
:

اسماء محمود سالم محمود قطب 33438 21

اسماء مصطفى غريب سيدغريب 33439 22

اسماء محمد عبدالمنعم محمد عبدهللا غيث 33436 19

اسماء محمد محمود محمد النادى 33437 20

اسماء عبدالبديع عبدالبصير محمد 33434 17

اسماء عبدالعظيم عبدالقوي نصرهللا 33435 18

اسماء جمعة عبدالرحمن محمد الطوخى 33432 15

اسماء عادل احمد احمد رفاعي 33433 16

مدخل الي علم  - (الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية 

(الثانية)االخالق
اسراء وحيد ابراهيم حسن 33430 13

اسماء التهامى فتحى على حسن 33431 14

اسراء مدحت محمد عبدالفتاح سنان 33428 11

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم اسراء منصور سيف حافظ 33429 12

اسراء فتحى فوزى 33426 9

اسراء محمد حسن عبدهللا الطحاوى 33427 10

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  اسراء عصمت عبدالرشيد عبدالغفار 33424 7

اسراء فتحى عبدالمعطى محمد بغدادى 33425 8

اسراء سامى السيد عطيه الرمادى 33422 5

(الثانية)علم الكالم اسراء  طارق عبد اللطيف 33423 6

اسراء السيد محمد محمد حسن 33420 3

اسراء ثروت يوسف موسى يوسف 33421 4

ابتسام ناصر حسن ابراهيم 33418 1

(الثانية)علم الكالم اسراء احمد فؤاد سليمان البس 33419 2

الفصل الدراسي األول الثالثة

الفلسفة: القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

اآلداب جامعة الزقازيق

نظام شئون الطالب

2016-2017 بيان بالمقررات المسجلة لطالب في فصل دراسي من 

فرق سابقة للعام األكاديمى
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تاريخ الطباعة



انجى خالد عبدالكريم عبداللطيف 33470 53

اميره عبدالمولى بسيونى عبدالمولى خضر 33468 51

اميره فرج ناصف رجب 33469 52

(الثانية)علم الكالم اميره اشرف عبدالرازق متولى العيسوى 33466 49

اميره عبدالبديع ابراهيم عطيه حسان 33467 50

أميرة ياسر عبدالرحمن ايوب 33464 47

مدخل الي علم  - (الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية 

(الثانية)االخالق
أميرة ياسر محمود محمد 33465 48

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية اميرة عبدالغنى احمد عبدالغنى 33462 45

(الثانية)علم الكالم اميرة عبدالمنعم محفوظ محمد حسن 33463 46

اميرة حسن عبدالعزيز عبدالحميد 33460 43

أميرة عبدالحكيم إبراهيم محمد 33461 44

أمنيه حازم يوسف أحمد عالم 33458 41

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم امنيه عبدالموجود عبدالمنعم محمد 33459 42

(الثانية)علم الكالم امنية احمد رمضان زكى الموافي 33456 39

امنية رمضان ابراهيم عباس هنداوي 33457 40

امانى محمد على محمد على 33454 37

امل وجيه بدر السيد شاهين 33455 38

امانى على الديدامونى على 33452 35

امانى محمد عبدالرحمن محمد على 33453 36

امال محمد سعد عبدالعزيز النادي 33450 33

امانى اشرف احمد سعدون 33451 34

االء محمد فوزى عبدالعظيم مبارك 33448 31

(الثانية)مدخل الي علم الجمال االريا عزت شفيق سليمان 33449 32

(الثانية)علم الكالم االء جمال عبدالمنعم طه عبدالرحمن 33446 29

االء مجدى يوسف سليمان 33447 30

االء الهادى محيى الدين الهادى 33444 27

االء بشير عبدهللا سليم 33445 28

اضواء محمد جمال عبدربه عوض هللا 33442 25

(الثانية)علم الكالم االء هللا منصور مسعد خالد 33443 26

اسماء مصطفى محمد سعيد 33440 23

اسماعيل عبدالحميد اسماعيل احمد مرسى 33441 24

 10من 2صفحة 
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بسمه محمود غريب زيد 33500 83

