
بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

المقررات اسم الطالب م

احمد ابراهيم السيد ابراهيم 1

اللغة االنجليزية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 117 (
مستجد: الحالة الدراسية

احمد عادل محمد حامد ناجى 4

احمد عصام السعيد بديرالزمر 5

احمد ابراهيم عبدالغنى عبدالهادى ابواحمد 2

احمد عادل عبد الغنى محمد حسن 3

احمد ممدوح حسن محمود 8

احمد هشام فتحى العيسوى 9

احمد عصام السيداسماعيل الخولى 6

احمد على عبد الحميد على سلطان 7

اسراء محمد عبد المنعم فضل هللا 12

اسماء عاطف السيد عوض حسن 13

اسامه سليم رمضان سليم ابراهيم 10

اسراء رضا محمد السيد 11

االء ابراهيم موسى المتولى المرشدى 16

االء جمال شعبان ابراهيم 17

اسماء عالء الدين عبد الحميد حبسه 14

اسماء متولى عبد الفتاح الحسينى عطيه 15

امل عبد الحميد عبد الغنى ضافر 20

امنية طه احمد محمود العمراوى 21

االء خليل ابراهيم خليل سيف الدين 18

االء وفدى جمعه محرم 19

اميره فتحى امين سعد 24

اميره محسن عوض حسن سالم 25

امنيه محمد يوسف محمد عثمان 22

اميرة احمد عبد الحميد محمد احمد 23

ايمان اسماعيل احمد الشاذلى 28

ايمان بالل السيد ابوعامر 29

امينه مبروك حسن خروب 26

اية محمد حنفى عوض الحوفى 27

ايه ابراهيم عبدالسميع منصور 32

ايه الشحات محمد عبد الغنى قنديل 33

ايمان تهامى جالل اللمعى 30

ايمان محمد يوسف  محمد 31

توحه عبد هللا عبد العليم محمد عمر العثملى 36

حازم اسامه حامد الغنيمى 37

بسمه محمد مهدى عبدالفتاح عرقات 34

تسنيم عبدالقادر غريب محمود شحاته 35

خلود عبدالفتاح محمود عوض على 40

حبيبة محمود عبدالعزيز خليل ابو هرجه 38

حنان حسن ابراهيم الذهبى 39

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 1صفحة 
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الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

دارين ابراهيم غريب شحاتة عزام 41

دينا عالء الدين خليل السعيد 44

رضوى اشرف عاطف عبدالمعطى عويد 45

داليا رضا عبداللطيف مصطفى دشيش 42

دينا طلعت حامد الدسوقى حامد 43

روان السيد راغب السعيد خضر 48

روان سالم عبد الفتاح سالم سليه 49

رفيده مجدى محمد احمد السباعى 46

روان ابراهيم محمد رواش 47

ريهام رضا ابراهيم ذكى 52

زهراء حسن على ابو شعيشع 53

روان عبد الحليم غازى البيلى غازى 50

روان محمد صديق االذلى 51

سمر محمد فاضل عز الرجال المرسى 56

سميه مرسى ابراهيم نورالدين 57

سارة مصطفى مرزوق محمد حسين 54

ساره خالد محمد عبدهللا عبدالمعطى سعد 55

شروق رزق عطية الششتاوى شبانه 60

شهد وليد عبد الفتاح زغدان 61

سهير عبد المنعم الشحات احمد الزيادى 58

سيف االسالم قطب قطب العماوى 59

صفيه عبدالخالق السيد السيد عبدالخالق 64

ضحى اسامة محمد السيد جاب هللا 65

شيرين رفعت على محمد مبارك 62

صفاء طاهر عبدالفضيل عبدالحميد 63

عبدهللا احمد قطب الحبشى 68

عبير محمد طه محمد الشاويش 69

طاهر محيى الدين سيد احمد الطبل 66

عبد هللا محمد عبد العزيز على الشربينى 67

على محمد على يوسف 72

عمر عبدالمجيد حسن الكفراوى 73

عصام مجدى خليل عبد العزيز النجار 70

على اشرف شعبان بنه 71

غاده محمد حامد عبد الجواد ضيف 76

كريم على عطية يوسف عطية 77

عمرو ابراهيم محمد شرف الدين 74

عمرو احمد فاروق محمد االشوح 75

محمد ثروت السعيد محمد السيد 80

محمد جمال مصطفى السرسى 81

مازن عبد الرازق السيد امين محمد 78

محمد احمد عبد هللا حبشى 79

محمد عبدالحليم محمد عبدالرازق 84

محمد كرومة عيد سعد البنا 85

محمد حسن محمد حسن شعلة 82

محمد خميس محمد شحات 83

محمود عبدالمنعم عبدالرحمن حمود 88

محمد كمال صبحى سالمه حامد 86

محمد يوسف زكى طه محمود 87
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 2019/11/24 

