
:

اسراء محمد احمد محمود 31177 21

اسراء محمد السيد السيد 31178 22

اسراء عيسى مصطفى 31175 19

اسراء متولي حسن متولي سليمان 31176 20

(األولى)اللغة العربية وقواعدها اسراء عكاشه محمد عكاشه الشال 31173 17

اسراء عونى نعيم بيومى عقيبى 31174 18

اسراء عبدهللا محمد الحسينى محمد الصادق 31171 15

اسراء عبدالوهاب فتحي محمد 31172 16

اسراء طارق كمال الدين عوض 31169 13

اسراء عادل سالمة محمود سالمه 31170 14

اسراء احمد احمد عوض 31167 11

(األولى)(1)قواعد اللغه الفرنسيه  اسراء خالد محمد الشحات محمد 31168 12

أسراء ابراهيم ابراهيم عبدالغنى 31165 9

اسراء ابو العزائم محمد هاشم 31166 10

احمد وحيد ابراهيم الجندى 31163 7

ارزاق الحسينى عطا محمد المغينى 31164 8

احمد محمد محمد كمال عايديه 31161 5

(الثانية)لغة اوروبية حديثة - (األولى)(1)قواعد اللغه الفرنسيه  احمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم 31162 6

(الثانية)لغة اوروبية حديثة احمد محمد احمد على عطا هللا 31159 3

احمد محمد سعيد كفافى 31160 4

احالم محمد احمد عطية 31157 1

احمد صالح فؤاد احمد عرفه 31158 2

الفصل الدراسي األول الثالثة

اللغة الفرنسية: 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

 15من 1صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



السيد يحى محمد السيد الغندور 31209 53

آالء محمد احمد طلبة ابراهيم 31207 51

االء محمود محمد عبدالفتاح حسين 31208 52

االء عاطف عبداللطيف رفاعى محمد 31205 49

االء فوزى محمد بدراوى رمضان 31206 50

االء اشرف حسن اسماعيل 31203 47

االء السيد سعد احمد 31204 48

االء احمد حسن محمد 31201 45

آالء احمد سعيد كفافى 31202 46

اسماء ياسر محمد ابراهيم حسن 31199 43

اعتماد محمد حسن محمد الجوهري 31200 44

(الثانية)(النصف االول) 17شرح نصوص من القرن  اسماء محمد عبدالسميع عبدهللا عزازي 31197 41

اسماء محمد محمد حافظ 31198 42

أسماء محمد حامد أحمد 31195 39

اسماء محمد عباس محمد 31196 40

اسماء فوزى زكى عبدالمقصود 31193 37

اسماء محمد السيد على 31194 38

اسماء طارق محمد محمد على خيال 31191 35

اسماء عاطف محمد سند احمد 31192 36

(الثانية)صوتيات اسماء سليمان مصطفى حسن عثمان 31189 33

(الثانية)صوتيات أسماء صبري السيد محي 31190 34

أسماء حسين محمد عبدالعاطى 31187 31

اسماء رمضان ابراهيم اسماعيل 31188 32

اسماء السيد محمد جاد 31185 29

اسماء حسن عبده حسن 31186 30

اسماء ابراهيم محمد موسى السيد 31183 27

(الثانية)لغة اوروبية حديثة اسماء احمد فتحي احمد ابراهيم 31184 28

اسالم عبدالرؤوف طه السيد سراج 31181 25

اسالم محمد حسن محمد راشد 31182 26

اسراء محمد رشاد السيد الصادق 31179 23

اسراء محمد محمد محمد بندق 31180 24

 15من 2صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



أميره فتحى السيد فتح هللا 31239 83

اميره مجدى السيد محمد عويضة 31240 84

اميره جوده عبدالستار شاطر درويش 31237 81

اميره طارق محمد توفيق دحيه 31238 82

اميره انس الوجود مصطفى على 31235 79

اميره بيومي جودة عجاج 31236 80

اميرة موسى محمد على 31233 77

اميره ابراهيم ابو الغيط محمد فياض 31234 78

اميرة محمد اسماعيل الديدامونى 31231 75

اميرة محمد عزت محمد السيد 31232 76

أميرة أحمد عبدهللا محمد 31229 73

اميرة السيد محمد سيد احمد خليل 31230 74

امنيه عمرو عبدالمنعم عبدالمعبود 31227 71

اموره ابو الخير السيد ابوالخير احمد 31228 72

امنيه حسيني ابراهيم موسى 31225 69

امنيه عبدالمنعم السيد السيد البالط 31226 70

أمنية عبدهللا احمد عبدهللا 31223 67

أمنيه جوده محمد فتحى 31224 68

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  امنية ابراهيم جميل ابراهيم 31221 65

