
 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجة الماجستٌر فً االداب/اللغة الفرنسٌة وأدابها
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج لغات شرقٌة بالدور الثانً علوي 00اللجنة: لجنة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس القٌدحالة  م

   أٌه ثروت منٌر المغازى     1۲16     مستجد     1  
  

   1۲1٧     مستجد     ۲  
امٌره عبد العزٌز محمد محمد   

     القصاص

   1۲1۱     مستجد     3  
بدور السٌد محمد حمدي السٌد عبد   

     العاطً

   سماح عبدالسالم ابراهٌم عبد الرازق     1۲1۱     مستجد     4  
  

   عبدهللا سعد محمد احمد ابو على     1۲۲۱     مستجد     5  
  

   ندي مصطفً عطا عطا     1۲۲1     مستجد     6  
  

 لم تسدد لم تسدد   وسام انور محمد اسماعٌل     1۲۲۲     باق     ٧  
 7 المجموع

  
 

 ٧  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



  

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أحمد سادات عبد العزٌز محمد الشٌخة     1٧۲6     مستجد     1  
  

   علً محمد أحمد سٌف النصر     1٧۲٧     مستجد     ۲  
  

   أحمد صالح محمود حسٌن     1٧۲۱     مستجد     3  
  

   أسماء ممدوح محمد احمد البسٌونى     1٧۲۱     مستجد     4  
  

   أسماء ممدوح هاشم محمد     1٧3۱     مستجد     5  
  

   أشرف عبد المنعم حسٌن طلب     1٧31     مستجد     6  
  

   أمٌر القبارى حسٌن محمد     1٧3۲     مستجد     ٧  
  

   إسالم سمٌر فاروق على حجاج     1٧33     مستجد     ۱  
  

   إنتصار محمد معوض مخلوف     1٧34     مستجد     ۱  
  

   ابراهٌم ابو صالح جبر السٌد     1٧35     مستجد     1۱  
  

   ابراهٌم سعد الشربٌنى ابو الفرح سنار     1٧36     مستجد     11  
  

   ابراهٌم مصطفى ابراهٌم البحٌرى     1٧3٧     مستجد     1۲  
  

   احمد حسن عبدالرحٌم عبدالرحمن سٌد احمد     1٧3۱     مستجد     13  
  

   احمد زٌنهم عبدالحمٌد السعٌد     1٧3۱     مستجد     14  
  

   احمد عادل احمد حسنً برسٌم     1٧4۱     مستجد     15  
  

   احمد محمد ابراهٌم سنطباى     1٧41     مستجد     16  
  

   ازهار ربٌع كمال عطا     1٧4۲     مستجد     1٧  
  

   اسامه محمد ٌوسف جبر     1٧43     مستجد     1۱  
  

   الحمٌد الشٌناسماعٌل اسماعٌل عبد      1٧44     مستجد     1۱  
  

   اسماعٌل السٌد احمد اصالن     1٧45     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 

 أ/أكرم زهرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
 الدور األول -الثانى الفصل الدراسى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 77اللجنة: لجنة 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 73اللجنة: لجنة   

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور الطالب اسم رقم الجلوس حالة القٌد م

   اشرف محمد فؤاد محمد     1٧46     مستجد     1  
  

   امٌرة مصطفى مصطفى محمد الوكٌل     1٧4٧     مستجد     ۲  
  

   انجً سٌد حسن بدوي     1٧4۱     مستجد     3  
  

   حسناٌمان سعد الدٌن عبد الحمٌد      1٧4۱     مستجد     4  
  

   جهاد حسن محمد احمد الغرٌب     1٧5۱     مستجد     5  
  

   جٌهان امٌن منصور البري     1٧51     مستجد     6  
  

   حذٌفه مصطفً امٌن محمد سلٌم     1٧5۲     مستجد     ٧  
  

   حسام الدٌن حسن محمد ابراهٌم المهدي     1٧53     مستجد     ۱  
  

   حسناء حسن أبو الوفا ابراهٌم     1٧54     مستجد     ۱  
  

   حسناء وجٌه عبد النبى محمد عٌطة     1٧55     مستجد     1۱  
  

   حمدى مصطفى محمود اسماعٌل     1٧56     مستجد     11  
  

   حمدي عبد ربه بدوي احمد     1٧5٧     مستجد     1۲  
  

   خالد عبد المنعم السٌد السٌد البطل     1٧5۱     مستجد     13  
  

   دٌنا عطٌه عبد الفتاح عبد الحمٌد     1٧5۱     مستجد     14  
  

   زاٌد عبد الحلٌم عبد هللا حسٌن     1٧6۱     مستجد     15  
  

   زٌنب عبد الكرٌم السٌد البدوي احمد سلٌمان     1٧61     مستجد     16  
  

   سحر صالح عبدالمنعم محمد ٌوسف     1٧6۲     مستجد     1٧  
  

   سحر فاروق محمد سالم     1٧63     مستجد     1۱  
  

   سعٌد عطٌه سالم عطٌه     1٧64     مستجد     1۱  
  

   سهام سرحان محمد حجازي     1٧65     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 72اللجنة: لجنة   

  
 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   صالح عطٌه ابو القاسم حمد     1٧66     مستجد     1  
  

   طارق محمد عبد السالم محمد     1٧6٧     مستجد     ۲  
  

   عبد الرازق السٌد السٌد جاب هللا     1٧6۱     مستجد     3  
  

   عرفه زكً محمود عرفه     1٧6۱     مستجد     4  
  

   عزة عمر احمد عبد الحلٌم     1٧٧۱     مستجد     5  
  

   عزت رزق عوض الشحات     1٧٧1     مستجد     6  
  

   على مكرم على حسانٌن     1٧٧۲     مستجد     ٧  
  

   علً حسن محمد طه     1٧٧3     مستجد     ۱  
  

   علً محمد على عبدالقادر الشرقاوى     1٧٧4     مستجد     ۱  
  

   عمرو عبد العزٌز عطٌة حسانٌن الغروبً     1٧٧5     مستجد     1۱  
  

   فاطمة عبد الحمٌد سٌد سالمة     1٧٧6     مستجد     11  
  

   فاطمة محمد محمود سوٌلم     1٧٧٧     مستجد     1۲  
  

   فتحى عبدالوهاب عبدالسالم سلٌمان راضى     1٧٧۱     مستجد     13  
  

   لمٌاء عبد الناصر عبد الحً مصطفً     1٧٧۱     مستجد     14  
  

   محمد أحمد صادق محمد     1٧۱۱     مستجد     15  
  

   محمد الشحات محمد حسن سلٌم     1٧۱1     مستجد     16  
  

   محمد الكحالوي محمود محمد أحمد     1٧۱۲     مستجد     1٧  
  

   محمد بدر عبد الغنً محمد     1٧۱3     مستجد     1۱  
  

   محمد حسنً احمد محمد     1٧۱4     مستجد     1۱  
  

   محمد عبد العزٌز محمد عبد العزٌز     1٧۱5     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 

 أ/أكرم زهرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 01اللجنة: لجنة   

 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمد عبدالمولى طه عبدالعال     1٧۱6     مستجد     1  
  

   محمد عبدالنبى سلٌمان حجازى     1٧۱٧     مستجد     ۲  
  

   محمد علً محمود الجزار     1٧۱۱     مستجد     3  
  

   محمد محمد عوضمحمد فتح هللا      1٧۱۱     مستجد     4  
  

   محمد فوزي صالح علٌوة الطنانً     1٧۱۱     مستجد     5  
  

   محمد كمال أبو رواش طه     1٧۱1     مستجد     6  
  

   محمد مخلوف محمد على     1٧۱۲     مستجد     ٧  
  

   محمد ناصر فٌتوري حامد     1٧۱3     مستجد     ۱  
  

   محمود خٌر عبد الشافً فرج     1٧۱4     مستجد     ۱  
  

   محمود رأفت رمضان اسماعٌل     1٧۱5     مستجد     1۱  
  

   محمود رجب كامل عبد الرحمن     1٧۱6     مستجد     11  
  

   مرٌم السٌد هنداوي محمد عبد المطلب     1٧۱٧     مستجد     1۲  
  

   مصطفً حسن مصطفً سلطان     1٧۱۱     مستجد     13  
  

   مصطفً محمد احمد احمد عٌسً     1٧۱۱     مستجد     14  
  

   منى الزناتى على سالمه السندٌونً     1۱۱۱     مستجد     15  
  

   منى حامد أحمد حسٌن سالم     1۱۱1     مستجد     16  
  

   حمزاوى ناجح على محجوب على     1۱۱۲     مستجد     1٧  
  

   نجالء احمد على دروٌش     1۱۱3     مستجد     1۱  
  

   نعمه هالل ابراهٌم علً     1۱۱4     مستجد     1۱  
  

   نها السٌد سامً السٌد الفٌومً     1۱۱5     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ/أكرم زهرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
لمدرج الدائرى بالدور الرابع علوىالمكان: ا 00اللجنة: لجنة   

  
 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نهى عادل صالح الدٌن امٌن     1۱۱6     مستجد     1  
  

   جادهالة محمود رزق عبده المتولً      1۱۱٧     مستجد     ۲  
  

   هبه عادل حسن على جبر     1۱۱۱     مستجد     3  
  

   هند معوض المنسً ابو المعاطً     1۱۱۱     مستجد     4  
  

   وفاء عبدالرحمن مصطفى الدعباس     1۱1۱     مستجد     5  
  

   والء وهدان عبد المحسن السٌد     1۱11     مستجد     6  
  

   ٌاسر عبد الرحمن زكً دسوقً     1۱1۲     مستجد     ٧  
  

   ٌاسر كٌالنً حجازي قاسم     1۱13     مستجد     ۱  
  

   ٌاسٌن مصطفى أحمد محمد العٌوطً     1۱14     مستجد     ۱  
  

   أحمد البدري البسٌونً أبو علً     1۱15     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد

   أمال عثمان سعد محمد     1۱16     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد

   ابراهٌم محمد محمود حسن     1۱1٧     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد

   احمد عشري خمٌس عبداللطٌف     1۱1۱     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد

   احمد محمد عفٌفى عماره     1۱1۱     باق     14  
 تسدد لم لم تسدد

   احمد محمد محمد محمد الصغٌر ابو الغٌط     1۱۲۱     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد

   احمد مصطفً احمد السٌد الكفافً     1۱۲1     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد

   اسالم شحاته امام عبدالعزٌز     1۱۲۲     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد

   اشرف مفرح محمد عبد المولى     1۱۲3     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد

  امٌره عالء عبد المحسن االمٌر     1۱۲4     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد

 خالد صالح الدٌن بدو     1۱۲5     باق     ۲۱ 
  

      

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 09اللجنة: لجنة   

 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

   راشد إبراهٌم عبد المحسن خطاب     1۱۲6     باق     1 
 لم تسدد لم تسدد

   رباب الشربٌنً الشبراوي جاد     1۱۲٧     باق     ۲  
 لم تسدد تسددلم 

   رٌهان ممدوح اسماعٌل عمر     1۱۲۱     باق     3  
  

   صفا علً عبد الفتاح فلٌفل     1۱۲۱     باق     4  
 لم تسدد لم تسدد

   عاطف عزى عطٌه السٌد     1۱3۱     باق    5  
  

   عبد العزٌز محمد عبد الغنً عبد الحلٌم     1۱31     باق     6  
 لم تسدد تسددلم 

   عبد العزٌز محمد محمد عالم     1۱3۲     باق     ٧  
  

   عزه حامد عبد الجواد عبد الوهاب     1۱33     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد

   عالء بدران احمد عبدالعزٌز     1۱34     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد

   صالحعالء عباس ٌوسف      1۱35     باق     1۱  
  

   عماد رجب ذكى عٌسى     1۱36     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد

   عمار رافت ٌونس عبد النعٌم عبد العال     1۱3٧     باق     1۲  
  

   فرج أحمد مفتاح طاهر     1۱3۱     باق     13  
  

   قرنً محمد قرنً محمد أبو سٌف     1۱3۱     باق     14  
  

   محمد ابراهٌم عطٌه ابراهٌم     1۱4۱     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد حامد محمد الزهار     1۱41     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد سلٌمان مصطفى محمود     1۱4۲     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد صبحً عٌد رمضان     1۱43     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود     1۱44     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد

 محمد عبدالرحمن محمود السٌد عقل     1۱45     باق   ۲۱
 لم تسدد لم تسدد

      

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

   المالحظ: 

   اللجنةمراقب  



 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/ اللغة العربٌة وآدابها/ شعبة الدراسات اللغوٌة 
الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر   
المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 07اللجنة: لجنة   

 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

   محمد عوض محمد العلمً     1۱46     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد فتحً علً دٌاب     1۱4٧     باق     ۲  
 لم تسدد لم تسدد

   محمد فراج محمد أحمد     1۱4۱     باق     3  
  

   محمد فوزي محمد على صالح     1۱4۱     باق     4  
 لم تسدد لم تسدد

   محمود أحمد عبد الغنً عبد القادر     1۱5۱     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد

   مصطفً عطٌه حسٌن عباس خلٌفه     1۱51     باق     6  
 لم تسدد لم تسدد

   هاجر محمد عبد الوهاب عبد الرحمن     1۱5۲     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد

   هند فتحً عبد الشكور عبد الرحٌم     1۱53     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد

      

 3 المجموع
  

 

 ۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات األدبٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/اللغة االنجلٌزٌة وآدابها/ 
 األولالدور  -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمكان: المدرج الدائرى بالدور  99لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:3۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أحمد سمٌر شتاآٌه      1411     مستجد     1  
  

   أحمد علً حامد الشٌخ     141۲     مستجد     ۲  
  

   أحمد مسعد عبد العزٌز أبو اللٌل الشحات     1413     مستجد     3  
  

   أسماء متولى الشبراوى السروى     1414     مستجد     4  
  

   المقاتأسماء مرتضً محمد علً      1415     مستجد     5  
  

   أسماء ٌاسر أبو شبانة علً الرشٌدي     1416     مستجد     6  
  

   أمانى محمد فتح هللا الباز القط     141٧     مستجد     ٧  
  

   أمانً أحمد إبراهٌم إبراهٌم     141۱     مستجد     ۱  
  

   إسر اء إبراهٌم زكى فارس     141۱     مستجد     ۱  
  

   إسراء أحمد الشحات إبراهٌم دٌاب     14۲۱     مستجد     1۱  
  

   ابراهٌم عبدالجواد عبدالغنى ابراهٌم     14۲1     مستجد     11  
  

   اسماء محمود عبد الحلٌم عبد العال الزقم     14۲۲     مستجد     1۲  
  

   ابو الرٌشاالء ٌحٌا محمد ابراهٌم      14۲3     مستجد     13  
  

   امال محمد محمود فهمً السعدنً     14۲4     مستجد     14  
  

   اٌه هشام عبدالقادر جاب هللا ابراهٌم     14۲5     مستجد     15  
  

   تسنٌم طالل رزق أحمد     14۲6     مستجد     16  
  

   جهاد مصطفى كامل محمد حسن     14۲٧     مستجد     1٧  
  

   رانٌا رمضان الششتاوى على سعٌده     14۲۱     مستجد     1۱  
  

   رضوى عالء الدٌن محمد المحمدي     14۲۱     مستجد     1۱  
  

   زٌنب السٌد أحمد النشار     143۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/اللغة االنجلٌزٌة وآدابها/ شعبة الدراسات األدبٌة
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  97لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:3۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   سمٌة عاطف وهبة محمد أبو فندي     1431     مستجد     1  
  