الطباعة تاريخ
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2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

محمود عصام الدين عبدالسالم يونس زايد 89

مريم وسام عادل صادق 92

مريم ياسر عبدالعاطى بدوى نور الدين 93

مريم السيد عبد الواحد السيد الخميسى 90

مريم على جوده احمد القاضى 91

منه هللا احمد فواد عثمان النادى 96

مونيكا فايز مالك نور عبد المالك 97

منار عبد الفتاح عبد المنعم ناصف 94

منار ممدوح عبده مختارمحمود 95

(الفرقة األولى)استماع ومحادثات مياده ياسر محمد ابراهيم فايد 100

ميرنا عوض هللا محمد ابو اليزيد رمضان 101

مى المغازى الشربينى المغازى البسيونى 98

مى سعد محمود السيد ابوهنطش 99

نورا احمد مصطفى احمدابوزيد 104

نيره مصطفى امين سعودى محمد 105

ندى اشرف عبدالمولى وهبه الشرقاوى 102

ندى محمد حمدتة محمد عمر 103

هبة هللا احمد عبدالعزيز سليمان سليمان 108

هناء صبحى طلبه عبد الخالق الجدع 109

هاجر حسام الدين السيد محمد ابراهيم 106

هاجر محمد االمام ابو حلوه 107

والء ناصف جمعة عبدالقادر غندور 112

ياسمين ايمن حلمى محمد داود 113

وسام محمد محمد مصطفى الغزالى 110

والء خميس محمد السيد كشك 111

يوستينا جمال مجدى لطيف 116

يوسف محمد عزت الموزى 117

ياسمين حسن محمود حسن خالف 114

ياسمين محمد السيد يونس القالب 115

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 3صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



اللغة الفرنسية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 35 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

اسراء سمير على فرغلى على 2

الشيماء عاطف سعد الدين ابو عاصى 3

المقررات اسم الطالب م

احمد عبدهللا محمود الليثى 1

اميرة رفاعى عيد رفاعى باظه 6

اية حمدى احمد غلوش 7

امل ابراهيم عبدالمنعم بدوى 4

امنية بسيونى محمد صالح 5

حنان مالك عبدالسيد عطيه 10

رضا عبدالخالق محمد رضا الطنطاوى 11

تقى محمد عبد النعيم محمد ابراهيم عامر 8

حازم ابراهيم محمد ادريس 9

ريم صالح عبد الفتاح الشرقاوى 14

(مفروضة)ترجمة الي العربية  زياد يوسف عوده يوسف عبيد 15

رواء محمد رشاد احمد بدر العزب 12

روان السيد بسطويسى محمد غزالى 13

(مفروضة)ترجمة الي العربية  صالح  احمد محمد محمد 18

عبدالرحمن رشدى عوض محمد 19

(الفرقة األولى)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه سلمان ايمن حسين الصاوى صحصاح 16

سنية عبد السالم عبد الغنى الطنطاوى 17

غاده سعد محمد ابراهيم ابوكرش 22

غاده محمد محمد عبد اللطيف 23

عال رزق محمد محمد على شعالن 20

(مفروض  )الحاسب االلي  علياء مسعد السيد يوسف زعتر 21

فتحى  وليد فتحى ابراهيم عزام 26

كارين كميل عزيز صليب 27

فاطمة ابراهيم رفاعى محمدعامر 24

فاطمه حسن عطيه عبد الفتاح عامر 25

محمود رضا على صالح 30

مى عبدالناصر عبيد محمد النجار 31

محمد خميس فواد منصور 28

محمد فايز محمد غلوش 29

ورده رجب محمد المالح 34

يوسف ايمن اسكندر خليل 35

نجالء خميس عبد الحميد بهنسى 32

نيره خالد عبدالعال سيداحمد 33

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 4صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

اللغة الفرنسية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 1 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

سياسة )ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه

(الفرقة الثانية()نثر)نصوص ونقد ( - الفرقة الثانية)(واقتصادية
خالد محمد عبدالشافى ابراهيم عيد 1

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 5صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



اللغة االيطالية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 82 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

