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 الفرقة األولى 

 

 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م 

 11030031 انتداب مهجو اميره جسال دمحم عبجالعزيز تاريخ مرر الفرعهنية األولى 1
 11030168 انتداب مهجو نجى دمحم سعيج الديج عمى تاريخ مرر الفرعهنية األولى 2
 21010086 تخمفات دمحم عبجالرحيمعسر  تاريخ مرر الفرعهنية األولى 3
سيف الجين رمزان يهنس  تاريخ مرر الفرعهنية األولى 4

 رمزان عبجالرازق 
 11030092 انتداب مهجو

آثار بحر ايجا  األولى 5
 وايطاليا

 11030000 انتداب مهجو أحسج الديج نجيب فاضل

 1101004 انتظام  أحسج الديج عبجالحسيج دمحم  الستاحفعمم  األولى  6
 11010020 انتظام  اسساء شيبو حدين سميسان  الستاحفعمم  األولى  7
عبجهللا ناصر جابر الديج شرف  الستاحفعمم  األولى  8

 الجين
 11010135 انتظام

 11010057 انتظام  بيذهى ماىر عطية جرجس أيهب الستاحفعمم  األولى  9
عبجالرحيم دمحم الديج محسهد  الستاحفعمم  األولى  10

 مرزوق 
  انتظام

األساطير اليهنانية  األولى  11
 والرومانية 

 00000011 انتظام  اآلءعمى الديج عمى أبه ريان

األساطير اليهنانية   12
 والرومانية

 11010069 انتظام حدين أدىم شرقاوى دمحم 

األساطير اليهنانية   13
 والرومانية

عبجالرحسن إسساعيل صالحالجين 
 عفيفى

 11010129 انتظام 
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 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م 

األساطير اليهنانية  األولى 14
 والرومانية

محسهد ابراىيم رمزى مشرهر 
 عبجالفتاح

 11010183 انتظام

األساطير اليهنانية  األولى 15
 والرومانية

محسهد  مرطفى دمحم حشفى
 ابراىيم

 11010202 انتظام

األساطير اليهنانية  األولى 16
 والرومانية

 11010230 انتظام نادية أيسن عبجالحميم دمحم 

ألساطير اليهنانية ا األولى 11
 والرومانية

نهرالجين صبرى دمحم دمحم 
 عبجالسغيث

 11010244 انتظام

ألساطير اليهنانية ا األولى 11
 والرومانية

 11010267 انتظام يهسف أحسج ىاشم دمحم شحاتو

ألساطير اليهنانية ا األولى  11
 والرومانية

 11010269 انتظام يهسف خالج عبجالرحيم دمحم 

ألساطير اليهنانية ا األولى  20
 والرومانية

 11010271 انتظام  يهسف دمحم الديج أبه السجج احسج

ألساطير اليهنانية ا األولى  21
 والرومانية

 11010275 انتظام يهسف محسهد دمحم رضا البطاوى 

ألساطير اليهنانية ا األولى  22
 والرومانية

 11030085 انتداب مهجو سجى حدين عبجالعزيز اسساعيل

ألساطير اليهنانية ا األولى  23
 والرومانية

دمحم عبجالعاطى عبجالفتاح 
 عبجالعاطى

 11030127 انتداب مهجو
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 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م

األساطير اليهنانية  األولى 24
 والرومانية

 11030159 انتداب مهجو ميراى سعيج شحاتو 

األساطير اليهنانية  األولى 25
 والرومانية

 11030170 انتداب مهجو نهر أحسج حدن القطب

األساطير اليهنانية  األولى 26
 والرومانية

انتظام،   حبيبة طارق دمحم دمحم الحهاشى
 تخمفات 

170011 

ألساطير اليهنانية ا األولى 21
 والرومانية

انتداب مهجو  خالج الدسان أحسج دمحم 
 تخمفات 

170158 



                                                                                                                            UNIVERSITY OF ALEXANDRIA              جامعة اإلسكندرية                                                                          

              FACULTY OF ARTS                                          كلية اآلداب                                                                     

     and  Archaeology Department of                                                               قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

      Græco-Roman Studies                                                                                      مكتة رئيس مجلس القسم           

                                                                                                                                          Head’s Office             
                                                                                                                                                                                 
          

==========================================================================                                                                                                                             

============================================================================================ 

 :Postal Address: Hussein Sobhy St., P.O. Box                                 12512عنوان تريدي: شارع حسين صثحي، الشاطثي، الرقم الثريدي: 

21526                                                                                            

 - Tel. (+203) 4875737 – 4875736                        (108)  5378033( . فاكس : 108)  5375787 – 5375782 – 5375785تليفـــون: 

4875735 

 الفرقة الثانية

 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م

الفن اليميشدتى "  الثانية  1
 عسارة ونحت"

