
(انتظام/الجغرافية)                               قسم 

مالحظات2مادة 1مادة االسم
يه      عبد الرحمن محمد ابو طالب صالح  ز ترم ثانز نصوص جغرافيه باالنجلي 

يه      عادل محمد محمود محمد  ز ترم ثانز نصوص جغرافيه باالنجلي 

(1.خ.ق)الزاهراء منصور محمد احمد 
ترم ثانى تاريخ مصر االسالمية 

ي)(مواد ثالثة)تخلفات الفرقة الرابعة  
 
م الثان 2021/2020(التر

انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 



ي)قسم  (انتظام/انجلت  

مالحظات1مادة االسم
ترم ثانز 17النقد االدنى اىل نهايه ق الدنيا عادل محمد عباس 

ترم تانز17النقد االدنى اىل نهايه ق الصالح عطيه عجمي رمضان

ترم ثانز ترجمه (9.خ.ق)بدور محمد عبدالعزيز محمد 

2021/2020(مواد ثالثة)تخلفات الفرقة الرابعة  



(انتظام/اللغة الفرنسية )                  قسم 

مالحظات1مادة االسمم
ترم ثانز لغوياتارساء حسن احمد عبدالمجيد1

ترم ثانز  شعر18نصوص القرن السيد ربيع سيد شحات2

ترم ثانزلغوياتشيماء سيد يوسف حامد3

ترم ثاني(شعر) 18نصوص القرن ال(ق)ارساء عمر عبد العظيم 4

مالحظاتمواد تحميلاالسمم
لغة التينية 

لغة العصور الوسطي 

مناهج بحث

ي مقارن ادب عرنى

انتســــــــــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــام

سيلفيا عماد نان فرج ي1
ترم ثانز

2021/2020(مواد ثالثة)تخلفات الفرقة الرابعة  



مالحظات1مادة االسم
ترم ثانى (مواد اولي)علم اجتماع اعالم اميره صالح حمدان احمد

ترم ثانز (مواد تانيه)ماده اعالميه بلغه اوربيه محمد فارس شوكار دهب 

مالحظات1مادة االسم
فاطمه محي الدين ظاهر

 (مواد تالته)ماده اعالميه بلغه اوربيه باسل العارف عدلى عارف
مواد )علم اجتماع اعالم 

(اولي
ترم ثانز 

2021/2020(ثالثة+ ثانية+مواد اولي )تخلفات الفرقة الرابعة  

(انتظام/االعالم عالقات)     قسم 

(انتساب/االعالم عالقات)قسم 

ايقــــــــــــــاف قيـــــــــــــد



2021/2020(ثالثة+ ثانية+مواد  )تخلفات الفرقة الرابعة 

مالحظات3مادة 2مادة 1مادة االسمم

ترم تانز  (ثانية)االنير وبلوجيا االجتماعية 

ترم ثانز فلسفه العلوم مواد تالته
يوسف حسن يوسف ابو المجد  1

(انتساب/علم نفس  )     قسم 



مالحظات3مادة 2مادة 1مادة االسمم

ترم ثانز النير العباسيمحمد مدحت عبدالحميد يوسف1

ي 2
ي عبد الجواد مصطف 

 
(3خ.ق)تهان

النقد العربي القديم 
 
 
ترم ثان

2021/2020(مواد ثالثة)تخلفات الفرقة الرابعة  

(انتظام/لغة عربية)  قسم 

انتســـــــــــــــــــــــــــــاب



الفســـــــــــماســـــــــــــــم الطـــــــــــــــالبم

(ق)سلوي عدلي بكري موسي 1
تصنيف نستوي 

29703052702585متقدم 

(2021/2020) )(مواد ثالثة)       الطــــــــــــــــالب الباقـــــــــــــــون تخلفات الفرقة الرابعة

مالحظاترقم البطاقة

ترم ثاني



7ماده 6ماده 5ماده 4ماده 3ماده 2ماده 1ماده القسماالسمم

يهجغرافيا عامه انتظام(1.خ.ق)الزاهراء منصور محمد احمد 1 يالجغرافيه الكمية التخطيط االقليمي جغرافيه مرص البشر ي الجافةجغرافياحوض النيل جغرافية الوطن العرن 
جغرافيه االراضى

يهجغرافيا عامه انتظام(2.خ.ق)سوسن اسامه حسن بدرى2 جغرافياحوض النيلجغرافيه مرص البشر