احمد سامى ابراهيم محمود صيام 2

احمد صبرى محمد عبد القادر 3

المقررات اسم الطالب م

ابراهيم مصطفى لطفى محمد على 1

احمد وحيد احمد محمد 6

اسراء عبد الرحمن عبدالمنعم احمد محمد 7

احمد طارق عبدالجواد السيد نصار 4

احمد مدحت عثمان محمد عثمان 5

اسماء محمد سالم سالم عمار 10

اسماء منصور على عبد الوهاب يونس 11

اسراء عالء الدين يسن محمد خلف هللا 8

اسماء اسماعيل السيد اسماعيل وهدان 9

الهام محمد شوقى قطب دويدار 14

امجد صالح عبد الرحمن محمد ابوالغيط 15

االء اشرف احمد مقبل عبد الحميد 12

السيدة سعد ابراهيم هالل 13

اية ايمن السيد على خضير 18

ايه اشرف محمد ابراهيم ابوالعزم 19

امل ابراهيم محمد السيد 16

امل حمدى الششتاوى حسين 17

جالل الدين على جالل دنيا 22

جهاد طارق عبد الغنى حامد عثمان 23

بسمه ناصر السيد عبدالرازق ناصر 20

تقى متولى احمد منصور مبروك 21

حسن عبد الفتاح حسن محمد حسن 26

حمدى احمد يوسف سليمان يوسف 27

حسام عماد ابراهيم محمود السيد 24

حسن اشرف حسن جابر حسن على 25

روان سمير عثمان عبدالمجيد الشرقاوى 30

روان طلعت محمد بغدادى ابو ضيف 31

دنيا احمد محمد السيد مصطفى 28

رضوى يحيى مهدى محمد مصطفى 29

زينب حمدى سعد فرج 34

سلسبيل عطيه عبد السالم على مصطفى 35

روان مصطفى عبد المحسن متولى محمد 32

ريهام عبد العزيز محمد محمد القاضى 33

صابر ممدوح صابر النشار 38

صابرين يوسف ابراهيم عبدالرحمن الطباخ 39

سلمى رضا ابراهيم سرحان 36

شيماء حسن احمد على حسانين 37

خلود عبدالفتاح محمود عوض على 40

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 6صفحة 
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الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

عبدالرحمن السيد عطيه موسى عبيد 42

عبدالرحمن فتحى محمد سرحان 43

عبد هللا احمد صبحى فرحات 41

فوقيه طارى عبد اللطيف محمد الرازقى 46

كريمه فايز السيد شعالن 47

علياء طارق شبل ابراهبم السعدنى 44

فارس نصر ابراهيم قاسم قطيش 45

مارى مجدى ميشيل فرج هللا ميخائيل 50

مازن حامد عباس احمد الطيب 51

لقاء ماهر فكرى محمود 48

لينه احمد محمد عبدالنبى رفاعى 49

محمد عادل عبد اللطيف عبد الحافظ 54

محمد ممدوح مصطفى  طعيمه 55

محمد ابراهيم ابراهيم محمد جاب هللا 52

محمد ابراهيم حامد عبدالفتاح جاد 53

محمود فتحى محمود حسن البرل 58

محمود محمد السيد عبدالحميد الشيخ 59

محمد ياسر محمد حافظ رزق 56

محمود عبد العزيز حسن على مبارك 57

مروان اشرف فرحات على 62

مروه احمد جمعه تمراز 63

محمود مسعد توفيق التباع 60

مرام مجدى احمد نعيم عزب 61

منى محمد احمد عبد المحسن ابو حسين 66

ندى محمد السيد احمد سويدان 67

مروه طارق حامد ابو غنيم 64

منه هللا جمال محمد عثمان 65

نوران احمد اسحق احمد على 70

نوره محمد زين حمادى 71

نرمين عبده عوض ابراهيم 68

نورا مصطفى عبدالفتاح الموافى 69

هبه حمدى السعيد محمد علم الدين 74

هبه مفرح وهبه مقاوى 75

هاجر ناصر نصر بلبول 72

هالة كمال عبدالغفار حموده العيسوى 73

يارا طارق انور ابراهيم الصباغ 78

ياسمين عثمان ابراهيم على هاشم 79

هدير فريد محمود ابراهيم محمود 76

هشام هانى زيدان محمد 77

يوسف محمد محمود عبد الفتاح القمارى 82

يمنى طارق عبدالوهاب حسن 80

يوسف محمد محمود سليم 81

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 7صفحة 
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الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

اللغة االيطالية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 9 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

مدخل إلى تاريخ األدب  - (الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية 

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)والحضارة
احمد خميس محمد صالح الصعيدى 1

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  احمد طارق الغمرى على مراد 2

دراسات  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة إلى العربية 

الفرقة )(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)لغوية

(الثانية

الراوى صالح الراوى احمد سعيد 3

مدخل إلى تاريخ األدب  - (الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية 

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)والحضارة
دينا على ابراهيم بدوى 4

 - (الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية 

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص
عبد الرحمن احمد محمد احمد محمد امبابى 5

 - (الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية 

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص
عطا العربى عطا محمد عابد 6