امنية حسانين محمد محمد 31222 66

امل عبدهللا عبدالستار محمد 31219 63

امل ماهر الحسينى عبدالفتاح الناظر 31220 64

امل صالح عبدالعظيم حسن 31217 61

امل عاطف عبدالعزيز عطيه حمره 31218 62

امانى ممدوح ابوالفتوح عبدالحميد 31215 59

امل ايمن ابراهيم غريب 31216 60

(الثانية)لغة اوروبية حديثة امانى حسن حسينى محمد جاب هللا 31213 57

امانى حسين احمد إبراهيم الشامى 31214 58

امانى احمد على مشرف 31211 55

امانى السيد عبدالفتاح احمد حسن 31212 56

آمال محمد محمد الديدامونى 31210 54

 15من 3صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



ايه ابراهيم على ابراهيم عبدالرحيم 31271 115

ايمن نا ئل عبدالقادر ابراهيم حسن 31269 113

(الثانية)تدريبات لغوية ايناس عبدهللا السيد متولى 31270 114

ايمان محمود احمد محمود محيى 31267 111

(األولى)(1)قواعد اللغه الفرنسيه  أيمان مصطفي محمد عبدهللا 31268 112

ايمان محمد طلبه عبداللطيف 31265 109

ايمان محمد محمود محمد محمد المهدي 31266 110

ايمان محمد ابوالحمد عماره 31263 107

إيمان محمد سعد محمد 31264 108

ايمان محسب ابراهيم ابو هاشم 31261 105

ايمان محمد ابراهيم الدسوقى بيومى 31262 106

ايمان رضا محمد عبدالخالق 31259 103

(األولى)تدريبات لغوية ايمان عبدالبديع سليم محمد محمد 31260 104

إيمان أبو الوفا عبدالحميد احمد 31257 101

ايمان حامد عاطف احمد احمد سليمان 31258 102

آية محمد محمد على فراج 31255 99

ايمان ابراهيم احمد و افى محمد سالم 31256 100

اية محمد ابراهيم حسن هزاع 31253 97

(الثانية)لغة اوروبية حديثة اية محمد السيد ابو الحجاج 31254 98

اية سلطان وفا محمد سلطان 31251 95

آية محسن محمد محمد 31252 96

اية سعيد حسينى نصارغبن 31249 93

آية سعيد محمد على 31250 94

آية احمد متولى احمد 31247 91

اية احمد محمد احمد عطيه 31248 92

امين ابراهيم السيد صبحي أحمد مصطفى 31245 89

انتصار على محمد ابراهيم 31246 90

اميره محمد نصر على ابراهيم 31243 87

اميره ناجى فتحى محمد 31244 88

اميره محسوب محمد مهدى 31241 85

اميره محمد رجب احمد 31242 86

 15من 4صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



داليا ممتاز محمد ابراهيم عامر 31301 145

دعاء على محمد محمد 31302 146

(الثانية)(النصف االول) 17شرح نصوص من القرن  خلود عبدالسالم رجب إبراهيم محمد 31299 143