بسنت سمير لطيف زكى 33501 84

بسمه عبدالعاطى على جاد 33498 81

بسمه فتوح مصطفى الشامى 33499 82

بسمة محمد السيد محمد عبدالعال 33496 79

بسمه السيد احمد الصاوى 33497 80

(الثانية)علم الكالم بسمة حسن عبدالبر حسين 33494 77

بسمة محمد السعيد البهيدى 33495 78

(الثانية)علم الكالم ايه محمود جوده محمد 33492 75

(الثانية)علم الكالم ايه مهدي عبدهللا السيد عيد 33493 76

آيه مجدى محمد سليمان 33490 73

(الثانية)الفلسفة الغربية في العصور الوسطى آيه محمد عبدالعزيز محمد 33491 74

ايه عبداللطيف خليل على 33488 71

(الثانية)علم الكالم ايه عالء الدين حريب عبدالكريم 33489 72

ايه طارق طه عبدالرحمن مقلد 33486 69

ايه عادل الشافعى بكر 33487 70

مدخل الي علم  - (الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية 

(الثانية)االخالق
ايه ثابت جويده محمد عليان 33484 67

(الثانية)علم الكالم ايه خالد هالل الصادق 33485 68

إيناس سعيد محمد عطوه جبر 33482 65

ايه امام محمد امام عبدالعال 33483 66

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم ايناس حبيب احمد حسن 33480 63

ايناس سعيد حسين محمد 33481 64

ايمان كمال السيد محمد 33478 61

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  ايمان  محمد على عبدهللا 33479 62

ايمان عبدالعزيز مصطفى 33476 59

ايمان عطيه السيد سالم 33477 60

ايمان السيد عبدالنبي السيد عبدالباقى 33474 57

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم ايمان ربيع السيد عبدالجليل 33475 58

(الثانية)علم الكالم اية عاطف عبدالفتاح عزت 33472 55

ايمان احمد طلبه عبدالفتاح 33473 56

اية اشرف عبدالرحمن حسن زيتون 33471 54

 10من 3صفحة 
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رانيا جمال النعيمى 33532 115

رانيا  احمد عبد الوهاب 33530 113

رانيا أنور احمد طلعت 33531 114

رانا عبدالسالم الشوادفى ابراهيم شعبان 33528 111

راندا عبدالخالق أحمد عبدالخالق عثمان 33529 112

(الثانية)علم الكالم دينا محمد عبدالمعبود على 33526 109

(الثانية)مدخل الي علم االخالق دينا ياسر فؤاد على 33527 110

دينا فكرى محمد النادى صالح 33524 107

دينا محمد حسن محمد حسن 33525 108

دينا عادل السيد حسين 33522 105

دينا عماد محمد عثمان 33523 106

(الثانية)علم الكالم دينا جمال السيد ذكى 33520 103

دينا سعيد السيد سعيد 33521 104

(الثانية)علم الكالم دعاء مدحت السيد عبدالقادر 33518 101

(الثانية)مدخل الي علم االخالق دينا احمد حسن احمد 33519 102

(الثانية)علم الكالم دعاء ماجد محمد على ابو هبه 33516 99

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية دعاء محمد عبدالرازق 33517 100

دعاء السيد على على العسكرانى 33514 97

(الثانية)مدخل الي علم االخالق دعاء السيد محمد ابراهيم 33515 98

(الثانية)علم الكالم داليا نظمى صابر عبدالمنعم محمد درويش 33512 95

(الثانية)الفلسفة الغربية في العصور الوسطى دانا محمد عوض مخيمر 33513 96

خلود عبدالحكيم عبدهللا حسن 33510 93

خلود عزت عبدالفتاح شحاته 33511 94

خالد محمد طلبه 33508 91

(الثانية)مدخل الي علم االخالق خلود خالد زكريا عبدالعزيز احمد 33509 92

حنان سالمة احمد محمد سالمة 33506 89

حياه يحيى حسن حسن 33507 90

توكل حسانين سعيد حسانين 33504 87

حسام رجب محمد عبدالوهاب 33505 88

بيشوى بشرى شوقى سليمان سليمان 33502 85

تسنيم العربي سليم عبدالرحمن 33503 86

 10من 4صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



سماح محمد رجب خليل 33562 145

(الثانية)علم الكالم سمر محمد عبدالعظيم علي الشامى 33563 146

(الثانية)مدخل الي علم االخالق سلوى نبيل محمد محمد حسن 33560 143

سماح رفعت جاد بالسى 33561 144

سحر فارس بضعان السيد 33558 141

سلوى السيد محمد مرسى ابراهيم 33559 142

ساميه رمضان سليم عيسى عرب 33556 139

ساميه عصام سعيد 33557 140

ساره محمود بندارى ابراهيم 33554 137

(الثانية)علم الكالم سالى محمد احمد احمد 33555 138

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  ساره عبدالمعطى باز 33552 135