دراسات  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة إلى العربية 

الفرقة )(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)لغوية

(الثانية

على سلطان على السيد سلطان 7

(الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  مصطفى شكر مبروك المهندس 8

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  مصطفى صبحى البندارى شعله 9
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اللغة االسبانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 122 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

ابراهيم سليمان ابراهيم يوسف وهيبه

احمد اسالم احمد احمد البلقينى

المقررات اسم الطالب

ابراهيم السعيد ابرهيم حسن ابو خضره

احمد عبدالعزيز عبدالجميد شريف

احمد ماجد السيد سعد التراوى

احمد زاهر سيد احمد الجوهرى

احمد سمير عثمان اسماعيل محمد

اسراء احمد على عبد الغنى على

اسراء خالد عبدالرءوف صالح رزق

احمد مجدى احمد البابلى

استماع ومحادثة- نصوص عامة  احمد مجدى محمد عبد الباسط

اسماء مصطفى حافظ محمد شاهين

اشرف حمدى محمد محمود شعبان

اسالم ابراهيم كامل ابراهيم الحو

اسماء محسن ابو شادى العلومى

امنية ابراهيم محمود على الجوهرى

امنية بالل سعيد قنديل

االء حازم سعد موسى حمدين

االء فايز على عيسى حسن العتر

امنيه محمد راشد محمد حواش

اميرة عبدالحميد السيد محمد مطاوع

امنيه احمد محمود محمد الشاذلى

امنيه اشرف احمد السيد عامر

ايثار محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم

ايمان احمد احمد الميهى

اميره محمد حسن محمد

اية محمد محمود قاسم عبدالحليم

ايمان عوض محمد احمد صبح

ايه جمال بدير الدرس

ايمان جمال الحسانين توفيق جمالى

ايمان رفعت محمد عبد السالم الفرنوانى

باسل محمد محمد الالوندى

بروج محمد يوسف احمد زهقنا

ايه خالد سيداحمد للو

ايه ضياء ابراهيم عمرو

جورج باسم فايز فهمى

حازم اشرف محمد عثمان

بسمه ابراهيم محمود خليل

بسنت يحيا مصطفى كمال الماحى

خلود عبدالفتاح محمود عوض على
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حبيبه احمد احمد محمد احمد ابو سمرة

حسام مسعد عبدالستار كشكول

حبيبة عبدالمنعم محمد ابو سعده

حنان عبد اللطيف عطا عبد اللطيف

حوريه اسماعيل احمد والى عقل

حسناء اشرف محمود محمود

حنان امين حسن محمد رمضان

دينا عادل عثمان محمد جراده

رحمه سعيد محمد مصطفى السباعى

داليا اسامه السيد محمود عبد المعطى

دعاء حسنى محمد سيد احمد البهوتى

روضة احمد محمد احمد عزب

ريم احمد السيد عبد القادرعلى

رنا سعد صبحى سعد السنيطى

رودينه محمد فتوح خليل ابو حجر

ساره رضا احمد احمد بليله

ساميه حسن فواد مرسى

ريم هشام محمد خميس المرسى

(الفرقة األولى)نصوص عامه زياد محمد عبدالحميد البحيرى

سماح احمد مصطفى غازى ياسين

سماح السيد رمضان عطيه عبد المنعم

سحر على محمد منصور سالمه

سلمى ياسر مبروك عطيه ابو العال

سهيله نجيب نبيه شلبى شاهين

شيماء فوزى محمد محمود سليم

سهاد ايهاب محمد عبد العزيز الخولى

سهيال محمد على االمشيطى

عصام اشرف عبد البديع الشورى

(الفرقة األولى)الحاسب اآللى على رضوان على محمد رخا

ضحى شاكر محمد عبد الحميد عوض هللا

عبدالكريم عطا مخيمر عطا

فاطمه فايق محمد فهمى الشنوانى

فاطمه محمد حسن حسن الكروط

علياء عبد المحسن عبد الرحمن السيد احمد

عمر محمد محمد محمد عويس

محمد جالل عطيه السنهوتى

محمد طلعت احمد قرنى

فتحى وحيد عبد الفتاح ابو غنيمة

محمد احمد اسماعيل محمد اسماعيل

محمد محمود خميس عبدالعزيز عبداللطيف

محمد وحيد محمد محمد عسكر

محمد عبد السالم فتح هللا عبد الغنى حكام

محمد على حسن عبدالرازق

محمود محمد صبحى زكى بديوى

مروان السيد حسن ابو زايده

محمود احمد فاروق على جسرها

محمود السيد عبد العال عبد المعبود

مروة معوض عبد الجواد ابو فودة
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117
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121

