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فحة ص  52 من1 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

            

     

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

 

 

 

 اعالم/ العاللات العامة واالعالن -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 ةاسم الماد
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 ابرار اسامة دمحم عبدالحمٌد الغندور 882232 مستجد 

 0 افنان بدر الدٌن دمحم محمود احمد 882232 مستجد 

 8 آمنة ممدوح مصطفً ابراهٌم الصغٌر 882230 مستجد 

 4 امنٌه رمضان احمد ٌوسف حجاج 882238 جدمست 

 5 أمنٌه دمحم صالح دمحم إبراهٌم 882234 مستجد 

 6 امٌره جمعه دمحم مرسى غنٌم 882235 مستجد 

 7 أمٌره دمحم عبد الحمٌد غالب عبد الراضى 882236 مستجد 

 3 إنجى بهاء دمحم مختار عبد الجلٌل 882237 مستجد 

 9 م علم الدٌن دمحم التهامى الشافعىاٌناس عصا 882233 مستجد 

 22 اٌه على احمد دمحم محمود 882239 مستجد 

 22 اٌه دمحم ابراهٌم دمحم ابو عاصً 882292 مستجد 

 20 اٌه دمحم على دمحم اسماعٌل 882292 مستجد 

 28 جنى دمحم على على الصفتً 882290 مستجد 

 24 جوزفٌن خلٌل عوض خلٌل بٌباوى 882298 مستجد 

 25 حبٌبة على صالح على صالح 882294 مستجد 

 26 خلود راضى حجازى دمحمأحمد 882295 مستجد 

 27 دعاء احمد دمحم الشرلاوى مصطفى 882296 مستجد 

 23 دنٌا اٌهاب فتحى السٌد عبد العال 882297 مستجد 

 29 راما هشام توفٌك عباس 882293 مستجد 

 02 الحمٌد خمٌسرضوى أشرف على عبد 882299 مستجد 

 02 رضوى نشأت عبد الفتاح دمحم عبدالرحمن 882222 مستجد 

 00 روان احمد حسن دمحم دمحم ابو شال 882222 مستجد 

 08 روان حسن دمحم حسن عثمان 882220 مستجد 

 04 روجٌنا عدلً فتحً حكٌم الجندي 882228 مستجد 

 05 رودٌن عادل عٌاد حكٌم بخٌت 882224 مستجد 

 06 رودٌنا احمد عبد الرحمن حسن دمحم البمرى 882225 تجدمس 

 07 رؤي دمحم دمحم دمحم  الحلوجى 882226 مستجد 

 03 ساره دمحم عبد هللا عبد الحمٌد 882227 مستجد 

 09 سلمى السٌد طه حجاج عثمان 882223 مستجد 

 82 سلمى عمرو بسٌونى فرج الشٌخ 882229 مستجد 

 82 عزت بدران دمحم الطنطاوىسهٌلة  882222 مستجد 

 80 سهٌله دمحم دمحم صادق غانم 882222 مستجد 

 88 سٌف أحمد دمحم رمزي احمد 882220 مستجد 

 84 شروق اشرف دمحم احمد عبدهللا 882228 مستجد 
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فحة ص  52 من5 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 85 شروق طارق عبدالبالى عبد هللا خلٌفه 882224 مستجد 

 86 ىشهد دمحم اسماعٌل دمحم الدٌبان 882225 مستجد 

 87 شٌماء احمد احمد رمضان عشوش 882226 مستجد 

 83 شٌماء سامى جمال على احمد 882227 مستجد 

 89 عمرو جمال مزٌد حمدون مزٌد 882223 مستجد 

 42 عنان سعد صابر عثمان الجمال 882229 مستجد 

 42 فرح سٌد احمد على سٌد احمد 882202 مستجد 

 40 فرح عز احمد محمود ابورٌه 882202 مستجد 

 48 فرح ٌوسف دمحم احمد ابراهٌم 882200 مستجد 

 44 كرٌمان دمحم عبد الوهاب  ابراهٌم حنتتٌره 882208 مستجد 

 45 ماجده محمود حسٌن محمود دمحم 882204 مستجد 

 46 دمحم مصطفى أحمد إبراهٌم أحمد 882205 مستجد 

 47 م حامد داودمحمود ٌاسر ابراهٌ 882206 مستجد 

 43 مروان دمحم نصر الدٌن دمحم دمحم السٌد 882207 مستجد 

 49 مرٌم دمحم فتحى دمحم عبد الهادى 882203 مستجد 

 52 مرٌم ٌسرى احمد ابراهٌم 882209 مستجد 

 52 ملن حسن ابراهٌم حسن 882282 مستجد 

 50 منار عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح 882282 مستجد 

 58 منه هللا عادل دمحم الشحات دمحم 882280 مستجد 

 54 منه هللا ناصر ناجى فرٌد دمحم 882288 مستجد 

 55 مٌادة سعٌد عفٌفى احمد عبد العزٌز 882284 مستجد 

 56 مٌار حسام الدٌن حلمى احمد بسٌونى 882285 مستجد 

 57 ندى مصطفى شبل عبد الحمٌد عز الدٌن 882286 مستجد 

 53 نهى وائل ٌحٌى على هلول 882287 مستجد 

 59 نور الدٌن حسام دمحم خلٌل ابراهٌم 882283 مستجد 

 62 نورالدٌن دمحم عبدالفتاح مصطفى عثمان 882289 مستجد 

 62 نورهان خالد ٌالوت احمد احمد 882242 مستجد 

 60 نورهان سعٌد رمضان عبد ربه عبد المجٌد 882242 مستجد 

 68 عادل على ابراهٌم حسننورهان  882240 مستجد 

 64 هاجر محمود دمحم احمد بدوي 882248 مستجد 

 65 هاجر ممدوح مرسً عبد المجٌد 882244 مستجد 

 66 هدٌر اٌمن جابر لباري دمحم 882245 مستجد 

 67 وفاء عبد المنعم حمزة عبد المنعم دمحم جمال الدٌن 882246 مستجد 

 63 من محمود حفنىٌارا السٌد عبدالرح 882247 مستجد 
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فحة ص  52 من0 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي الثالث/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 

