 20 ساندي عثمان سعد حسٌن غانم 002220 مستجد 

 20 سحر مجدى خمٌس عبد هللا بخٌت 002220 مستجد 

 22 سلمى العٌسوى عبد الحمٌد السٌد دمحم 002222 مستجد 

 22 سلمى حسن احمد عفٌفى ابو دٌب 002222 مستجد 

 22 سلمى حسن اسماعٌل حسن السٌد 002222 ستجدم 

 22 سلمً فوزي مصطفً دمحم الطرامبجى 002222 مستجد 

 22 سما احمد دمحم الحسٌنى دمحم خلٌفه 002222 مستجد 

 22 سهٌله عبدالحمٌد رجب دمحم احمد 002222 مستجد 

 22 سٌف الدٌن على دمحم بهى الدٌن على 002222 مستجد 

 22 شاهنده دمحم ابراهٌم الدسولى احمد 002222 مستجد 

 20 شروق الحسٌن محروس دمحم حسن سلٌمان 002220 مستجد 
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 20 شروق سعٌد حسٌن سلٌمان دمحم 002220 مستجد 

 22 شروق عادل علً دمحم زعبل 002222 مستجد 

 22 شرٌهان اٌمن محمود حسن جابر 002222 مستجد 

 22 ملٌس شهاب سمٌر منصور منصور 002222 مستجد 

 22 شهد احمد دمحم ابو الحسن عبٌد 002222 مستجد 

 22 شهد اسامه احمد عبد الهادى ابراهٌم 002222 مستجد 

 22 شهد طاهر على توفٌك السٌد 002222 مستجد 

 22 شهد عبد الفتاح احمد دمحم عبد الحلٌم 002222 مستجد 

 22 شٌرٌن دمحم جهاد احمد ماهر الزفتاوى 002222 مستجد 

 20 شٌرٌن دمحم كامل دمحم احمد 002220 مستجد 

 20 شٌماء احمد مصطفى دمحم زٌتون 002220 مستجد 

 22 صابرٌن مصطفى حسان جبل ابراهٌم 002222 مستجد 

 22 احى اسماعٌل مرزوق دمحم السٌد 002222 مستجد 

 22 عبد الرحمن جمعة دمحم عبدربه دمحم 002222 مستجد 

 22 الرحمن شرٌف مراجع عبد المادر عبد 002222 مستجد 

 22 عبد الرحمن عمرو سعٌد عبد الحمٌد ابو طالب 002222 مستجد 

 22 عبد الرحمن دمحم عبد النبى على 002222 مستجد 

 22 عبد الرحمن دمحم محمود رماان 002222 مستجد 

 22 على اسامه على كامل ابوالعماٌم 002222 مستجد 

 20 راهٌم عمرو عبد الحمٌد عمروعمرو اب 002220 مستجد 

 20 عهد خالد احمد عرفان على 002220 مستجد 

 22 غادة اٌمن عبدالعلٌم عبدالوهاب سالمه 002222 مستجد 

 22 فارس هشام حسن راا حامد عبد النبً 002222 مستجد 

 22 فاطمه السٌد دمحم حسنٌن ابو العالء 002222 مستجد 

 22 اطف سلٌمانفاطمة حسٌن ع 002222 مستجد 

 22 فاطمة هشام دمحم حسن راشد 002222 مستجد 

 22 فرح سعد عبد المولً سعد عبد الرازق 002222 مستجد 

 222 فرح عبد العال رماان دمحم النجدي 002222 مستجد 

 222 فرح عصام عبد الوهاب دمحم عبدالحلٌم 002222 مستجد 

 220 الفرح دمحم السٌد احمد أبو الع 002220 مستجد 

 220 فرحه احمد محمود فراج عٌد 002220 مستجد 

 222 فرٌده احمد دمحم احمد دمحم ابراهٌم 002222 مستجد 

 222 فلوباتٌر اٌمن عزمً كامل جرس 002222 مستجد 

 222 فوزٌة حماده حسن توفٌك حسن 002222 مستجد 

 222 لمر بدر دمحم دمحم عبد الرحمن 002222 مستجد 

 222 لمر عادل عبد الحكٌم عبد الفتاح عبد الحلٌم 002222 مستجد 

 222 كارولٌن جمال نصر سلٌمان صلٌب 002222 مستجد 

 222 كرمه عدنان عادل زكى دمحم الجندى 002222 مستجد 
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 222 كٌرلس مٌخائٌل جرجس ناشد بانوب 002222 مستجد 

 220 الرٌن دمحم ناظم دمحم ابراهٌم المنعنع 002220 مستجد 

 220 لوجٌن مجدى محمود احمد محمود 002220 مستجد 

 222 ماسه احمد جابر دمحم صالح 002222 مستجد 

 222 ماٌا احمد زكى محمود سٌد احمد 002222 مستجد 

 222 دمحم احمد دمحم على ابو زٌد 002222 مستجد 

 222 دمحم السٌد حسن ابو زاٌده الدستاوى 002222 مستجد 

 222 حمدى سعد محمود علىدمحم  002222 مستجد 

 222 دمحم صابر محمود دمحم عبد المنعم 002222 مستجد 

 202 دمحم صالح مصطفى عزب سلٌمان 002202 مستجد 

 202 محمود اشرف عبدالهادى دمحم 002202 مستجد 

 200 محمود عبد الظاهر عبد هللا نصٌر 002200 مستجد 

 200 صطفىمرفت مٌهاد السٌد ابراهٌم م 002200 مستجد 

 202 مروان سعٌد عفٌفً دمحم عفٌفى 002202 مستجد 

 202 مروان دمحم صفوت رٌحان مرسال 002202 مستجد 

 202 مرٌم ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم غنٌم 002202 مستجد 