   شرٌن على السعٌد القزاز     143۲     مستجد     ۲  
  

   صفوه محمد فتوح عبدالعال محمد     1433     مستجد     3  
  

   ضحى حسام رفعت رجب     1434     مستجد     4  
  

   فادى سعد عدلى سعد     1435     مستجد     5  
  

   فاطمة محمود محمد الباز المتولً     1436     مستجد     6  
  

   كرٌم كاظم مهدي     143٧     مستجد     ٧  
  

   محمد شهاب الدٌن علً الشهاوي     143۱     مستجد     ۱  
  

   محمد مالك السٌد عبده بدر     143۱     مستجد     ۱  
  

   مروه محمد إبراهٌم عبدالفتاح إسماعٌل     144۱     مستجد     1۱  
  

   مرٌم محسن دروٌش معوض     1441     مستجد     11  
  

   مها ممدوح مصطفى احمد العزٌرى     144۲     مستجد     1۲  
  

   مٌمونه عبدالحلٌم خطبا     1443     مستجد     13  
  

   نادٌة مصطفى السٌد مصطفى خضر     1444     مستجد     14  
  

   نرمٌن محمد طلبه محمد     1445     مستجد     15  
  

   نهاد محمود أحمد السٌد السٌد ابوالعز     1446     مستجد     16  
  

   هبه عالء ابراهٌم مصطفً سرٌه     144٧     مستجد     1٧  
  

 لم تسدد لم تسدد   احمد محمد فهمً االعصر     144۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   رشا علم حافظ توفٌق     144۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   فاطمة عبد الفتاح إبراهٌم عبد الفتاح حبلص     145۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   الغٌابإجمالى  

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات األدبٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجه الماجستٌر فى اآلداب/اللغة االنجلٌزٌة وآدابها/ 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور   90لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:3۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 م
حالة 
 القٌد

 االنصرافتوقٌع  توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

 لم تسدد لم تسدد   نورهان علً فهمً علً دخان     1451     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد   هبه هللا ابراهٌم ابراهٌم السعٌد المرسى     145۲     باق     ۲  
 لم تسدد لم تسدد   هند اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل     1453     باق     3  
 لم تسدد لم تسدد   والء منصور محمود السٌد     1454     باق     4  

 0 المجموع
  

 

 4  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات اللغوٌة -الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها / كشف توزٌع 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  07لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آٌه السٌد محمد ابراهٌم     1311     مستجد     1  
  

   أحمد محمد محمود محمد     131۲     مستجد     ۲  
  

   أسماء محمد محمد محمود     1313     مستجد     3  
  

   أشرف عبد المجٌد كمال العابدٌنى     1314     مستجد     4  
  

   1315     مستجد     5  
أمٌره طارق أمٌن مصطفى أمٌن أحمد   

     السقعان

   إٌمان حسنً السٌد سلٌمان األزرق     1316     مستجد     6  
  

   ابراهٌم علً السٌد اسماعٌل عٌسى     131٧     مستجد     ٧  
  

   احمد محمود سلٌمان هالل     131۱     مستجد     ۱  
  

   اسامة حامد عبد اللطٌف عبدالرحٌم     131۱     مستجد     ۱  
  

   اسراء السعٌد محمد عامر الزهار     13۲۱     مستجد     1۱  
  

   حامد محمد فراج خرٌبهامٌره      13۲1     مستجد     11  
  

   امٌره صالح حلمً الجٌار ابو موسً     13۲۲     مستجد     1۲  
  

   تغرٌد حسام عبد الوهاب عبد المقصود     13۲3     مستجد     13  
  

   13۲4     مستجد     14  
جاسر جمٌل جالل الدٌن عادل محمد   

     سالم

   حسام محمد محمد علً حمزة     13۲5     مستجد     15  
  

   حنان سعٌد محمد حسن الجندي     13۲6     مستجد     16  
  

   حنان عبدالحمٌد سٌد محمد     13۲٧     مستجد     1٧  
  

   خدٌجة عبد الرحمن بكر األمٌري     13۲۱     مستجد     1۱  
  

   عبدالخالق للدرعًرانٌا صالح عثمان      13۲۱     مستجد     1۱  
  

   رانٌه احمد فؤاد عثمان السعدى     133۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات اللغوٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها / 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  03لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   رحاب ابو النور محمد ابو النور حجازى     1331     مستجد     1  
  

   جمال عبد الحمٌد إبراهٌمرحاب      133۲     مستجد     ۲  
  

   رحاب عادل حسن حسن     1333     مستجد     3  
  

   رمٌساء حسنٌن مصطفً حسنٌن     1334     مستجد     4  
  

   رنا محمود ذكى محمود     1335     مستجد     5  
  

   رٌم عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الصعٌدي     1336     مستجد     6  
  

   ساره محمود خلف هللا حسن     133٧     مستجد     ٧  
  

   ساره هشام محمد صبرى عبدالسالم     133۱     مستجد     ۱  
  

   سعاد محمد صالح عبدالرحمن     133۱     مستجد     ۱  
  

   سلوى نجدي محمد البٌلً عبد الرسول     134۱     مستجد     1۱  
  

   سهام على محمد سلٌمان     1341     مستجد     11  
  

   شٌماء عادل محمود السٌد عطٌه     134۲     مستجد     1۲  
  

   شٌماء محمد محمد السٌد عوض     1343     مستجد     13  
  

   شٌماء محمد ٌحً شطا     1344     مستجد     14  
  

   مصطفى إبراهٌم عبد الستار حمادشٌماء      1345     مستجد     15  
  

   عبد الرحمن أحمد حامد محمد     1346     مستجد     16  
  

   عبدالمنعم خضر عبدالمنعم عبدالرحمن     134٧     مستجد     1٧  
  

   عزه رمضان محمد محمد السٌد     134۱     مستجد     1۱  
  

   علً االعرجً عال هاتف     134۱     مستجد     1۱  
  

   محمد حامد محمد حسنى عبدالعزٌز     135۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات اللغوٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها / 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  02لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمد حسام الدٌن محمد إسماعٌل أبو فرد     1351     مستجد     1  
  

   عبده السٌد محمود أٌوب محمد     135۲     مستجد     ۲  
  

   محمد عطاهللا عبدهللا عداهللا     1353     مستجد     3  
  

   محمد عٌسً محمد عٌسً     1354     مستجد     4  
  

   محمد فاروق علً السندٌوي     1355     مستجد     5  
  

   محمد محمد على حسانٌن فٌاض     1356     مستجد     6  
  

   محمود عبده السٌد محمد السٌد     135٧     مستجد     ٧  
  

   محمود فوزى امٌن جابر     135۱     مستجد     ۱  
  

   محمود محمد السباعى عبدالرحٌم     135۱     مستجد     ۱  
  

   مروة شعبان عبد الغنً حمادة     136۱     مستجد     1۱  
  

   مروة مصطفى ابراهٌم ابراهٌم الفحٌل     1361     مستجد     11  
  

   منال شوقً على ضمرانً     136۲     مستجد     1۲  
  

   منى صبحى السٌد عبدالعال     1363     مستجد     13  
  

   مً علً إبراهٌم محمد ضٌف هللا     1364     مستجد     14  
  

   قطوان سعود دهش نادٌه سالم     1365     مستجد     15  
  

   نجالء فاروق عبد العال عبدالرحٌم     1366     مستجد     16  
  

   ندى رجب عبدالعال احمد على     136٧     مستجد     1٧  
  

   نور عطٌه محمد عطٌه بٌبرس     136۱     مستجد     1۱  
  

   السقطًنورا سمٌر محمد ابراهٌم      136۱     مستجد     1۱  
  

   نورا عبد التواب عبد العزٌز عبد البصٌر     13٧۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات اللغوٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها / 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  91لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نوران شكري توفٌق رمضان     13٧1     مستجد     1  
  

   علً أحمد نورهان البدوي محمد     13٧۲     مستجد     ۲  
  

   نورهان محمد الشربٌنى احمد سالمه     13٧3     مستجد     3  
  

   نٌره عبدالعال محسوب محمود وحش     13٧4     مستجد     4  
  

   هاجر أحمد محمد أحمد الجندي     13٧5     مستجد     5  
  

   هالة ثروت فهمً الجندي     13٧6     مستجد     6  
  

   هانم ابراهٌم حسن ابراهٌم     13٧٧     مستجد     ٧  
  

   هانً محمود حامد محمود غزي     13٧۱     مستجد     ۱  
  

   هبة هللا حسن محمود بدر     13٧۱     مستجد     ۱  
  

   هبه السٌد السٌد أحمد شمس الدٌن     13۱۱     مستجد     1۱  
  

   هدى عباس فؤاد عباس عٌسى     13۱1     مستجد     11  
  

   هدٌر عبد العزٌز محمد محمد     13۱۲     مستجد     1۲  
  

   هند عبدالجواد محمد فواز     13۱3     مستجد     13  
  

   وحٌد صبري محمد ٌحً البالصً     13۱4     مستجد     14  
  

   مجاور عبدهللاوفاء السٌد      13۱5     مستجد     15  
  

   ٌاسمٌن عمران فرٌد محمد الصعٌدي     13۱6     مستجد     16  
  

   ٌاسمٌن موهوب توفٌق سالمه     13۱٧     مستجد     1٧  
  

 لم تسدد لم تسدد   آالء عصام السعٌد ابراهٌم     13۱۱     باق     1۱  
     عطوان خلٌفةاحمد بهاء الدٌن      13۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   احمد صالح السٌد صالح     13۱۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 اآلدابكلٌة 

 إدارة الدراسات العلٌا

 شعبة الدراسات اللغوٌة -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها / 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 علوى الثانًالمدرج الدائرى بالدور  90لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

 لم تسدد لم تسدد   اسراء مصطفً عبدالرحمن سلٌمان     13۱1     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد   اسماء عطٌه صدقى على عوده     13۱۲     باق     ۲  
 لم تسدد لم تسدد   امل زكرٌا محمد سٌد احمد     13۱3     باق     3  
 لم تسدد لم تسدد   امل عبد الحلٌم عٌسى عبدهللا     13۱4     باق     4  
 تسددلم  لم تسدد   اٌة سٌد عبد السالم جمعة ابراهٌم     13۱5     باق     5  
     باسل محمود عبدالرحمن السٌد البهلول     13۱6     باق     6  
 لم تسدد لم تسدد   حسٌن حسن عبد السمٌع حسن     13۱٧     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد   سامٌه خالد محمود الجوهري     13۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   ارمنٌوسفادي ماهر شنودة      13۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   فاطمه محمود محمد امٌن احمد     14۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   مرٌم عادل السٌد سالم     14۱1     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   نورا محمد السٌد متولى النجار     14۱۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   هدى صابر ٌوسف فكرى     14۱3     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   وائل السٌد حسٌن الجمل     14۱4     باق     14  
     وفاء محمد محمد ابراهٌم شرف الدٌن     14۱5     باق     15  

 01 المجموع
  

 

 15  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / الدراسات الٌونانٌة والالتٌنٌة 
 الدور األول -الدراسى الثانى الفصل  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 علوى الرابعالمدرج الدائرى بالدور   07لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:44 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أحمد سامح الرفاعً رضوان     1۱61     مستجد     1  
  

   احمد محمود محمد سلٌمان علً     1۱6۲     مستجد     ۲  
  

   شٌماء فاروق محمد الغرٌب     1۱63     مستجد     3  
  

   عبدالعزٌز السٌد ابراهٌم عبدالحى سالم     1۱64     مستجد     4  
  

   سٌد عبد التواب محمدمحمد      1۱65     مستجد     5  
  

   هدٌر خالد عبدالعزٌز فوده     1۱66     مستجد     6  
  

   ٌاسمٌن احمد احمد حسٌن     1۱6٧     مستجد     ٧  
  

 لم تسدد لم تسدد   محمد محمود عبدالرحمن السٌد البهلول     1۱6۱     باق     ۱  
 3 المجموع

  
 

 ۱  إجمالى العدد 

   الحضورإجمالى  

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب /اللغات الشرقٌه/ شعبه لغات االمم االسالمٌه وآدابها 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج علم النفس بالدور الثانً علوي  02لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:46 6/٧/۲۱۲۱ -الموحد للجامعة نظام شئون الدراسات العلٌا 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آٌة محمد محمد محمد العٌسوي حندوق     1۲۱1     مستجد     1  
  

   ناصر السٌدإٌمان رضا صالح الدٌن      1۲۱۲     مستجد     ۲  
  

   الشٌماء المتولً احمد السٌد ابراهٌم     1۲۱3     مستجد     3  
  

   اٌمان محمد احمد محمد حموده     1۲۱4     مستجد     4  
  

   اٌه وحٌد محمود على نصر الدٌن     1۲۱5     مستجد     5  
  

   زعفانروجٌنا محمد محمد عطٌه      1۲۱6     مستجد     6  
  

   رٌم جالل عبده حسن فلٌه     1۲۱٧     مستجد     ٧  
  

   سارة عبده حسن السٌد عبد الرحمن     1۲۱۱     مستجد     ۱  
  

   سمر على احمد احمد عبدالمحسن     1۲۱۱     مستجد     ۱  
  

   عمر تغٌان أحمد على     13۱۱     مستجد     1۱  
  

   مختار سامً محمد محمد هتٌمً     13۱1     مستجد     11  
  

   مرٌم الحسٌنً علٌوه ابراهٌم     13۱۲     مستجد     1۲  
  

   ندى ٌحى السٌد سلٌمان     13۱3     مستجد     13  
  

   نرمٌن ربٌع احمد حسن     13۱4     مستجد     14  
  

   محمد فوزى ٌوسفٌاسمٌن      13۱5     مستجد     15  
  

 01 المجموع
  

 

 15  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 / الوثائق والمكتبات والمعلومات كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر  

 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى 90لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:4۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آالء هشام خلٌل عبد الفتاح اإلتربً     145۱     مستجد     1  
  

   الزهراء مسعد ابراهٌم توكل جمٌل     145۱     مستجد     ۲  
  

   سارة محمد أحمد غزالً     146۱     مستجد     3  
  

   محمد محمود حسٌن حامد محمد بركات     1461     مستجد     4  
  

   نسرٌن فتحى محمد حجازي     146۲     مستجد     5  
  

   نورهان اسماعٌل عبدهللا عبداللطٌف     1463     مستجد     6  
  

   نورهان خالد ابو الفتوح اسماعٌل     1464     مستجد     ٧  
  

   هاجر على احمد بصبوص     1465     مستجد     ۱  
  

 لم تسدد لم تسدد   سارة عادل عباس عوض كشك     1466     باق     ۱  
     محمد هشام عبد القادر محمد النجار     146٧     باق     1۱  
     وئام حسام السٌد العراقً الدٌسطى     146۱     باق     11  

 00 المجموع
  

 

 11  العددإجمالى  

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  0لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آالء محمد محمد ابراهٌم الطوخً     5۱1     مستجد     1  
  

   آٌة إبراهٌم على على الخراشى     5۱۲     مستجد     ۲  
  

   آٌة حامد عبد العزٌز السٌد عٌد     5۱3     مستجد     3  
  

   المهديآٌة محمد ابراهٌم      5۱4     مستجد     4  
  

   آٌه صبحً محمد الحسٌنً     5۱5     مستجد     5  
  

   أحمد خالد أحمد الشربٌنى عثمان     5۱6     مستجد     6  
  

   أحمد عبد الحمٌد إبراهٌم غٌث     5۱٧     مستجد     ٧  
  

   أحمد عبدالرحمن حلمً محمدٌن     5۱۱     مستجد     ۱  
  

   أحمد فوزى السٌد سالم     5۱۱     مستجد     ۱  
  

   أحمد محمود حسن على     51۱     مستجد     1۱  
  

   أحمد مختار عبدالقوي برانق     511     مستجد     11  
  

   أحمد ٌحى شاكر عثمان     51۲     مستجد     1۲  
  

   إبراهٌمأسماء أحمد إمام      513     مستجد     13  
  

   أسماء أحمد منصور على     514     مستجد     14  
  

   أسماء طارق حلمً أحمد     515     مستجد     15  
  

   أسماء عادل محمد شوقى محمد صباح     516     مستجد     16  
  

   أسماء محمد اسماعٌل عمرو     51٧     مستجد     1٧  
  

   أمجد حسٌن سٌد شعبان     51۱     مستجد     1۱  
  

   أمٌر غازي جاسم الخلفاوي     51۱     مستجد     1۱  
  

   أمٌرة خالد عبد العلٌم عبد الرحٌم     5۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  9لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   رضوانأمٌرة خمٌس محمد محمد      5۲1     مستجد     1  
  