ساره محمد يوسف مهدى 33553 136

(الثانية)علم الكالم ساره احمد محمد عبدالواحد 33550 133

ساره ضياء الدين تهامى طه 33551 134

(الثانية)علم الكالم سارة احمد سالمة محمد النقيطى 33548 131

سارة محمد عبدالحميد عبدالعال نجم 33549 132

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية - (الثانية)علم الكالم ريم جالل سالمه محمد سالمه 33546 129

(الثانية)علم الكالم ريهام جالل حامد موسى 33547 130

رنا جمال محمود محمد على 33544 127

(الثانية)علم الكالم رنا محمد عبدهللا معوض 33545 128

رغده بركات ابراهيم على 33542 125

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم رفيده احمد حسن 33543 126

رضوه رضا ابراهيم محمد ابراهيم 33540 123

رضوى محمود ابراهيم محمود 33541 124

رضا عاطف عبداللطيف محمد 33538 121

رضا محمد محمود السيد بدر 33539 122

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية رجاء مصطفى كامل دياب 33536 119

رحاب محمد اسماعيل محمد اسماعيل 33537 120

رانيا محمود ذكى على 33534 117

رجاء حفنى السيد محمد سليمان 33535 118

(الثانية)علم الكالم رانيا مجدى عبدهللا عطيه 33533 116
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محمد احمد محمود مصطفى مسلم 33594 177

محاسن وجدى عبدالحميد محمد 33592 175

محمد ابوالعباس السيد الدسوقى 33593 176

مادونا رضا كامل ميخائيل 33590 173

محاسن سعيد السيد 33591 174

ليلى السيد محمد محمد سعد 33588 171

ليلى رضا عبدالمنعم حسن ابراهيم 33589 172

(الثانية)علم الكالم لبنى عبدالشافى عبدالصادق عبدالعزيز 33586 169

لمياء صبحى محمد عبدالحميد عويس 33587 170

فتحيه عالء محمد امير 33584 167

فوزيه اسامه عبدالمؤمن عبدالمعطي 33585 168

(الثانية)مدخل الي علم االخالق فاطمة الزهراء محمد محمد متولى محمد 33582 165

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم فاطمه احمد صابر محمد 33583 166

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم غدى محمد السيد ذكى 33580 163

(الثانية)علم الكالم فاتن محمد ابو نجاح القرموطى 33581 164

(الثانية)مدخل الي علم االخالق عمرو محمد السيد على عبدالدايم 33578 161

غاده محمد ابراهيم محمد عبدالرحيم 33579 162

عالء محمد محمد حسن محمد 33576 159

علياء عبدالفتاح محمود عبدالفتاح رشوان 33577 160

طارق على ابراهيم محمد 33574 157

عبير عبدالحميد السيد محمد 33575 158

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  شيماء هالل السيد السيد 33572 155

(الثانية)علم الكالم صابر محمد جاد ابراهيم 33573 156

(الثانية)علم الكالم شيماء محمد سند محمد احمد 33570 153

شيماء محمود حسن محمد يوسف 33571 154

شيماء ابراهيم عوض حسن على 33568 151

شيماء احمد محمد شهاب صالح 33569 152

(الثانية)علم الكالم سها عياد غطاس فتح الباب 33566 149

سهام محمود محمد الشحات عطا عطية 33567 150

(الثانية)علم الكالم سمر محمد محروس تهامى حبيشي 33564 147

(الثانية)مدخل الي علم االخالق سنيه عزت عبدهللا اسماعيل 33565 148
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ناهد حسنى صالح على 33624 207

ندا احمد شحاته السيد 33625 208

(الثانية)علم الكالم نادية حجازي علي عبدالقادر 33622 205

(الثانية)مدخل الي علم االخالق نانسى رمضان محمد توفيق على عبدالرحيم 33623 206

(األولى)علم النفس العام مى عادل حامد اسماعيل حجاج 33620 203

مى محمد اسماعيل مصطفى 33621 204

(الثانية)علم الكالم مؤمنه حسين محمد محمد النجار 33618 201

مى حسن محمد سليمان حسين 33619 202

منى رضا عوض هللا يوسف 33616 199

(األولى)لغة عربية - (الثانية)(ارسطو وما بعده  )الفلسفة اليونانية  مها عبدهللا رزق محمد رزق 33617 200