3
(2خ.ق)داليا محمد شادلى احمد 

جغرافيا نظم
يه التخطيط االقليمي جغرافيه مرص البشر

يتحليل الصور الجويةالجغرافيه الكمية 
وع تطبيق  مشر

4
(ق)بيي  عاطف عبدالمالك حبيب

ي ز ي الحديث والمعارصانجلي  شعر فيكتوري وحديثالنقد االدنى

5
ين خالد طايع محمد  (ق)رسر

ي ز شعر فيكتوري وحديثانجلي 

6
ين عبدالمالك راعي تادرس (ق)رسر

ي ز شعر فيكتوري وحديثانجلي 

7
(ق)منال صالح عز الدين محمد

ي ز ي انجلي 
ي الحديث والمعارص النظريات اللغوية المعارصةالنقد التطبيق  شعر فيكتوري وحديث ادب امريكي معارصالنقد االدنى

8
(1.خ.ق)غاده محروس سعد جادالرب

ي ز ي انجلي 
ي الحديث والمعارص النظريات اللغوية المعارصةالنقد التطبيق  شعر فيكتوري وحديث ادب امريكي معارصالنقد االدنى

9
(7.خ.ق)مسعود عبد الوكيل أمين 

ي انتساب ز ي الحديث والمعارصالنظريات اللغويه المعارصهانجلي  النقد االدنى

10
(ق)احمد محمد عالء الدين عبد اللطيف 

ز20نصوص القرن الفرنسي انتظام ي مقارنمناهج بحثلغه العصور الوسطي19/20حضاره القرني  اللغه االتنينه نصوصادب عرنى

11
(ق)اسراء عمر عبد العظيم عثمان 

اللغه الالتنيه نصوصفرنسي انتظام

12
(ق)اميره احمد فتحي محمد

اللغه الالتنيه نصوصفرنسي انتظام

13
(ق)ايه احمد مصطفى محمود

ز20نصوص القرن الفرنسي انتظام ي مقارنمناهج بحثلغه العصور الوسطي19/20حضاره القرني  اللغه االتنينه نصوصادب عرنى

14
(1خ.ق)دعاء مهدى عبد الاله عبد المطلب 

ز20نصوص القرن الفرنسي انتظام ي مقارنمناهج بحثلغه العصور الوسطي19/20حضاره القرني  اللغه االتنينه نصوصادب عرنى

15
(ق)هدير عبد الجليل على سالم

ز20نصوص القرن الفرنسي انتظام ي مقارنمناهج بحثلغه العصور الوسطي19/20حضاره القرني  اللغه االتنينه نصوصادب عرنى

16
(ق)ساره فؤاد سليمان حسن

انتاج االمطبوعاتادراه االعالنادراه العالقاتفن االقناعماده اعالميه بلغه اروبيهقاعه بحثاعالم عالقات

التدريبنصوص متخصصهاالحصاء مستويمكتبات النوعيهتحليل الموضوعيمكتبات انتظام (ق)فاطمه فهد محمد عبدالعال #

التدريبنصوص متخصصهاالحصاء مستويمكتبات النوعيهتحليل الموضوعيمكتبات انتظام (ق)هاله حسين مصطفى جهالن #

ادب الرحالهتاريخ االندلستاريخ العالم العربي المعاصرنصوص تاريخيه بلغه اروبيهتاريخ اوربا المعاصراالثار االسالميهتاريخ االبوبين والمماليكتاريخ انتساب(ق)ابتسام احمد محمد اسماعيل #

تاريخ اوربا المعاصرتاريخ االبوبين والمماليكتاريخ انتظام(3.خ.ق)اسراء احمد توفيق على #

ادب الرحالهتاريخ االندلستاريخ العالم العربي المعاصرنصوص تاريخيه بلغه اروبيهتاريخ اوربا المعاصراالثار االسالميهتاريخ االبوبين والمماليكتاريخ انتظام(2.خ.ق)ساره يسرى موسى سعيد #

ادب الرحالهتاريخ اوربا المعاصرتاريخ انتظام(10.خ.ق)صابرين حسين سيد على #

تاريخ اوروبا المعاصرتاريخ انتساب(1.خ.ق)زينب على احمد الصغير #

ي عباس احمد(ق)24
ادب الرحالهتاريخ االندلستاريخ العالم العربي المعاصرنصوص تاريخيه بلغه اروبيهتاريخ اوربا المعاصراالثار االسالميهتاريخ االبوبين والمماليكتاريخ انتسابزينب سمانز

النحو وصرفعربي(5.خ.ق)سمر حربى محمد رمضان #

الطالب الباقون 

 



1مادة االسمم

   تاريخ العالم العربى بالد المغرب (12.خ.ق)الزاهراء خالد عبد العزيز 1

تاريخ الدوله البيزنطيه (ق)ابتسام احمد محمد اسماعيل 2

ي عباس احمد(ق)3
يتاريــــخ وحضارة الرومانزينب سمانز

 ترم ثانز

ترم ثاني 

ترم ثاني 

مالحظات

انتســـــــــــــــــــــــــــــاب

2021/2020(مواد ثالثة)تخلفات الفرقة الرابعة  

(انتظام/تاريــــخ)  قسم 