122

مريم ممدوح عبد الرحمن عثمان

مريم ناصر السعيد ابراهيم مشالى

مريم محمد عبدالعليم العدوى

منه محمد عبد العزيز مصطفى شاهين

منى مصطفى ابراهيم مصطفى البستاوى

مصطفى رياض محمد رياض

مصطفى على حسن ابوسمرة

ميرنا رفعت محمد شوالى

نادين صالح احمد محمد

ميار محمود على سيد احمد المقدم

ميرنا ابراهيم فريد محمد

ندى مصطفى محمد عمام

ندى هشام عبد السميع الخياط

ندى ايمن السعيد يوسف ابو غطفه

ندى محمد محمد يونس نوار

نوران حسن محمد حسن عبد اللطيف

نورهان باسم احمد محمود الدسوقى

ندى يحيى الششتاوى جوده

نفيسه عبدالرحيم فتحى عبدالرحيم

هاجر حمدى التابعى سند

هاجر خالد عبدالحميد احمد اسماعيل

نورهان مشير محمد المغربى

نيرمين عادل فوزى رمانه

هايدى عادل عبد الفتاح الشرنوبى

هايدى عصام عبدالحى عبدالمعطى خضير

هاله عالء محمد الظريف

هايدى احمد احمد النجار

هشام محمد خليل عبدالرحمن الشامى

وفاء رضا ابو زيد محمد زيدان

هبه جالل عبدالمقصود ابوزيدان

هبه يسرى محمد البحيرى

يمنى وليد المندوه غلوش

ياسمين عالء كمال عبدالونيس شعبان

يمنى عبدالباسط السيد عبيد عطيه ابوسعيد
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اللغة االسبانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 1 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)استماع ومحادثات كريم احمد السيد حسين 1
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اللغة االسبانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 2 (
1من الخارج : الحالة الدراسية

ترجمة إلى العربية  - (الفرقة الثانية)استماع ومحادثات - (الفرقة الثانية)أدب أمريكا الالتينية

 - (الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص

محمود محمد محمود معتوق 2

المقررات اسم الطالب م

ماجد مسعد حنا بسخرون 1
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اللغة االلمانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 150 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

احمد امام عبد الغنى مصطفى عياد 2

احمد بسيونى محمد عبد القادر ابو بسيونى 3

المقررات اسم الطالب م

ابرار محمود عبد الهادى احمد عبده 1

احمد سامى منصور ابو النضر مرعى 6

احمد عبد الحكيم محمد عبد السالم محمد 7

احمد حسن السيد ابراهيم الننى 4

احمد سالم رشاد عباس سالم 5

اروى ايمن احمد محمد نصير 10

اريج احمد ابراهيم يوسف 11

احمد مجدى السيد البمبى 8

ادهم سعيد مصطفى عبدالمقصود 9

(مفروض )الحاسب اآللي  اسراء نبيل محمد سليمان منصور 14

اسالم محمد السيد مروان 15

اريج محمد فتح هللا احمد معوض 12

اسامه عالء عبد الرحمن عطيه سعفان 13

اسماء شاكر حسين محمد مندور 18

اسماء عزت كامل المرسى 19

اسالم محمد عبد السالم محمد علوانى 16

اسماء حنفى على على رضوان 17

اسماء مهدى صابر الدسوقى البسطويسى 22

اسماعيل ياسر السيد فتحى السيد 23

اسماء مبروك محمد حسن جويلى 20

اسماء مجدى السيد ابراهيم 21

االء ابراهيم عبد العليم بركات 26

االء ثروت محمود الشعراوى 27

اسيل عبد الجواد على النادى 24

اشجان رضا سعيد محمد الخواجه 25

امنيه عبدالسالم عبدالعظيم مبروك المالح 30

اموره السيد ماهر ابراهيم 31

امانى مجدى عبدالمجيد محمود احمد 28

امل ياسر رجب جبر 29

ايمان اشرف على فهمى كباش 34

ايمان السيد محمد المرسى 35

اميره فتوح عبد الرحيم شريف 32

اندرو مجدى شحاته مرقص 33

ايه محمد عبدالفتاح السيد سالمه 38

ايه مصطفى كامل فهمى احمد شرشر 39

ايه عبدالحارث صبحى عمار 36

ايه مجاهد سعد مجاهد 37

خلود عبدالفتاح محمود عوض على 40
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بسنت مصطفى المتوكل عبد النبى امين 42