   أمٌرة صبحى اللٌثى مصطفى     5۲۲     مستجد     ۲  
  

   أمٌن محمد احمد غازي محمد الجنبٌهً     5۲3     مستجد     3  
  

   أٌمن أنور أحمد الزهٌري     5۲4     مستجد     4  
  

   إسراء طلعت سلٌمان فتوح عجٌز     5۲5     مستجد     5  
  

   إسراء محمود ابو زٌد السٌد     5۲6     مستجد     6  
  

   إسماعٌل السٌد على ابراهٌم     5۲٧     مستجد     ٧  
  

   ابتسام ابراهٌم صدقً مخٌمر البدوي     5۲۱     مستجد     ۱  
  

   ابراهٌم عبد الفتاح عبد الرسول عٌد     5۲۱     مستجد     ۱  
  

   ابراهٌم عبدالغفار عبدالحمٌد فرج     53۱     مستجد     1۱  
  

   ابوبكر عادل محمد عبد المجٌد     531     مستجد     11  
  

   احمد جمال احمد حافظ     53۲     مستجد     1۲  
  

   احمد جمعه علً احمد هنداوي     533     مستجد     13  
  

   عٌد عبد الظاهراحمد حلمى      534     مستجد     14  
  

   احمد سٌد على احمد     535     مستجد     15  
  

   احمد عبد المنجى خضرى احمد     536     مستجد     16  
  

   احمد على محمد على حرنونه     53٧     مستجد     1٧  
  

   احمد لطفً حلمً جمال الدٌن     53۱     مستجد     1۱  
  

   احمد محمد احمد القلٌنً     53۱     مستجد     1۱  
  

   احمد محمد حسانٌن مطاوع     54۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  7لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   احمد محمد حسن عبده     541     مستجد     1  
  

   عبدالالهاحمد محمود السٌد      54۲     مستجد     ۲  
  

   احمد نٌازى عبدالعظٌم عبدالرحمن     543     مستجد     3  
  

   ارٌج ابراهٌم كمال عبده احمد عبد هللا     544     مستجد     4  
  

   اسراء احمد محمد فوزي الدلجمونً     545     مستجد     5  
  

   العباسًاسراء اسامه علً محمد      546     مستجد     6  
  

   اسراء السٌد عبد العزٌز سلٌمان عبٌه     54٧     مستجد     ٧  
  

   اسراء حجازي على شعبان قمٌحه     54۱     مستجد     ۱  
  

   اسراء عادل السٌد ابراهٌم جوده     54۱     مستجد     ۱  
  

   عبدالرحمناسالم بهاء الدٌن محمد فوزى      55۱     مستجد     1۱  
  

   اسالم محمد عبد العاطً محمد     551     مستجد     11  
  

   اسماء رجب محمد عبد هللا     55۲     مستجد     1۲  
  

   اسماء عبد المطلب مصطفى عٌد البسٌونى     553     مستجد     13  
  

   اشجان فاٌز محمد ابو بكر     554     مستجد     14  
  

   االء صاحب محمد ال جرٌو     555     مستجد     15  
  

   السٌد السٌد طه محمد زهٌري     556     مستجد     16  
  

   الشرٌف هانً الشرٌف امٌن عبدهللا     55٧     مستجد     1٧  
  

   العربى عبده صالح صالح     55۱     مستجد     1۱  
  

   امال جمال ابراهٌم سٌد     55۱     مستجد     1۱  
  

   امانى عبده عبدهللا احمد النجار     56۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  0لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون الدراسات 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   امانً عبد الجواد فاٌد علً     561     مستجد     1  
  

   امانً عٌد فرحات محمد مكً     56۲     مستجد     ۲  
  

   امٌرة حسن علً محمد علً     563     مستجد     3  
  

   امٌرة عبدالعظٌم عبدالعظٌم الطاهر     564     مستجد     4  
  

   امٌرة عبدالوهاب على نصر محمد     565     مستجد     5  
  

   امٌرة مختار علً حسن     566     مستجد     6  
  

   انجى السٌد احمد عبد الهادى     56٧     مستجد     ٧  
  

   انور مهدي عبد الغنً انس     56۱     مستجد     ۱  
  

   اٌة محمد سمٌر عباس العدل     56۱     مستجد     ۱  
  

   اٌرٌنى اندراوس اسكندر اندراوس     5٧۱     مستجد     1۱  
  

   ناعوماٌرٌنً جمال كمال      5٧1     مستجد     11  
  

   اٌمان حامد السٌد سالمه     5٧۲     مستجد     1۲  
  

   اٌمان حسٌن احمد على     5٧3     مستجد     13  
  

   اٌمان حسٌن جالل حسٌن     5٧4     مستجد     14  
  

   اٌمان صابر محمد احمد     5٧5     مستجد     15  
  

   صبري امٌن عبد الواحد اٌمان     5٧6     مستجد     16  
  

   اٌمان مؤمن عبدالهادي جمعه     5٧٧     مستجد     1٧  
  

   اٌمان ٌاسر مصطفً الشافعً     5٧۱     مستجد     1۱  
  

   اٌمن محمد عبدهللا حسن     5٧۱     مستجد     1۱  
  

   اٌمن ٌونس حمادى العلوانى     5۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -االعالم كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى   1لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب الجلوس رقم حالة القٌد م

   اٌناس اسماعٌل محمود احمد حماده     5۱1     مستجد     1  
  

   اٌناس جمال محمد عبد الجلٌل     5۱۲     مستجد     ۲  
  

   اٌه سعد الدٌن علً الصباحً     5۱3     مستجد     3  
  

   صالح علٌوه محمد الشرٌفاٌه      5۱4     مستجد     4  
  

   اٌه علً مخلوف محمد ابو ربع     5۱5     مستجد     5  
  

   اٌهاب فهمً زكً ابراهٌم     5۱6     مستجد     6  
  

   باسم مصطفى محمد على     5۱٧     مستجد     ٧  
  

   بدور أحمد سٌد عطٌة     5۱۱     مستجد     ۱  
  

   بسمة جمال إبراهٌم جاد     5۱۱     مستجد     ۱  
  

   بسمة محسن موافً مصطفً كمال موافً     5۱۱     مستجد     1۱  
  

   بسمة محمد عبده احمد السٌد     5۱1     مستجد     11  
  

   بسمه احمد عبده سنجاب     5۱۲     مستجد     1۲  
  

   سعٌدبسمه حسن محمد      5۱3     مستجد     13  
  

   بسمه عالء الدٌن اسماعٌل كامل     5۱4     مستجد     14  
  

   بسمه محمد سعد محمد     5۱5     مستجد     15  
  

   بسنت عصام محمد توفٌق بندق     5۱6     مستجد     16  
  

   بندر عامر عقله غٌث غانم جلٌدان الظفٌرى     5۱٧     مستجد     1٧  
  

   تامر كمال عثمان محمد     5۱۱     مستجد     1۱  
  

   تسنٌم بهاء الدٌن عبدهللا محمد     5۱۱     مستجد     1۱  
  

   ثروت ثابت جرس عبده عبد الشهٌد     6۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى   2لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمد شحاته احمد جهاد     6۱1     مستجد     1  
  

   جورج عٌاد جندي إسرائٌل     6۱۲     مستجد     ۲  
  

   جٌهان عبد المنعم سٌد حسن عبد الرحمن     6۱3     مستجد     3  
  

   حسن احمد حسن محمد السٌد     6۱4     مستجد     4  
  

   حسن سلٌمان عثمان ابراهٌم     6۱5     مستجد     5  
  

   حسن طارق حسن على على حموده     6۱6     مستجد     6  
  

   حسن محمود احمد محمد     6۱٧     مستجد     ٧  
  

   حسٌن جمال علً سالمه الجوهري     6۱۱     مستجد     ۱  
  

   حمدى ربٌع محمد اسماعٌل     6۱۱     مستجد     ۱  
  

   خالد محمد واصف عبد العزٌزخلود      61۱     مستجد     1۱  
  

   خلود عز العرب نصر متولً أبو أحمد     611     مستجد     11  
  

   خلود ولٌد عبد الحلٌم السعٌد مصطفً حموده     61۲     مستجد     1۲  
  

   دعاء حسن صدقى احمد     613     مستجد     13  
  

   السٌد حسندعاء رشاد      614     مستجد     14  
  

   دعاء رضا محمد صقر     615     مستجد     15  
  

   دنٌا محمد محمد المصرى     616     مستجد     16  
  

   دٌنا سٌد قاسم سٌد قاسم     61٧     مستجد     1٧  
  

   دٌنا عادل احمد توفٌق السرسً     61۱     مستجد     1۱  
  

   دٌنا عبد هللا صابر محمد عٌد     61۱     مستجد     1۱  
  

   دٌنا محمد مسعد محمد عبد الجواد     6۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى   7لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   رأفت سمٌر ودٌع بشاي     6۲1     مستجد     1  
  

   الفتاحرامً مرجان بٌومً عبد      6۲۲     مستجد     ۲  
  

   رانا مدحت محمد متولى     6۲3     مستجد     3  
  

   رانٌا احمد عبد هللا حناوى محمد     6۲4     مستجد     4  
  

   رانٌا رأفت محمود عباس عمار     6۲5     مستجد     5  
  

   رانٌا شعبان الشربٌنً رمضان شاهٌن     6۲6     مستجد     6  
  

   رحاب ثروت محمد الشرٌف     6۲٧     مستجد     ٧  
  

   رشا احمد محمد الشناوى     6۲۱     مستجد     ۱  
  

   رشا احمد محمد سٌد عبدالعزٌز     6۲۱     مستجد     ۱  
  

   رشا سمٌر محمد فكري ابراهٌم     63۱     مستجد     1۱  
  

   الخالق توفٌق محمد شعالنرشا عبد      631     مستجد     11  
  

   رضا السعٌد حسن مرزوق     63۲     مستجد     1۲  
  

   رضا صابر فهٌم سالم     633     مستجد     13  
  

   رضا عبد الحمٌد حفنى محمد     634     مستجد     14  
  

   رضا محمد غرٌب ابراهٌم     635     مستجد     15  
  

   رضا مزروع محمد محمد     636     مستجد     16  
  

   رضوى عبد الداٌم عبد الفتاح عوض هللا     63٧     مستجد     1٧  
  

   رضوي محمد رمضان عبدهللا     63۱     مستجد     1۱  
  

   رقٌة أحمد أحمد محمود خطاب     63۱     مستجد     1۱  
  

   روفٌده مفرح محمد احمد عنتر     64۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم كشف توزٌع الطالب لتخصص 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  3لجنة 

 عبد المحسن محمد حسنعلى  مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   روال هٌثم ابراهٌم الوشاحً     641     مستجد     1  
  

   رٌم أشرف محمد عبد العزٌز سند     64۲     مستجد     ۲  
  

   رٌم إبراهٌم مناف إسماعٌل     643     مستجد     3  
  

   رٌم نبٌل حمزة محمود     644     مستجد     4  
  

   رٌهام احمد حامد عبد الواحد     645     مستجد     5  
  

   رٌهام عبد الستار على ٌوسف     646     مستجد     6  
  

   زٌنب عبد المتعال مصطفى عبدالمتعال     64٧     مستجد     ٧  
  

   زٌنب عبد الناصر محمد عبد العال     64۱     مستجد     ۱  
  

   زٌنب فوزي برهام ٌوسف     64۱     مستجد     ۱  
  

   زٌنة سعد محمد عبد المنعم الشهابً     65۱     مستجد     1۱  
  

   سارة حسنٌن اسماعٌل الخولى     651     مستجد     11  
  

   صابر علًسارة شعبان      65۲     مستجد     1۲  
  

   ساره السٌد عبد الرحمن عٌاده     653     مستجد     13  
  

   ساره حسنى محمد العدل ابراهٌم     654     مستجد     14  
  

   ساره صبري بٌومً خاطر     655     مستجد     15  
  

   ساره عبد المنعم احمد فواز     656     مستجد     16  
  

   ساره محمد الباز محمود خدم     65٧     مستجد     1٧  
  

   ساره ممدوح ٌونس الدٌسطى حجازى     65۱     مستجد     1۱  
  

   سامح عبدالسمٌع فاضل محمود     65۱     مستجد     1۱  
  

   سامً محمود عربً محمد عثمان     66۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  العددإجمالى  

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -تمهٌدى ماجستٌر فرقة 

 المكان: مدرج فرنسً بالدور الثانً علوي   2 لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   سعٌد أحمد إبراهٌم أحمد فراج     661     مستجد     1  
  

   سعٌد بدوى معوض هندى     66۲     مستجد     ۲  
  

   سالم عرسان ٌوسف     663     مستجد     3  
  

   سالمه بحبح سٌد عبدهللا     664     مستجد     4  
  

   سلمى السٌد عبد الوهاب حامد االمبابى     665     مستجد     5  
  

   سلمى عبد السالم ٌوسف عبد المنصر     666     مستجد     6  
  

   سلمى محمد عبد الحمٌد محمد أبو سقٌرة     66٧     مستجد     ٧  
  

   سلٌمان محمد سلٌمان محمد     66۱     مستجد     ۱  
  

   سماء رضا حامد حسن     66۱     مستجد     ۱  
  

   سماء صالح شرٌف عبدالوهاب علً     6٧۱     مستجد     1۱  
  

   سماح عبد الفتاح موسى علً     6٧1     مستجد     11  
  

   سمر عالء عبد السالم عٌد     6٧۲     مستجد     1۲  
  

   سوزان احمد محمد محمد     6٧3     مستجد     13  
  

   شروق رضا سعد مرسً الخرباوي     6٧4     مستجد     14  
  

   شروق محمود مشحوت محروس     6٧5     مستجد     15  
  

   شمس عبد الرازق محمد بدٌر معوض     6٧6     مستجد     16  
  

   شهٌر بشٌر عبد الحكٌم بركات     6٧٧     مستجد     1٧  
  

   شهٌرة بدرى سٌد على     6٧۱     مستجد     1۱  
  

   شٌماء العمراوى نعمان محمد     6٧۱     مستجد     1۱  
  

   شٌماء زٌنهم على ابراهٌم     6۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 إدارة الدراسات العلٌامدٌر  المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 مدرج فرنسً بالدور الثانً علويالمكان:    01لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   شٌماء عاطف توفٌق سالمة     6۱1     مستجد     1  
  

   شٌماء عبد هللا محمد محمد علً     6۱۲     مستجد     ۲  
  

   شٌماء محمد محمد عبدالحفٌظ     6۱3     مستجد     3  
  

   شٌماء موسى صادق محمود موسى     6۱4     مستجد     4  
  

   صفٌه مصباح حامد حسام الدٌن     6۱5     مستجد     5  
  

   صالح عبد الحمٌد رضوان السٌد شحتو     6۱6     مستجد     6  
  

   ضٌاء ابراهٌم حسن حسٌن     6۱٧     مستجد     ٧  
  

   عادل خضر عبد المنعم سالم     6۱۱     مستجد     ۱  
  

   عادل عبدالرحمن عبدالحمٌد محمود العتال     6۱۱     مستجد     ۱  
  

   الكرٌم عبدالجٌد عبٌدعاشور عبد      6۱۱     مستجد     1۱  
  

   عاصم رضا محمود علً عجور     6۱1     مستجد     11  
  

   عباس عمران موسى الزبٌدي     6۱۲     مستجد     1۲  
  

   عبدالخالق شلبى تهامى جوده     6۱3     مستجد     13  
  

   6۱4     مستجد     14  
عجٌان عبدالرحمن براك عقال شارع شبٌب   

     الظفٌري

   عبدالرحمن عبدالسالم حسٌن عبدالعال     6۱5     مستجد     15  
  

   عبدالرحمن مصطفى عبدالحفٌظ رٌاض     6۱6     مستجد     16  
  

   عبدالرحمن منٌر فخري سٌد     6۱٧     مستجد     1٧  
  

   الشحاتعبدالعاطً شعبان علً      6۱۱     مستجد     1۱  
  

   عبدالعظٌم عبدالمهٌمن عبدالعظٌم الهادى موسى     6۱۱     مستجد     1۱  
  

 اشرف عبدالمنعم محمد     ٧۱۱     مستجد     ۲۱  
ه

   عبدهللٰا
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 مدرج لغات شرقٌة بالدور الثانً علويالمكان:  00لجنة  