 

 

 اعالم/ العاللات العامة واالعالن -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 راهندة رامى احمد دمحم سٌد احمد 880222 مستجد 
 

 

           

   

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

................................................... 
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  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

فحة ص  52 من4 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

            

     

 المستوي الثالث/ 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 احمد بهاء الدٌن عبد المعطى عبد الهادى الفمى 85222 مستجد 

 0 احمد عماد حمدى حسن ٌاسٌن  85220 مستجد 

 8 احمد مجدى عباس محمود عثمان 85228 مستجد 

 4 احمد مجدى دمحم موسى على 85224 جدمست 

 5 احمد ممدوح عبد المادر حافظ الروبى 85225 مستجد 

 6 أحمد هانً عبد اللطٌف أحمد الجوهري 85226 مستجد 

 7 ادهم على صبحى على فراج 85227 مستجد 

 3 امٌره عبد الرؤف زكرٌا أحمد ٌوسف 85223 مستجد 

 9 الراكشى انس اٌمن عمر ابراهٌم 85229 مستجد 

 22 إٌمان احمد السعٌد دمحم الشلمانً 85222 مستجد 

 22 اٌمان محمود دمحم عبدالمادر عبدهللا 85222 مستجد 

 20 بسنت فؤاد محمود دمحم خلٌل 85220 مستجد 

 28 بٌشوى سامى صبحى شحاتة مٌخائٌل 85228 مستجد 

 24 خالد رجب شعبان سعٌد رجب 85224 مستجد 

 25 خالد على احمد دمحم ابوسماحة 85225 مستجد 

 26 رزان خمٌس دمحم احمد خمٌس 85226 مستجد 

 27 رودٌنا دمحم مبرون ابراهٌم خطاب 85227 مستجد 

 23 زٌاد احمد دمحم ابراهٌم 85223 مستجد 

 29 زٌاد مجدى رشاد دمحم 85229 مستجد 

 02 زٌاد دمحم فوزي خضر 85202 مستجد 

 02 طفً سعد دمحم سعدساره مص 85202 مستجد 

 00 سامر عصام مالن مشرلى وٌصا 85200 مستجد 

 08 سلمى حسن مصطفى حسن عبد الرازق 85208 مستجد 

 04 سمر طارق دمحم دمحم حسن 85204 مستجد 

 05 سهٌلة عبد الغنً محمود عبد الغنً الشربٌنى 85205 مستجد 

 06 شرٌف اسامه دمحم دمحم أبوعٌسى 85206 مستجد 

 07 صبرى ممدوح فتحى ابوخلٌفه 85207 مستجد 

 03 عبد الرحمن احمد محمود دمحم ابو زٌد 85203 مستجد 

 09 عبدالرحمن حسٌن عبدالسالم حسٌن خلٌل 85209 مستجد 

 82 عبد الرحمن على عبد الفتاح على حسنٌن 85282 مستجد 

 82 عبد الرحمن دمحم جابر دمحم المغربى 85282 مستجد 

 80 عبد الرحمن دمحم رفاعً احمد 85280 مستجد 

 88 عبد هللا رشدي دمحم احمد 85288 مستجد 

 84 عبد هللا فتح هللا عبد هللا فتح هللا 85284 مستجد 
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فحة ص  52 من2 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

