
 
 

 

 قسم الجغرافيا ونظم المعمهمات الجغرافية

 
 

 

 
 فى المحاولة األولى كشف بأسماء الطالب الذين رسبها 

 ٩١٠٢/٩١٩١ الجامعيلمعام  الثاني الدراسيمتحانات الفصل إل
 

 اسماء الطالب اسم المقرر الفرقة
 أواًل: االنتظام تاريخ مرر حتى الفتح االسالمى األولى

 احسد اسساعيل احسدادىم اسامو  -١
 دمحم مرظفى درويش مرظفى دمحم -٢
 محسهد سامى عرفو عبد الدتار االبيض -٣
 محسهد عبدهللا دمحم  -٤

 ثانيًا: االنتساب المهجه
 احسد دمحم يهسف دمحم التيانى -١
 ايشاس حدن احسد احسد مرظفى -٢
 جياد سسير عبد الدتار دمحم عبد الرحسن -٣
 نديشا سعيد مرزوق رمزا -٤
 روان فتحى مرظفى حدين ابراىيم -٥
 عبد الرحسن عاطف دمحم احسد ابراىيم -٦
 فرحة محسهد ابراىيم حشفى عظية -٧
 مشة هللا دمحم دمحم احسد ميران  -٨

 أواًل:االنتظام سالمىإتاريخ وسيط و  الثانية
 محسهد احسد غانم محسهد السغشى -١
 ىدى اليادى فؤاد ابراىيم -٢

 المهجهثانيًا:االنتساب 
 احسد امين كامل امين -١
 احسد محسهد احسد احسد -٢
 إسالم الديد بكرى على  -٣
 باسل دمحم على حدين  -٤
 مرظفى محسهد احسد الحامدى  -٥

 ثالثًا : باقى لإلعادة مهجه 
 رديشة احسد دمحم على فراج -١



 عبدالالهدمحم اسساعيل ابراىيم  -١ والسعاصر تاريخ مرر الحديث الثالثة / جغرافيا
 عسر دمحم بدرى مكى -٢
 تدشيم أحسد عبد السشعم أحسد مشرهر -٣
 الديد عبد الهىاب رفاعي عبد الجهاد  -٤
 عسرو ىسام عبدالسحدن ميشى -٥
 االء سامح مرسي راشد -٦
 مرام علي أحسد علي حدن -٧
 احسد سالمو محسهد عبدالجهاد  -٨
 عبد الرحسن دمحم عباس علي -٩

 ايسن مرظفي مراد طو  -١1
 روديشا اشرف دمحم زكي مراد  -١١
 رجسة اشرف خسيس دمحم علي  -١٢
 زكريا احسد زكريا عبد السجبد  -١٣
 فادى نبيل صبرى اسكشدر -١٤
 دمحم فيسى دمحم دمحم مرظفى -١٥
 تغريد محي دمحم حجازي  -١٦
 رييام دمحم جاب شحاتو -١٧
 درديردمحم عبد الخالق دمحم شبعان  -١٨
 سسيرة الديد علي حدن -١٩
 عبد الرحسن عادل دمحم احسد -٢1
 نعسة دمحم علي ابراىيم علي  -٢١
 أحسد إيياب عبد السشعم أحسد عفيفي  -٢٢
 عبدالرحسن على دمحم -٢٣
 اسالم دمحم احسد يهنس -٢٤
 مروان على مرظفى احسد صالح -٢٥
 دمحم صابر الديد ابراىيم  -٢٦
 هسفبالل دمحم عظية ي -٢٧
 مشو هللا عبد الفتاح حدن عبد القادر  -٢٨
 دنيا نبيو فرج هللا عبد الرجال -٢٩
 نهرىان محدن السرسى الشجار  -٣1
 مؤمن دمحم الديد عبدالرحسن -٣١
 دمحم رجب خسيس علي دمحم الجداوي  -٣٢
 صالح نرر زايد مبرك الجسل  -٣٣
 دنيا محسهد حدن متهلى -٣٤
 إبراىيم دمحم إبراىيم برار  -٣٥
 دمحم جسعة مهسي عبد الرحسن مهسي  -٣٦



 معاذ حدانين حدين  حدانين -٣٧
 احسد دمحم مرظفي علي -٣٨
 عادل احسد سعد دمحم -٣٩
 باسم احم مسدوح دمحم ميدي -٤1
 زياد دمحم فاروق إبراىيم -٤١
 دمحم وليد إدريس أحسد على  -٤٢
 احسد اسراء سليسان عبدالسحدن -٤٣
 عسرو جسال دمحم دمحم الديد -٤٤
 دمحم أيسن خسيس دمحم مخسيس  -٤٥
 محسهد رجب صالح احسد  -٤٦
 اسالم سعيد مشرهر عبد السظلب -٤٧

 احسد بذر مشرهر سالم عبد الفتاح  -١ الخرائط الجيهلهجية الثالثة / خرائط
 بيذهى سسير عياد فكرى  -٢
 سعد مبروك سعد مبروك ابه مشدور -٣
 شياب ناصر عبد الفتاح ابراىيم درويش -٤
 عبدهللا رمزان ابراىيم ابه شاىين-٥
 فارس معهض مشرهر قشديل -٦
 دمحم عرام رمزان متهلى ابراىيم -٧
 عسر رجب ابراىيم الرعيدى  -٨ 

 