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   عبدهللا مهدىعبدالهادى السٌد زٌدان      ٧۱1     مستجد     1  
  

   عبٌر بنت راشد بن سالم العلٌانٌة     ٧۱۲     مستجد     ۲  
  

   عبٌر محمد كمال احمد     ٧۱3     مستجد     3  
  

   عزه احمد احمد مصطفً علً     ٧۱4     مستجد     4  
  

   عزه هاشم الدردٌر ابراهٌم الطٌب     ٧۱5     مستجد     5  
  

   عصمت محمد عباس حلمً احمد راشد     ٧۱6     مستجد     6  
  

   عطٌة عٌد عطٌة محمد هنداوى     ٧۱٧     مستجد     ٧  
  

   عال عبد الرحمن مصطفً عبد الرحمن اسماعٌل     ٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   عالء القطب ابراهٌم الشاعر     ٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   علً عبد الفتاح علً ٌوسف     ٧1۱     مستجد     1۱  
  

   علً عزت ابراهٌم زكً احمد     ٧11     مستجد     11  
  

   علً كمال محمد     ٧1۲     مستجد     1۲  
  

   علٌاء عصام لطفً ابو الٌزٌد     ٧13     مستجد     13  
  

   علٌاء ٌسري حامد أبو المجد     ٧14     مستجد     14  
  

   عمرو الحسٌنً محمد عبد المقصود     ٧15     مستجد     15  
  

   عمرو محمد مصطفى محمد على     ٧16     مستجد     16  
  

   غادة أحمد صالح محً الدٌن خلٌل     ٧1٧     مستجد     1٧  
  

   غادة فتحى محمد احمد     ٧1۱     مستجد     1۱  
  

   غاده هشام رشدي محمد     ٧1۱     مستجد     1۱  
  

   غزالن محمد ٌوسف السعٌد     ٧۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج لغات شرقٌة بالدور الثانً علوي 09لجنة  

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   غفران ممدوح احمد على     ٧۲1     مستجد     1  
  

   عبدالهاديفاتن حسان رجب      ٧۲۲     مستجد     ۲  
  

   فاتن متولى ابو العز حسن ابو العز     ٧۲3     مستجد     3  
  

   فادٌه فاروق فهمً حنا     ٧۲4     مستجد     4  
  

   فاطمة احمد الدسوقى حربى     ٧۲5     مستجد     5  
  

   فاطمة اسعد على عمر     ٧۲6     مستجد     6  
  

   ٧۲٧     مستجد     ٧  
فاطمة الزهراء عبد المنعم عبد المعبود عبد النبً   

     الكحكً

   فاطمة خالد أمٌن حسن     ٧۲۱     مستجد     ۱  
  

   فاطمة عادل رامز رامز شافعً     ٧۲۱     مستجد     ۱  
  

   فاطمة عبد العزٌز عبد الحلٌم عمر     ٧3۱     مستجد     1۱  
  

   فاطمة عبدالعزٌز ذكرٌا حسن     ٧31     مستجد     11  
  

   فاطمة علً عبد العظٌم أحمد اإلدرٌسى     ٧3۲     مستجد     1۲  
  

   فاطمه فهمى احمد حسن احمد الحدٌدى     ٧33     مستجد     13  
  

   فرح عبداللطٌف عبدالعزٌز عبداللطٌف بن عٌسى     ٧34     مستجد     14  
  

   فرح ماجد فوزي عوض هللا ابراهٌم     ٧35     مستجد     15  
  

   كارمه عبد العزٌز محروس عبد العزٌز عشماوى     ٧36     مستجد     16  
  

   كرٌم رومانى غطاس عزٌز     ٧3٧     مستجد     1٧  
  

   كرٌمة جابر عبد الحمٌد ٌوسف     ٧3۱     مستجد     1۱  
  

   كوثر سامى عبده هبد الرحٌم     ٧3۱     مستجد     1۱  
  

   كٌرلس معوض عطا هللا تاوضروس     ٧4۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 زهرةأ/أكرم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج جغرافٌا بالدور الثانً علوي  07لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   لبنً جمال عبد الناصر محمد     ٧41     مستجد     1  
  

   هشام محمد فؤاد عبد الفتاحلجٌن      ٧4۲     مستجد     ۲  
  

   لطٌفة شعبان عبدالرحمن عبدهللا     ٧43     مستجد     3  
  

   لٌلى احمد نصر حماد     ٧44     مستجد     4  
  

   لٌلً السٌد فتحً الشحات سند     ٧45     مستجد     5  
  

   رشوانلٌلً رمضان عبدالاله حسن      ٧46     مستجد     6  
  

   ماجد سعٌد علً الجو السوٌدي     ٧4٧     مستجد     ٧  
  

   مارٌا رزق هللا عطٌه شحاته     ٧4۱     مستجد     ۱  
  

   محمد أنٌس محمد الشرٌف     ٧4۱     مستجد     ۱  
  

   محمد احمد احمد شرف الدٌن عطا     ٧5۱     مستجد     1۱  
  

   محمد احمد حافظ الهاللً     ٧51     مستجد     11  
  

   محمد احمد عبد اللطٌف محمد بدوي     ٧5۲     مستجد     1۲  
  

   محمد السٌد عبد الفتاح مؤمن     ٧53     مستجد     13  
  

   محمد بن عوض بن وصٌص النفٌعً     ٧54     مستجد     14  
  

   جالل محمود بدويمحمد      ٧55     مستجد     15  
  

   محمد رضا علً محمد شومر     ٧56     مستجد     16  
  

   محمد سعد الدٌن كامل عبد الرحٌم احمد خلٌف     ٧5٧     مستجد     1٧  
  

   محمد سعد فرج مصطفى عوض     ٧5۱     مستجد     1۱  
  

   محمد سٌد حسن دسوقً     ٧5۱     مستجد     1۱  
  

   محمد سٌد محمد محمود عٌد     ٧6۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم كشف 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج جغرافٌا بالدور الثانً علوي  00لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمد شفٌق عزٌز السٌد نافع     ٧61     مستجد     1  
  

   محمد صالح على على ندا     ٧6۲     مستجد     ۲  
  

   السٌد اسماعٌل محمد ابو شلوفمحمد طارق      ٧63     مستجد     3  
  

   محمد عبد المعبود ربٌع محمد     ٧64     مستجد     4  
  

   محمد عبد الواحد محمد عزمً عبد المجٌد     ٧65     مستجد     5  
  

   محمد عبدالحمٌد امام عفت     ٧66     مستجد     6  
  

   ٌوسف عطٌهمحمد عسران محمد      ٧6٧     مستجد     ٧  
  

   محمد علً السعٌد علً العٌسوي     ٧6۱     مستجد     ۱  
  

   محمد فوزى عبد القادر عبد القادر     ٧6۱     مستجد     ۱  
  

   محمد كمال امٌن كحله     ٧٧۱     مستجد     1۱  
  

   محمد محمد سعٌد المنشاوي سلٌم     ٧٧1     مستجد     11  
  

   محمد هشام احمد احمد     ٧٧۲     مستجد     1۲  
  

   محمد هشام عبد السالم توفٌق     ٧٧3     مستجد     13  
  

   محمود أحمد حسن عبدالهادي البٌومً     ٧٧4     مستجد     14  
  

   محمود احمد محمد السٌد     ٧٧5     مستجد     15  
  

   سلٌمان محمد عبد السالم محمود     ٧٧6     مستجد     16  
  

   محمود صبحً محمد عبدالعال العجٌل     ٧٧٧     مستجد     1٧  
  

   محمود صالح حربً عبد الكرٌم     ٧٧۱     مستجد     1۱  
  

   محمود عبدالفتاح عٌسى حمٌدة     ٧٧۱     مستجد     1۱  
  

   الحى سرحانمحمود محمد طه عبد      ٧۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -للماجستٌر فى االداب / االعالم كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج علم النفس بالدور الثانً علوي  01لجنة 

 محمد حسنعلى عبد المحسن  مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمود محمد عبدالعزٌز احمد     ٧۱1     مستجد     1  
  

   محمود مسعد عبد الجلٌل السٌد زٌدان     ٧۱۲     مستجد     ۲  
  

   محمود مشرف سعٌد مشرف     ٧۱3     مستجد     3  
  

   مدحت حمدته احمد محمود     ٧۱4     مستجد     4  
  

   مروان احمد فؤاد ٌوسف علً حسن     ٧۱5     مستجد     5  
  

   مروة أحمد علً أحمد     ٧۱6     مستجد     6  
  

   مروة سعٌد راشد عبدالرحمن ابراهٌم     ٧۱٧     مستجد     ٧  
  

   السٌد المهدي سلٌم مروه سعٌد     ٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   مرٌم احمد ٌونس ابوالفتوح البندارى     ٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   مرٌم عطٌه رومانى لوقا     ٧۱۱     مستجد     1۱  
  

   مصطفى محمود عبد الحلٌم عبدالعزٌز     ٧۱1     مستجد     11  
  

   عوفمصطفً طارق عدلً محمد      ٧۱۲     مستجد     1۲  
  

   مكاري زكً فرح حنس     ٧۱3     مستجد     13  
  

   منار سمٌر احمد السٌد حسن     ٧۱4     مستجد     14  
  

   منار صبري صابر حامد     ٧۱5     مستجد     15  
  

   منة هللا حلمً عزازي حمدان     ٧۱6     مستجد     16  
  

   هللا طلعت طلعت الكردي منه     ٧۱٧     مستجد     1٧  
  

   منه هللا محمد مصطفً عبد اللطٌف الموجً     ٧۱۱     مستجد     1۱  
  

   منى محسن فتح هللا عزب سالم     ٧۱۱     مستجد     1۱  
  

   منى منٌر ٌسري محمد عسكر     ۱۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   الحضورإجمالى  

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج علم النفس بالدور الثانً علوي 02لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   منى ٌوسف حسن ٌوسف البشة     ۱۱1     مستجد     1  
  

   منً سٌد عبد الرحٌم احمد     ۱۱۲     مستجد     ۲  
  

   منٌر سامً محمد كمال السٌد ٌونس     ۱۱3     مستجد     3  
  

   مها عبد هللا أبو الٌزٌد أبو عمارة     ۱۱4     مستجد     4  
  

   مً زكرٌا محمد عٌسً عاٌش     ۱۱5     مستجد     5  
  

   مٌادة بٌومى محمود محمد عٌسوى     ۱۱6     مستجد     6  
  

   مٌادة مصطفً حسن السٌد     ۱۱٧     مستجد     ٧  
  

   مٌرام علً ابراهٌم الدسوقً الشافعً     ۱۱۱     مستجد     ۱  
  

   مٌرفت السٌد احمد السٌد     ۱۱۱     مستجد     ۱  
  

   مٌرنا احمد عبد العزٌز محمد حسٌن     ۱1۱     مستجد     1۱  
  

   مٌرنا عبد الرحمن مصطفً عفٌفً محمد     ۱11     مستجد     11  
  

   مٌرٌهان محمود عبدالمنعم سٌف     ۱1۲     مستجد     1۲  
  

   حكٌم خلٌل فرجمٌالد      ۱13     مستجد     13  
  

   مٌنا نادي لمعً شفٌق     ۱14     مستجد     14  
  

   نادٌة رجائً علً جاد المولى     ۱15     مستجد     15  
  

   نادٌة عبدالعزٌز سعد الدٌن حسٌن     ۱16     مستجد     16  
  

   نادٌه انور احمد خلٌل     ۱1٧     مستجد     1٧  
  

   نادٌه زاٌد على صوٌان     ۱1۱     مستجد     1۱  
  

   نانسً عصام عبد الرحمن عبد الغفار رمضان     ۱1۱     مستجد     1۱  
  

   نانسً محمد حسن مصطفى     ۱۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى 07لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نبٌلة اٌهاب محمد مبروك السٌد زٌان     ۱۲1     مستجد     1  
  

   نجالء عبد الستار محمد االمبابً     ۱۲۲     مستجد     ۲  
  

   نجالء عمر محمد عطٌة     ۱۲3     مستجد     3  
  

   نجوى األمٌر علً عبد المقصود     ۱۲4     مستجد     4  
  

   مقلدنجوى سعد مسعد      ۱۲5     مستجد     5  
  

   نحمده محمد احمد بكر     ۱۲6     مستجد     6  
  

   ندى سامً محمد نصر     ۱۲٧     مستجد     ٧  
  

   ندى محمود أحمد بكر منصور     ۱۲۱     مستجد     ۱  
  

   ندى ناجً أحمد عبد العال شعٌب     ۱۲۱     مستجد     ۱  
  

   حسام الدٌن مختار محمد ندي     ۱3۱     مستجد     1۱  
  

   نرمٌن حسٌن الشبراوي عبدالسالم حسٌن     ۱31     مستجد     11  
  

   نرمٌن طارق حامد جاب هللا     ۱3۲     مستجد     1۲  
  

   نزار محمد العربً محمد البراق     ۱33     مستجد     13  
  

   زكرٌا الشاعرنسمة بكر محمد      ۱34     مستجد     14  
  

   نشوي حسن جالل حسن النقٌب     ۱35     مستجد     15  
  

   نهاد عبداللطٌف محمد عسل     ۱36     مستجد     16  
  

   نهال محمد السٌد حسٌن دروٌش     ۱3٧     مستجد     1٧  
  

   نهى ثروت محمود اللمسً     ۱3۱     مستجد     1۱  
  

   نهى عبد اللطٌف قاسمى عرفات عجٌزه     ۱3۱     مستجد     1۱  
  

   نوال احمد مصطفى عطٌوي     ۱4۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 زهرةأ/أكرم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى 03لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نور محمود بكري ابو زٌد بكر     ۱41     مستجد     1  
  

   عبد العاطً قاسم جابر عمرنورا      ۱4۲     مستجد     ۲  
  

   نوران صالح ابراهٌم بصله     ۱43     مستجد     3  
  

   نوران هشام عبده محمد البدٌوي     ۱44     مستجد     4  
  

   نورهان أحمد سلٌمان هاشم     ۱45     مستجد     5  
  

   زكًنورهان أكرم محمد عبد العزٌز      ۱46     مستجد     6  
  

   نورهان اشرف الشربٌنى احمد     ۱4٧     مستجد     ٧  
  

   نورهان ممدوح احمد رمضان     ۱4۱     مستجد     ۱  
  

   نٌرمٌن جمعه محمد عبد العال     ۱4۱     مستجد     ۱  
  

   نٌره عبدالباسط شاكر عزاز     ۱5۱     مستجد     1۱  
  

   هاجر حسٌن حسٌن احمد حسٌن     ۱51     مستجد     11  
  

   هاجر سمٌر محمد عوض     ۱5۲     مستجد     1۲  
  

   هاجر عبدالحمٌد اسماعٌل اسماعٌل العرٌنً     ۱53     مستجد     13  
  

   هاجر هالل السٌد زاهد     ۱54     مستجد     14  
  

   احمد هاشم محمد أبوهاشم     ۱55     مستجد     15  
  

   هبة محمد احمد حسٌن الفى     ۱56     مستجد     16  
  

   هبة محمد علً عتلم     ۱5٧     مستجد     1٧  
  

   هبة ممدوح شحاته محمد حسٌن     ۱5۱     مستجد     1۱  
  

   هبه احمد محمد الشناوى     ۱5۱     مستجد     1۱  
  

   هدى عبد التواب قطب سالم     ۱6۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى  02لجنة 

 عبد المحسن محمد حسنعلى  مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   هدى مصطفى مصطفى محمد النادى     ۱61     مستجد     1  
  