خلود فهمى عوض عبدالعزيز 31300 144

(الثانية)صوتيات خالد السيد عبدالهادى الصادق 31297 141

خلود اسامة طلعت محمد 31298 142

(الثانية)صوتيات حسام الدين محمد السيد احمد عبدالقادر 31295 139

(الثانية)(1)قواعد اللغه الفرنسيه  حلمية حسن عبدالموجود حسن 31296 140

جوزفين عماد لمعى يحيى 31293 137

حبيبة أحمد أحمد عبدالعزيز صالح 31294 138

بيتر حليم وليم حليم سليمان 31291 135

تقى ثروت ابراهيم الدسوقى 31292 136

بالل اشرف محمد ممدوح حافظ بليطه 31289 133

(األولى)لغة أوربية حديثة بوال سالمه فوزي سالمه 31290 134

بسمه صالح عبدالعزيز محمد العبودى 31287 131

بسنت نبوى عليوه محمد السيد 31288 132

ايه مصطفى صالح عمر جمعه 31285 129

ايه وحيد عبده عوض 31286 130

(الثانية)تدريبات لغوية ايه محمود محمد عبدالحميد 31283 127

ايه محمود يونس محمد 31284 128

ايه محمد السعيد محمود عبدهللا 31281 125

ايه محمد محمود عامر 31282 126

ايه عطيه محمد السيد عطيه 31279 123

ايه مجدى فهمى عبدالرحمن رابع 31280 124

ايه عبدالرحمن محمد 31277 121

ايه عصام الدين عبدالرحمن اسماعيل محمد 31278 122

(الثانية)لغة اوروبية حديثة ايه امين ابراهيم مصطفى 31275 119

ايه صالح عبدالعزيز 31276 120

ايه احمد السعيد عبدالمنعم سعده 31273 117

ايه احمد محمود محمد الشافعى 31274 118

ايهاب ياسر حامد عبدالعزيزعبداللطيف 31272 116

 15من 5صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



زينب محمد عبدالسالم عبدالمقصود 31333 177

(الثانية)صوتيات زهراء جمال حلمى ابراهيم سالم 31331 175

زينب عبدالوهاب البسيونى احمد القرموطى 31332 176

ريهام رضا محمد سعد على 31329 173

ريهام سعيد عبدالعزيز السيد 31330 174

ريم ماهر محمد عثمان 31327 171

ريهام جمال محمد محمد اسماعيل 31328 172

رويدا عادل عبدالقوى ابراهيم 31325 169

ريم جمال سليم محمد 31326 170

روضه السعيد احمد محمد عبدهللا 31323 167

روفيدا عاطف السيد عبدالعاطي 31324 168

رواء عطيه عبدهللا 31321 165

روان محمود سعدالدين محمد 31322 166

رقيه محمد محمد الطنطاوى 31319 163

رنا عمرو عادل الطاروطي 31320 164

(الثانية)(1)نصوص القرن  - (الثالثة)أدب مقارن رحاب مسعد عبدالحميد عبدهللا مرسى 31317 161

رشا اشرف اسماعيل محمد احمد 31318 162

رانيا محمد سعد سليمان 31315 159

رحاب محمد حسانين محمد منصور 31316 160

رانيا السيد عليوه احمد 31313 157

رانيا صالح محمد الصغير أمين 31314 158

رانيا احمد حسن ابراهيم 31311 155

رانيا احمد سعيد محمد 31312 156

دينا محمد منصور ابراهيم 31309 153

دينا مسعد فتحى عبدالجواد 31310 154

دينا ماهر محمود صابر عطيه 31307 151

دينا محمد مصطفى عبدهللا 31308 152

دولت متولى نور ابراهيم 31305 149

دينا ابراهيم فوزى الحنفى 31306 150

دعاء ناجى حامد 31303 147

دنيا عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد 31304 148

 15من 6صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



شروق جمال محمد عطية 31363 207

شروق محمد متولى 31364 208

شاهنده حسن احمد حسن بدرالدين 31361 205

شروق السيد حسن عبدالرحيم 31362 206

سيلفيا فؤاد عزمى فضل هللا 31359 203

شاهندا الشهيدى محمود ابراهيم 31360 204

سهام عبدالغفار عبدهللا على 31357 201

سهير محمد اسماعيل احمد 31358 202

سميره احمد حجازى دسوقى 31355 199

سندس محمود محمد محمد سليمان 31356 200

سمر عبده جودة عبدالعليم 31353 197

سمر هشام فاروق السيد 31354 198

سمر جالل اسماعيل حسانين حموده 31351 195

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  سمر صبيح ابراهيم عباس 31352 196

