
   

 كهٍح انرزتٍح

 وحذج ذكُىنىجٍا انًؼهىياخ

 

 كشوف اسماء الطالب الذٌن لم ٌرفعوا أبحاثهم 
  الفرقة األولى عام كنترول

 زٌاضٍاخانشؼثح 
 أصًاء انطالب انذٌٍ نى ٌزفؼىا األتحاز

 

 اسم الطالب وحالتو
 يضرجذ                                              ػهى يزصى ػهى صهًى 6557
 يضرجذ      يحًذ صالح ػثاس ػثذ انُاصز                          5688
 يضرجذ  يٍُا ػثذ انضٍذ جزجش ػثذ انضٍذ                            5566
 غائة ذزو أول    احًذ يجذي يحًذ احًذ                                  5565
 يضرجذ                      صهٍهح انضٍذ ػهى انزهار                      5568

 
 شهاب يحًذ ػثذ انغفار يحًذ احًذ                     تاق نالػادج 5586
 صالح انذٌٍ صايً ػثذ انحًٍذ                           تاق نالػادج 5586
 احًذ جىدِ احًذ احًذ                                     تاق نالػادج 5566

 

 

 

 األولى عام )شعبة كٌمٌاء( غٌر المرسلٌن ألبحاثهم.طالب الفرقة 
 رقم الجلوس االســـــم مسلسل

مستجد وغائب الترم  ٤٩9٦ عبد العاطي مسعد عبد العاطي زايد 1
 االول في كل المواد

 باقي لالعمدة ٤٢١٦ عبد الرحمن محمد ابراىيم محمد 2
 

 ألبحاثهم.طالب الفرقة األولى عام )شعبة بٌولوجى( غٌر المرسلٌن 
  االســـــم مسلسل

 جميع المواد راندا طارق عبد العميم ناصف 1
 فزع يىرفىنىجً آيو محمد السيد العميمي 2

 فزع يىرفىنىجً حسناء محمد عطيو عرض 3

 جميع المواد احمد طارق طمعت السيد 4



   
 
 

 بٌولوجى ممٌز( غٌر المرسلٌن ألبحاثهم. طالب الفرقة األولى عام )شعبة
  االســـــم لمسلس
 فزع يىرفىنىجً نورا عاطف 1

 
 

 ( غٌر المرسلٌن ألبحاثهم.فٌزٌاءطالب الفرقة األولى عام )شعبة 
  االســـــم مسلسل

 جميع المواد حمد ىاني حمد سعيد عبد المقصودا 1
 
 

 طالب الفرقة األولى عام )شعبة التارٌخ( غٌر المرسلٌن ألبحاثهم.

 
 غٌر المرفوعة المواد االســـــم مسلسل

عباسية + حقوق إنسان+ لغة إنجميزية+ معمم  شروق مختار السيد حسنين 1
 ومينة التعميم+ تربية قومية

 لغة إنجميزية+ معمم ومينة التعميم+ تربية قومية حسن عنتر محمود عواض 2
 

 جميع المواد مصطفى أيمن مصطفى 3
عمم ومينة التعميم دولة عباسية + حقوق إنسان + م نسمة ناصر زينيم 4

 + تربية قومية
 دولة عباسية + تربية قومية منيرة زين مموح 5
دولة عباسية + حقوق إنسان+ لغة إنجميزية+ معمم  ىبة صبحي محمد السعيد 6

 ومينة التعميم+ تربية قومية.
 دولة عباسية+ حقوق إنسان+ معمم ومينة التعميم إسراء عبدربو إسماعيل 7
 حقوق إنسان إسماعيلإيياب محروس  8
 حقوق إنسان إيمان نبيان إبراىيم 9

 حقوق إنسان دينا شعبان توفيق 11
 حقوق إنسان ندى مختار السيد السيد 11
 لغة إنجميزية + معمم ومينة التعميم+  حنان طارق أحمد رضا 12
 لغة إنجميزية شروق عبدالمجيد سميمان مسمم  13

 



   
 نة التعميممعمم ومي أبانوب ىاني نجاح 14
 معمم ومينة التعميم ندى أحمد حسن أحمد 15
 تربية قومية إيمان عفيفي أحمد إبراىيم 16

 

 

 

 

شؼثح انهغح انؼزتٍح   -انفزلح األونى  –تٍاَاخ انطالب غٍز انًزصهٍٍ نهثحىز 

 و 2119/2121انؼاو انجايؼً  –انفصم انذراصً انثاًَ  –ػاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاو  تٍىنىجًشؼثح   -انفزلح األونى  –الب غٍز انًزصهٍٍ نهثحىز تٍاَاخ انط

 و 2119/2121انؼاو انجايؼً  –انفصم انذراصً انثاًَ  –

  

 باق لإلعادة 

 أحًذ طارق طهؼد انضٍذ  -

 

 اصى انطانة و

 اهٍى صهًٍاٌأيٍُح ػُرز إتز 1

 صًز يًذوح فؤاد يحًذ 2

 فاطًح ػثذ انهادي ػثذ انفراح 3

 يحًذ ػاطف فزج هللا 4

 يحًىد ػًاد تٍىيً 5

 َزيٍٍ إٌهاب إتزاهٍى 6

 إًٌاٌ خانذ يحًذ 7

 إصزاء شزٌف يحًىد 8

 يُار يجذي ػثذ انفراح 9



   