جنه عصمت على على الجندى 43

بسنت حمدى يوسف عبد الجليل نوح 41

حبيبة عبد العال مصباح عثمان 46

حبيبه اسماعيل محمد ابوشعيشع 47

جهاد اسامه محمد هديه 44

حاتم محمد يسرى جمعه هيكل 45

خلود خميس بسيونى دسوقى 50

دينا زكريا سليمان محمود عابدين 51

حسناء حسن محمد مصطفى القشطى 48

(الفرقة األولى)استماع ومحادثات حنين جمال محمد جمال الكالوى 49

رغده على محمد شوقى منصور 54

رنا بدر السيد احمد محمد 55

رانيا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 52

رضوى عمر على هالل 53

روان هانى محمود عمار 58

ريم سمير حسنين الكالف 59

رنا عالء احمد الهاللى 56

روان احمد عبدالشافى العنترى 57

سمر احمد حاتم ابو خزيمة 62

سميه السعيد مرعى غنيم 63

ريم هشام فاروق عبد العزيز على 60

سلمى قطب ابراهيم عبد الجواد خضر 61

شاهندا محمد محمد المسيرى 66

شدوه سامح ابراهيم عاطف اسماعيل 67

سها احمد جالل عبد الرحمن 64

سهيله على احمد السيد اللمعى 65

صابرين السيد محمود اسماعيل مصطفى 70

(مفروض )الحاسب اآللي  صفاء  محمد عبداللطيف عبدالحليم 71

شيرين ممدوح محمود سعد الشامى 68

شيماء محمد يونس الشرقاوى 69

عبدالحليم محمد يوسف زوين 74

عبدالرحمن سعيد مصطفى محمد راضى 75

صالح حسين محمد محمد شرف اليسير 72

عبد هللا خالد محمد قطب عبد هللا 73

على عطيه على مجيد 78

علياء محمد صالح محمد عبد العاطى 79

عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن سالم 76

عصماء محمد السيد هجرس 77

كيرلس اسعد سعيد عبدالمسيح 82

ماجده صالح النبوى عبده الشحات 83

عمر اشرف السيد عبدالمنعم خليل 80

عهد طارق جابر محمد بسيونى 81

مارينا نشات مرقص روفائيل داود 86

مازن هشام عبدالباقى محمد الدميرى 87

ماريان اشرف رشدى عطا خرستان 84

مارينا مالك هتلر عبده يوسف 85

محمد اسامه الفاتح ابراهيم شحاته 88
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محمد حسن احمد السيد مسلم 90

محمد سليمان محمد الجمال 91

محمد ايهاب لطفى عبدالحميد يوسف 89

محمد عبدالمقصود عبدالقادرعبدالمقصود 94

محمد على كامل ابو النصر 95

محمد صالح مظهر سعد خليل 92

محمد عبدالحليم على محمد على 93

محمد مطيع سادات ابراهيم هاللى 98

مروة احمد صالح عطيفى سليمان 99

محمد محمد عبد الحميد محمود السامولى 96

محمد مرسى كمال مرسى عبد المنعم 97

مريم عادل ابو السعود عبد العزيز عطيه 102

مريم محمد السيد محمد ابراهيم جميل 103

مروه الدسوقى ابراهيم حسن الهمشرى 100

مريم احمد محمد عبد الغنى الجندى 101

معاذ فتحى احمد الميقاتى 106

منار سعد عبد هللا الصعيدى 107

مريم محمد سمير عبدالمنعم ناصف 104

مريم محمد يحيى محمد على 105

مونيكا مدحت منير جرجس منصور 110

مى السيد ابراهيم السيد حسن 111

منه هللا صالح السيد ابراهيم 108

منى مسعد محمود عبدالغنى 109

ميرنا الهامى احمد محمد احمد 114

نادين سعيد رافت السعيد ابراهيم 115

مى عبدالمنعم محمود نصار 112

ميرام احمد احمد عبد الحميد عميرة 113

ندا محمود ابراهيم عبدهللا حامد 118

ندى السيد محمد احمد سعيد 119

نجوى ابراهيم عبد الشافى مرزوق 116

ندا روحى فكرى عبد الصمد الشقرفى 117

ندى محمد فواد عبد هللا طاحون 122

ندى نادر المرسى على ابو العزم 123

ندى خميس جابر احمد ابراهيم 120

ندى على خليل محمد ابوشعيشع 121

نهى احمد محمد احمد المرسى شرف 126

نور عربى عطيه طه 127

ندين ابراهيم مصطفى عصفور 124

نهال عبد الرحيم محمد العفيفى 125

نوران حسين محمد السيد الحلو 130

نورهان خالد شفيق على غازى 131

نورا محمود امين محمود امين 128

نورا محمود حسن محمود الصوفانى 129

هاجر كارم محمود احمد محمد 134

هبه هللا عبد الباسط محمد  عثمان حسين 135

نورهان شحاته رجب محمد عبده 132

نيرة شعبان سعيد شعبان حبلص 133

هبه محمد عبد اللطيف الشريف 136
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هدى خالد السعيد مصطفى جاد قنديل 138