 85 عبد هللا دمحم سعٌد عبد الرحمن دمحم 85285 مستجد 

 86 على دمحم عبد الحلٌم دمحم 85286 مستجد 

 87 على ابوالنصرعلى دمحم على أحمد  85287 مستجد 

 83 على ٌحٌى السٌد عبدالعال عزب 85283 مستجد 

 89 عمار احمد دمحم بدوى عمر 85289 مستجد 

 42 عمر احمد رمضان عبد العزٌز شعبان 85242 مستجد 

 42 عمر احمد دمحم دمحم ٌوسف 85242 مستجد 

 40 عمرو دمحم عبد الرؤف عبد العزٌز 85240 مستجد 

 48 رو دمحم عبد الموى عبد المجٌد شعبانعم 85248 مستجد 

 44 عهد دمحم متولً دمحم رجب 85244 مستجد 

 45 فادى السٌد كمال كامل كرٌم 85245 مستجد 

 46 فٌرونٌكا شنوده ماهر شاكر 85246 مستجد 

 47 كرٌم عصام دمحم االمٌر دمحم 85247 مستجد 

 43 كرٌم دمحم نبٌل مجدى ٌوسف عبد هللا 85243 مستجد 

 49 النا محمود دمحم محمود الجمل 85249 مستجد 

 52 دمحم احمد حسن حسنً ابراهٌم نجٌب 85252 مستجد 

 52 دمحم أحمد طلعت أحمد حسٌن 85252 مستجد 

 50 دمحم احمد عبد الشكور دمحم عبدهللا 85250 مستجد 

 58 دمحم احمد دمحم عبد المادر 85258 مستجد 

 54 عبد الفتاح صالح دمحم دمحم خالد 85254 مستجد 

 55 دمحم صالح حافظ سالم عمٌره 85255 مستجد 

 56 دمحم محسن جوده جوده 85256 مستجد 

 57 دمحم هشام سعد على دمحم 85257 مستجد 

 53 محمود رمضان عوض احمد حسٌن 85253 مستجد 

 59 مرام سمٌر عبد هللا السٌد عبد المادر 85259 مستجد 

 62 رٌم دمحم حسن دمحم نجمم 85262 مستجد 

 62 مصطفً ابراهٌم دمحم الشحات دمحم 85262 مستجد 

 60 مصطفى احمد مصطفى عبد الرحٌم دمحم 85260 مستجد 

 68 معاذ أشرف أحمد خلٌفه حموده 85268 مستجد 

 64 منة هللا دمحم ابراهٌم سلطان عبد العزٌز 85264 مستجد 

 65 منه هللا دمحم عبده دمحم محمود 85265 مستجد 

 66 نور الدٌن دمحم عبد الممصود ابراهٌم الصعٌدى 85266 مستجد 

 67 نور حسن السٌد حسن 85267 مستجد 

 63 نورالدٌن ممدوح حمٌده عبدالمجٌد حمٌده 85263 مستجد 

 69 ٌاسمٌن عبد الستار السٌد عبد الستار داود 85269 مستجد 

 72 ى شهاب دمحم رشاد على منصورٌحٌ 85272 مستجد 

 72 ٌوسف دمحم فهمى دمحم حسنٌن 85272 مستجد 
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فحة ص  52 من6 
 

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

 03/15/5351تاريخ الطباعة 
 

           

     

 المستوي الثالث/ 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 ابراهٌم خالد عبد الرؤف بدر على 85022 مستجد 

 0  احمد عبد المغٌثاحمد دمحم 85020 مستجد 

 8 احمد مصطفً أحمد شعبان أحمد 85028 مستجد 

 4 احمد ٌاسر على دمحم علً 85024 مستجد 

 5 جمال على الشحات شحاته 85025 مستجد 

 6 حازم اٌمن شاكر دمحم صادق 85026 مستجد 

 7 حبٌبه ابراهٌم السٌد دمحم السٌد 85027 مستجد 

 3  عبد الموى حبارهخلود صالح دمحم 85023 مستجد 

 9 ذٌاد عادل عبد الستار احمد 85029 مستجد 

 22 رضا احمد دمحم سلٌم عبد الرحمن 85022 مستجد 

 22 زٌاد صالح خمٌس علً ٌوسف 85022 مستجد 

 20 سعد علً سعد علً 85020 مستجد 

 28 سلمى دمحم عبدالمادر عبدربه 85028 مستجد 

 24 مد دمحم دمحم نصرسٌف االسالم اح 85024 مستجد 

 25 شروق أشرف أحمد عبد المولى على 85025 مستجد 

 26 شهد حمدى علٌان السٌد على 85026 مستجد 

 27 عادل اٌمن عادل ٌحٌى زكرٌا مطر 85027 مستجد 

 23 عبد الرحمن السٌد عبد الحمٌد عوض الوكٌل 85023 مستجد 

 29 عٌسويعبد هللا خالد العٌسوي حماده ال 85029 مستجد 

 02 عمر دمحم حسن على حسن 85002 مستجد 

 02 فارس مسعد انور احمد الولٌلى 85002 مستجد 

 00 فاروق احمد جابر احمد دمحم 85000 مستجد 

 08 كرٌم أحمد الجندى أحمد 85008 مستجد 

 04 مازن محى خلف خلٌفه جابر 85004 مستجد 

 05 دمحم ابراهٌم عثمان دمحم 85005 مستجد 

 06 دمحم احمد عبدالسالم سٌد احمد الكرٌونى 85006 مستجد 

 07 دمحم اسماعٌل احمد سمٌر راغب 85007 مستجد 

 03 دمحم حسام دمحم خلٌل ابراهٌم 85003 مستجد 

 09 دمحم خالد بدرى عبد العزٌز 85009 مستجد 

 82 دمحم سعٌد عزالدٌن عبدالمادر 85082 مستجد 

 82 دمحم عبده دمحم طارق 85082 مستجد 

 80 دمحم على دمحم ابراهٌم دمحم على 85080 مستجد 

 88 دمحم نادر دمحم فرٌد عبد الرحمن 85088 مستجد 

 84 دمحم نبٌل صالح محمود عبد الرحمن 85084 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 
 

 85 دمحم ٌاسر محروس خمٌس علً 85085 مستجد 

 86 محمود احمد موسى عبد الحلٌم موسى 85086 مستجد 

 87 محمود حسن حافظ دمحم عبد الجواد 85087 دمستج 

 83 محمود دمحم لطفى عبد الحمٌد 85083 مستجد 

 89 مروان عسران عربى على دمحم 85089 مستجد 

 42 مؤمن محمود فرغلى دمحم عبدهللا 85042 مستجد 

 42 مٌرنا اشرف السٌد عبد اللطٌف الدماطى 85042 مستجد 

 40 العزٌز ابراهٌم البدرى نادر حمدى عبد 85040 مستجد 

 48 نورالدٌن وحٌد احمد سرى دمحم حسن 85048 مستجد 

 44 ٌحٌى دمحم فاروق زكرٌا ابراهٌم 85044 مستجد 

 45 ٌمنى دمحم عبد الممصود عبد الوهاب 85045 مستجد 

 46 ٌوسف ٌاسر دمحم دمحم ابوراجح 85046 مستجد 
  

   



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 
            

     

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

 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اٌمى مجدى توفٌك بسطوروس 83262 مستجد 