 202 مرٌم ابراهٌم دمحم محمود دمحم خلٌل 002202 مستجد 

 202 مرٌم احمد السٌد اسماعٌل دمحم 002202 مستجد 

 202 مرٌم احمد مصطفى كمال عابدٌن 002202 مستجد 

 202 مرٌم السٌد عبدالغنى عصفور مصطفى 002202 مستجد 

 202 مرٌم حسٌن السٌد دمحم 002202 مستجد 

 200 مرٌم شرٌف احمد محمود سعد 002200 مستجد 

 200 مرٌم عبدالمجٌد على عبدالمجٌد عبدالمولى 002200 مستجد 

 202 مرٌم فتحً شرٌف ابراهٌم الشربٌنى 002202 مستجد 

 202 مرٌم دمحم عبدالصادق االمٌن محمود 002202 مستجد 

 202 مرٌم دمحم غرٌب محمود 002202 مستجد 

 202 مرٌم محمود عبد هللا محمود دمحم 002202 مستجد 

 202 مرٌم منصور عبدالممصود عوض صمر 002202 مستجد 

 202  احمد خلٌلمرٌم ناصر دمحم 002202 مستجد 

 222 مرٌم نزٌه فاٌز نخله حنا 002222 مستجد 

 222 مرٌم ٌاسر احمد دمحم نجم 002222 مستجد 

 220 مصطفً اشرف السٌد محمود اسماعٌل 002220 مستجد 

 220 معتز ابراهٌم عباده مرسى دمحم 002220 مستجد 

 222 معتز السٌد دمحم عوض داود 002222 مستجد 

 222 ملن ابراهٌم عبد العال دمحم حسوبه 002222 مستجد 

 222 ملن دمحم ابراهٌم دمحم على الشال 002222 مستجد 

 222 منار مؤمن طارق احمد العبد 002222 مستجد 

 222 منال بهاء عبدالحمٌد عبدالوكٌل 002222 مستجد 
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 222 منه هللا ابراهٌم شهاوى خلٌل شهاوى 002222 مستجد 

 222 نة هللا حسن نزهى ادمم 002222 مستجد 

 222 منه هللا صالح احمد عبدهللا محمود 002222 مستجد 

 220 منه هللا مجدي فتحى سلٌم عبدالمنعم 002220 مستجد 

 220 منه هللا ٌاسر حسٌنى احمد الصمار 002220 مستجد 

 222 منة هللا ٌوسف حسن ٌوسف ابوطالب 002222 مستجد 

 222 الح حسن عبد الحلٌممنة حلمً ص 002222 مستجد 

 222 منى احمد دمحم ابراهٌم المرادنً 002222 مستجد 

 222 مهٌتاب شرٌف حسن احمد شرف 002222 مستجد 

 222 مؤمن راا دمحم عبد العزٌز 002222 مستجد 

 222 مؤمن سعٌد ثابت احمد بخٌت 002222 مستجد 

 222 مً دمحم بشر دمحم سعفان 002222 مستجد 

 222 مى مختار محمود دمحم ابو العدل 002222 مستجد 

 220 مً هشام عبد العزٌز سٌد احمد 002220 مستجد 

 220 مٌاده دمحم عبد هللا عمر سلٌمان 002220 مستجد 

 222 مٌرنا مصطفى دمحم محمود دمحم محمود 002222 مستجد 

 222 نادٌن حاتم نبٌه السٌد مصطفى 002222 مستجد 

 222 ن عالء الدٌن احمد محمود السٌدنادٌ 002222 مستجد 

 222 نادٌن مصطفى صبحى محمود حسٌن 002222 مستجد 

 222 نادٌه احمد دمحم عبدالاله السٌد 002222 مستجد 

 222 نانسى احمد دمحم ابراهٌم حسن 002222 مستجد 

 222 نانسى عبدالواحد دمحم احمد عمر 002222 مستجد 

 222  علً سالم بدرنانسً دمحم دمحم 002222 مستجد 

 220 ندي اشرف دمحم دمحم ابراهٌم 002220 مستجد 

 220 ندى صابر زٌن العابدٌن متولى احمد 002220 مستجد 

 222 ندى على احمد عبد الكرٌم دمحم 002222 مستجد 

 222 ندى فرج عبدالفتاح احمد الجوهري 002222 مستجد 

 222 رااىندى دمحم جابر توفٌك عبد ال 002222 مستجد 

 222 ندى دمحم فتحى دمحم امٌن سعٌد 002222 مستجد 

 222 ندى مصطفى عبد العزٌز احمد على 002222 مستجد 

 222 نسٌبه اٌمن احمد ابراهٌم خلٌل 002222 مستجد 

 222 نعمة ابراهٌم دمحم عبد اللطٌف ابو دعبس 002222 مستجد 

 222 احمد نعمه اسماعٌل احمد فؤاد اسماعٌل 002222 مستجد 

 220 نغم مجدى عبد الحمٌد عبد الممصود بكر 002220 مستجد 

 220 نغم دمحم ابراهٌم عوض عٌسى 002220 مستجد 

 222 نغم هشام عبد المجٌد خلٌل اللمانى 002222 مستجد 

 222 نهال احمد سعٌد عبد العزٌز صمر 002222 مستجد 

 222 نهله لطفى سالم السٌد 002222 مستجد 



     
   

 

 

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من6 
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 222 نور محروس صبحى احمد رماان 002222 جدمست 