هدير وائل شوقى عبد الحميد سليمان 139

هدى حامد محمد حامد عيد 137

ياسر رضا ابراهيم عبد ربه على 142

ياسمين احمد محمد البندارى 143

وسام الدسوقى محمد البسطويسى 140

وسام محمد عبد الفتاح الفيومى 141

ياسمين سيد احمد محمد خميس 146

ياسمين عادل احمد عبد المجيد العطار 147

ياسمين امجد عبد العزيز حسن عفارة 144

ياسمين بشير محمد عبدالرحمن صقر 145

يوسف ياسر حسن عبد الشافى حسن 150

يسرا السعيد مصطفى محمد العبسى 148

يوسف عبد المجيد عبد المجيد طاحون 149
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اللغة االلمانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 3 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

مدخل إلى تاريخ األدب  - (الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية 

(الفرقة الثانية)والحضارة
السعيد حماده السعيد ابراهيم الشناوى 1

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  رغده حمدى ابراهيم العدل 2

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  ساره حمدى محمد محمود حربى 3
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المقررات اسم الطالب م

ابراهيم حاتم ابراهيم االشقر 1

اللغة الصينية: الشعبة/                                  القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 128 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

احمد رمضان عبدالفضيل عبد الهادى 4

احمد زكريا احمد فرح 5

احمد السيد فكرى شرف 2

احمد تامر احمد عبد المقصود الشيخ 3

(مفروضة)استماع ومحادثة  احمد عوض فهيم عبدالغنى ابو سليم 8

احمد محسن محمد عبد الحميد الشحم 9

احمد عبد الرافع عبد العزيز حسين محمد 6

احمد عبدالقادر محمد ابوشادى 7

اسامه نعمه على ابو قصيبه 12

اسراء فتحى طه السيد ابو الخير 13

احمد محمد محمد عثمان على 10

احمد مصطفى محمد محمد على عبده 11

االء اشرف فتحى ماهر الغريب 16

االء عبد الحليم عبد اللطيف محمد الحبال 17

اسماء احمد مصطفى ابراهيم الجمل 14

اسماء السيد المرسى سعد ابو زيد 15

اميره ياسر محمود محمد صالح ابو ليله 20

امينه جمال عبدهللا يوسف سيد احمد 21

امجد احمد ابراهيم السيد عسل 18

اميرة عبدالعليم محمود محمد عبدالعليم 19

ايه جمال موسى عوض العساسى 24

ايه طلعت احمد حامد ابو عاليه 25

اهله عبدالرحمن عبدالفتاح عبد الرحمن نحاسه 22

ايمان محمد فوزى مسعد رزق 23

تسنيم وفائى صالح ابراهيم نافع 28

جنة شاكر عبد الاله عبد المجيد احمد 29

ايه عبد الرحيم محمود مصطفى الصعيدى 26

ايه عصام محمد بسيونى 27

جيهان اشرف سعد محمد عبد الحليم 32

حبيبه شريف عبد الحليم السيد عيسوى 33

جنة عالء حسن حافظ 30

جهاد ماهر الشربينى السكرى 31

خلود خالد محمد عزت توفيق 36

داليا رضا المرسى ابو العباس 37

حبيبه وليد حموده طه الحمزاوى 34

خالد فايز عزيز محمد اسماعيل 35

خلود عبدالفتاح محمود عوض على 40

رانيا محمود حلمى على ابراهيم النجار 38

رنا محمود السيد بخيت صالح 39
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روان السيد محمود الشهاوى 41