سماح مصطفى رمضان قموزه 31349 193

سمر السيد أحمد إبراهيم احمد دسوقى 31350 194

سماح ثروت عوض محمد 31347 191

سماح محمد عبدالفتاح عبدالرحمن 31348 192

سلمى ابراهيم السيد محمد عطوة 31345 189

سلوى احمد محمد سعيد بيومي 31346 190

سحر ابراهيم عبدالبارى عبدالحى شهاب 31343 187

(الثانية)(النصف االول) 17شرح نصوص من القرن  سعاد شحاته عبدالقوى مصطفى 31344 188

سالي اسامة محمود عيسي محمود 31341 185

سامح محمد عبدالعزيز سليمان 31342 186

ساره عصام فتحى 31339 183

ساره محسوب عبدالحميد محسوب 31340 184

ساره صالح السيد عطية موسى 31337 181

ساره عبدهللا حسنى محمد على 31338 182

سارة محمد احمد ابراهيم على فرحان 31335 179

سارة محمود محمد محمد ابراهيم عمرو 31336 180

زينب محمد كمال محمد محمد 31334 178

 15من 7صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



(الثانية)لغة اوروبية حديثة عيسى سعيد ابراهيم احمد الديب 31395 239

عماد عبدالمنعم محمد عماره 31393 237

عمرو احمد شفيق حسن 31394 238

(الثانية)(النصف االول) 17شرح نصوص من القرن  عال مجدى السيد عطية مرسى 31391 235

علياء عبدالرشيد عبدالمنعم محمد 31392 236

عال عبدالعزيز فتحى السيد 31389 233

عال عصام معتمد 31390 234

(الثانية)صوتيات عزيزه حافظ صبحى حافظ 31387 231

عصام فتحى فرج عيسى 31388 232

عبير على فرج على 31385 229

عزه عصام عبدالعزيز 31386 230

عبير ثروت عبدالجيد احمد 31383 227

عبير سامى صالح محمد عسكر 31384 228

عبدالسالم محمد عبدالسالم 31381 225

(األولى)(النصف االول) 16شرح نصوص من القرن  عبير احمد عبدالحميد شبانه 31382 226

ضحى احمد ابراهيم امين 31379 223

عائشة حسن محمود احمد عوض 31380 224

صفاء عمر مصطفى عنانى 31377 221

صفاء محمد نصر سالمة 31378 222

شيماء مجدى محمد كمال ابوالمعاطى 31375 219

شيماء محمود محمد محمود عبدالباقى 31376 220

شيماء عبدالناصر فرج على الشين 31373 217

شيماء عصام محمود متولى سالم 31374 218

شيماء عاطف محمد عبدهللا 31371 215

شيماء عبدالرحمن عبدالكريم سعيد 31372 216

شيماء احمد محمد ابراهيم 31369 213

شيماء احمد هاشم عبدالحميد رميح 31370 214

شيرين سعد عبدالعظيم عبده السيد 31367 211

شيماء احمد السيد احمد سعفان 31368 212

شريف محمد محمد حسن الفولى 31365 209

شهيرة محمد مسعد عبدالحميد 31366 210

 15من 8صفحة 
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محمد السيد فرج عبدالهادى 31425 269

(الثانية)صوتيات محمد حسين شريف شريف 31426 270

مايكل ماجد زكى معوض مينا غطاس 31423 267

محمد اشرف عرفة بيومى 31424 268

مارى مجدى صبحى فارس سالمه 31421 265

مارينا حنين عياد شنودة 31422 266

مادونا فؤاد فؤاد غبلاير 31419 263

ماريان اشرف شاكر رزق 31420 264

ماجدة ابراهيم جودة احمد 31417 261

مادونا شحاته عوض هللا غالى 31418 262

لنسي صبحي عبدالجواد محمد 31415 259

ليلى سعد محمد فتوح اسماعيل 31416 260

(األولى)(النصف االول) 16شرح نصوص من القرن  لمياء ابراهيم محمد مجاهد 31413 257

لمياء محمد عبده محمد حسن 31414 258

قدريه عفت محمد حسن سالم 31411 255

كريم محمد زينهم مصطفى محمد 31412 256

فتحية رضا دسوقى سالمة عفيفى 31409 253

(الثانية)تدريبات لغوية فهيمه عبدالمحسن عدلى فايق 31410 254

فاطمه نسيم السيد حسن صالح 31407 251

فايزه احمد سالم حجازي 31408 252

فاطمه محمد محمد سليم رمضان 31405 249

فاطمه محمد محمود عرابى 31406 250

فاطمه رضا مسعد عبدالرحمن 31403 247

(الثانية)صوتيات فاطمه محمد عبدالفتاح متولى 31404 248

فاطمة عيد فتحى عبدالحميد 31401 245

فاطمه ثابت عبدالحميد الصادق حميجه 31402 246

فاتن محمود مصطفى السيد بشكار 31399 243

فاطمة احمد ثابت على زهران 31400 244

(الثانية)تدريبات لغوية فاتن شوقى فتحى سعيد 31397 241

فاتن محمد فكرى غيث 31398 242

فاتن سمير محمد السيد دياب 31396 240
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مؤمن حماده محمد محمد عيسي المسل 31457 301

