
:

اسراء عبدالباسط احمد محمد الهوارى 40021 21

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  اسراء عبدالسميع محمد السيد 40022 22

(األولى)مدخل الى علم اللغة اسراء السيد عبدهللا محمد منصور 40019 19

اسراء السيد محمد عبدالحميد 40020 20

نظرية  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)االدب
اسراء ابوعيسى السيد حفنى 40017 17

اسراء  السيد ابراهيم  سعد بلبل 40018 18

احمد محمد مصطفى خضر رمضان 40015 15

احمد مصلح محمد عبدالحميد سالم 40016 16

احمد عزت مختار محمد محمود 40013 13

(الثانية)1النحو والصرف   احمد محب محمد عبدهللا الشامي 40014 14

احمد عربى أحمد محمود عبدهللا 40011 11

(الثالثة)نظرية االدب احمد عرفة عبدربه محمد عبدربه 40012 12

احمد طارق السيد حسن ابراهيم 40009 9

(الثالثة)نظرية االدب احمد عبدهللا شلبى داؤد 40010 10

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  احمد سعيد عبدهللا عبدالعزيز 40007 7

احمد سمير عطية عبداللطيف 40008 8

احمد السيد محمد عبدالعال 40005 5

(الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة احمد رجب حافظ حسن 40006 6

احمد السيد احمد هاشم 40003 3

احمد السيد محمد عباس 40004 4

ابراهيم عبدالفتاح عبدالعزيز السيد الدراوى 40001 1

اثار احمد السيد مرسي 40002 2

الفصل الدراسي األول الرابعة

اللغة العربية: 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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(الثالثة)نظرية االدب اسماء محمد عبدالحميد السيد 40053 53

اسماء محمد احمد يوسف 40051 51

اسماء محمد سعيد محمود 40052 52

اسماء على احمد عبدالعظيم 40049 49

اسماء على احمد على عبدالعزيز 40050 50

اسماء عبدالودود ابراهيم محمد 40047 47

اسماء عصمت عبدالحميد حسيني 40048 48

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  اسماء عبدالعزيز محمد حسب هللا 40045 45

(الثالثة)نظرية االدب اسماء عبدالمنعم عبدالمنعم متولى 40046 46

اسماء سيد احمد ابراهيم الدسوقي 40043 43

اسماء شاكر الطاهر خليل حسن 40044 44

اسماء حسينى عبدالجليل محمد 40041 41

اسماء سعيد محمد فؤاد ابراهيم 40042 42

اسماء السيد احمد حسن 40039 39

أسماء حامد علي محمد 40040 40

اسماء ابراهيم السيد محمد 40037 37

اسماء ابراهيم على ابراهيم على 40038 38

اسالم حسين حسين محمود 40035 35

اسالم محمد مهدى الهادى مهدى 40036 36

اسالم اسامه عبدالرءوف حسن عبدالعزيز 40033 33

(الثالثة)نظرية االدب اسالم السعيد احمد السعيد الخولى 40034 34

اسراء محمد محمد محمد عبدالعال زرد 40031 31

اسراء هاشم احمد هاشم 40032 32

اسراء محمد سعدون عبدالفتاح 40029 29

اسراء محمد محمد عبدالكريم 40030 30

اسراء مجدي سعد طه محمد 40027 27

نظرية  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)االدب
اسراء مجدى محمد موسى النرد 40028 28

اسراء عطيه محمد علي 40025 25

اسراء على عبدهللا على 40026 26

اسراء عبدالعزيز محمد السيد 40023 23

اسراء عبدهللا عبدالسالم عبدهللا 40024 24
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امنيه محمد عبده ابراهيم عليوه 40083 83

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني امنيه مكرم نصار محمود محمد كشك 40084 84

أمنيه حماده عبدالحميد محمد السيد عيسى 40081 81

 - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة
امنيه فتحى عبدالحليم عليوه سالم 40082 82

أمنية علي محمد محمد شعالن 40079 79

امنيه جوده محمد السيد 40080 80

امل عالء احمد توفيق القافله 40077 77

امنية عبدالباسط حسان محمد محمد موسى 40078 78

امل صبرى احمد حسن محمد رجب 40075 75

امل عبدالكريم محمد سعيد 40076 76

امانى اشرف رضوان محمد علي 40073 73

(األولى)فنون االدب - (الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة أمل  السيد حسن  عبدهللا محمد 40074 74

(الثالثة)نظرية االدب امانى احمد ابراهيم احمد 40071 71

امانى اسماعيل سيداحمد ابراهيم 40072 72

امال عاطف محمد بكرى 40069 69

(الثالثة)نظرية االدب - (الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة امام احمد السيد حمد متولي 40070 70