   هدي صابر شلبً صابر جالل     ۱6۲     مستجد     ۲  
  

   هدٌر أشرف كامل عبده     ۱63     مستجد     3  
  

   هدٌر محمد علً عبدالخالق رضوان     ۱64     مستجد     4  
  

   هشام علً احمد ابراهٌم     ۱65     مستجد     5  
  

   هشام محمد اسماعٌل محمد     ۱66     مستجد     6  
  

   هند أشرف فوزي محمد نصر     ۱6٧     مستجد     ٧  
  

   البدوي العوضً سالمهٌنار السٌد      ۱6۱     مستجد     ۱  
  

   وائل حسنً مسعد عطٌة     ۱6۱     مستجد     ۱  
  

   ودٌمة مبارك بكر حسن العامري     ۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   وفاء صالح محمد محمد     ۱٧1     مستجد     11  
  

   والء السٌد أمٌن خضر     ۱٧۲     مستجد     1۲  
  

   والء سمٌر ابراهٌم عمارة     ۱٧3     مستجد     13  
  

   والء مصطفى متولى عبدالعاطى علً     ۱٧4     مستجد     14  
  

   ولٌد سعٌد عبدالمنعم عباس     ۱٧5     مستجد     15  
  

   ولٌد عبدالحمٌد ثابت علً     ۱٧6     مستجد     16  
  

   مرسًولٌد علً محمد      ۱٧٧     مستجد     1٧  
  

   ولٌد نبوي عبد المنعم الشٌخ     ۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   ٌارا أسامه محمد علً علً     ۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   ٌاسر محمد حسن دهب طه     ۱۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الثانى  الفصل الدراسى - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى  91لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   ٌاسرجمعة عبد المنعم عزوز     ۱۱1     مستجد     1  
  

   ٌاسمٌن أحمد الصابر محمد عطٌة     ۱۱۲     مستجد     ۲  
  

   ٌاسمٌن احمد عوض ابراهٌم سٌد احمد     ۱۱3     مستجد     3  
  

   ٌاسمٌن مصطفى مجاهد محمد شلبً     ۱۱4     مستجد     4  
  

   السٌد على عبدالعزٌز علًٌمنى      ۱۱5     مستجد     5  
  

   ٌمنى سمٌر حسن ابراهٌم عوٌدات     ۱۱6     مستجد     6  
  

   ٌوسف عبدالخالق محمد عبدالخالق     ۱۱٧     مستجد     ٧  
  

 لم تسدد لم تسدد   آمال سلٌمان ابراهٌم على     ۱۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   الدٌن عبدهأحالم أحمد نور      ۱۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   أحمد سعٌد أمٌن محمد     ۱۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   أحمد سمٌر فهمً عبد السمٌع     ۱۱1     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   أحمد عبد المنعم محمد سعٌد     ۱۱۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   أحمد محمد محمد سالم     ۱۱3     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   أحمد محمود حسن أحمد عبدالحمٌد     ۱۱4     باق     14  
     أشرف أبو الٌزٌد عبد الفتاح سلٌمان حالوه     ۱۱5     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد   إسالم حسن محمد حسن فرج     ۱۱6     باق     16  
     احمد احمد احمد القاضً     ۱۱٧     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد   احمد سمٌر عبدالعزٌز محمد     ۱۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   احمد صالح احمد صالح ٌوسف     ۱۱۱     باق     1۱  
     احمد محمود محمد بٌومً     ۱۱۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى 90لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب الجلوسرقم 

 لم تسدد لم تسدد   اسراء محمد عبد العظٌم ابوسمره     ۱۱1     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد   اسالم فاضل حسان قدٌم     ۱۱۲     باق     ۲  
 لم تسدد لم تسدد   اسماء محمد عارف محمد     ۱۱3     باق     3  
     السعٌد عبد الكرٌم السعٌد الطنطاوى     ۱۱4     باق     4  
 لم تسدد لم تسدد   امل محمد بسٌونً الحداد     ۱۱5     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد   امنٌة أشرف احمد ٌوسف سلٌمة     ۱۱6     باق     6  
     امٌره جالل عمر السٌد ادرٌس     ۱۱٧     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد   بندر ردن مطلق محمد صطام الدوٌش     ۱۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   تامر سعٌد عزٌز سعٌد     ۱۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   جوده حسٌن السٌد عبد الوهاب     ۱1۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   ابراهٌمجٌهان الزناتى عبداللطٌف      ۱11     باق     11  
     حسن حمدى حسن السٌد سالمة     ۱1۲     باق     1۲  
     حسن محمد طلبه سعٌد     ۱13     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   خالد محمد سلٌمان مسلم     ۱14     باق     14  
 لم تسدد تسددلم    دعاء أحمد صدٌق عبد التواب     ۱15     باق     15  
     دعاء محمد عز الدٌن إبراهٌم حامد علً     ۱16     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد   دٌنا ثروت عبدالحمٌد عبد المطلب     ۱1٧     باق     1٧  
     دٌنا عبد الحمٌد محمد فوزي     ۱1۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   ابراهٌمرامى رفٌق محمود      ۱1۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   رامٌن فوزي محًٌ محمد راضً     ۱۲۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى  99لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

     رانا احمد سعد احمد     ۱۲1     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد   الحمٌدرانٌا عبد الحمٌد بٌومً عبد      ۱۲۲     باق     ۲  
     رباب عبد الكرٌم محمد عثمان     ۱۲3     باق     3  
 لم تسدد لم تسدد   رجاء قطب عٌد أبو العال     ۱۲4     باق     4  
 لم تسدد لم تسدد   رحمه محمد محمد بسٌونً ابو كٌله     ۱۲5     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد   نجٌب ابراهٌم عمررشا ثابت      ۱۲6     باق     6  
 لم تسدد لم تسدد   رضا سٌد عبد النعٌم على     ۱۲٧     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد   رودٌنا عطا محمد السٌد الزٌات     ۱۲۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   رٌهام طه محمد أحمد صقر     ۱۲۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   سارة طارق محمد نعمت هللا     ۱3۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   سامح حسٌن زكرٌا سٌد     ۱31     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   سماح صالح محمد محمود     ۱3۲     باق     1۲  
     سمر سعٌد سالم احمد طلب     ۱33     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   سمر كمال عبدالغنى ابراهٌم الجناٌنى     ۱34     باق     14  
     شعبان محمد محمد امٌن     ۱35     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد   شهد انور جاد ٌوسف طعٌمه     ۱36     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد   شٌرى عبد الجلٌل السٌد الغنٌمً     ۱3٧     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد   شٌماء حسن على خلٌل     ۱3۱     باق     1۱  
     صبرٌن سٌد محمد علً     ۱3۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   طه صالح رشدى عبداللطٌف     ۱4۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / االعالم 
 الدور األول -الثانى  الفصل الدراسى - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى 97لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

 لم تسدد لم تسدد   عاطف الراضً محمد نصر     ۱41     باق     1  
 لم تسدد لم تسدد   عبٌر سعٌد محمد أحمد     ۱4۲     باق     ۲  
     عبٌر صالح محمد عبدالبصٌر     ۱43     باق     3  
 لم تسدد لم تسدد   عصام شرٌف عباس اسماعٌل     ۱44     باق     4  
 لم تسدد لم تسدد   علً السٌد علً محمود     ۱45     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد   علً حسٌن فتح هللا طعمه     ۱46     باق     6  
 لم تسدد لم تسدد   علً محمد محمد الدبوسً     ۱4٧     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد   علٌاء عبد الفتاح شعبان ابو المجد     ۱4۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   غادة محمود فاروق محمود     ۱4۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   غاده محمود شاكر الد جوي     ۱5۱     باق     1۱  
     فاتن ٌحٌى عبد الحلٌم مرسى عثمان     ۱51     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   فهد محمد فكري محمد     ۱5۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   كرٌم السٌد أحمد السٌد الصافوري     ۱53     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   لٌلى خالد عبد الحمٌد محمود     ۱54     باق     14  
 لم تسدد لم تسدد   ماهر عبد الفتاح أبو العزم بدوى     ۱55     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد   مبارك حسٌن على دشتى مبارك غانم     ۱56     باق     16  
     محسن عبد الفتاح ربٌع داود     ۱5٧     باق     1٧  
     محمد خلف محمود خلف     ۱5۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   محمد رضا شوقً أحمد     ۱5۱     باق     1۱  
     محمد سعد حسن عامر     ۱6۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 اإلعالم -االعالم  كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب /
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الثانى علوى  90لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۱:51 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

 لم تسدد لم تسدد   محمد سعداوي حمدي محمد زٌدان     ۱61     باق     1  
     محمد عبدالفتاح محمد محمد عمار     ۱6۲     باق     ۲  
 لم تسدد لم تسدد   محمد عوض البكري بدٌوي     ۱63     باق     3  
 لم تسدد لم تسدد   محمد فتحً محمود سالم سرور     ۱64     باق     4  
     محمود اٌمن محمود محمد النحاس     ۱65     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد   محمود جمال محمد عبد الغنى     ۱66     باق     6  
 لم تسدد لم تسدد   محمود لبٌب محمد ابوالنور     ۱6٧     باق     ٧  
     معاذ محمد أحمد محمد     ۱6۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   منه ناصر رفعت محمد منصور     ۱6۱     باق     ۱  
     منى محمد وفاء الدٌن السٌد نور محمد     ۱٧۱     باق     1۱  
     نبٌل احمد على محمد     ۱٧1     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   نجوى علً حسٌن أحمد محمد     ۱٧۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   نجوي حسن قطب السٌد     ۱٧3     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   نها محمد محمد علً الجمل     ۱٧4     باق     14  
 لم تسدد لم تسدد   نهى عصام الدٌن احمد محمد     ۱٧5     باق     15  
 لم تسدد لم تسدد   نورهان عباس عبدهللا عباس     ۱٧6     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد   نورهان محمد عباس محمد الدرٌنً     ۱٧٧     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد   هاجر حمدى فتحً كامل موسى     ۱٧۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   علًهاله عزت ابراهٌم      ۱٧۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   هانى محمد حسٌن محمد     ۱۱۱     باق     ۲۱  
 لم تسدد لم تسدد   هناء فاروق أمٌن عبد المقصود خلٌل     ۱۱1     باق     ۲1  
 لم تسدد لم تسدد   هٌام فوزى مصطفى محى الدٌن     ۱۱۲     باق     ۲۲  
 لم تسدد لم تسدد   هٌثم مصطفى الجوهرى مجاهد     ۱۱3     باق     ۲3  
 لم تسدد لم تسدد   وائل سٌد عبد الحمٌد حسن     ۱۱4     باق     ۲4  
 لم تسدد لم تسدد   وجدان أحمد محمد طه     ۱۱5     باق     ۲5  
 لم تسدد لم تسدد   وحٌد احمد ابوالحدٌد حسن     ۱۱6     باق     ۲6  
     وحٌد حامد عبدالسالم حسن الدٌب     ۱۱٧     باق     ۲٧  
 لم تسدد لم تسدد   ٌاسمٌن محمد رمضان ابراهٌم     ۱۱۱     باق     ۲۱  

 93 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص الماجستٌر فى االداب /التارٌخ/ التارٌخ الٌونانى والرومانى
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج التارٌخ بالدور الثالث علوي  92لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:۱ 6/٧/۲۱۲۱ -الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام شئون 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   اسماء سمٌر منصور احمد ابراهٌم     15۱1     مستجد     1  
  

   نصر مجاهد السٌد دعاء الدٌسطى     15۱۲     مستجد     ۲  
  

   سارة مجدي حسن محمد صادومه     15۱3     مستجد     3  
  

   كوثر عبد العزٌز محمد عبد العزٌز     15۱4     مستجد     4  
  

   كٌرلس صبحى عزٌز ارمانى     15۱5     مستجد     5  
  

   النجارٌاسمٌن صبري الششتاوى محمد      15۱6     مستجد     6  
  

 2 المجموع
  

 

 6  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ/أكرم زهرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / اللغات الشرقٌة / شعبة اللغات السامٌةكشف توزٌع الطالب 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج علم النفس بالدور الثانً علوي  01لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:34 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أحمد ماهر محمود أحمد ناٌل     1۲٧1     مستجد     1  
  

   أمانى محمود محمد عبدالرحٌم     1۲٧۲     مستجد     ۲  
  

   اسماء جمٌل توفٌق البٌلً خفاجً     1۲٧3     مستجد     3  
  

   امل محمد عبد العال محمد خطاب     1۲٧4     مستجد     4  
  

   امٌرة صبري بسٌونً غنٌم     1۲٧5     مستجد     5  
  

   روان صالح رجب صالح فتح هللا     1۲٧6     مستجد     6  
  

   1۲٧٧     مستجد     ٧  
أمٌن المتولً روان محمد طلعت   

     الجندي

   سامح محمد كامل الدخشاب     1۲٧۱     مستجد     ۱  
  

   سناء عبدالحمٌد محمود الشٌن     1۲٧۱     مستجد     ۱  
  

   عمر عبدالرحٌم عبدالخالق الكرارجى     1۲۱۱     مستجد     1۱  
  

   الحدادفاطمة مصطفى قطب احمد      1۲۱1     مستجد     11  
  

   كرٌم ابراهٌم ابوالٌزٌد الدسوقى الجزار     1۲۱۲     مستجد     1۲  
  

   1۲۱3     مستجد     13  
مٌار محمود عبد الحً السعٌد نور   

     الدٌن

   1۲۱4     مستجد     14  
ندي مصطفً حسنً مصطفً علً   

     عسل

   السٌد طه حبٌبنعمات أحمد      1۲۱5     مستجد     15  
  

   وفاء محمود محمود أحمد سعٌد     1۲۱6     مستجد     16  
  

   1۲۱٧     باق     1٧  
ابراهٌم محمود عبد السالم محمود ابو   

     الغٌط

 لم تسدد لم تسدد   احمد مجدي رمضان محمد حمودة     1۲۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   رجب ابراهٌم طه علىسوزان      1۲۱۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   سٌف الدٌن محمد ابراهٌم     1۲۱۱     باق     ۲۱  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 

  

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 اآلدابكلٌة 

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى االداب/ االثار االسالمٌة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج التارٌخ بالدور الثالث علوي 93لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:3٧ 6/٧/۲۱۲۱ -للجامعة نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آالء محمد ذكى محمد البدراوى     153۱     مستجد     1  
  

   أمٌره محمد عبده السٌد سٌد أحمد     1531     مستجد     ۲  
  

   153۲     مستجد     3  
ارٌج عبد المنعم محمد عبد المنعم ابو   

     الوفا

   اٌمان السٌد رشاد محمد     1533     مستجد     4  
  

   حنان اشرف عزالدٌن محمد برى     1534     مستجد     5  
  

   خدٌخه خالد محمد أحمد سالم     1535     مستجد     6  
  

   1536     مستجد     ٧  
دعاء حمدي المغاوري علً أبو   

     المجد

   روال عادل إبراهٌم علً     153٧     مستجد     ۱  
  

   زٌنب حسن محمد حسن بالل     153۱     مستجد     ۱  
  

   سامٌه محمد السٌد عبد العال     153۱     مستجد     1۱  
  

   سندرٌال جمال السٌد أحمد الخضري     154۱     مستجد     11  
  

   عائشه السعٌد لطفى ٌاسٌن     1541     مستجد     1۲  
  

   154۲     مستجد     13  
عبدالعزٌز بن محمد بن عبدالرحمن بن   

     الشٌخ

   محمود معتز محمود غبور     1543     مستجد     14  
  

   حمدي محمود قشانةمنال      1544     مستجد     15  
  

   ٌاسمٌن عابد ٌوسف محمد منصور     1545     مستجد     16  
  

 لم تسدد لم تسدد   عبد الكرٌم خلف جاد الكرٌم أمٌن     1546     باق     1٧  
 لم تسدد لم تسدد   أمل حمد محمد محمد الدهتوري     154٧     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   رغده مصطفً محمود السراج     154۱     باق     1۱  