منى ايمن عبدالحميد ابوزيد 31455 299

منى سمرى أمين عبدهللا طعمه 31456 300

منه هللا محمد على محمد السيد عرفات 31453 297

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  منى السيد احمدى محمود 31454 298

منال احمد متولى رمضان 31451 295

منال ادريس رجب عثمان 31452 296

منار مجد احمد محمد شريخه 31449 293

منار محمد جمعه محمد حجاب 31450 294

منار اسماعيل محمد السيد رزق 31447 291

منار رضا محمود محمد السيد 31448 292

مريم محمد عبدهللا محمد 31445 289

مصطفى على مصطفى رفاعى احمد 31446 290

مريم حماية حماية فرج سليمان 31443 287

مريم صالح ابراهيم السيد نصير 31444 288

مروه محمود ضياء الدين ابو الفتوح بكرى 31441 285

مريان جمال يونان ابراهيم 31442 286

مدحت طلعت السيد على مرسى 31439 283

مروة ابراهيم محمد باز 31440 284

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  محمد مختار حسن علي 31437 281

محمود السيد السيد الشاذلى 31438 282

محمد محمد ابوالمعاطي عويس 31435 279

محمد محمود عبدالمجيد محمد الهوارى 31436 280

(الثانية)لغة اوروبية حديثة محمد عوني عبدالمنعم عبدالعال 31433 277

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  محمد محمد ابراهيم 31434 278

محمد عاشور شلبى 31431 275

(الثانية)صوتيات محمد عطيه محمد عبدالسالم 31432 276

محمد سالمه جاب هللا محمد 31429 273

(الثانية)تدريبات لغوية محمد صالح محمد محمد 31430 274

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  محمد خيرى الباز 31427 271

محمد سعيد محمد محمد احمد 31428 272
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نورهان عالء محمد عليوه محمد ندا 31487 331

(األولى)اللغة العربية وقواعدها نورهان محمد السيد ابراهيم 31488 332

(الثانية)لغة اوروبية حديثة نورهان بهاء محمد محفوظ البنا 31485 329

نورهان جمال السيد خليل 31486 330

(األولى)لغة أوربية حديثة نوره احمد طلبة احمد 31483 327

(الثانية)تدريبات لغوية نورهان اشرف رافت عبدالعزيز 31484 328

نورا حسن السيد محمد السيد 31481 325

نورا وحيد سيد احمد علي سيد احمد 31482 326

نهى ناصر عبدالعليم عبدالغنى 31479 323

نورا جمال محمد محمد 31480 324

نهلة اشرف صالح محمد ابراهيم 31477 321

نهى اسامه محمد العربى يوسف 31478 322

نعمة صبري فكرى عبدالرحمن 31475 319

نعمه محمد محمد عطيه اسماعيل 31476 320

ندى حسن رمضان خليل 31473 317

نعمت شحتة متولى احمد غريب 31474 318

(الثانية)لغة اوروبية حديثة - (الثانية)تدريبات لغوية ندى جمال عبدالخالق محمد عطيه 31471 315

(الثانية)لغة اوروبية حديثة ندى جمال عبدالعظيم احمد شريف 31472 316

نداء حلمى احمد عبدالرحمن 31469 313

نداء محمد عبدالعظيم مصطفى 31470 314

نبيله ربيع ابوالعزايم محمد قنديل 31467 311

نجوي عاطف عبدالبديع السباعى محمد 31468 312

ناريمان احمد محمد محمود شاور 31465 309

نانسى احمد محمد حسن عبدالوهاب 31466 310

مى محمد ابراهيم عبدهللا 31463 307

مى مراد رأفت عبدالرحيم 31464 308

ميرهان صادق العجمي عوض دراز 31461 305

مى سامح عبدالسالم محمد 31462 306

ميادة محمد مصطفى حامد 31459 303

مى السيد محمد عبدالعزيز الطباخ 31460 304

مى احمد جمعه احمد عبيد 31458 302
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يسرا احمد محمد عبدالحميد 31519 363