 

 

 

 فٍزٌاءشؼثح   -انفزلح األونى  –تٍاَاخ انطالب غٍز انًزصهٍٍ نهثحىز 

 و 2119/2121ايؼً انؼاو انج –انفصم انذراصً انثاًَ  –ػاو  

  

 أحًذ هاًَ حًذ صؼٍذ -

 

انهغح شؼثح   -انفزلح األونى  –تٍاَاخ انطالب غٍز انًزصهٍٍ نهثحىز 

 و2119/2121انؼاو انجايؼً  –انفصم انذراصً انثاًَ  –ػاو االَجهٍزٌح 
 

 ــؼة األدتٍح ــــــانشـ
 

 و انشؼثح انًادج طالب ذخهفىا ػٍ رفغ االتحاز

 ورياية عاطف احمد مغا -1

 ايمان الطوخي احمد محمد ابو الدىب -١

 روان احمد احمد السيد -3

 صالح محمود فتحي محمد -4

 عزة عمي رشدي مرشد -٦

 غادة كرم عبد المحسن بيومي -6
 محمد سيد عمي حسن عمي -7

 منار محمد عبد الرحمن روميل  -8

 نرمين مالك فؤاد نصر -9
 ياسمين عبدالفتاح عبدالحميد -11
 يصطفً ػثذ انحافظ خالد -11

  اللغة اإلنجليزية  ةالمغة اإلنجميزي



   

 يغاوري احًذ ػاطف اٌح -1

 روان احمد احمد السٌد -2

 صالح يحًىد فرحً يحًذ -3

 ػزج ػهً رشذي يزشذ -4

 غادج كزو ػثذ انًحضٍ تٍىيً -5

 يحًذ صٍذ ػهً حضٍ ػهً -6

 يُار يحًذ ػثذ انزحًٍ رويٍم  -7

 ٌاصًٍٍ ػثذانفراح ػثذانحًٍذ -8

 خانذ يصطفً ػثذ انحافظ -9

 فاطًح انطىخً احًذ ػثذ انمادر -11

 منً هالل رمضان العقباوى -11

    الترجمة

  

 اٌة عاطف احمد مغاوري. -1

 روان احمد احمد السٌد. -2

 سارة بكري محمد توفٌق عبدالعظٌم. -3

 صالح محمود فتحً محمد. -4

 عزة علً رشدي مرشد. -5

 غادة كرم عبدالمحسن بٌومً شوبة. -6

 محمد سٌد علً حسن علً. -7

 منار محمد عبدالرحمن رومٌل. -8

 بدالحمٌد عبدالغفار.ٌاسمٌن عبدالفتاح ع -9

 خالد مصطفً عبدالحافظ احمد طنطاوي. -11

 

 محادثه وقراءة



   

 خالد مصطفي عبد الحافظ -1

 أحمد محمد يوسف عبد العال -2

 محمد سيد عمي حسن -3

 اية عاطف احمد مغاوري -4

 غادة كرم عبدالمحسن بيومي شوبة -5

 سندس سعد الدين محمد احمد مصطفي -6

 سييمة عبدالمة  محمد حسنين زغمول -7

 عبدالمة سالم مرسيسييمة  -8

 معلم ومهنة تعليم

 )مستجد(  ميا عثمان عبد النبي -٢

 ىاللي عفيفي شديد )تخمفات(. امنية عبد اهلل -١

 حنان عماد عبد العاطي شحات إبراىيم )تخمفات(. -3

 دعاء جميل لبيب عباس )تخمفات(  -٦

 )تخمفات(  ظعبد الحاف عبير مصطفي عبد اهلل -٦

 ذخهفاخ(إتزاهٍى  ) ذػهٍاء يحًذ ػثذ انزشٍ -٤

 )باقي لإلعاده(أحًذ يحًذ ٌىصف ػثذ انؼال   -7

 . )باقي لإلعاده(ػثذ انحًٍذ انضٍذ ػثذ انخانك -8

 )باقي لإلعاده( .َهً يحًذ ػثذ انًىجىد -9

 )باقي لإلعاده( .يحًذ أشزف يحًذ -٢٩

 مدخل إلى الشعر



   

 ٌاصًٍٍ ػثذانفراح ػثذانحًٍذ ػثذانغفار احًذ .1

 يُار يحًذ ػثذانزحًٍ رويٍم .2

 ػثذانًحضٍ تٍىيً شىتحغادج كزو  .3

 ػزج ػهً رشذي يزشذ .4

 صالح يحًىد فرحً يحًذ .5

 صارج تكزي يحًذ ذىفٍك ػثذانؼظٍى .6

 رواٌ احًذ احًذ انضٍذ .7

 ياٌح ػاطف احًذ يغاور .8

   مدخل إلى النقد

 أحمد محمد ٌوسف عبد العال.

 خالد مصطفً عبد الحافظ.

 محمد سٌد على حسن.

 حقوق انسان

 .أحمد محمد ٌوسف عبد العال

 خالد مصطفً عبد الحافظ.

 محمد سٌد على حسن

   عمم نفس النمو

 أحمد محمد ٌوسف عبد العال.

 خالد مصطفً عبد الحافظ.

 محمد سٌد على حسن

   قواعد

 

 

 

 

 

  