روان محمد انور احمد اغا 44

روان مصطفى عبدالعزيز محمد بيبرس 45

روان ايهاب احمد حلمى محمد ابراهيم 42

روان صالح عبد الفتاح حاتم 43

(مفروضة)استماع ومحادثة  ريناد السيد محمود احمد 48

ريهام ابراهيم محمد ابراهيم السعدنى 49

رودينه خالد حسن عبدالسالم المليجى 46

ريم عالء الدين بشير عيسى متولى 47

ساره امجد محمود فتح هللا 52

ساره صالح محمد ذكى رجب 53

زينب  طارق قطب موسى عالم 50

زينب طمان رفعت طمان 51

سعده نصحى انور النمر 56

سلمى محمد احمد عبدالحليم 57

ساره محمد رشاد ابراهيم 54

ساره محمد شاكر حسن محمد 55

سهيله محمد احمد مسعود منصور 60

شاهنده عصام عبداللطيف محمد الشاذلى 61

سلمى محمد عبد الخالق غريب على 58

سلمى يسرى على السيد عكه 59

شيرين عبده راشد محمد 64

شيماء يحيى زكريا الزاكى 65

شاهيناز صبحى ابراهيم السيد عبد الرحمن 62

شروق محمد كامل احمد محمد عيد 63

عادل خالد محمد عبيد 68

عبد الرحمن احمد محمد احمد غنيم 69

ضحا هالل اسماعيل الشناوى هالل 66

ضحى ماجد مصطفى العيسوى سالمه 67

فادى عدلى توفيق كامل 72

فاطمه الزهراء عالء محمد السيد سعد 73

عبدهللا رجب محمود جامع 70

عفاف المهدى محمد مصطفى مهدى 71

(مفروضة)استماع ومحادثة  كريم خالد صالح كامل 76

لبنى طه مرسى سعد زينه 77

فيروز محمد كمال متولى النمر 74

(الفرقة األولى)الحاسب اآللى كريم حمدى عزت جاد الرب منصور 75

محمد حموده مصطفى مصطفى شاهين 80

محمد سعد على مصطفى التركى 81

محمد اشرف عبد المنعم احمد رزق 78

محمد ثروت السعيد الفرماوى 79

محمد محمد عبدالفتاح محارم 84

محمد مصطفى السيد محمد عبد الصمد 85

محمد عبد السميع طه عبد الكريم احمد 82

محمد فوزى ابراهيم مرسى 83

محمد نصر حجازى خطاب 88

محمد ناصر محمد حلمى عبدالحليم مبارك 86

محمد ناصر محمود عبده حجاج 87
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بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

محمود ايهاب محمد رفعت محمد البهى 89

مروه مجدى عبده عبد العال 92

مريم ابراهيم شناوى البيومى 93

محمود خالد عبدالقادر شعيب 90

محمود خالد فتحى محمد الجريدى 91

مريم محمد مصطفى العزب العيسوى 96

مريم ممدوح محمد غازى خطاب 97

مريم باسم احمد داود 94

مريم طلعت عطية عبد الفضيل عبدهللا 95

مصطفى محمد فوزى عبدالمنعم 100

ممدوح ربيع مصطفى محمد 101

مريم هالل محمد السيد هالل 98

مصطفى عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد 99

منة هللا محمد ابراهيم رسالن عبداللطيف 104

منى السيد محمد محمد شعالن 105

منار محمد رمضان حامد رضوان 102

منة ابراهيم محمد سعد عبد الجواد 103

ميرنا جورج جريس يوسف عبد المالك 108

ناديه ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرحمن 109

مى هشام عبدالحكيم محمود شحاته 106

ميار صالح نصر ضاحى نصر 107

ناهد خالد حمدى سعد حمام 112

ندى بكرى محمد محمد شهاب 113

ناديه السيد احمد حسين 110

ناديه محمد عبدالحميد حسين 111

نورا خيرى السيد على المغازى الالوندى 116

نورهان تامر حسام الدين حامد زراره 117

ندى سعدهللا حسن الصواف 114

ندى محمد عبد هللا على الموافى 115

هاجر ابراهيم شحتو عرفه 120

هاجر عبدالفتاح حسن محمد حسن 121

نورهان عبد الحميد ابراهيم وهبه 118

هاجر ابراهيم جابر على سلطان 119

يمنى وليد محمد محمد بارومه 124

يوسف اسماعيل محمد اسماعيل مناع 125

يارا امجد عبد القادر عالم 122

يارا رمزى محمد الدسوقى الفقى 123

يوسف محمد محمد احمد عوض 128

يوسف السيد محمد رمضان 126

يوسف محمد صبحى محمد حسن 127
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بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

اللغة الصينية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثانية

(طالب 1 (
باقى:      الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

ترجمة من العربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة إلى العربية  - (الفرقة الثانية)استماع ومحادثات

الفرقة )لغويات وصوتيات - (الفرقة الثانية)(نصوص-ادب - قواعد )لغه عربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)

(الفرقة الثانية)نصوص عامه( - الفرقة الثانية()18بدايه ق )مدخل الى تاريخ األدب والحضارة  - (الثانية
ميار جمال فاضل ابراهيم عبده 1
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2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

اللغة الصينية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 

(طالب 1 (
1من الخارج : الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

ترجمة من  - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة إلى العربية  - (الفرقة الثانية)استماع ومحادثات

لغويات  - (الفرقة الثانية)(نصوص-ادب - قواعد )لغه عربية  - (الفرقة الثانية)(صحفية)العربية 

 - (الفرقة الثانية)(18بدايه ق )مدخل الى تاريخ األدب والحضارة  - (الفرقة الثانية)وصوتيات

(الفرقة الثانية)نصوص عامه

سارة محمد عبد المغنى السيد عابوره 1

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  24 من 24صفحة 
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