 02 المجموع
  

 

 1۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع المقررات لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب / التارٌخ/ تارٌخ العصور الوسطى 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج التارٌخ بالدور الثالث علوي 92اللجنة: لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:3۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 م
حالة 
 القٌد

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس

 لم تسدد لم تسدد   اشرف وهبه محمد حموده     15۱٧     باق     1  
 0 المجموع

  
 

 1  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا                              المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 علم اإلجتماع -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب/ 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102 عام -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج االجتماع بالدور الرابع علوي  92لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 االنصرافتوقٌع  توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آٌة السعٌد فؤاد محمد السنهوري     1551     مستجد     1  
  

   أحمد السٌد أحمد حسن هدٌة     155۲     مستجد     ۲  
  

   إبراهٌم على حسن إبراهٌم     1553     مستجد     3  
  

   إسراء عبد العزٌز السٌد ابو فراج     1554     مستجد     4  
  

   إسالم إبراهٌم محمد عوض البشالوي     1555     مستجد     5  
  

   احمد محمد عبدالبدٌع محمد شاهٌن     1556     مستجد     6  
  

   اسراء محمد السٌد عبد الخالق محمود     155٧     مستجد     ٧  
  

   اسراء محمد محمد احمد فوده     155۱     مستجد     ۱  
  

   اسالم حسن ابراهٌم سٌد     155۱     مستجد     ۱  
  

   اسماء بهٌر انور سعد     156۱     مستجد     1۱  
  

   اسماء رضا ابو الفتوح محمد     1561     مستجد     11  
  

   156۲     مستجد     1۲  
اشرف مصطفى عبد المقتدر جمال   

     الدٌن

   العٌسوى السعٌد مبارك العٌسوى     1563     مستجد     13  
  

   امنٌه عزت عباس احمد الكوش     1564     مستجد     14  
  

   اٌمان محمد عبده ٌونس     1565     مستجد     15  
  

   اٌناس عاطف الدمرداش محمد النحاس     1566     مستجد     16  
  

   المرسى االمامباسم االمام      156٧     مستجد     1٧  
  

   براء رضا سالمه علً     156۱     مستجد     1۱  
  

   بسمة اشرف حسن عوض     156۱     مستجد     1۱  
  

   بسمه محمد السٌد السٌد رٌحان     15٧۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 علم اإلجتماع -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب/ 
 األولالدور  -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج االجتماع بالدور الرابع علوي   71لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمد عبد الغنى محمد حسانٌن تسنٌم     15٧1     مستجد     1  
  

   حسنى ابوالٌزٌد محمد المصرى     15٧۲     مستجد     ۲  
  

   حنان السٌد حسن الشربٌنى هوٌدى     15٧3     مستجد     3  
  

   حنان المتولً عبد العزٌز أبو شرٌده     15٧4     مستجد     4  
  

   عبد الوهاب البرعً حنان سعٌد     15٧5     مستجد     5  
  

   خالد عٌد عبد العلٌم عوٌس     15٧6     مستجد     6  
  

   خالد محى الدٌن عبد الفتاح المال     15٧٧     مستجد     ٧  
  

   دالٌا جمال احمد زٌن الدٌن     15٧۱     مستجد     ۱  
  

   المجٌد عمردٌنا عبد المجٌد محمد عبد      15٧۱     مستجد     ۱  
  

   راقٌه رمضان محمد رضوان     15۱۱     مستجد     1۱  
  

   رحاب عبد اللطٌف أحمد محمد الروٌنً     15۱1     مستجد     11  
  

   رضوى عباس عباس فرج     15۱۲     مستجد     1۲  
  

   رغدة عبد العظٌم السٌد المهدي     15۱3     مستجد     13  
  

   رنا اشرف عبد القوي مندور عبدهللا     15۱4     مستجد     14  
  

   روضه محمد عبد الحمٌد ابو الفتوح ابراهٌم     15۱5     مستجد     15  
  

   رٌهام ممدوح مصطفى احمد العزٌرى     15۱6     مستجد     16  
  

   الرفاعى البدوىزٌنب عبد الباسط ابراهٌم      15۱٧     مستجد     1٧  
  

   ساره احمد السعٌد مصطفى السٌد احمد     15۱۱     مستجد     1۱  
  

   ساره احمد حامد على الباز     15۱۱     مستجد     1۱  
  

   سحر العوضً السٌد محمد البهنسً     15۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 علم اإلجتماع -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب/ 
 الدور األول -الدراسى الثانى  الفصل - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج االجتماع بالدور الرابع علوي  70لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   سلوان عادل نجٌب احمد     15۱1     مستجد     1  
  

   سلٌمان بن سٌف بن علً المنعً     15۱۲     مستجد     ۲  
  

   سماح عاطف محمد منصور     15۱3     مستجد     3  
  

   سمر على محمد حسن الشرقاوى     15۱4     مستجد     4  
  

   محمد عبدالعاطىسهام مصطفى      15۱5     مستجد     5  
  

   شٌماء شعبان ٌونس البدوٌهً     15۱6     مستجد     6  
  

   عبد الرحمن محمد عمران تغٌان     15۱٧     مستجد     ٧  
  

   عبد المنعم إبراهٌم حلمى السٌد على     15۱۱     مستجد     ۱  
  

   15۱۱     مستجد     ۱  
العوضى سعد  عبدالرحمن صالح الدٌن محمد  

     العجرودى

   عطٌات السٌد احمد محمد ابراهٌم     16۱۱     مستجد     1۱  
  

   على زغلول حسن أحمد     16۱1     مستجد     11  
  

   عمار ثابت محمد صدٌق     16۱۲     مستجد     1۲  
  

   البقريعمرو المغاوري الحسٌنً المرسً      16۱3     مستجد     13  
  

   عمرو محمود محمد السٌد صقر     16۱4     مستجد     14  
  

   فتحً محمود محمد طلعت ابراهٌم     16۱5     مستجد     15  
  

   فدوي محمود عطٌه غرٌب     16۱6     مستجد     16  
  

   لٌندا رأفت عبد السالم محمد الششتاوي     16۱٧     مستجد     1٧  
  

   محمد بن علً بن راشد المشٌفري     16۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد جمعه عبدهللا إبراهٌم علً     16۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد عبدالوهاب محمد عٌسى     161۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 علم اإلجتماع -كشف توزٌع الطالب لتخصص درجة الماجستٌر فى اآلداب/ 
 األول الدور -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج االجتماع بالدور الرابع علوي   79لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 11:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نجم الدٌن محمد آمٌن محمد     1611     مستجد     1  
  

   محمود سعد عبد الخالق الصاوي     161۲     مستجد     ۲  
  

   محمود محمد بدرالدٌن طه حماد     1613     مستجد     3  
  

   مها احمد ابراهٌم محمود     1614     مستجد     4  
  

   الناصرمً محمد عبد الناصر أمام عبد      1615     مستجد     5  
  

   نداء نبٌل مختار احمد     1616     مستجد     6  
  

   ندى عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز المؤذن     161٧     مستجد     ٧  
  

   نورهان اشرف حمدي حسن ٌاسٌن     161۱     مستجد     ۱  
  

   نٌفٌن حسٌن عبدالحكٌم ابراهٌم المشد     161۱     مستجد     ۱  
  

   هاله عطٌه محمد الشربٌنى     16۲۱     مستجد     1۱  
  

   هانً عبد الوهاب احمد امٌن     16۲1     مستجد     11  
  

   هبه صالح احمد محمد     16۲۲     مستجد     1۲  
  

   هدٌر محمد مطاوع أحمد     16۲3     مستجد     13  
  

   محمد التهامً محمد هند     16۲4     مستجد     14  
  

   هٌثم بن محمد بن عبدهللا العمرى     16۲5     مستجد     15  
  

   وداد سعٌد عٌد المتولى شعبان     16۲6     مستجد     16  
  

   والء صابر محمد رجب البلتاجى     16۲٧     مستجد     1٧  
  

   محمد البدرىٌاسمٌن أحمد فهمى      16۲۱     مستجد     1۱  
  

   ٌاسمٌنا احمد شعبان مقبل دٌاسطً     16۲۱     مستجد     1۱  
  

     اسامه شعبان سلٌمان شعبان     163۱     باق     ۲۱  
 لم تسدد لم تسدد   اٌمن شعبان احمد الناقر     1631     باق     ۲1  
 لم تسدد لم تسدد   بهاء رفعت العفٌفً معوض     163۲     باق     ۲۲  
     حسن محمد حسن ابو حلٌمة     1633     باق     ۲3  
 لم تسدد لم تسدد   راندا حسن توفٌق احمد العزبى     1634     باق     ۲4  
     رزق إبراهٌم السٌد رجب     1635     باق     ۲5  
 لم تسدد تسددلم    غانم بن محمد بن سعٌد تبوك     1636     باق     ۲6  
 لم تسدد لم تسدد   محمد السٌد محمد االشقر     163٧     باق     ۲٧  
     هبة هللا حسن محمد محمود     163۱     باق     ۲۱  

 93 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 الدراسات العلٌامدٌر إدارة  المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب /التارٌخ/التارٌخ االسالمى
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 التارٌخ بالدور الثالث علويالمكان: مدرج    91لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أسماء عبدالوهاب بدران عبداللطٌف     14٧1     مستجد     1  
  

   أشرف محمد مصٌلحً إبراهٌم     14٧۲     مستجد     ۲  
  

   أمنٌة نصر مصطفى حسن     14٧4     مستجد     3  
  

   أمٌره سعد صبره عثمان     14٧5     مستجد     4  
  

   اجتهاد على احمد مصطفً     14٧6     مستجد     5  
  

   نبٌه احمد الصعٌدىامٌره نبٌه      14٧٧     مستجد     6  
  

   اٌمان صبرى سلٌمان حسن     14٧۱     مستجد     ٧  
  

   رانٌا صالح الدٌن أحمد أبو السعود     14۱۱     مستجد     ۱  
  

   رنا حمدى محمد سلٌم العوضى     14۱1     مستجد     ۱  
  

   سحر محمد رجب جوهر     14۱۲     مستجد     1۱  
  

   سمٌر جمال احمد عبدالعال صالح     14۱3     مستجد     11  
  

   شٌماء علً هللا عبد الحمٌد حموده     14۱4     مستجد     1۲  
  

   طارق محمد صابر السعٌد العتال     14۱5     مستجد     13  
  

   عبدالفتاح محمد محمود ابراهٌم     14۱6     مستجد     14  
  

   كامل عشماوى كامل أحمد     14۱٧     مستجد     15  
  

   محمد أحمد طاهر عبدالرحمن النقٌب     14۱۱     مستجد     16  
  

   محمود ٌسن عبد الفتاح اسماعٌل     14۱۱     مستجد     1٧  
  

   هاله ابراهٌم ابو المعاطً عصفوره     14۱۱     مستجد     1۱  
  

   هبة السٌد سامً السٌد الفٌومً     14۱1     مستجد     1۱  
  

   هنا عماد عوض محمد     14۱3     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب /التارٌخ/التارٌخ االسالمى
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج التارٌخ بالدور الثالث علوي   92لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:4۲ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أمانً أحمد هدٌب أحمد     14٧3     مستجد     1  
  

   إسماعٌل شبكهدعاء نصر      14٧۱     مستجد     ۲  
  

   هبه ابراهٌم رمضان ابو حنه     14۱۲     مستجد     3  
  

   هناء حسٌن عبد العال محمد     14۱4     مستجد     4  
  

     حسن صابر حسن على     14۱5     باق     5  
 لم تسدد لم تسدد   صالح الدٌن ادرٌس السنوسى ابرٌدان     14۱6     باق     6  
     عاطف ابو المعاطً محمد سٌد احمد     14۱٧     باق     ٧  
 لم تسدد لم تسدد   عبد هللا صالح العزب المتولى     14۱۱     باق     ۱  

 3 المجموع
  

 

 ۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 الدراسات العلٌامدٌر إدارة  المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / اللغة العربٌة وآدابها/شعبة الدراسات األدبٌة
 األولالدور  -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج اللغة االنجلٌزٌة بالدور الرابع علوي  77لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:45 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آٌة محمود لطفً حامد     1641     مستجد     1  
  

   أحمد فوزى عبد المجٌد البدٌوى     164۲     مستجد     ۲  
  

   أحمد محمد البكري إبراهٌم     1643     مستجد     3  
  

   أشرف على أحمد على     1644     مستجد     4  
  

   أمٌرة حسنً محمد محمد الشرقاوي     1645     مستجد     5  
  

   إبراهٌم فتحى إبراهٌم أبو العنٌن     1646     مستجد     6  
  

   إبراهٌم محمد إبراهٌم صالح على     164٧     مستجد     ٧  
  

   إٌمان أحمد أحمد عبد الفتاح     164۱     مستجد     ۱  
  

   ابراهٌم موسى ابراهٌم موسى     164۱     مستجد     ۱  
  

   احمد السٌد محمد السٌد     165۱     مستجد     1۱  
  

   احمد كامل مختار محمد     1651     مستجد     11  
  

   احمد مجدي بٌومً مهنً     165۲     مستجد     1۲  
  

   اروي حسن شرٌف محمد على     1653     مستجد     13  
  

   محمد االشقراسراء صبحً سعد      1654     مستجد     14  
  

   اٌمان احمد مصطفً ابو العال     1655     مستجد     15  
  

   1656     مستجد     16  
اٌمان عبد الغنى محمد عبد الفتاح   

     منصور

   اٌمان محمد عبد الحلٌم كابش     165٧     مستجد     1٧  
  

   حسٌناٌهاب سعد طلبه      165۱     مستجد     1۱  
  

   جهان صالح عبد المجٌد محمد     165۱     مستجد     1۱  
  

   حامد عوض محمد محمد سلٌمان     166۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 العلٌامدٌر إدارة الدراسات  المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / اللغة العربٌة وآدابها/شعبة الدراسات األدبٌة
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج اللغة االنجلٌزٌة بالدور الرابع علوي  70لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:45 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أحمد عبد هللا حمدى عوض هللا     1661     مستجد     1  
  

   خالد سعد عرفه عبد الفتاح     166۲     مستجد     ۲  
  

   دعاء حامد سالم خلٌل     1663     مستجد     3  
  

   رامً ٌحً معوض العزب     1664     مستجد     4  
  

   رانٌا ربٌع محمد عبد العزٌز     1665     مستجد     5  
  

   رشا ضاحى مجاهد محمد     1666     مستجد     6  
  

   رضا عبدالحمٌد جمعه السٌد     166٧     مستجد     ٧  
  

   روحٌة محمد سٌد محمد     166۱     مستجد     ۱  
  

   سماح عبد الهادي عبد الظاهر عبد الهادي     166۱     مستجد     ۱  
  

   المنعم حسن محمدشرٌف عبد      16٧۱     مستجد     1۱  
  

   شٌماء الدسوقً سٌد أحمد     16٧1     مستجد     11  
  

   شٌماء سعٌد عطوه على دسوقى     16٧۲     مستجد     1۲  
  

   عبد الرحمن سبع عبد الوهاب السٌد     16٧3     مستجد     13  
  

   الوهابعبد الرحمن محمد السٌد عبد      16٧4     مستجد     14  
  

   عبدالعزٌز الجٌوشى عبدالعزٌز ربٌع     16٧5     مستجد     15  
  

   عدلٌة مختار عباس أحمد     16٧6     مستجد     16  
  

   عصام رمضان وراد نوح     16٧٧     مستجد     1٧  
  

   على سعد على النمراوى     16٧۱     مستجد     1۱  
  

   عماد الدٌن عبدالنبً محمد عبدالجواد     16٧۱     مستجد     1۱  
  

   عماد حمدي محمد محمد ٌوسف     16۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 زهرةأ/أكرم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / اللغة العربٌة وآدابها/شعبة الدراسات األدبٌة
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 اللغة االنجلٌزٌة بالدور الرابع علويالمكان: مدرج    71لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:45 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   عبدالمقصودكرٌمة جمعة قطب      16۱1     مستجد     1  
  