 222 نورسٌن ابراهٌم دمحم عبده سلٌمان 002222 مستجد 

 222 نورهان هشام احمد دمحم سمن 002222 مستجد 

 222 نٌرمٌن دمحم الدكروري دمحم دمحم سلٌمان 002222 مستجد 

 222 نٌرة ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 002222 مستجد 

 220 ر حسٌن السٌد دمحمهاج 002220 مستجد 

 220 هاجر عبده ابراهٌم عبده محمود 002220 مستجد 

 222 هاٌدى مجدى عبد السالم عبد الحمٌد الجمال 002222 مستجد 

 222 هبة هللا ٌاسر احمد عبد الصبور 002222 مستجد 

 222 هدٌر خالد عبد المبدى دمحم السٌد 002222 مستجد 

 222 دى السٌد خلٌل كونههدٌر دمحم مج 002222 مستجد 

 222 هنا مصطفى احمد عبد السالم حشٌش 002222 مستجد 

 222 هنا هشام احمد السٌد طلبه 002222 مستجد 

 022 هناء حسام احمد على محجوب 002022 مستجد 

 022 وئام هانى صبرى دمحم رٌشة 002022 مستجد 

 020 وعد عصام مصطفى شعبان مصطفى 002020 مستجد 

 020 ٌارا السٌد عبد الخالك دمحم 002020 جدمست 

 022 ٌاسمٌن احمد زكى مهٌنه 002022 مستجد 

 022 ٌاسمٌن سامى دمحم خار 002022 مستجد 

 022 ٌاسمٌن مصطفى فهمى عبد الرحمن عثمان 002022 مستجد 

 022 ٌاسمٌن ممدوح احمد احمد محمود 002022 مستجد 

 022  اسماعٌلٌحٌى صالح ٌحٌى دمحم 002022 مستجد 

 022 ٌمنً صدلً دمحم نصر 002022 مستجد 

 022 ٌوسف دمحم فاروق توفٌك دمحم 002022 مستجد 
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فحة ص  52 من7 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

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

 

 
 

 اللغة االنجلٌزٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 أروى أشرف دمحم احمد سٌف 00222 مستجد 

 0 امل وجٌه دمحم ابراهٌم دمحم 00220 مستجد 

 0 اٌه دمحم تمام ابراهٌم تمام 00220 مستجد 

 2 بتول اٌهاب السٌد دمحم  00222 مستجد 

 2 بثٌنه ٌاسر ٌسري دمحم ابراهٌم 00222 جدمست 

 2 بسمله محسن أحمد دمحم بٌومى 00222 مستجد 

 2 ترنٌم دمحم احمد مصطفً 00222 مستجد 

 2 جنا والء عاٌدى البسطوٌسى علً 00222 مستجد 

 2 جنى  سامً دمحم الدهراوي 00222 مستجد 

 22 حبٌبه خالد مصطفى دمحم ابو شبانه 00222 مستجد 

 22 حبٌبه عمرو على عبد العزٌز على سعٌد 00222 مستجد 

 20 دانه احمد عبد الحلٌم عٌسى 00220 مستجد 

 20 دنٌا تامر زكرٌا احمد دمحم شتٌوى 00220 مستجد 

 22 رانٌا عصام عبد المنعم عٌد غنٌم 00222 مستجد 

 22 رنا حلمى دمحم ابراهٌم  00222 مستجد 

 22 س مسعود مطراويرنا سعد ٌون 00222 مستجد 

 22 روٌدة عبد الحلٌم محمود عبد الحلٌم سٌد احمد 00222 مستجد 

 22 زٌنب حسن جابر حسن على  00222 مستجد 

 22 ساره سامى حسن احمد العادلى 00222 مستجد 

 02 سلمً احمد عبدالغنً محمود فرج 00202 مستجد 

 02 سلمى محمود حسن محمود علً 00202 مستجد 

 00 شدو ٌاسر دمحم عبد الرحمن حماٌه 00200 دمستج 

 00 عالٌا دمحم على دمحم رماان 00200 مستجد 

 02 علً عبد الغنً دمحم عبد الغنً الخواجه 00202 مستجد 

 02 ماٌكل سمٌر نصٌف العبد جندى 00202 مستجد 

 02 دمحم  حسام الدٌن  عرالى  دمحم نصار 00202 مستجد 

 02 دمحم ٌحٌى دمحم الزغبى عبدالخالك البسٌونى 00202 مستجد 

 02 مرٌم صالح الدٌن دمحم عادل ابراهٌم السٌد البواب 00202 مستجد 

 02 مرٌم دمحم بدر سلٌمان خلف 00202 مستجد 

 02 مرٌم مصطفى مبرون عبد المجٌد غنٌم 00202 مستجد 

 02 ملن مروان مصطفى دمحم  رفعت 00202 مستجد 

 00 منه هللا دمحم كمال حسن دمحم خار 00200 مستجد 

 00 مى مجدى عبدالممصود عبدالممصود ابوزٌد 00200 مستجد 
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فحة ص  52 من8 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 نادٌن دمحم عمر دمحم حسن 00202 مستجد 

 02 نادٌن محمود دمحم محمود ابراهٌم 00202 مستجد 

 02 نانسى كامل نسٌم كامل  00202 مستجد 

 02 جالل ندى  نادر حسن عبدالرحمن 00202 مستجد 

 02 نورا عاصم مصطفى احمد اسماعٌل 00202 مستجد 

 02 نوران أحمد حسن محمود الحارى 00202 مستجد 

 22 نورٌن عالء السٌد عبد الحمٌد مرسى 00222 مستجد 

 22 هاٌدى فوزان محمود فتٌحه لره 00222 مستجد 

 20 هدى خلف احمد عبدالسمٌع 00220 مستجد 

 20 مصطفى حسن حسٌن ٌاسمٌن  00220 مستجد 

 22 ٌوسف دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم رسالن 00222 مستجد 

 22 ٌوسف وائل رجب موسى 00222 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
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  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من9 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي الثانً/ 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 اسماء اٌهاب احمد احمد ٌوسف 02222 مستجد 