منى احمد السيد الصباحي 33614 197

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  منى السيد عبدالوهاب على عطيه 33615 198

منار نبيل محمود حسن أحمد 33612 195

منه هللا محمد عادل عبدالعزيزمحمد 33613 196

منار سمير السيد الصادق 33610 193

منار محمد عبدالحميد محمد نور الدين 33611 194

مصطفى سمير عبدالعاطى يوسف محمد 33608 191

(الثانية)مدخل الي علم االخالق منار احمد سمير محمد جمال الدين احمد 33609 192

(الثانية)علم الكالم مروه نبيل حافظ صادق 33606 189

مريم صالح محمد عبدالنبى العيوطى 33607 190

مروه جوده ابراهيم 33604 187

(الثانية)مدخل الي علم االخالق مروه محمد مجدى السيد عمر 33605 188

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية مروة محمد السيد محمد محمد 33602 185

مروة محمد رجب شعبان السيد 33603 186

(الثانية)مدخل الي علم االخالق مروة ابراهيم حسينى محمد جاب هللا 33600 183

مروة عماد الدين على سعد 33601 184

(الثانية)مدخل الي علم االخالق محمود عمر محمد عمر 33598 181

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية مرفت السيد محمد ابراهيم 33599 182

محمد ممدوح  رشاد  فرحان 33596 179

محمد هانى  محمد ابو النور 33597 180

(الثانية)مدخل الي علم االخالق محمد على سالم نصار 33595 178
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(الثانية)علم الكالم هدير سليمان ابراهيم سالم 33656 239

هبه محمد امين محمد منصور 33654 237

(الثانية)مدخل الي علم االخالق هدير ابراهيم احمد عبدالباقى 33655 238

هالة محمد عبدالحميد أبو هاشم 33652 235

هايدى عبيد عبدالرحمن محمد 33653 236

نيفين محمد نبيل محمد على 33650 233

هاجر محمد ابراهيم محمد تمراز 33651 234

نيرة عبدهللا سالمة مسمح محمد 33648 231

نيره حسن حامد عيسى 33649 232

نورهان عالء الدين حمد محمد 33646 229

(األولى)الفلسفة العامة نورهان ممدوح عيد احمد 33647 230

(الثانية)علم الكالم نورهان رضا شحات ابراهيم 33644 227

(الثانية)علم الكالم نورهان صالح محمود 33645 228

نورا يوسف يعقوب سيد 33642 225

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  - (الثانية)علم الكالم نورهان حامد عبدالعزيز عطيه 33643 226

نورا على حامد ابراهيم على 33640 223

نورا محمد مسعد السيد احمد اسماعيل 33641 224

(الثانية)مدخل الي علم االخالق نهال محمد على اسماعيل 33638 221

نهال محمد محمد على الزهوى 33639 222

(الثانية)علم الكالم نفين صبح امام محمد سالم 33636 219

نهال فتحى العزازى 33637 220

(الثانية)علم الكالم نشوه هشام السيد حسين 33634 217

(األولى)نصوص فلسفية باالنجليزية - (الثانية)علم الكالم نشوي محمد الصادق احمد السيد سليمان 33635 218

نسرينا محمد اطراد محمد الناجي 33632 215

نسمة عاطف عبدالموجود خضري 33633 216

ندى حسن محمد عبدالمعطى العشى 33630 213

نرمين عالء الدين على عبدالعزيز 33631 214

ندى اشرف محمد محمد 33628 211

ندى السيد حامد ابو المعاطى ابوحجاره 33629 212

ندا محمود عثمان أحمد 33626 209

ندى اشرف سعيد عبدالرحمن احمد 33627 210
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(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية - (الثانية)مدخل الي علم االخالق ياسمين سعيد احمد عبدالخالق 33686 269

ياسمين سليمان السيد سليمان 33687 270

ياسمين جمال عطية على عيسى 33684 267

ياسمين سامى ابراهيم احمد سعدة 33685 268

ياسمين احمد محمد خليل 33682 265

ياسمين  جمال السيد احمد 33683 266

(الثانية)نصوص فلسفية باألنجليزية - (الثانية)علم الكالم والء محمد عبدالفتاح سراج 33680 263

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم ياسمين ابراهيم على محمد 33681 264

والء فتحى ابراهيم السيدجاد 33678 261

والء محمد حامد متولى 33679 262

والء السعيد جوده السيد سليمان 33676 259

(الثانية)(ارسطو والمدارس المتاخرة)فلسفة يونانية  والء عبدالرحمن محمد محمد على 33677 260