 0 اٌه اشرف عبد الحمٌد محمود 83262 مستجد 

 8 برٌهان حسام دمحم ابراهٌم فتح هللا 83260 مستجد 

 4 جاٌدا عمرو انٌس ابراهٌم احمد 83268 مستجد 

 5 حنٌن طارق إبراهٌم دمحم جاد 83264 مستجد 

 6 رنا اشرف على عادل أحمد البنداق 83265 مستجد 

 7 روان خٌرى محمود احمد الحناوى 83266 مستجد 

 3 لٌمانروان محمود احمد دمحم س 83267 مستجد 

 9 سلمى حسن على حسن مطر 83263 مستجد 

 22 سلمى خالد شهوان بٌومى حماد 83269 مستجد 

 22 سلمى صالح احمد دمحم عبد المجٌد 83272 مستجد 

 20 فاطمه عز الدٌن لطفى كامل نجم 83272 مستجد 

 28 كاندي كرٌم جورج سلٌم منصور 83270 مستجد 

 24 احمد علً زغلولكرٌم بهٌج دمحم  83278 مستجد 

 25 مارٌا نبٌل زكى سلٌمان سلٌمان 83274 مستجد 

 26 دمحم سعد اسماعٌل دمحم ابو جالله 83275 مستجد 

 27 مرٌم مصطفى دمحم المصرى 83276 مستجد 

 23 معتصم شرٌف عثمان عاصم 83277 مستجد 

 29 مٌار طارق دمحم سلٌمان دمحم 83273 مستجد 

 02 اسامه محمود اسماعٌلمٌران  83279 مستجد 

 02 ندى عادل أحمد عبد المادر أحمد 83232 مستجد 

 00 ندى دمحم مختار دمحم اسماعٌل 83232 مستجد 

 08 نور عبد الموجود حمدى عبد الموجود أحمد 83230 مستجد 

 04 نوران طارق فاوي سلٌمان المالح 83238 مستجد 

 05 ٌارا دمحم ابراهٌم الدسولً ابراهٌم 83234 مستجد 
 

 

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

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

 

 

 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 سعوداهداء احمد ابراهٌم السٌد ابو ال 83025 مستجد 

 0 زٌنة خالد فاروق حسن الترمسانى 83026 مستجد 

 8 عائشة حسن زهدي محمود زهدي 83027 مستجد 

 4 ملن اٌهاب سعٌد احمد هالل 83023 مستجد 

 5 نادٌن هشام جابر دمحم عبدالرحٌم 83029 مستجد 

 6 نٌفٌن نبٌل دمحم عرابى عباس 83002 مستجد 

 7 حٌى على مرسىٌحٌى ولٌد دمحم ٌ 83002 مستجد 

 8 ٌمنى دمحم عبد التواب دمحم توفٌك 83000 مستجد 
 

 

   

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 
            

     

 المستوي الثالث/ 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 ممدوح دمحم زغلول 84222 مستجد 

 0 اسماء زٌن العابدٌن احمد عبد العاطً احمد 84220 مستجد 

 8 االء حمدى اسماعٌل اسماعٌل 84228 مستجد 

 4  بسٌونى مسعوداٌمان ابراهٌم دمحم 84224 مستجد 

 5 اٌه على السٌد عبدالرحمن 84225 مستجد 

 6 جنه سٌد انور على رفاعى 84226 مستجد 

 7 جولً جان عزٌز عٌاد ابراهٌم 84227 مستجد 

 3 حبٌبة حسام الدٌن دمحم محمود الحمامً 84223 مستجد 

 9 حبٌبة دمحم حسن جابر مصباح 84229 مستجد 

 22  محمود السٌدحبٌبه دمحم 84222 مستجد 

 22 رلٌة نبٌل عبدالرازق عبدالسٌد جادهللا 84222 مستجد 

 20 رنا رضا فتحى الصادق السٌد 84220 مستجد 

 28 روان صبري عبدهللا دمحم ٌونس 84228 مستجد 

 24 رؤى فاٌز دمحم احمد على 84224 مستجد 

 25 رٌم علً محمود سلٌمان خفاجه 84225 مستجد 

 26 زٌاد ولٌد سعد اسماعٌل غزالن 84226 مستجد 

 27 ساره احمد رضا امٌن ابراهٌم مشالى 84227 مستجد 

 23 سارة محمود الشربٌنى جمعه مبارن 84223 مستجد 

 29 شمس دمحم عمر السٌد عبد الرحٌم 84229 مستجد 

 02 شٌرٌن احمد دمحم صدٌك 84202 مستجد 

 02 ن عبدالمعبود السٌدضٌاء الرحمن احمد صالح الدٌ 84202 مستجد 

 00 عبد الرحمن ممدوح فؤاد دمحم الوزٌرى 84200 مستجد 

 08 لٌندا حازم ابراهٌم السٌد الكحكً 84208 مستجد 

 04 مارٌنا ماهر عبدالمسٌح حنا مٌخائٌل 84204 مستجد 

 05 مازن عالء السٌد محمود السٌد 84205 مستجد 

 06 دمحم محمود على ابراهٌم عبد الرحمن 84206 مستجد 

 07 محمود عمر دمحم ابراهٌم دمحم 84207 مستجد 

 03 مرٌم احمد طعٌمه حسن 84203 مستجد 

 09 مرٌم دمٌان فوزى جوده حنا 84209 مستجد 

 82 مرٌم مصطفى محمود عامر محمود 84282 مستجد 

 82 مرٌم هشام عامر محمود عامر 84282 مستجد 

 80 منة هللا حسن فرج دمحم هٌبه ابوزٌد 84280 مستجد 

 88 منه هللا على ابراهٌم على سابك 84288 مستجد 

 84 مها حمدي دمحم جاد دمحم 84284 مستجد 

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 85 مؤمن دمحم فاروق احمد ابراهٌم 84285 مستجد 