 0 امالى شرٌف دمحم ابراهٌم احمد سالمه 02220 مستجد 

 0 بوتامٌنا مدحت فاروق حلٌم  انٌس 02220 مستجد 

 2 جولى سعٌد صبحى عبده جوهر 02222 مستجد 

 2 جوي صبحً خله حبشً حنا 02222 مستجد 

 2 چٌنً اٌهاب شكري محروس 02222 مستجد 

 2 حال خالد دمحم ٌس علً النجار 02222 مستجد 

 2 دارٌن أٌمن دمحم الحسٌن نور الدٌن الٌمانى 02222 مستجد 

 2 رباب احمد ابراهٌم البنا 02222 مستجد 

 22 رماج عالء خار دمحم 02222 مستجد 

 22 روزان ماهر فوزى حنا 02222 مستجد 

 20 رٌم ولٌد دمحم ابراهٌم ابوالعنٌن 02220 مستجد 

 20 سلمى دمحم السٌد زكى عثمان 02220 مستجد 

 22 سما سامر جابر السٌد عبدالحمٌد 02222 مستجد 

 22 شادن دمحم عصام رٌاض الصاوى 02222 مستجد 

 22 احى جمال الدٌن عبد المنعم موسى عبده 02222 مستجد 

 22 فٌرٌنا جورج صبحى وهبه روفائٌل 02222 مستجد 

 22 كالرا جورج عبد الشهٌد جندى عبد الشهٌد 02222 مستجد 

 22 مارٌا مجدى فؤاد ٌوسف ابراهٌم 02222 مستجد 

 02 مارٌا ٌونان عرٌان لرٌالص جرجس 02202 مستجد 

 02 مارٌان جورج رزق جرٌس عبدالمسٌح 02202 دمستج 

 00 مارٌهام مجدي لبٌب جبره 02200 مستجد 

 00 مرٌم مٌشٌل عبده جرجس بطرس 02200 مستجد 

 02 مرٌم ولٌد مصطفى عبد الحلٌم المهدى 02202 مستجد 

 02 ملن ابراهٌم احمد فوزى ابراهٌم هندى 02202 مستجد 

 02 زهران ملن سامر محمود 02202 مستجد 

 02 ملن طلعت عبد الرزاق دمحم سعودى 02202 مستجد 

 02 منه هللا حسن دمحم على دمحم 02202 مستجد 

 02 منى ابو بكر صدٌمى  عثمان 02202 مستجد 

 02 موندا إبراهٌم حسن دمحم نصر 02202 مستجد 

 02 مٌار دمحم عبد المنعم دمحم عبد المنعم 02202 مستجد 

 00 نادٌن نادر احمد حسن لطفى 02200 مستجد 

 00 نجوى ناشد نبٌل شفٌك اسكندر 02200 مستجد 
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فحة ص  52 من13 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 ندى سعد حسن دمحم عامر 02202 مستجد 

 02 نرفانا عبد الجواد موسى عبد الجواد 02202 مستجد 

 02 نورهان عصام احمد رٌحان فرج 02202 مستجد 

 02 نورٌن حسن عبد الحمٌد حسن على 02202 مستجد 

 02 هاجر مروان دمحم حسنى عباس الفحام 02202 تجدمس 

 02 هاٌدى حسن على حسن على 02202 مستجد 

 22 هدٌر دمحم حسٌن دمحم خلٌل شبٌرو 02222 مستجد 

 22 هنا احمد سعٌد مصطفى 02222 مستجد 

 20 هنا رجب رماان ٌوسف 02220 مستجد 

 20 هنا دمحم احمد سلٌمان ٌالوت 02220 مستجد 
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فحة ص  52 من11 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي الثانً/ 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 فرح دمحم عبد ربه شحاته جبر 02022 مستجد 

 0 فرحة الحسٌن دمحم عبد العال 02020 مستجد 

 0 كرٌم دمحم نبٌل نصر الدٌن دمحم على 02020 مستجد 

 2 نوال طارق سعٌد عبد العزٌز 02022 مستجد 

 2 ٌوسف عبد الحمٌد مصطفى سلٌمان 02022 مستجد 
 

 

   

 



     
   

 

 

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من15 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

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

 

 
 

 برنامج الجٌوماتكس والدراسات المساحٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 المادةاسم 
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود على 02222 مستجد 