ياسمين هانى السيد أحمد على 31517 361

يثرب ياسر عبدالواحد محمد مصطفى 31518 362

ياسمين فتحى هنداوى عبدالسميع 31515 359

ياسمين محمد الصغير محمد رمضان محمد 31516 360

ياسمين حربى عبدالظاهر كامل مبروك 31513 357

ياسمين حسين ابراهيم محمد 31514 358

والء محمود اسماعيل اسماعيل 31511 355

يارا شكرى عمرالسيد قابيل 31512 356

وفاء كامل عبدالرحمن محمد دسوقى 31509 353

(األولى)(العناصر الجوهرية لتركيب اللغة الفرنسية  )1نحو  والء خليفة محمد اسماعيل 31510 354

وسام محمد عبدالمجيد محمد 31507 351

وفاء رأفت نبيه 31508 352

هند احمد محمد محمد الفقى 31505 349

هند محمود عبدالمنعم السيد 31506 350

هدير رأفت على 31503 347

هديل لطفى منصور 31504 348

هدير احمد محمد فتح هللا 31501 345

هدير السيد حسب النبى 31502 346

هدى حسين محمد حسين 31499 343

هدير ابراهيم محمد عبدالعال مصطفى 31500 344

هبه محمد عبدالحميد احمد 31497 341

(الثانية)تدريبات لغوية هبه محمد عبدالعال محمد 31498 342

هبه صالح محمد محمد خليل 31495 339

هبه عبدالواحد غريب 31496 340

هبه رضا فاروق اسماعيل 31493 337

هبه صبحى عبدهللا حسن 31494 338

هاجر احمد لطفى احمد حاج 31491 335

هاله ابراهيم محمد ابراهيم 31492 336

نورهان نبيل محمد محمد سليمان 31489 333

(الثانية)لغة اوروبية حديثة نورهان وحيد عبدالعزيز سالم 31490 334
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عبدالرحمن منصور محمد عبدالرحمن حافظ 31548 26

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)مناقشة وقاعة بحث( - الثالثة)(االول
سماح شوقى حلمى دوس 31546 24

 - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

قواعد اللغه  - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 
سهيلة حمد هللا محمود محمد 31547 25

 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18حضارة القرن الـ 

(الثالثة)(النصف االول)
سلمى عبدالحميد محمد عبدالحميد 31544 22

شرح  - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

 -(الثالثة)لصوتيات - (الثالثة)(النصف االول) 18نصوص من القرن الـ 
سلوى عبدالسميع محمد عبدربه 31545 23

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ  ساره طارق محمد سعيد احمد 31542 20

سحر بسيونى بسيونى ابراهيم بسيونى 31543 21

 - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 
ريهام بشير جمعة عقل 31540 18

(الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  سارة على محمد السيد 31541 19

(الثالثة)لغويات - (الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  روحية صديق سعدالدين ابراهيم 31538 16

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ  ريم على حسن محمد 31539 17

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)(النصف االول) 18
جهاد محمد عبده عبدالرحيم 31536 14

حازم محمد عبدالحميد السيد 31537 15

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  ايه حسن السيد حسن حسانين 31534 12

 - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
ايه محمد سعد زغلول يشن 31535 13

(الثالثة)لغويات اية ابراهيم احمد محمد 31532 10

(الثالثة)لغويات ايمان مجدى محمد احمد 31533 11

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)لغويات( - الثالثة)(االول
اميره عبدالرحمن سيد احمد عبدالرحمن 31530 8

(الثالثة)لغويات انغام محمد انيس محمد الغمرى 31531 9

 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18حضارة القرن الـ 

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)(النصف االول)
اسراء محمد جميل ابراهيم 31528 6

(الثالثة)لغويات - (الثانية)(النصف االول) 17شرح نصوص من القرن  االء عبدهللا محمود على 31529 7

احمد عبداللطيف ابراهيم على عوده 31526 4

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
اسراء السيد محمد محمد 31527 5

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ  احمد ايمن محمد محمد ابراهيم 31524 2

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ  احمد حسين محمد محمد السيد جزر 31525 3

باقي: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
ابراهيم محمد محمود هاشم 31523 1