   لمٌاء محمدى قطب محمد     16۱۲     مستجد     ۲  
  

   ماجد عبدالحسٌب مصطفى فرج     16۱3     مستجد     3  
  

   محفوظ عبد الرحمن ابراهٌم محفوظ     16۱4     مستجد     4  
  

   محمد حسن سٌد حسن     16۱5     مستجد     5  
  

   محمد حمزة عبد الكرٌم الغنام     16۱6     مستجد     6  
  

   محمد راجح عبد الرحمن     16۱٧     مستجد     ٧  
  

   محمد رمضان انور اسماعٌل     16۱۱     مستجد     ۱  
  

   محمد سمٌر عشري عطٌه     16۱۱     مستجد     ۱  
  

   محمد سٌد مٌزار سالم     16۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد عبد هللا محمد شحات     16۱1     مستجد     11  
  

   محمد عبد هللا محمد متولً     16۱۲     مستجد     1۲  
  

   محمد عبدالمجٌد محمد شطا عماشه     16۱3     مستجد     13  
  

   محمد عماد فاروق محمد حسن     16۱4     مستجد     14  
  

   محمود السعٌد اسماعٌل ابراهٌم محمد     16۱5     مستجد     15  
  

   محمود السٌد محمود السٌد     16۱6     مستجد     16  
  

   محمود حسٌن احمد ابوطالب     16۱٧     مستجد     1٧  
  

   محمود على عباس أبو بكر     16۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد محمودمحمود فتحً      16۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمود محمد محمد داود     1٧۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 الدراسات العلٌاإدارة 

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / اللغة العربٌة وآدابها/شعبة الدراسات األدبٌة
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج اللغة االنجلٌزٌة بالدور الرابع علوي   72لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:45 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   مرفت كامل عبد الحافظ جاد المولً     1٧۱1     مستجد     1  
  

   مرٌم محمد محمد خلٌل االخرش     1٧۱۲     مستجد     ۲  
  

   مصطفى عبدالحلٌم عبدالوهاب محمد خلٌل     1٧۱3     مستجد     3  
  

   منٌر محمد علً محمد النمر     1٧۱4     مستجد     4  
  

   نبٌل صالح عبد المجٌد سلٌم     1٧۱5     مستجد     5  
  

   عبد الحكٌم محمودنبٌلة محمد      1٧۱6     مستجد     6  
  

   نجوى فؤاد عبدالتواب جوهر     1٧۱٧     مستجد     ٧  
  

   هاجر خالد عبدالعزٌز محمود راضً     1٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   هانً سٌد عبد اللطٌف عرفات     1٧۱۱     مستجد     ۱  
  

   هناء احمد محمد علً     1٧1۱     مستجد     1۱  
  

   هناء طه ابراهٌم مرزوق     1٧11     مستجد     11  
  

   والء محمد علً ابراهٌم     1٧1۲     مستجد     1۲  
  

 لم تسدد لم تسدد   أحمد السٌد أحمد عبد الرازق     1٧13     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   السٌد محمد السٌد الحفنً     1٧14     باق     14  
 لم تسدد لم تسدد   دالٌا حسن عبد الحكم أبو طالب     1٧15     باق     15  
     عزت عبد الفتاح فاضل صدٌق كرٌم     1٧16     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد   غنٌم مسعد مسعد أبو زٌد     1٧1٧     باق     1٧  
 لم تسدد تسددلم    محمد أحمد محمود محمد     1٧1۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   محمد ثروت متولً عبد الحافظ     1٧1۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   محمد على محمد على دسوقً     1٧۲۱     باق     ۲۱  
 لم تسدد لم تسدد   مصطفى مصطفى طه عبدالسالم زاٌد     1٧۲1     باق     ۲1  
 لم تسدد لم تسدد   هبه فتحً عبد الرازق ادرٌس     1٧۲۲     باق     ۲۲  

 99 المجموع
  

 

 ۲۲  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفسكشف توزٌع الطالب 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى 0لجنة 

 المحسن محمد حسنعلى عبد  مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آٌه مصطفى احمد محمود     1۱۱1     مستجد     1  
  

   أحمد شحاتة سعد علً     1۱۱۲     مستجد     ۲  
  

   أحمد ناجى مجاهد أحمد     1۱۱3     مستجد     3  
  

   1۱۱4     مستجد     4  
أسماء صالح رمضان علً احمد   

     الزقرد

   أشرف محمد بسٌونى محمد السٌد     1۱۱5     مستجد     5  
  

   أمانً جابر ابراهٌم حسنٌن     1۱۱6     مستجد     6  
  

   أمل بدٌر عبد هللا عز العرب     1۱۱٧     مستجد     ٧  
  

   1۱۱۱     مستجد     ۱  
أهداف محمود فهمى عبد الرحمن عبد   

     الحق

   إحسان محمد قطب مرسً     1۱۱۱     مستجد     ۱  
  

   إسراء محمد عبد العلٌم سالم     1۱1۱     مستجد     1۱  
  

   إٌمان حسن محمود سعد هللا     1۱11     مستجد     11  
  

   إبراهٌم سٌد احمدإٌمان سعد      1۱1۲     مستجد     1۲  
  

   إٌمان عصام صابر أحمد حسونه     1۱13     مستجد     13  
  

   ابتسام عاطف عبد الخالق علً     1۱14     مستجد     14  
  

   احمد حسن عبده عبدالرحمن     1۱15     مستجد     15  
  

   احمد حسنً عبدالعال عبدالعال     1۱16     مستجد     16  
  

   احمد صابر احمد طلٌبه     1۱1٧     مستجد     1٧  
  

   احمد عبد الساتر محمد سالم     1۱1۱     مستجد     1۱  
  

   احمد محمد احمد محمد     1۱1۱     مستجد     1۱  
  

   احمد محمد محمد احمد وراثه     1۱۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  العددإجمالى  

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -ماجستٌر  فرقة تمهٌدى

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  9لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف الحضورتوقٌع  اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   احمد محمود ابراهٌم خلٌل     1۱۲1     مستجد     1  
  

   اسامه رجب احمد عبد العزٌز الكومً     1۱۲۲     مستجد     ۲  
  

   اسالم على عبده على على     1۱۲3     مستجد     3  
  

   صالح النجدىاسماء الغرٌب عبدالرحمن محمد      1۱۲4     مستجد     4  
  

   اسماء لطفً عبد الحمٌد سلٌم ابو سالم     1۱۲5     مستجد     5  
  

   اسماعٌل محمد عطا اسماعٌل     1۱۲6     مستجد     6  
  

   االء احمد طه غانم عبدالباقى     1۱۲٧     مستجد     ٧  
  

   الزهراء على فتحى على محمد     1۱۲۱     مستجد     ۱  
  

   السعٌد محمد منصور سلطان     1۱۲۱     مستجد     ۱  
  

   الشٌماء حامد حامد شاهٌن     1۱3۱     مستجد     1۱  
  

   امانى مصطفى سٌد امٌن     1۱31     مستجد     11  
  

   امل عثمان عبداللطٌف عبد الهادى حماد     1۱3۲     مستجد     1۲  
  

   امنٌه ابو القاسم عبد الصمد عبد الحمٌد     1۱33     مستجد     13  
  

   امنٌه عمر احمد محمد حسن     1۱34     مستجد     14  
  

   امٌرة محمد فؤاد محمد     1۱35     مستجد     15  
  

   امٌره حمدان الشحات السعدنً     1۱36     مستجد     16  
  

   امٌره عبدالغفور محمود عمارة     1۱3٧     مستجد     1٧  
  

   امٌره فوزى محمد أحمد الكٌال     1۱3۱     مستجد     1۱  
  

   انوار علً الحسانٌن عبد القادر     1۱3۱     مستجد     1۱  
  

   اٌمان ابراهٌم عٌد بدوى     1۱4۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   الحضور إجمالى 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  7لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 االنصرافتوقٌع  توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   اٌمان محمد عبده مهنً على     1۱41     مستجد     1  
  

   اٌمن موسً نظٌر جاد     1۱4۲     مستجد     ۲  
  

   بسنت محمد أحمد عبدالجواد     1۱43     مستجد     3  
  

   بٌشوى جورج ثابت عزٌز الشارونى     1۱44     مستجد     4  
  

   ثناء وجدي نجٌب عبده سلٌمان     1۱45     مستجد     5  
  

   جٌالن عادل ودٌع صالح     1۱46     مستجد     6  
  

   حاتم محمد أحمد مصطفى     1۱4٧     مستجد     ٧  
  

   حسٌن احمد على حسٌن     1۱4۱     مستجد     ۱  
  

   دالٌا محمد دردٌر اسماعٌل     1۱4۱     مستجد     ۱  
  

   دالٌا ٌوسف عبدالمنعم عبدالعزٌز البٌلى     1۱5۱     مستجد     1۱  
  

   دعاء عبد الستار اسماعٌل السٌد احمد     1۱51     مستجد     11  
  

   دعاء على ابراهٌم على الناغٌة     1۱5۲     مستجد     1۲  
  

   المحسندعاء ماهر عبد الحافظ عبد      1۱53     مستجد     13  
  

   دعاء محمد السٌد سالم     1۱54     مستجد     14  
  

   دعاء محمد تٌسٌر سالمه     1۱55     مستجد     15  
  

   دعاء محمد عبد الجواد عوض عباده     1۱56     مستجد     16  
  

   رامً محمد إبراهٌم محمد     1۱5٧     مستجد     1٧  
  

   رانٌا حسن احمد سٌد     1۱5۱     مستجد     1۱  
  

   رانٌا محسن عبده السٌد البحراوى     1۱5۱     مستجد     1۱  
  

   رحاب رمضان فرٌد الضو     1۱6۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   اللجنةمراقب  



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  0 لجنة

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   ٌونس النجاررحاب عبد الرحمن عمر      1۱61     مستجد     1  
  

   رشا عبد الجلٌل مصطفى مجاهد سراج     1۱6۲     مستجد     ۲  
  

   رشا عبد الرازق عبد الغنً البقلً     1۱63     مستجد     3  
  

   زٌنب محمد نجٌب سعد مصطفى كشك     1۱64     مستجد     4  
  

   حمٌدهساره سٌد ابوالمعاطى      1۱65     مستجد     5  
  

   سامٌة جمال محمد محمد عبد الهادى     1۱66     مستجد     6  
  

   سحر محمود بسٌونً الحصري     1۱6٧     مستجد     ٧  
  

   سعدٌه خٌري حسن ابو المعاطً كشك     1۱6۱     مستجد     ۱  
  

   الشامىسعٌدة عبد الرحمن ابراهٌم محمد      1۱6۱     مستجد     ۱  
  

   سماء سعٌد خمٌس فتح الباب     1۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   سمر حسن عوض سالم     1۱٧1     مستجد     11  
  

   سمر حسٌن ٌونس ٌونس     1۱٧۲     مستجد     1۲  
  

   سمٌر عبدهللا بهرام على حسن     1۱٧3     مستجد     13  
  

   سنه أمٌن مصطفً غنٌم     1۱٧4     مستجد     14  
  

   سٌف سعد فهمً امبابً     1۱٧5     مستجد     15  
  

   شٌماء ابراهٌم السٌد بهدل     1۱٧6     مستجد     16  
  

   عبد الحلٌم محمد بالسً حسٌن     1۱٧٧     مستجد     1٧  
  

   الفرماوىعبٌر عادل على محمد      1۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   عبٌر محمد السٌد عبدالحى     1۱٧۱     مستجد     1۱  
  

   عطٌات أحمد محمد جاد زاٌد     1۱۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 العلٌامدٌر إدارة الدراسات  المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى  1لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   عفاف السٌد السٌد رجب عٌطه     1۱۱1     مستجد     1  
  

   عمرو محمد محمد عبد الهادي عمر صقر     1۱۱۲     مستجد     ۲  
  

   فاطمة رمضان حسن محمد احمد     1۱۱3     مستجد     3  
  

   فاطمه المعتز زٌن العابدٌن محمد ابراهٌم     1۱۱4     مستجد     4  
  

   فاطمه محمود عبد هللا محمود     1۱۱5     مستجد     5  
  

   فاطمه محمود على على كسٌره     1۱۱6     مستجد     6  
  

   لمٌاء مجدى فتحى على جادهللا     1۱۱٧     مستجد     ٧  
  

   ماجده محمد ابراهٌم محمد القفاص     1۱۱۱     مستجد     ۱  
  

   مارٌان ٌوسف ونٌس ابو الخٌر     1۱۱۱     مستجد     ۱  
  

   محفوظ جرجسماٌكل نسان      1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

   محسن ربٌع السٌد عبد الرحٌم     1۱۱1     مستجد     11  
  

   محمد ابراهٌم الدسوقً عثمان محمد علً     1۱۱۲     مستجد     1۲  
  

   محمد ابراهٌم سالمة محمد     1۱۱3     مستجد     13  
  

   محمد السعٌد رمضان خلٌفه     1۱۱4     مستجد     14  
  

   محمد حامد عبدالحمٌد على     1۱۱5     مستجد     15  
  

   محمد حسن احمد حسن على     1۱۱6     مستجد     16  
  

   محمد رضا احمد سٌد     1۱۱٧     مستجد     1٧  
  

   محمد عالء احمد ٌوسف     1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

   حسب هللا زٌدان محمد فوزي     1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد محمود محمود على عجٌز     11۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى 2لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   محمود أحمد عبد الغنً محمد عبد الرازق     11۱1     مستجد     1  
  

   محمود ابراهٌم محمد ابراهٌم     11۱۲     مستجد     ۲  
  

   محمود عمر عباس سلٌم     11۱3     مستجد     3  
  

   محمود فتحى احمد على     11۱4     مستجد     4  
  

   مدٌحه سالم عبد العظٌم عبد هللا     11۱5     مستجد     5  
  

   مروه عبد الحمٌد عبده الخولى     11۱6     مستجد     6  
  

   عبدالجواد زكى عامرمروه      11۱٧     مستجد     ٧  
  

   مروه محمد عبده حمزه زٌاده     11۱۱     مستجد     ۱  
  

   مرٌم سامً صبري محمد غانم     11۱۱     مستجد     ۱  
  

   مرٌم عبده عبد العزٌز محمد مشمش     111۱     مستجد     1۱  
  

   مرٌم منٌر حلمً طانٌوس     1111     مستجد     11  
  

   مصطفً محمود احمد سٌد     111۲     مستجد     1۲  
  

   منار سٌد إبراهٌم محمد     1113     مستجد     13  
  

   منى عوض فتحى عوض جاد     1114     مستجد     14  
  

   منى محمد محمد السٌد أحمد عمارة     1115     مستجد     15  
  

   منً ماهر معجل عبد الرازق     1116     مستجد     16  
  

   مها رجب سٌد محمد     111٧     مستجد     1٧  
  

   نانٌس فهمً سلٌمان احمد البطراوي     111۱     مستجد     1۱  
  

   ندى وجٌه محمد محمد     111۱     مستجد     1۱  
  

   ابو الغارنرمٌن احمد متولً عبد المنعم      11۲۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 للماجستٌر فى االداب / علم النفسكشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى 7لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   نرمٌن صالح محمد علً سالم     11۲1     مستجد     1  
  