 0 احمد ابراهٌم عبد العزٌز سلٌمان 02220 مستجد 

 0 احمد اشرف فوزى عبدالرازق عبدالحمٌد 02220 مستجد 

 2 احمد جابر ابراهٌم دمحم سالم 02222 تجدمس 

 2 احمد خمٌس ابراهٌم شحاته عثمان 02222 مستجد 

 2 احمد رشدى ابراهٌم حسونه 02222 مستجد 

 2 احمد سمٌر فاوي دمحم احمد 02222 مستجد 

 2 احمد طارق دمحم دمحم السماحى 02222 مستجد 

 2 احمد عاطف رجب دمحم زٌدان 02222 مستجد 

 22 احمد لطفى مبارن على 02222 تجدمس 

 22 احمد نبٌل عبد الحلٌم حسن كامل 02222 مستجد 

 20 احمد هانى ٌوسف على عبدهللا 02220 مستجد 

 20 احمد ٌسرى عبد المنعم دمحم لاسم 02220 مستجد 

 22 ادهم وجٌه على مصطفى حسن 02222 مستجد 

 22 داسامه دمحم دمحم االمٌن ابو زٌ 02222 مستجد 

 22 إسالم راوان صالح راوان هاشم 02222 مستجد 

 22 اسالم دمحم دمحم اسماعٌل مصطفى 02222 مستجد 

 22 امل محب نور دمحم عبد البالى 02222 مستجد 

 22 اٌناس حمدى طه احمد بخٌت 02222 مستجد 

 02 بسام بسٌونى عالم بسٌونى 02202 مستجد 

 02 ٌحه بسخرونبٌشوى رؤوف جرجس مس 02202 مستجد 

 00 جمعة  اسامة  جمعة  إبراهٌم أحمد 02200 مستجد 

 00 جنة دمحم عبد الرحمن الكنانى 02200 مستجد 

 02 حبٌبه احمد ابراهٌم دمحم تركى 02202 مستجد 

 02 حبٌبه دمحم دمحم دمحماسماعٌل 02202 مستجد 

 02 حسام دمحم غازى محمود ابو لٌله 02202 مستجد 

 02 حسٌن دمحم طاٌل احمد طاٌل 02202 مستجد 

 02 حمزه حسٌن دمحم حسٌن فرج 02202 مستجد 

 02 خلود اشرف شعبان نصر هالل 02202 مستجد 

 02 دالٌا نادر دمحم رشاد 02202 مستجد 

 02 رلٌه ٌاسر عبد الحلٌم دمحم غزالى 02202 مستجد 

 00 رنا عماد الدٌن غازى السٌد 02200 مستجد 

 00 روان مصطفى محمود عبد الحفٌظ العرجاوى 02200 مستجد 
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فحة ص  52 من10 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 زٌاد ادرٌس سٌد مرغنى 02202 مستجد 

 02 زٌاد خالد جاد ابراهٌم 02202 مستجد 

 02 زٌاد طارق احمد حسنٌن بدوى 02202 مستجد 

 02 زٌاد دمحم مسعود عثمان 02202 مستجد 

 02 زٌاد وئام ممدوح السٌد على الشناوي 02202 مستجد 

 02 سعد دمحم سعد سٌد احمد عٌاد 02202 ستجدم 

 22 شرٌف أحمد دمحم صفوت أحمد السٌد 02222 مستجد 

 22 شهاب ابراهٌم احمد ابراهٌم عفٌفى 02222 مستجد 

 20 صالح السٌد احمد على دمحم 02220 مستجد 

 20 احى دمحم  احمد  دمحم اسماعٌل 02220 مستجد 

 22 بدالحمٌد نافععبدالحمٌد هشام ع 02222 مستجد 

 22 عبد الرحمن احمد حسن عبد اللطٌف 02222 مستجد 

 22 عبد الرحمن خالد السٌد دمحم سمن 02222 مستجد 

 22 عبد الرحمن عادل مصطفى دمحم مصطفى خلٌل 02222 مستجد 

 22 عبد الرحمن دمحم مسعد السٌد سلٌمان 02222 مستجد 

 22 عبدالجواد ابراهٌم منسىعبدالغنى عاطف عبدالغنى  02222 مستجد 

 22 عمر خمٌس عبدالمنعم بسٌونً دمحم 02222 مستجد 

 22 عمر رجب شعبان سعٌد رجب 02222 مستجد 

 20 عمرو اسالم عبد الغنى محمود ابو سالمه 02220 مستجد 

 20 كرٌم اشرف علً لطفً علً انٌس 02220 مستجد 

 22 كٌرلس ناصر كامل مرجان شنوده 02222 مستجد 

 22 دمحم احمد عٌد دمحم محمود 02222 مستجد 

 22 دمحم أحمد دمحم رزق مرسى 02222 مستجد 

 22 دمحم احمد دمحم عبده عثمان 02222 مستجد 

 22 دمحم حسن على عبد الممصود الصٌفى 02222 مستجد 

 22 دمحم حسن محمود على الجداوى 02222 مستجد 

 22 للطٌف فرجدمحم حمدى السٌد عبد ا 02222 مستجد 

 22 دمحم خالد سٌد بدوي علً 02222 مستجد 

 20 دمحم عبدالسالم عبدالفتاح شحاته ٌونس 02220 مستجد 

 20 دمحم عبدربه فتحى دمحم عبدالموجود 02220 مستجد 

 22 دمحم محسن السٌد السٌد دمحم ابو العٌنٌن 02222 مستجد 

 22 دمحم مختار دمحم مصطفى مرعً 02222 مستجد 

 22 محمود دمحم محمود منصور احمد 02222 مستجد 

 22 مروان دمحم عبدالفتاح احمد خاٌر 02222 مستجد 

 22 مروة محمود دمحم سٌد دمحم 02222 مستجد 

 22 مرٌم ابراهٌم عبد الشافى سٌد احمد على 02222 مستجد 

 22 مرٌم احمد محمود خلٌل شاهٌن 02222 مستجد 

 22 مصطفى احمد مصطفى ابراهٌم حسن 02222 مستجد 
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فحة ص  52 من14 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 20 مصطفى صبري كمال عبد العزٌز غنٌم 02220 مستجد 

 20 مصطفى مجدى ابو زٌد دمحم محسب 02220 مستجد 

 22 مصطفى هشام ٌسرى راغب خارعرفات 02222 مستجد 

 22 منةهللا السٌد دمحم عوض 02222 مستجد 

 22 ىمها فوزي علً عبد الفتاح لناو 02222 مستجد 

 22 مؤمن محمود صالح حسن 02222 مستجد 

 22 مٌادة ممدوح احمد عبد الفتاح احمد 02222 مستجد 

 22 ندى اشرف شعبان نصر هالل 02222 مستجد 

 22 نور الدٌن متولى موسى أحمد على الدٌن 02222 مستجد 

 22 نور الدٌن محمود حسٌن ابراهٌم احمد 02222 مستجد 

 20 عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد سارىهشام  02220 مستجد 

 20 ٌارا سامح محمود ابراهٌم محمود 02220 مستجد 

 22 ٌارا عصام الدٌن ابو الحسن 02222 مستجد 

 22 ٌاسمٌن دمحم على عبدالسالم صبره 02222 مستجد 

 22 ٌحٌى اشرف عبد المادر مرسى 02222 مستجد 

 22 ٌوسف مجدى على على صدله 02222 مستجد 

 22 ٌوسف ناجى احمد حلٌم السٌد 02222 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من12 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي الثانً/ 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 الصاوى جابر الصاوى 02022 مستجد 