 21010014 انتظام اسراء دمحم مهسى عجسية

الفن اليميشدتى "  الثانبة  2
 عسارة ونحت"

 21010029 انتظام بدام عالء دمحم عيدى 

الفن اليميشدتى "  الثانية  3
 عسارة ونحت"

سارة دمحم عبجالدالم عبجالغفار 
 كذك

 21010062 انتظام

 21010029 انتظام بدام عالء دمحم عيدى آثار مرر الفرعهنية الثانية  5
 21010031 انتظام بيذهى أسامة سيجىم غالى  آثار مرر الفرعهنية الثانية  6
تاريخ مرر والعالم  الثانية  1

 اليميشدتى
انتداب مهجو  خالج الدسان أحسج دمحم

 تخمفات
170158 

العسمة اليهنانية  الثانية  1
 واليمميشيدتية

 21010153 انتظام ايو سامى محروس زيشيم 

العسمة اليهنانية  الثانية  1
 واليمميشيدتية

 21010029 انتظام عالء دمحم عيدى بدام

العسمة اليهنانية  الثانية  11
 واليمميشيدتية

 21010037 انتظام حدشاء سعج حساد كحالو

العسمة اليهنانية  الثانية 11
 واليمميشيدتية

دمحم عاطف عبجالسجيج الديج 
 مرطفى

 21010102 انتظام 

العسمة اليهنانية  الثانية 12
 واليمميشيدتية

 21010140 انتظام طارق الديج دمحم عبجالجهادىايجى 

العسمة اليهنانية  الثانية  13
 واليمميشيدتية

 طارق دمحم عبجالعظيم دمحم سميسان
 

 21030122 انتداب مهجو
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العسمة اليهنانية  الثانية  14
 واليمميشيدتية

 21030055 انتداب مهجو عمياء أحسج دمحم أحسج السمكى

اليهنانية العسمة  الثانبة  15
 واليمميشيدتية

 21030059 انتداب مهجو عسرو عمى عيج مرسى رزق 

العسمة اليهنانية  الثانية  16
 واليمميشيدتية

 21030065 انتداب مهجو فرح ياسر دمحم فراج عالم

العسمة اليهنانية  الثانية  11
 واليمميشيدتية

 21030072 انتداب مهجو لسياء عساد حسجى حافظ

العسمة اليهنانية  الثانية  11
 واليمميشيدتية

 21030073 انتداب مهجو ليمى دمحم حسزة خميل 

العسمة اليهنانية  الثانية 11
 واليمميشيدتية

 21030077 انتداب مهجو مازن دمحم خالف عبجالحسيج دمحم 

العسمة اليهنانية  الثانية  21
 واليمميشيدتية

 21030080 انتداب مهجو دمحم ايياب أحسج دمحم عمى

العسمة اليهنانية  الثانية 21
 واليمميشيدتية

 21030109 انتداب مهجو نجيم خالج أحسج مشرهر دمحم

العسمة اليهنانية  الثانية 22
 واليمميشيدتية

 21030121 انتداب مهجو يهسف خسيس ابراىيم اسساعيل

العسمة اليهنانية  الثانية 23
 واليمميشيدتية

 أحسج محسهد عبجالاله أحسج
 عيدى

 760018 تخمف انتظام

العسمة اليهنانية  الثانية 24
 واليمميشيدتية

 760284 تخمف انتظام نهران الديج الديج أحسج بريقع
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 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م

العسمة اليهنانية  الثانية  25
 واليمميشيدتية

 170001 باقى انتظام  أحسج حسجى اسساعيل فرغمى 

العسمة اليهنانية  الثانبة  26
 واليمميشيدتية

انتداب مهجو  خالج الدسان أحسج دمحم
 تخمفات

170158 



                                                                                                                            UNIVERSITY OF ALEXANDRIA              جامعة اإلسكندرية                                                                          

              FACULTY OF ARTS                                          كلية اآلداب                                                                     

     and  Archaeology Department of                                                               قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

      Græco-Roman Studies                                                                                      مكتة رئيس مجلس القسم           

                                                                                                                                          Head’s Office             
                                                                                                                                                                                 
          

==========================================================================                                                                                                                             

============================================================================================ 

 :Postal Address: Hussein Sobhy St., P.O. Box                                 12512عنوان تريدي: شارع حسين صثحي، الشاطثي، الرقم الثريدي: 

21526                                                                                            

 - Tel. (+203) 4875737 – 4875736                        (108)  5378033( . فاكس : 108)  5375787 – 5375782 – 5375785تليفـــون: 

4875735 

 الثالثةالفرقة 

 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م

 760321 انتظام ياسسين دمحم الديج عبجالرالحين فن الهاليات الرومانية  الثالثة 1
تاريخ مرر تحت  الثالثة  2