   نسمه محمد سعٌد حسٌن محمد     11۲۲     مستجد     ۲  
  

   نعمه محمد محمود امٌن السٌد     11۲3     مستجد     3  
  

   نهى البادى محمد السٌد ابوحسن     11۲4     مستجد     4  
  

   نهى عبد هللا فرج عبد المجٌد     11۲5     مستجد     5  
  

   نهً احمد حسن احمد الرشٌدي     11۲6     مستجد     6  
  

   نور سٌد عبدالعاطى الصبحى     11۲٧     مستجد     ٧  
  

   ابراهٌم علً نورا محمد ٌوسف     11۲۱     مستجد     ۱  
  

   نورا ٌوسف السٌد عوض القادوم     11۲۱     مستجد     ۱  
  

   نورهان على على حجازي زناد     113۱     مستجد     1۱  
  

   هاجر عطٌة محمد عطٌه     1131     مستجد     11  
  

   هانً فتحً فؤاد جبران مطر     113۲     مستجد     1۲  
  

   هبة أحمد فؤاد عبدالقادر     1133     مستجد     13  
  

   هبه مختار سلٌمان جمال     1134     مستجد     14  
  

   هبه نورى عبدالرازق أبوشعٌشع على     1135     مستجد     15  
  

   هدى احمد محمود مصطفى     1136     مستجد     16  
  

   محمد نبٌه عبد الحمٌد الرفاهدى      113٧     مستجد     1٧  
  

   هدٌر رضا عوض السٌد صالح     113۱     مستجد     1۱  
  

   هدٌر سعٌد طاهر على النبراوى     113۱     مستجد     1۱  
  

   همس احمد محمد عبدالبدٌع     114۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنه التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / علم النفس
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: المدرج الدائرى بالدور األرضى 3لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   هناء االحمدى عبدالغنى عبدالرحمن     1141     مستجد     1  
  

   هٌثم سعٌد فتحى محمد غانم     114۲     مستجد     ۲  
  

   وفاء احمد عبد هللا ٌوسف     1143     مستجد     3  
  

   ٌاسر محمود عبدالحلٌم طه     1144     مستجد     4  
  

   ٌاسمٌن محمد على محمد اللٌثى     1145     مستجد     5  
  

   ٌاسمٌن ناصر صالح الدٌن زهران     1146     مستجد     6  
  

   ٌوسف وصفى رمزى شاكر     114٧     مستجد     ٧  
  

 لم تسدد لم تسدد   آٌة السٌد أحمد عبد الوهاب الموجً     114۱     باق     ۱  
     السٌد عباس ابراهٌمامانً      114۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   امٌره اشرف عبد الجلٌل عبد اللطٌف شهاب الدٌن     115۱     باق     1۱  
 لم تسدد لم تسدد   بدر سعود عناد مهنا خلف الخالدى     1151     باق     11  
     حمٌدة هانً محمد الحسٌنً عبد الرازق     115۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   زٌنب جمال رشاد البٌومى     1153     باق     13  
 لم تسدد لم تسدد   عمر شحاته محمود دروٌش     1154     باق     14  
 لم تسدد لم تسدد   مصطفى فهمً احمد عثمان     1155     باق     15  
     اسماعٌلمنار عبد الغنً علً محمد      1156     باق     16  
 لم تسدد لم تسدد   نارٌمان حبشى عبد الغنى الكمشٌش     115٧     باق     1٧  

 07 المجموع
  

 

 1٧  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 اآلدابكلٌة 

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / الفلسفة / شعبة الفلسفة القدٌمة والوسٌطة
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج فرنسً بالدور الثانً علوي  2لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:53 6/٧/۲۱۲۱ -شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة نظام 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   آمنه لؤى المال على     1161     مستجد     1  
  

   الصمد ٌوسف الكنانًأحمد ٌوسف عبد      116۲     مستجد     ۲  
  

   اسماء على عوض محمد     1163     مستجد     3  
  

   اشرف رضا السٌد شاور     1164     مستجد     4  
  

   اشرف شرف الدٌن احمد شرف الدٌن     1165     مستجد     5  
  

   السعٌد محمد عبدالحلٌم محمود جمعه     1166     مستجد     6  
  

   امانى السٌد محمود السٌد     116٧     مستجد     ٧  
  

   اٌمان السعٌد احمد احمد خضر     116۱     مستجد     ۱  
  

   جهاد سالمه عبدالرحٌم سراٌا     116۱     مستجد     ۱  
  

   حسام ابراهٌم حسن ابراهٌم عامر     11٧۱     مستجد     1۱  
  

   حسناء رضا محمود عبدالهادى     11٧1     مستجد     11  
  

   حفصه محمد حسن حسن المخٌصً     11٧۲     مستجد     1۲  
  

   حنفً خلٌل حنفى جادو     11٧3     مستجد     13  
  

   خالد محمد محمد ابوجلٌل     11٧4     مستجد     14  
  

   ابراهٌم رحاب ابراهٌم الدسوقً     11٧5     مستجد     15  
  

   رشا إبراهٌم على سالمة     11٧6     مستجد     16  
  

   11٧٧     مستجد     1٧  
رضا عبد اللطٌف حسن ٌوسف   

     الشرقاوي

   سجٌده حسن علً علً     11٧۱     مستجد     1۱  
  

   سعد سعد محمد عبد المنعم طعٌمه     11٧۱     مستجد     1۱  
  

   سماء كاسب حبٌب السٌد حبٌب     11۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / الفلسفة / شعبة الفلسفة القدٌمة والوسٌطةكشف 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج فرنسً بالدور الثانً علوي  01لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:53 6/٧/۲۱۲۱ -للجامعة نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   سمٌه احمد عبد الفتاح عطٌه     11۱1     مستجد     1  
  

   سناء مصباح محمد سٌد أحمد     11۱۲     مستجد     ۲  
  

   عبد الرحمن صابر السٌد نور     11۱3     مستجد     3  
  

   عبداالمٌر محمد علً حسٌن     11۱4     مستجد     4  
  

   عبدالرحمن زاهر احمد حسان     11۱5     مستجد     5  
  

   عزه محمود نصر احمد البر     11۱6     مستجد     6  
  

   هللا علً خلٌلعمر عبد      11۱٧     مستجد     ٧  
  

   فاطمة عبدالرحٌم بشارى حفنً     11۱۱     مستجد     ۱  
  

   لولو مصطفى محمد السنوسى     11۱۱     مستجد     ۱  
  

   محمد بن علً بن احمد كدٌش     11۱۱     مستجد     1۱  
  

   محمد جمعه السٌد السعٌد ٌوسف     11۱1     مستجد     11  
  

   محمد حمدى عبدالرحمن على     11۱۲     مستجد     1۲  
  

   محمود راضى طلبه المتولى     11۱3     مستجد     13  
  

   محمود محمد احمد األبٌدي     11۱4     مستجد     14  
  

   محمود محمود المرسً فوده     11۱5     مستجد     15  
  

   مرٌم ٌسرى محمد الدمرداش     11۱6     مستجد     16  
  

   منً احمد عبد هللا حامد     11۱٧     مستجد     1٧  
  

   مٌاده عوض محمود عوض     11۱۱     مستجد     1۱  
  

   نورا رمضان محمود محمد علً     11۱۱     مستجد     1۱  
  

   اسماعٌل فودههاجر عبد العلٌم عبد الحمٌد      1۲۱۱     مستجد     ۲۱  
  

 91 المجموع
  

 

 ۲۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 للماجستٌر فى اآلداب / الفلسفة / شعبة الفلسفة القدٌمة والوسٌطةكشف توزٌع الطالب لتخصص السنة التمهٌدٌة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج لغات شرقٌة بالدور الثانً علوي   00لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن البٌان/ مستخرج  - 1۲:53 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   هانى البسٌونى معوض محمد     1۲۱1     مستجد     1  
  

   هدٌر عادل عبدالجواد عبد الجواد     1۲۱۲     مستجد     ۲  
  

   حسٌن عبد السالمولٌد محمد      1۲۱3     مستجد     3  
  

   ٌاسر ابوالفتوح محمد على عواجه     1۲۱4     مستجد     4  
  

   ٌاسمٌن احمد محمد الخبٌري     1۲۱5     مستجد     5  
  

   ٌاسمٌن سامى نصحى االمام     1۲۱6     مستجد     6  
  

   ٌاسمٌن سمٌر المتولً عوض عابد     1۲۱٧     مستجد     ٧  
  

   ٌمنى محمد أحمد محمد غانم     1۲۱۱     مستجد     ۱  
  

 لم تسدد لم تسدد   أمٌرة فتحً أحمد فؤاد رٌان     1۲۱۱     باق     ۱  
 لم تسدد لم تسدد   سالى رجب السعٌد سٌد احمد     1۲1۱     باق     1۱  
     الغفارسلمان عبد الغفار عبد النبً عبد      1۲11     باق     11  
 لم تسدد لم تسدد   عبد الرحمن محمود عبدهللا عرمان     1۲1۲     باق     1۲  
 لم تسدد لم تسدد   محمودصالح محمد محمود هاشم     1۲13     باق     13  

 07 المجموع
  

 

 13  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 كشف توزٌع المقررات لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / التارٌخ / التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 الدور األول - الفصل الدراسى الثانى - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 

 المكان: مدرج التارٌخ بالدور الثالث علوي 97اللجنة: لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5٧ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أشرف محمد نجٌب محمد محمد سالم     15۱۱     مستجد     1  
  

   ابراهٌم كمال ابراهٌم عباس سالمة     15۱۱     مستجد     ۲  
  

   احمد ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم نرش     151۱     مستجد     3  
  

   انس مدلول فزع     1511     مستجد     4  
  

   عادل فؤاد ٌعقوببٌشوي      151۲     مستجد     5  
  

   1513     مستجد     6  
رنا ثروت الدمرداش عبد الرحٌم   

     الضبٌعى

   رٌهام رأفت شحاته محمد     1514     مستجد     ٧  
  

   زٌنب جمال احمد محمد حماد     1515     مستجد     ۱  
  

   ساره محمد فوزي حسٌن     1516     مستجد     ۱  
  

   طارق ٌحى محمد عبدالفتاح     151٧     مستجد     1۱  
  

   عبد الرحمن رضا عبد المعطً محمد     151۱     مستجد     11  
  

   عمرو عبد المجٌد ابراهٌم عبد المجٌد     151۱     مستجد     1۲  
  

   محمد حموده شعبان السعٌد حجازي     15۲۱     مستجد     13  
  

   15۲1     مستجد     14  
محمد رمضان عبدالحمٌد السٌد ٌوسف   

     شرٌف

   محمد مصطفى اسماعٌل محمد     15۲۲     مستجد     15  
  

   مروه محمد السٌد محمد براٌه     15۲3     مستجد     16  
  

   منة هللا السٌد السٌد زٌن الشاطر     15۲4     مستجد     1٧  
  

   15۲5     مستجد     1۱  
مٌرٌهان سامً جالل الطنطاوي   

     العٌوطى

   نعمان سمٌر عبدالسالم مصطفى     15۲6     مستجد     1۱  
  

   هند السعٌد معوض عبد العال     15۲٧     مستجد     ۲۱  
  

   هٌثم محمود على عبدالجواد جنٌدي     15۲۱     مستجد     ۲1  
  

   ٌاسٌن فكرى احمد المرسى     15۲۱     مستجد     ۲۲  
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 ۲۲  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 

 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 المقررات لتخصص السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فى اآلداب / الفلسفة / الفلسفة الحدٌثة والمعاصرةكشف توزٌع 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: المدرج الدائرى بالدور الرابع علوى 00اللجنة: لجنة 

 على عبد المحسن محمد حسن مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -جامعة نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد لل

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أمنٌه حمدى محمد توفٌق     1۱٧1     مستجد     1  
  

   إسماعٌل إبراهٌم إمام ابراهٌم     1۱٧۲     مستجد     ۲  
  

   احمد عاطف احمد محمد     1۱٧3     مستجد     3  
  

   احمد محمد عبدالفتاح عرفه الخولً     1۱٧4     مستجد     4  
  

   اسماء طة علً شعبان     1۱٧5     مستجد     5  
  

   اشرف ٌاسر ٌوسف احمد عبد الهادي     1۱٧6     مستجد     6  
  

   عاشور عبده ابو المعاطً علً اٌمان     1۱٧٧     مستجد     ٧  
  

   اٌه محمد ابراهٌم عثمان     1۱٧۱     مستجد     ۱  
  

   حمدي محمد محمد صالح عبد الرازق     1۱٧۱     مستجد     ۱  
  

   خدٌجه ربٌع عبد الغفار الدمرداش     1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

   احمد محمود الجوهريشرٌف حامد      1۱۱1     مستجد     11  
  

   صفاء شرف الدٌن السٌد السٌد     1۱۱۲     مستجد     1۲  
  

   كمال محمد عبدالهادي هاشم ابراهٌم     1۱۱3     مستجد     13  
  

   محمدى ابراهٌم ابراهٌم عبدون خضر     1۱۱4     مستجد     14  
  

   الحكم خلف محمود خلف عبد     1۱۱5     مستجد     15  
  

   محمود ٌسٌن السٌد محمد     1۱۱6     مستجد     16  
  

   1۱۱٧     مستجد     1٧  
منى مصطفى كمال الدٌن محمد عطٌه   

     فٌصل

   مً اسعد حمزه ابراهٌم ابو شرٌحه     1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

   الجوهرى هبه احمد عبد السالم محمد     1۱۱۱     مستجد     1۱  
  

 لم تسدد لم تسدد   احمد احمد السٌد محمد     1۱۱۱     باق     ۲۱  

 لم تسدد لم تسدد   امٌرة احمد عبد الوهاب ابراهٌم النجار     1۱۱1     باق     ۲1  

     عبد الفتاح رجب محمد عبد الفتاح العرسً     1۱۱۲     باق     ۲۲  

     ندا أسامة حسن مصطفى حماد     1۱۱3     باق     ۲3  
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 ۲3  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 



 
 كلٌة اآلداب

 إدارة الدراسات العلٌا

 التمهٌدٌة للماجستٌر فى االداب / الجغرافٌاكشف توزٌع المقررات لتخصص السنة 
 الدور األول -الفصل الدراسى الثانى  - 9191-9102عام  -فرقة تمهٌدى ماجستٌر 
 المكان: مدرج لغات شرقٌة بالدور الثانً علوي 09اللجنة: لجنة 

 بد المحسن محمد حسنعلى ع مستخرج البٌان/  - 1۲:5۱ 6/٧/۲۱۲۱ -نظام شئون الدراسات العلٌا الموحد للجامعة 

 توقٌع االنصراف توقٌع الحضور اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد م

   أمل محمد حامد عبد اللطٌف     1۲۲5     مستجد     1  
  

   احمد رضا عطٌه محمد عزب     1۲۲6     مستجد     ۲  
  

   اسماء محمد السٌد محمد الجمٌل     1۲۲٧     مستجد     3  
  

   امانى محمد محمود قتٌلو     1۲۲۱     مستجد     4  
  

   حمد محمد راضً جمعه شحاته     1۲۲۱     مستجد     5  
  

   دٌنا احمد عبد الستاراحمد خروب     1۲3۱     مستجد     6  
  

   رأفت شحاته اسماعٌل على     1۲31     مستجد     ٧  
  

   شروق زكرٌا إبراهٌم السٌد األشرم     1۲3۲     مستجد     ۱  
  

   محمود محمد رزق غازى     1۲33     مستجد     ۱  
  

   محمود محمد محمود محمد     1۲34     مستجد     1۱  
  

   مروة ماهرمحمود محمد متولى     1۲35     مستجد     11  
  

   شحاتهمً السٌد احمد محمد      1۲36     مستجد     1۲  
  

   هنٌه محمود ٌوسف السٌد دوٌدار     1۲3٧     مستجد     13  
  

     ابراهٌم حلمى موسى عباده     1۲3۱     باق     14  

 لم تسدد لم تسدد   صبرى محمد جمٌل محمد     1۲3۱     باق     15  

 لم تسدد لم تسدد   عمرو السٌد محمد الرفاعً فال     1۲4۱     باق     16  

     محمد أحمد موسى إبراهٌم النجار     1۲41     باق     1٧  

     محمد مصطفى كمال ٌوسف جاد     1۲4۲     باق     1۱  

 لم تسدد لم تسدد   محمود حسن على السٌد علً حسن     1۲43     باق     1۱  
 02 المجموع

  
 

 1۱  إجمالى العدد 

   إجمالى الحضور 

   إجمالى الغٌاب 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا المختص

 
 أ/أكرم زهرة

  

 

 

   المالحظ: 

   مراقب اللجنة 