 0 احمد خالد دمحم على دسولى 02020 مستجد 

 0 مد سمٌر دمحم عبد الرحٌم مهرانأح 02020 مستجد 

 2 احمد فرج علً عبدالصالحٌن 02022 مستجد 

 2 أحمد مصطفى طه طه ابراهٌم 02022 مستجد 

 2 احمد ناجى عبد الحمٌد حسن صبره 02022 مستجد 

 2 احمد وحٌد السٌد مزٌد علً 02022 مستجد 

 2 ادهم مصطفى عبد العال مصطفى 02022 مستجد 

 2 ادهم وائل سامى عثمان صالح 02022 مستجد 

 22 باسم احمد فؤاد اسماعٌل 02022 مستجد 

 22 حازم حسن محروس سعد عبد الخالك 02022 مستجد 

 20 حبٌبه لاسم علً دمحم لاسم 02020 مستجد 

 20 رتاج ماجد دمحم دمحم حسن الفحام 02020 مستجد 

 22 روان أحمس إبراهٌم حسٌن 02022 مستجد 

 22 زٌاد شرٌف محروس عبد الغنً امٌن 02022 مستجد 

 22 زٌاد عامر دمحم حسٌن مهدى 02022 مستجد 

 22 سعد خمٌس حسن على 02022 مستجد 

 22 سٌف الدٌن رماان ٌونس رماان عبد الرازق 02022 مستجد 

 22 شٌماء طارق أحمد محمود على 02022 مستجد 

 02 عبد الجواد عبد هللا دمحم عبد الجواد ٌوسف 02002 مستجد 

 02 على جابر دمحم عباس ابراهٌم 02002 مستجد 

 00 على ٌحٌى على جبرعلى 02000 مستجد 

 00 عمار ٌاسر جابر دمحم منصور 02000 مستجد 

 02 غدٌر جمال عبدالمعبود دمحم تركى 02002 مستجد 

 02 دمحم حمدى دمحم ابراهٌم الذغدى 02002 مستجد 

 02 د فراج دمحم راواندمحم خال 02002 مستجد 

 02 دمحم عبدالعظٌم جابر دمحم عبد العظٌم 02002 مستجد 

 02 دمحم نبٌل جمال عبدالعزٌز محمود 02002 مستجد 

 02 مروان دمحم أبراهٌم عبد المنعم دروٌش 02002 مستجد 

 02 مصطفى دمحم فتحى احمد دمحم على 02002 مستجد 

 02 ود عامرمٌرنا محمود دمحم محم 02002 مستجد 

 00 هنا ٌاسر عبدالفتاح صبرة عبداللطٌف 02000 مستجد 

 00 ٌارا احمد دمحم دمحم احمد السدودى 02000 مستجد 

 02 ٌمنى ٌوسف مصطفى دمحم صبره 02002 مستجد 
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فحة ص  52 من16 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 ٌوسف احمد حسٌن حسنٌن دمحم 02002 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من17 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

 المستوي الثانً/ 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 اشرلت دمحم جوٌده كرٌم 02222 مستجد 

 0 االء خالد محمود دمحم مرزوق 02220 مستجد 

 0 انجً ماجد ماهر حامد طرفان 02220 مستجد 

 2 ً ٌاسر السٌد السٌد علًإنج 02222 مستجد 

 2 اٌه دمحم خمٌس على 02222 مستجد 

 2 جودانه طاهر احمد دمحم شهود 02222 مستجد 

 2 جولى بولس اسكندر شنوده 02222 مستجد 

 2 حبٌبة ابراهٌم ابراهٌم رجب دمحم مصطفى 02222 مستجد 

 2 حبٌبة صالح دمحم دمحم ابو راجح 02222 مستجد 

 22 ام عبد الغفار عبد الغفار السٌدحس 02222 مستجد 

 22 خالد ٌحًٌ السٌد رماان حسن 02222 مستجد 

 20 دالٌا محمود سلٌمان فراج 02220 مستجد 

 20 رحمه دمحم محمود احمد المسٌرى 02220 مستجد 

 22 ردٌنا إٌهاب عبد الوهاب دمحم عبد هللا 02222 مستجد 

 22 احمد روان احمد دمحم فؤاد دمحم 02222 مستجد 

 22 روان حسام عادل ابراهٌم حمزه 02222 مستجد 

 22 روان خمٌس السٌد سعد دمحم 02222 مستجد 

 22 ساره احمد دمحم عبد الحلٌم على 02222 مستجد 

 22 ساره اسعد على احمد الكٌكى 02222 مستجد 

 02 سارة رافت فوزى مكاوى غنٌم 02202 مستجد 

 02 ام كامل فؤاد شحاتهسامٌه دمحم عص 02202 مستجد 

 00 سلمى ابراهٌم عبد العال السٌد هاشم 02200 مستجد 

 00 سلمً احمد صابر دمحم ابو الممصان 02200 مستجد 

 02 سما شرٌف احمد دمحم حسنٌن 02202 مستجد 

 02 سٌلفٌا بشرى نجٌب سدرة 02202 مستجد 

 02 شروق عبد الممصود متولى الطٌبانى 02202 مستجد 

 02 شهد حازم حسنى ابو السعود 02202 تجدمس 

 02 احى دمحم عمرو ابراهٌم خلٌل 02202 مستجد 

 02 عبد الرحمن عماد فوزي متولً موصلً 02202 مستجد 

 02 عالء اشرف دمحم دمحم عبد الوهاب 02202 مستجد 

 02 عمر دمحم السٌد اسماعٌل اسماعٌل 02202 مستجد 

 00 السٌد ابراهٌم دمحمفاطمة ابراهٌم  02200 مستجد 

 00 فرح حسام عبد الفتاح عبد السالم دمحم 02200 مستجد 
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فحة ص  52 من18 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 فرح طارق دمحم حلمى عبد الهادي 02202 مستجد 