 حكم الرومان
 760321 انتظام ياسسين دمحم الديج 

تاريخ مرر تحت  الثالثة  3
 حكم الرومان

 760668 انتداب مهجو يارا صالح عبجالعميم

الشقهش اليهنانية  الثالثة 4
 والالتيشية 

 760154 انتظام سامر عادل دمحم فيسى مرطفى

اليهنانية الشقهش  الثالثة  5
 والالتيشية

 760193 انتظام عبجهللا دمحم صالح الجين عمى 

الشقهش اليهنانية  الثالثة 6
 والالتيشية

 760321 انتظام ياسسين دمحم الديج عبجالرالحين

الشقهش اليهنانية  الثالثة 1
 والالتيشية 

 70538 انتداب مهجو أحسج اسامو أحسج دمحم

الشقهش اليهنانية  الثالثة 1
 والالتيشية 

 760669 انتداب مهجو يارا صالح عبج الحميم خسيس

الشقهش اليهنانية  الثالثة 1
 والالتيشية 

 1620186 تخمفات انتظام دمحم حدن مرسى عبجالسجيج

 760609 انتداب مهجو عياد شحاتو عياد شحاتو مادة االنتداب الثالثة 11
يارا صالح عبج الحميم خسيس  مادة االنتداب الثالثة  11

 عمى بيرار
 760668 انتداب مهجو
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 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة م

عسمو رومانية  الثالثة 12
 وبيزنطية 

أحسج محسهد عبجالاله أحسج 
 عيدى

انتظام باقى 
 لالعادة

760018 

عسمو رومانية  الثالثة  13
 وبيزنطية 

انتظام باقى  بطرسبيذهى حشا هللا رشجى 
 لالعادة

760090 

عسمو رومانية  الثالثة  14
 وبيزنطية 

 760091 انتظام مدتجج  بيذهى مججى عزيز راشج 

عسمو رومانية  الثالثة 15
 وبيزنطية 

حشين عبجالعميم أحسج الديج 
 حجازى 

 760110 انتظام مدتجج

عسمو رومانية  الثالثة  16
 وبيزنطية 

حسادة روان عبجالسشعم محسهد 
 عبجهللا

انتظام باقى 
 لالعادة

760135 

عسمو رومانية  الثالثة 11
 وبيزنطية 

 760200 انتظام باقى عسر كسال أحسج دمحم 

عسمو رومانية  الثالثة  11
 وبيزنطية 

 760232 انتظام مدتجج محسهد حدين عبجالعزيز عمى 

عسمو رومانية  الثالثة 11
 وبيزنطية 

انتظام باقى  بريقعنهران الديج الديج أحسج 
 لالعادة

760284 

عسمو رومانية  الثالثة  21
 وبيزنطية 

انتظام باقى  ياسسين دمحم الديج عبجالرالحين
 لالعادة

760321 

عسمو رومانية  الثالثة 21
 وبيزنطية 

انتداب مهجو  أحسج مجحت متهلى محسهد
 باقى لالعادة

760531 

عسمو رومانية  الثالثة 22
 وبيزنطية 

انتداب مهجو  أسامة أحسج دمحمأحسج 
 باقى لالعادة

760538 

عسمو رومانية  الثالثة 23
 وبيزنطية

انتداب مهجو  أحسج سعيج دمحم أمين
 باقى لالعادة

760543 
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 رقم الجلوس حاله القيد اسم الطالب المقرر الفرقة

عسمو رومانية  الثالثة  24
 وبيزنطية

انتساب موجه  دمحم عادل عطية أحمد 

 باقى لالعادة

161624 

عسمو رومانية  الثالثة 25
 وبيزنطية

انتساب موجه  نورهان طارق الهامى الكردانى

 باقى

161656 

 161141 انتظام  ريمون طلعت رمزى عطا هللا الرسم والفسيفساء الثالثة  26

 161114 انتظام عبير دمحم محمود دمحم التونى الرسم والفسيفساء الثالثة  21

 161232 انتظام محمود حسين عبدالعزيز على  الرسم والفسيفساء الثالثة  21

 161254 انتظام  منى دمحم أحمد السيد دمحم  الرسم والفسيفساء الثالثة  21

 161311 انتظام هالة ابراهيم حسنين دمحم حسنين الرسم والفسيفساء الثالثة  31

 161214 انتظام  السيد أحمد بريقعنوران السيد  الرسم والفسيفساء الثالثة  31

 161551 انتساب موجه االء حسن الشاذلى هريدى الرسم والفسيفساء الثالثة  32

 161551 انتساب موجه اسراء عبدهللا أحمد عبدهللا الرسم والفسيفساء الثالثة  33

 161616 انتساب موجه عمر صبرى سليمان على  الرسم والفسيفساء الثالثة  34

 161615 انتساب موجه مؤمن دمحم زكى عبدالعظيم الرسم والفسيفساء الثالثة  35

 161621 انتساب موجه محمود رجب أمين حسن الرسم والفسيفساء الثالثة 36