(الثانية)علم الكالم وفاء عاطف شاكر محمد سرحان 33674 257

وفاء محمد يوسف سليم عبية 33675 258

وسام عبدالرحمن محمد 33672 255

وفاء اسماعيل عبدالسميع اسماعيل راشد 33673 256

ورده فايد سليمان ابراهيم 33670 253

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم وسام السيد محمد محمد 33671 254

هويده فتوح محمد محمد 33668 251

(الثانية)مدخل الي علم االخالق - (الثانية)علم الكالم وردة مغاورى السيد مغاورى 33669 252

هند محمد فتحى ابراهيم الدسوقي 33666 249

هويدا علي ابوالنجا محمد غريب 33667 250

هند عاطف عبدالحميد عليوه 33664 247

(الثانية)علم الكالم هند عبدالحميد زكى عبدالحميد احمد 33665 248

(الثانية)علم الكالم هناء محمد احمد منير عيسى 33662 245

هند طارق محمود عوض هللا 33663 246

(الثانية)علم الكالم هناء عبدالسميع عبدالسميع 33660 243

(الثانية)علم الكالم هناء على صدقى نجدى ابراهيم 33661 244

هدير محمد عطيه حسن 33658 241

هدى مراد مصطفى محمد المدنى 33659 242

(الثانية)علم الكالم هدير على كمال عبدالرحمن 33657 240
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 -(الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفه االسالميه فى المشرق العربى

فلسفة سياسية حديثة  - (الثانية)علم الكالم - (األولى) حقوق االنسان
محمد عبده عبده فرج يوسف 33706 2

 -(الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفه االسالميه فى المشرق العربى

 - (الثالثة)فلسفة سياسية حديثة ومعاصرة - (األولى) حقوق االنسان
محمد عصام محمد عبدالرحمن 33707 3

من الخارج: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

كريمه اسماعيل حسن اسماعيل السيسى 33705 1

الفلسفة في عصر النهضه  - (الثالثة)الفلسفة االسالمية فى المشرق

فلسفة الحداثة وما بعد  - (الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)والتنوير
نسمة متولى السيد احمد متولى 33703 11

(الثالثة)فلسفة سياسية حديثة ومعاصرة - (الثالثة)المنطق الحديث هدير حسن عبدالحميد على 33704 12

نصوص فلسفية بالغة العربية  - (الثالثة)فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة

(الثالثة)(نصوص قديمة)
محمد عبدالباسط حسين بيومى  ابو رقيه 33701 9

فلسفة  - (الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفة االسالمية فى المشرق

(الثالثة)فلسفة سياسية حديثة ومعاصرة - (الثالثة)الحداثة وما بعد الحداثة
مها ماهر حنا خليل 33702 10

(الثالثة)المنطق الحديث فتحيه محمد يوسف على 33699 7

(الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفة في عصر النهضه والتنوير محمد صبحى السيد محمد السيد 33700 8

نصوص فلسفية بالغة  - (الثالثة)الفلسفة في عصر النهضه والتنوير

(الثالثة)(نصوص قديمة)العربية 
سونيا محمد خليفة ابراهيم 33697 5

الفلسفة في عصر النهضه  - (الثالثة)الفلسفة االسالمية فى المشرق

فلسفة الحداثة وما بعد  - (الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)والتنوير
فايزة كمال علوان محمد 33698 6

رانيا شعبان غريب عبدالحميد 33695 3

فلسفة  - (الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفة االسالمية فى المشرق

 (الثالثة)فلسفة سياسية حديثة ومعاصرة - (الثالثة)الحداثة وما بعد الحداثة
ريهام فهمى على كامل 33696 4

(الثالثة)فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة - (الثالثة)المنطق الحديث اسامه محمد محمد عباس 33693 1

مدخل  - (الثالثة)المنطق الحديث - (الثالثة)الفلسفة االسالمية فى المشرق

نصوص )نصوص فلسفية بالغة العربية  - (الثانية)الي علم الجمال
خالد السيد حسيني مصطفي 33694 2

يوستينا اشرف اندراوس سالمه 33692 275

باقي: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

(الثانية)علم الكالم ياسمين محمد عبدالعليم احمد قالنه 33690 273

ياسمين محمد على عبدالرحمن 33691 274

ياسمين صبحى الشحات احمد 33688 271

ياسمين طلعت حرب محمد عربان 33689 272
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