 86 مٌرنا دمحم فؤاد محمود الصبان 84286 مستجد 

 87 المالن جرجسمٌنا جمٌل كامل عبد  84287 مستجد 

 83 نها عادل فاروق سٌد أحمد 84283 مستجد 

 89 نهال دمحم شعبان محمود الجزار 84289 مستجد 

 42 نور على دمحم برعى 84242 مستجد 

 42 هانٌا محمود أحمد بدر عبد المنعم 84242 مستجد 

 40 ٌارا احمد فتحً احمد مبرون 84240 مستجد 

 48 بد الصبور نصرٌاسمٌن طارق ع 84248 مستجد 

 44 ٌاسمٌن ٌاسر مصطفى اسماعٌل 84244 مستجد 
  

   



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

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

 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 سمر ٌاسر دمحم ممدوح اماره 87242 مستجد 

 0 عمر احمد ابو الوفا عبد هللا 87242 مستجد 

 8 فرح ابراهٌم دمحم رمضان عبده 87240 مستجد 

 4 فرح احمد عبدالفتاح شمردن 87248 مستجد 

 5 لجٌن دمحم حافظ دمحم حافظ 87244 مستجد 

 6 لٌلى بسام ابراهٌم دمحم فؤاد كامل 87245 مستجد 

 7 منه هللا دمحم ٌوسف دمحم رمضان 87246 مستجد 

 3 ٌارمٌرنا وجٌه بدر فتح هللا ابو خ 87247 مستجد 

 9 نور دمحم مصطفى دمحم امٌن 87243 مستجد 

 22 نٌرفانا مصطفى دمحم احمد ابراهٌم 87249 مستجد 

 22 ٌاسمٌن احمد دمحم فرٌد محمود سلٌمان 87252 مستجد 

 20 ٌس عماد نصر الدٌن حسن شتا 87252 مستجد 
 

 

 

           

     

 المستوي الثالث/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 نٌللى ٌاسر رجب عطٌة برٌن 87025 مستجد 
 

 

           

    

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 
            

     

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

 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 اشرلت اسامه دمحم مرسى عبد المنعم 87222 مستجد 

 0 دنٌا ولٌد احمد جابر احمد عمران 87220 مستجد 

 8 رودٌنا عاطف كمال احمد خلٌل 87228 مستجد 

 4 رٌتا عادل جورج فرٌد ابادٌر 87224 مستجد 

 5 سلمى دمحم اشرف لناوى المٌهى 87225 مستجد 

 6 شهٌره سراج الدٌن محمود احمد محمود 87226 مستجد 

 7 صفوه السٌد عبد الحمٌد دمحم سعد 87227 مستجد 

 3 فرح عبد الحمٌد حسن دمحم عٌد 87223 مستجد 

 9 فرح دمحم احمد طنطاوى 87229 مستجد 

 22 فرٌده عادل دمحم العروسى 87222 مستجد 

 22 مرٌام حسن السٌد ابراهٌم السٌد 87222 مستجد 

 20 نانسً خالد عبد الحلٌم بكر الغرٌانً 87220 مستجد 

 28 ٌاسمٌن محسن دمحم رضا على عبد المادر 87228 مستجد 
 

 

    

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 
            

     

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

 

 
 

 اعالم/ الصحافة والنشر اإللكترونً -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 دةاسم الما
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد ثروت غرٌب علً النجار 882222 مستجد 

 0 آالء محمود دمحم دمحم أحمد 882220 مستجد 

 8 امال عطٌة احمد على أحمد بزٌنه 882228 مستجد 

 4 دمحم عبد السالم المصرى امانى  882224 مستجد 

 5 انجى صالح الدٌن عابدٌن دمحم رضوان 882225 مستجد 

 6 تاج الدٌن شرٌف دمحم المماش 882226 مستجد 

 7 تسنٌم خالد دمحم زكى دمحم 882227 مستجد 

 3 تمً السٌد السٌد دمحم زلط 882223 مستجد 

 9 تٌا توفٌك دمحم حسن اسماعٌل 882229 مستجد 

 22 جنً عالء الدٌن عبد الحمٌد ٌوسف البنا 882222 مستجد 

 22 جوانا رافت سمٌر جبره جرٌس 882222 مستجد 

 20 حازم عادل دمحم بحر عاصى 882220 مستجد 

 28 حبٌبه فرج المنتصر البسٌونى عبد العزٌز 882228 مستجد 

 24 حبٌبه ناصر فتحى اسماعٌل زٌد 882224 مستجد 

 25 عبد المحسن عبد المحسن السٌد المزٌنحنٌن  882225 مستجد 

 26 دنٌا عالء دمحم دمحم عبد العاطً 882226 مستجد 

 27 رانٌا فوزي حسن دمحم مطاوع 882227 مستجد 

 23 رنا احمد فتحى عبد الصادق 882223 مستجد 

 29 روان خمٌس دمحم مرسى 882229 مستجد 

 02 روان دمحم ٌوسف دمحم ٌوسف 882202 مستجد 

 02 روضه طارق غانم على ٌوسف 882202 مستجد 

 00 رٌم دمحم على زكرٌا مهاود 882200 مستجد 

 08 رٌهام دمحم عبد المنعم محمود جلهوم 882208 مستجد 

 04 ساره لمر هابٌل لناص ارمانٌوس 882204 مستجد 

 05 سلمى حسن ابراهٌم حسٌن عفٌفى 882205 مستجد 

 06 دمحم منٌر عبد الفتاحسمٌره محمود  882206 مستجد 

 07 سهٌله طارق على دمحم الفولى 882207 مستجد 

 03 سهٌله عبد الحلٌم سٌد دمحم عبد الحلٌم 882203 مستجد 

 09 شدوى ممدوح دمحم احمد العفٌفى 882209 مستجد 

 82 عبد هللا دمحم بٌومً دمحم 882282 مستجد 

 82 عزالدٌن اٌمن على احمد كمال الدٌن سعود 882282 مستجد 

 80 عمر دمحم دمحم حسن الشعراوى 882280 مستجد 

 88 فرح احمد عصمت احمد على حسن 882288 مستجد 

 84 كرٌمة ابراهٌم ابراهٌم تاج الدٌن 882284 مستجد 

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 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 
 