 02 فرٌده عصام ابوالعز محمود الصمار 02202 مستجد 

 02 فرٌدة عمرو احمد دمحم حماد 02202 مستجد 

 02 فٌرٌنا سامً فاٌز ٌعموب الممص 02202 مستجد 

 02 كارولٌن رفعت شنودة كامل 02202 مستجد 

 02 2لونا غسان بنان  02202 مستجد 

 22 مارٌنا اكرم عادل امٌن جرجس 02222 مستجد 

 22 ماٌا اٌهاب دمحم توفٌك شافعً دمحم شافعً 02222 مستجد 

 20 مرام دمحم ابوزٌد بالل احمد 02220 مستجد 

 20 الشرنوبى مرام دمحم احمد احمد 02220 مستجد 

 22 مرٌم طارق احمد سالم مااى 02222 مستجد 

 22 مرٌم طارق ادرٌس مصطفً التابعى 02222 مستجد 

 22 ملن شرٌف على حسن الكسار 02222 مستجد 

 22 ملن دمحم صبحى موسى ابراهٌم 02222 مستجد 

 22 منار شرٌف مخٌمر عبد العال 02222 مستجد 

 22 منه هللا اٌهاب ابراهٌم خلٌل ابراهٌم النمر 02222 مستجد 

 22 منه هللا دمحم احمد حلمى محمود الشرلاوى 02222 مستجد 

 22 مودة اشرف ثابت سعد الدٌن السٌد 02222 مستجد 

 20 مٌادة دمحم فاروق حسن ادرٌس 02220 مستجد 

 20 مٌار احمد شحاته عبد العزٌز 02220 مستجد 

 22 ان فتحى دمحم عبد هللانارٌم 02222 مستجد 

 22 ندى احمد عبد الحمٌد طنطاوى زغلول 02222 مستجد 

 22 ندى اشرف عبد العزٌز طه عبد العزٌز 02222 مستجد 

 22 نوران ابراهٌم احمد دمحم عبد هللا 02222 مستجد 

 22 نورهان محمود احمد شلبى على عبد النبى 02222 مستجد 

 22 مد مسعودنٌره هشام اح 02222 مستجد 

 22 هانٌا حسن احمد السٌد رااى 02222 مستجد 

 22 هاٌدى محمود على عبده على 02222 مستجد 

 20 هناء اٌمن فؤاد عبد الفتاح الهمشرى 02220 مستجد 

 20 ٌسرا عالء ابراهٌم عبداللطٌف الغاوى 02220 مستجد 
  



     
   

 

 

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
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  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من19 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

 ي الثانً/ فصل الخرٌفالمستو-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 حبٌبه جمٌل عبد الحمٌد احمد جمٌل 02022 مستجد 

 0 حبٌبه ولٌد دمحم السٌد احمد 02020 مستجد 

 0 رالٌه دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم دمحم 02020 مستجد 

 2 روان محمود حلمً محمود عبدهللا 02022 مستجد 

 2 سٌف الدٌن اشرف احمد ابراهٌم مرسً 02022 مستجد 

 2 عبٌر اٌهاب احمد دمحم مرزوق 02022 مستجد 

 2 دمحم احمد عبد الرؤوف متولى عنانى الشعراوى 02022 مستجد 

 2 نادٌة السٌد عادل مصطفى اسماعٌل 02022 مستجد 

 2 نوران حمدى محمود الغرٌب العباسى 02022 مستجد 

 22 هانٌا دمحم احمد راا السالمى 02022 مستجد 

 22 ٌاسمٌن حسام الدٌن عبد الحمٌد السٌد 02022 مستجد 

 20 ٌاسمٌن ٌاسر محمود دمحم محمود 02020 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من53 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

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

 

 
 

 اللغة الصٌنٌة وآدابها -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 مانتظا
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 ابراهٌم دمحم دمحم احمد عبدالوهاب 02222 مستجد 