يمنى محمد حسين محمد حبيشى 31521 365

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  يوسف هالل السيد حسين احمد 31522 366

يمنى اسماعيل خليل حسن حسين 31520 364
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قاعة  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)أدب مقارن

(الثالثة)(دراسة تطبيقية لعمل أدبي كامل  )بحث 
ريهام عاطف محمد السعيد حسانين 31577 5

(الثالثة)أدب مقارن افنان محمود حسن عبدهللا 31575 3

ترجمة من الفرنسية  - (الثالثة)تاريخ اللغة الفرنسية - (الثالثة)أدب مقارن

 - (الثالثة)صوتيات - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)(1)وإليها 
امانى عادل مصطفى كمال غنيم 31576 4

(الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)أدب مقارن احمد ايمن حامد عبدالعظيم 31573 1

احمد محمود زين العابدين هاشم 31574 2

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)(االول
ياسمين عبدالرؤوف الشحات 31572 50

من الخارج: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

 - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 
ياسمينا عمرو سعيد محمد ابو العنين 31570 48

(الثالثة)لغويات ياسمين عادل السيد محمد عبدالفتاح 31571 49

ترجمة من  - (األولى)تدريبات لغوية - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

شرح  - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)(1)الفرنسية وإليها 
هاجر ايمن على محمد سالم 31568 46

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)(االول
هدير رفعت محمود الشحات 31569 47

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
ندى جمال السيد الطنطاوى 31566 44

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)(النصف االول) 18
نورهان محمد حسن 31567 45

قواعد اللغه  - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات - (الثانية)(1)الفرنسيه 
نانسى محمد شلبى عوض السيد االكشر 31564 42

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)لصوتيات - (الثالثة)(النصف االول) 18
نبويه يسرى فاروق على 31565 43

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)(النصف االول) 18
منصور فريد حسني أحمد 31562 40

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)مناقشة وقاعة بحث - (الثالثة)لغويات
ناديه عبدهللا السباعى محمد عبدهللا 31563 41

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)(النصف االول) 18
مريم ابو عيسى محمود مرسى السيد 31560 38

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثالثة)لغويات - (الثالثة)(النصف االول) 18
مريم السيد جوده عبدالباقي 31561 39

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)(االول
محمود  احمد محمد على 31558 36

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
محمود احمد محمود محمد 31559 37

(الثالثة)مناقشة وقاعة بحث - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  محمد احمد عبدهللا مصطفى العطار 31556 34

(الثالثة)لغويات محمد عبدالخالق ابو الفتوح عبدالخالق 31557 35

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)(االول
غاده السيد محمد حسن 31554 32

النصف ) 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)مناقشة وقاعة بحث( - الثالثة)لغويات( - الثالثة)(االول
فتحى السيد فتحى السيد احمد 31555 33

 - (الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 

(الثالثة)لغويات
عزه محمد محمد حفني 31552 30

شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها 

(الثانية)(1)قواعد اللغه الفرنسيه  - (الثالثة)(النصف االول) 18
على عبدالحميد كمال على طنطاوى 31553 31

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ  عبدالفتاح سعد عبدالفتاح جيرة هللا 31550 28

 - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

(الثالثة)(النصف االول) 18شرح نصوص من القرن الـ 
عبدهللا محمود علوان ابراهيم 31551 29

 - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)18أدب القرن الـ 

 18شرح نصوص من القرن الـ  - (الثالثة)18حضارة القرن الـ 
عبدالعزيز محمد هاشم محمد 31549 27

 15من 14صفحة 
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نادر محفوظ ابراهيم نصرهللا 31583 11

(الثالثة)صوتيات - (الثالثة)18حضارة القرن الـ  - (الثالثة)أدب مقارن ناهد احمد حسين حسن االهوانى 31584 12

(الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  - (الثالثة)أدب مقارن سماح أحمد محمد مرسي 31581 9

(الثالثة)صوتيات - (الثالثة)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  مى أحمد إبراهيم محمد 31582 10

(الثانية)(1)ترجمة من الفرنسية وإليها  ساره يحي محمد عبده عماشه 31579 7

سامي طلعت انور الصاوي 31580 8

(الثالثة)أدب مقارن ساره سمير جمعه ابراهيم 31578 6

 15من 15صفحة 
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