 85 كلثوم ضاحى الجهالن طوسون 882285 مستجد 

 86 سٌداحمد لماء جمال الملٌجً 882286 مستجد 

 87 دمحم أحمد عوض عجمً 882287 مستجد 

 83 دمحم على ابو الحسن على 882283 مستجد 

 89 مرٌم أحمد دمحم حسٌن 882289 مستجد 

 42 مرٌم احمد مصطفى فرغلى محمود 882242 مستجد 

 42 مرٌم آدهم دمحم توفٌك السٌد 882242 مستجد 

 40 مرٌم جمال توفٌلس متى 882240 مستجد 

 48 مرٌم مجدى شنوده توادروس عوض 882248 مستجد 

 44 مصطفى حمدى احمد وصال احمد 882244 مستجد 

 45 مً ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد 882245 مستجد 

 46 مً وضاح عبد الرؤف دمحم الخطٌب 882246 مستجد 

 47 مٌار احمد عبدالرحٌم احمد محمود 882247 مستجد 

 43 سامً مبارن سالممٌار  882243 مستجد 

 49 مٌار محمود حسن على دمحم 882249 مستجد 

 52 مٌنا سمٌر ثابت شنوده خلٌل 882252 مستجد 

 52 ناتالى رفٌك مورٌس نجٌب لولا 882252 مستجد 

 50 ندى عبد الفتاح احمد دمحم عبد الرحمن 882250 مستجد 

 58 نسرٌن أٌمن دمحم مصطفى ابوهجم 882258 مستجد 

 54 نهى حسٌن سعٌد حسٌن 882254 تجدمس 

 55 نوران مدحت رجب مهنا 882255 مستجد 

 56 هاجر حسام دمحم السٌد دمحم 882256 مستجد 

 57 هاجراحمد دمحم الغرٌب 882257 مستجد 

 53 هنا امٌر حسٌن طلبة حسٌن 882253 مستجد 

 59 ٌارا عالء جابر حسن علً 882259 مستجد 

 62 سعٌد هاشم ناصر ٌمنً 882262 مستجد 
  

   



     

   

 

 
 

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

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 
            

     

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

 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 رٌم محفوظ ابراهٌم ابراهٌم دمحمٌن 87202 مستجد 

 0 فٌفٌان باسم فام شحاته 87202 مستجد 

 8 مارٌا مٌالد فام برسوم 87200 جدمست 

 4 مرٌم خالد ابراهٌم احمد الشاعر 87208 مستجد 

 5 مٌرا جون توفٌك فتحى جٌد 87204 مستجد 

 6 نهال ٌسرى سلٌمان دمحم جافور 87205 مستجد 

 7 نور احمد حسن احمد بسٌونى 87206 مستجد 

 3 نور اشرف على احمد بدر 87207 مستجد 

 9 نورالدٌن صبرى دمحم أمٌن العصار 87203 مستجد 

 22 ٌاسمٌن ٌوسف عبد العزٌز الشاذلى 87209 مستجد 
 

 

 

           

     

 المستوي الثالث/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 ٌوسف طارق رمضان دمحم 87022 مستجد 
 

 

           

    

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 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 الثالث/ 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 أحمد ابراهٌم زكرٌا دمحم 80222 مستجد 