 0 احمد دمحم حسن حسٌن دمحم 02220 مستجد 

 0 امٌرة حسام فوزى دمحم الجنٌدى 02220 مستجد 

 2 ه ٌوسفاٌرٌنً اسحاق مسٌح 02222 مستجد 

 2 بسنت دمحم احمد عبد الغنى سلٌمان 02222 مستجد 

 2 تموى دمحم كامل احمد 02222 مستجد 

 2 تمى محمود احمد دمحم خاطر 02222 مستجد 

 2 حازم طارق عبد الرازق دمحم حسن 02222 مستجد 

 2 حبٌبه خالد مصطفى محمود متولى 02222 مستجد 

 22  شرٌفحبٌبة طه دمحم دمحم 02222 مستجد 

 22 راوى مجدي عبد المجٌد البدري همام 02222 مستجد 

 20 راوى دمحم ربٌع دمحم حماد 02220 مستجد 

 20 رودٌنه مصطفى لطب  مصطفى النجار 02220 مستجد 

 22 رؤى عبد الفتاح سعد عبد الفتاح شحاته 02222 مستجد 

 22 رٌناد محمود دمحم محمود عوض 02222 مستجد 

 22 ساندرا موسى البشٌر عٌاد موسى بٌالطس 02222 مستجد 

 22 شهد السٌد بدرى دمحم عبد الحلٌم 02222 مستجد 

 22 صبا توفٌك دمحم حسن اسماعٌل 02222 مستجد 

 22 عمر اسامه جابر السٌد عوض 02222 مستجد 

 02 فرح احمد محمود دمحم عبد ربه 02202 مستجد 

 02 كاترٌن صفوت وهٌب ابراهٌم 02202 مستجد 

 00 لجٌن حسام الدٌن مختار احمد ندا 02200 مستجد 

 00 دمحم ولٌد مصطفى كمال عبد الحمٌد سلٌمان 02200 مستجد 

 02 مرح دمحم عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم 02202 مستجد 

 02 مرٌم مسعد رمزي مسعد لرٌالص 02202 مستجد 

 02 لٌل إبراهٌممرٌم ممدوح دمحم خ 02202 مستجد 

 02 مٌار طارق عبد العلٌم عبد المادر راوان 02202 مستجد 

 02 نادٌن اٌهاب عبد هللا عثمان عبد الغنً 02202 مستجد 

 02 ندى احمد فاروق بدوى 02202 مستجد 

 02 ندى احمد مصطفى كمال عثمان احمد 02202 مستجد 

 02 ندى اشرف جودة حسٌن عبد الرحمن 02202 مستجد 

 00 نغم نبٌل على عباس النشار 02200 مستجد 

 00 نور احمد شرٌف مصطفى كمال عثمان فرج 02200 مستجد 
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 تولٌع رئٌس الكنترول
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فحة ص  52 من51 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 نور دمحم عبد السالم ٌالوت 02202 مستجد 

 02 نورهان رماح شولً دمحم مساور 02202 مستجد 

 02 ٌاسمٌن شرٌف دمحم دمحم حسن فرج 02202 مستجد 

 02 فى مصطفى ابو لٌلةٌوسف كمال مصط 02202 مستجد 
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................................................... 
 

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من55 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 
            

     

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

 

 
 

 الصوتٌات و اللغوٌات الماائٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اروى السٌد رزق ابو الفتوح السٌد 02222 مستجد 

 0 امانى عبد هللا ابراهٌم احمد 02220 مستجد 

 0 امٌرة احمد مرسً الدسولً مراد 02220 مستجد 

 2 ى عطا حسنٌن هاللاٌة حمد 02222 مستجد 

 2 اٌه محمود رفاعى على المهر 02222 مستجد 

 2 بسمة محمود سعبد السٌد المراسى 02222 مستجد 

 2 جانا عبدالحمٌد دمحم حمٌدو نوح 02222 مستجد 

 2 جودى عصام دمحم عبد المحسن خلٌل 02222 مستجد 

 2 حنٌن دمحم كمال عبد الفتاح الخولى 02222 مستجد 

 22 رنا احمد جالل احمد جوده 02222 مستجد 

 22 رنا محمود دمحم حسن ٌحٌى 02222 مستجد 

 20 رنٌم علوى حامد علوى الصافى 02220 مستجد 

 20 روان ابراهٌم عبدالمحسن دمحم 02220 مستجد 

 22 روان بهاء الدٌن محمود الغرٌب 02222 مستجد 

 22 مرودٌنا دمحم عبد هللا ابراهٌم مسل 02222 مستجد 

 22 رٌم خلٌل اسماعٌل خلٌل احمد مهدى 02222 مستجد 

 22 رٌم عمر ابراهٌم دمحم دمحم عمر 02222 مستجد 

 22 رٌهام هشام احمد ابراهٌم لاسم 02222 مستجد 

 22 زٌاد احمد حافظ دمحم موسى 02222 مستجد 

 02 زٌاد دمحم محمود دمحم عبد اللطٌف 02202 مستجد 

 02 عمرو دمحم عزت فرٌد ابراهٌم سارة 02202 مستجد 

 00 ساره دمحم عواد دمحم حسٌن 02200 مستجد 

 00 شروق كرم صالح حسٌن صالح 02200 مستجد 

 02 عاصم عادل فؤاد ٌوسف دمحم 02202 مستجد 

 02 عبدهللا الحسٌن جمال فرحات السٌد 02202 مستجد 

 02 عبٌد هللا دمحم عوض حسن السٌد سلٌم 02202 مستجد 

 02 دمحم خالد عبد هللا ابراهٌم السٌد 02202 مستجد 

 02 دمحم عبدالمعبود عبدالخالك عبدالمعبود متولى 02202 مستجد 

 02 محمود دمحم محمود عبد السالم احمد 02202 مستجد 

 02 مرٌم سعٌد حسٌن أحمد دروٌش 02202 مستجد 

 02 منةهللا دمحم محمود دمحم حسٌن 02202 مستجد 

 00 منى عبد الحمٌد عبد الستار عبد السالم عبد الاله 02200 مستجد 

 00 مً احمد عبد الخالك احمد 02200 مستجد 

 



     
   

 

 

 

 

 
 

لوس ج ام ال طالب وأرق سماء ال   أ

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من50 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 02 مٌار إبراهٌم سعد إبراهٌم علً شحاته 02202 مستجد 

 02 مٌار اسماعٌل حسن مصطفى السٌد 02202 مستجد 

 02 مٌار دمحم رجائى راغب الحلو 02202 مستجد 

 02 دٌن جمال احمد حسٌن دٌابنا 02202 مستجد 

 02 نسرٌن دمحم عطٌه عبدالسالم 02202 مستجد 

 02 نهال كمال نجٌب على محمود 02202 مستجد 

 22 نور اٌاء الدٌن عبدالستار عبدالمادرعٌد 02222 مستجد 

 22 نور دمحم دمحم طه ابراهٌم الفمى 02222 مستجد 

 20 أحمد نورهان عماد عبد السالم أحمد 02220 مستجد 

 20 هاجر مصطفً جابر ابراهٌم احمد حسن 02220 مستجد 

 22 هانٌا سامح السٌد مرسى خمٌس 02222 مستجد 
  



     
   

 

 

 

 

 
 

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

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من54 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

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

 

 
 

 ٌةالصوتٌات و اللغوٌات الماائ -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 وداروى اشرف محمودعبد العال محم 02022 مستجد 

 0 ساره خالد عبد الموجود ابو الحسن 02020 مستجد 

 0 مرٌم سعٌد دمحم عبدالجلٌل راشد 02020 مستجد 
 

 

   

 



     
   

 

 

 

 

 
 

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

  

                

 

فحة ص  52 من52 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 

 