 0 احمد ناصر دمحم دمحم احمد شحاته 80220 مستجد 

 8 اسراء احمد عبد العزٌز عبد الرحمن 80228 مستجد 

 4 صطفىاٌة دمحم جالل احمد م 80224 مستجد 

 5 بوال وحٌد فهمى بولس بخٌت 80225 مستجد 

 6 حبٌبه عبد الفتاح سعد رزٌمة 80226 مستجد 

 7 روان أحمد مرسً الفحام 80227 مستجد 

 3 روان خالد عبد المنعم حرب 80223 مستجد 

 9 روان فاٌز عباس أحمد الرشٌدى 80229 مستجد 

 22 ىروان فرج محمود عبد المجٌد عل 80222 مستجد 

 22 رومٌساء احمد عبد المنعم سلٌمان حسان 80222 مستجد 

 20 زٌاد صالح الدٌن على دمحم بٌومى 80220 مستجد 

 28 سارة اشرف الشحات ابراهٌم ابراهٌم 80228 مستجد 

 24 سامٌه طارق فرحات البرلى 80224 مستجد 

 25 ساندي عالء الدٌن دمحم نجٌب عبد المادر دمحم 80225 مستجد 

 26 سلسبٌل مصطفى صالح مصطفى 80226 مستجد 

 27 سندس أمٌن احمد أمٌن منصور 80227 مستجد 

 23 شمس ولٌد دمحم إبراهٌم إسماعٌل 80223 مستجد 

 29 شٌرٌن ناٌر محمود عبد الفتاح 80229 مستجد 

 02 صفٌه سامح السٌد احمد دمحم الخشاب 80202 مستجد 

 02 زكرٌا عالٌا ٌحٌى منٌر 80202 مستجد 

 00 عمر عبد الرازق فهمى محمود احمد 80200 مستجد 

 08 عمر عبد العزٌز عثمان دمحم 80208 مستجد 

 04 فرٌدة الولٌد سعد محمود احمد خلٌفة 80204 مستجد 

 05 كارٌن امٌر نبٌه امٌن 80205 مستجد 

 06 كرٌم عبٌد عالم احمد علً 80206 مستجد 

 07 ماٌا عالء الدٌن حامد دمحم 80207 مستجد 

 03 دمحم السٌد عبد السالم دمحم 80203 مستجد 

 09 دمحم ٌسرى دمحم دمحم اسماعٌل السعداوى 80209 مستجد 

 82 مرٌم احمد دمحم رشاد عبد الممصود 80282 مستجد 

 82 مرٌم حسام دمحم ابراهٌم 80282 مستجد 

 80 مرٌم سامح علً حسن الفمً 80280 مستجد 

 88 مرٌم شرٌف سامى حسٌن عبد العزٌز 80288 مستجد 

 84 مرٌم عماد ارنست دلدوق 80284 مستجد 

 



     

   

 

 
 

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

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

 85 ملن سعٌد دمحم مرسى ٌونس 80285 مستجد 

 86 ملن دمحم سعٌد زٌان 80286 مستجد 

 87 منار دمحم عباس دمحم 80287 مستجد 

 83 منى رجب عبد اللطٌف محمود 80283 مستجد 

 89 مٌار حسن عوض حسن 80289 مستجد 

 42 مٌار لؤى عبد العزٌز دمحم سالم عرب 80242 مستجد 

 42 مٌرنا اٌهاب اسحك كامل 80242 مستجد 

 40 ندى مصطفى جمال  الدٌن مصطفى الشابً 80240 مستجد 

 48 نهال مصطفى حنفى محمود مرسى 80248 مستجد 

 44 نور حسن دمحم حسن مندور 80244 مستجد 

 45 نور دمحم عبد السالم عبد السالم المرشدى 80245 مستجد 

 46 نٌرة دمحم على صالح عبده 80246 مستجد 

 47 ٌاسمٌن دمحم عثمان دمحم مصطفً 80247 مستجد 
  

   



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  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 
 

 
            

     

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

 

 
 

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

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 امٌرة دمحم خالد احمد دمحم ابو العال 83222 مستجد 

 0 اٌمان دمحم محمود دمحم 83220 مستجد 

 8 باسنت احمد فتحى عبد الحمٌد عوف 83228 مستجد 

 4 بردٌس جابر اسماعٌل احمد عبدالعال 83224 مستجد 

 5 بسمه دمحم سعد زغلول مصطفً 83225 مستجد 

 6 جاسمٌن دمحم حسٌن دمحم عباده 83226 مستجد 

 7 حبٌبه اكرم صالح ٌونس حجازي 83227 مستجد 

 3  المهديحبٌبة طارق عبد الجواد زكً دمحم 83223 مستجد 

 9 حبٌبه ناصر محمود عبد الحلٌم المغنً 83229 مستجد 

 22 رانٌا على رمضان صالح حسن 83222 مستجد 

 22 رنا دمحم حامد ابراهٌم رشوان 83222 مستجد 

 20 روان ابراهٌم عبد هللا عبد العال دمحم 83220 مستجد 

 28 سلمى خالد عثمان احمد 83228 مستجد 

 24 هٌله عصام رفعت دمحم سالم علىس 83224 مستجد 

 25 عمر أحمد عامر على الشهاوي 83225 مستجد 

 26 فرح نبٌل دمحم عبد السالم 83226 مستجد 

 27 كارٌن امٌر فٌكتور سعد هللا لدٌس 83227 مستجد 

 23 كنزى اٌمن ابو السعود دمحم عبد الرحمن 83223 مستجد 

 29 اهٌمماهٌنور عادل حمٌدو ابر 83229 مستجد 

 02 مرٌم اسامه محمود مشٌمش 83202 مستجد 

 02 مرٌم مجدي عبد المنعم عجمٌة 83202 مستجد 

 00 مرٌم دمحم مسعد دمحم كشن 83200 مستجد 

 08 منار ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالرحٌم العفٌفى 83208 مستجد 

 04 مٌرنا ابراهٌم محمود ابراهٌم حسن 83204 مستجد 

 05 ردٌن مٌنا بانوب داود عبد النورنا 83205 مستجد 

 06 ندي دمحم احمد رؤوف دمحم عبده بداري 83206 مستجد 

 07 ندى دمحم محمود حمدى زكى 83207 مستجد 

 03 ندى ولٌد ابراهٌم محمود خلٌل 83203 مستجد 

 09 نسمه دمحم سعد محمود عبد الكرٌم 83209 مستجد 

 82 نور تامر عادل عبد العظٌم 83282 مستجد 

 82 نورهان عادل السٌد دمحم حسنٌن 83282 مستجد 

 80 هاٌدى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم 83280 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 الثالث/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى : 

 

 

 

مٌة/ اللغات التطبٌمٌة لغة انجلٌزي/ اللغات التطبٌ -المسم/الشعبة :
 ترجمة -اللغات التطبٌمٌة لغة انجلٌزي 

 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس ةالحالة الدراسٌ تولٌع الطالب 

 2 أسماء دمحم نبٌه مرسً لطب 83022 مستجد 

 0 رنا أحمد أنصارى ابو المجد 83020 مستجد 

 8 دمحم صالح الدٌن دمحم صالح عثمان 83028 مستجد 

 4 منه هللا عبد المنعم عابد الصعٌدى 83024 مستجد 

 5 ندا فتحى حسن على احمد 83025 مستجد 

 6 نور عبد الغنً السٌد عبد الغنً 83026 مستجد 

 7 نورسٌن ٌسرى سعٌد دمحم الخربتاوى 83027 مستجد 

 3 هنا عبد هللا دمحم امٌن حسن عبدالغنى 83023 مستجد 
 

 

   

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

 تولٌع رئٌس الكنترول
 

 

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

 

  تولٌع المالحظ
 

  

                

 

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 
 

            

     

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

 

 

 

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

 التجارة الدولٌة
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 GIID AIXNGNID 2 89222 مستجد 

 nYj aYHiaH 0 89220 مستجد 

 nE aX UI 8 89228 مستجد 

 nj jjHiijYH 4 89224 مستجد 

 nIE ONIUEN 5 89225 مستجد 

 jY jjHiiM Hi 6 89226 مستجد 

 jX UEIAI 7 89227 مستجد 

 jX  nE 3 89223 مستجد 

 jY a HiijM 9 89229 مستجد 

 MMH UanMHi 22  89222 مستجد 

 nI OXIAIX 22  89222 مستجد 

 XID  EaE 20  89220 مستجد 
 

 

    

 



     

   

 

 
 

سماء طالب أ ام ال لوس وأرق ج   ال
 

  

    
     

                

                

  

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

 

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

 

 
 

 الصوتٌات و اللغوٌات المضائٌة -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتظام
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 احمد دمحم حسانٌن عبد المجٌد 86222 مستجد 

 0 اسراء ابراهٌم انور خلٌل 86220 مستجد 

 8 االء نبٌل حسن دمحم حسن االسود 86228 مستجد 

 4 ٌد عبدالفتاحآٌتن دمحم السع 86224 مستجد 

 5 اٌمان دمحم احمد دمحم خلٌفة 86225 مستجد 

 6 جاسر اشرف احمد عبد المنعم 86226 مستجد 

 7 حازم صالح عوض فراج 86227 مستجد 

 3 حبٌبة دمحم السعٌد عبد الواحد أبو زاهر 86223 مستجد 

 9 حبٌبه هشام لاسم على على 86229 مستجد 

 22 اهٌم ٌوسفحنٌن دمحم ابر 86222 مستجد 

 22 ردٌنة اشرف دمحم محمود ناجى 86222 مستجد 

 20 رنا على شلبى الغالى لاسم 86220 مستجد 

 28 رٌم احمد سمٌر فتحى رمضان بالل 86228 مستجد 

 24 سارة زٌن العابدٌن عبدالعزٌز زٌن العابدٌن 86224 مستجد 

 25 ساره سعٌد احمد طلبه الرفاعى 86225 مستجد 

 26 فرح طارق عبد الكرٌم ٌوسف 86226 مستجد 

 27 لجٌنة خالد فتحى احمد حسٌن 86227 مستجد 

 23 مارٌا جرجس لبٌب جرجس حنا 86223 مستجد 

 29 دمحم حسام اسماعٌل عبد العزٌز دمحم 86229 مستجد 

 02 دمحم طارق دمحم محمود حمدى االزمرلى 86202 مستجد 

 02 ود حمدمروة محمود دمحم محم 86202 مستجد 

 00 مرٌم إٌهاب منٌر دمحم علً سالم 86200 مستجد 

 08 مرٌم جمال فتحى عبدالرازق 86208 مستجد 

 04 مرٌم عمرو على السكرى 86204 مستجد 

 05 ملن منصور حامد دمحم علٌوه 86205 مستجد 

 06 منار دمحم السٌد دمحم محمود 86206 مستجد 

 07 عبدالمطلب الغرباوى منه هللا احمد وهبه 86207 مستجد 

 03 مى طارق دمحم عبد المجٌد سالمه 86203 مستجد 

 09 مى عباس عبد الفتاح بخٌت ابراهٌم 86209 مستجد 

 82 مً ماجد مسعد مراد دمحم 86282 مستجد 

 82 مٌار احمد فهمً راتب بخٌت 86282 مستجد 

 80 مٌاراٌهاب جابر محمود احمد 86280 مستجد 

 88 مٌمنة عبد المجٌد عبد المحسن عبد المجٌد فرغلى 86288 مستجد 

 84 ناردٌن دمحم احمد دمحم سٌد مصطفى 86284 مستجد 
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 85 ندي صمر عبدالسالم جمعة 86285 مستجد 

 86 ندى مصطفى احمد دمحم مصطفى هٌكل 86286 مستجد 

 87 نوران خالد السٌد حامد الحمامصى 86287 مستجد 

 83 فى دمحم مصطفى المراسًهبه مصط 86283 مستجد 

 89 ٌاسمٌن حسام عوض هللا أبو زٌد 86289 مستجد 

 42 ٌوسف دمحم فؤاد طه جمٌعً 86242 مستجد 
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 المستوي الثالث/ فصل الخرٌف-الفرلة / المستوى الدراسى :
 0202/0200العام الجامعى :

 

 

 

 لمضائٌةالصوتٌات و اللغوٌات ا -المسم/الشعبة :
 

  

           

 

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

 

 اسم المادة
 

 

 انتساب موجه
 

 

 طبٌعة الدراسة
 

 

           

 

 م اسم الطالب  رلم الجلوس الحالة الدراسٌة تولٌع الطالب 

 2 رانأٌنور حمدى ٌوسف دمحم عم 86022 مستجد 

 0 جمانة اسامة حسن عبد الوهاب لناوى 86020 مستجد 

 8 منار طه مصطفى طه دمحم جبر 86028 مستجد 
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