الشيماء ممدوح احمد محمد بندارى 40067 67

الفت محمد ابراهيم السيد 40068 68

الشيماء صبرى فاروق عبدالعزيز على 40065 65

الشيماء محمد احمد السيد 40066 66

االء ياسر عطية عبدالحميد الجعفرى 40063 63

(الثالثة)نظرية االدب السيد فايق السيد عبدالوهاب 40064 64

االء عيد محمد متولي 40061 61

االء محمد محمد محمد عبدالعال زرد 40062 62

االء عبدالمنعم السيد محمد 40059 59

(الثالثة)نظرية االدب االء عمر إبراهيم ابراهيم دسوقى 40060 60

(الثالثة)نظرية االدب آالء أحمد عبدالسالم الشبراوي 40057 57

االء اسماعيل فضل فرج 40058 58

اسماء وجيه محمد علي عبدربه 40055 55

(الثالثة)نظرية االدب االء ابراهيم عبدالوهاب إبراهيم 40056 56

اسماء محمد عواض عبدالجواد 40054 54
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ايه احمد حسين حسن 40115 115

إيناس عبدالحميد محمد عطيه خضر 40113 113

ايناس كمال ابراهيم مصطفى 40114 114

ايمان محى عالء الدين محمد 40111 111

ايناس عادل السيد محمد 40112 112

ايمان فهمى يوسف فهمى عبدالرحمن 40109 109

ايمان محمد عبدالعظيم احمد سويلم 40110 110

ايمان عبدهللا محمود محمد يونس 40107 107

ايمان عماد متولى اسماعيل 40108 108

ايمان سعد احمد سعد االشرم 40105 105

ايمان صبحى فتحى موسى بسيونى 40106 106

ايمان ثروت سليم حسن سالمه 40103 103

ايمان حسين السيد سليمان 40104 104

ايمان السعيد جالل حسن شملول 40101 101

ايمان السيد محمد اسماعيل 40102 102

ايثار محمود محمد منصور 40099 99

ايمان ابراهيم عطيه علي 40100 100

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني اية محمد على محمد 40097 97

اية يحى محمد صابر عبدالعال 40098 98

اية أمين محمد متولى 40095 95

نظرية  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)االدب
اية خالد فتحي محمد مبارك 40096 96

ايات محمد حافظ عطيه حالوه 40093 93

آية أبو فندود محمد عبدالمعطي 40094 94

امينة تهامي محمد السيد دبوسي 40091 91

ايات احمد على سرحان 40092 92

اميره عبدالفتاح عبدالغنى محمد جاد 40089 89

اميره محمد هاشم محمد عبدالقادر 40090 90

اميرة محمد احمد صقر 40087 87

(الثالثة)نظرية االدب اميرة محمد حسين عبدالعزيز الوكيل 40088 88

اميرة عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 40085 85

اميرة عبدهللا عبدالسالم السيد 40086 86
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دنيا عبدالعال محمد السيد اسماعيل 40145 145

دينا حماده السيد محمد احمد 40146 146

دعاء محمود سالم محمد 40143 143

(الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة دليا السيد عبدالمالك باز 40144 144

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني خلود السيد يوسف عبدربه 40141 141

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني خلود مصطفى امين عطيه احمد 40142 142

حمادة محمد يونس منصور 40139 139

حنان عبده محمد محمد محمد العزب 40140 140

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني جمال عبدالناصر محمد عبدالكريم بركات 40137 137

جيهان الهمالى السيد سليم 40138 138

تهاني عادل حسن خليل 40135 135

ثريا مصطفى أحمد السيد 40136 136

بسمه رمضان محمد ابراهيم 40133 133

تسنيم محمد اسماعيل سالم محمد 40134 134

بدريه منصور فتحى ابراهيم خاطر 40131 131

(الثالثة)نظرية االدب بسمه اسامه السيد خليل 40132 132

آيه ممدوح اسماعيل محمد 40129 129

باسم محمد عبدالرحمن حسين السناوى 40130 130

ايه محمد عبدالرحمن عبدربه 40127 127

ايه مدحت محمد متولى حسن 40128 128

ايه محمد السيد محمد صيام 40125 125

آيه محمد سالمه عامر ابو هاشم 40126 126

ايه مجدي محمود عبدالفتاح 40123 123

ايه محمد احمد اسماعيل سيد احمد 40124 124

ايه عبدالحكيم ابراهيم حسن 40121 121

ايه فتحى عبدالوهاب عبدالعظيم 40122 122

ايه حمدى محمد محمود 40119 119

ايه عادل السيد هنداوي 40120 120

ايه هللا ابراهيم السعيد سليم البحراوى 40117 117

أيه حمدي محمد ابو السعود 40118 118

أيه احمد عبدالعال محمد 40116 116
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سمر سعيد عيد السيد ابراهيم 40177 177

سمر ابراهيم  جمعه عبدالعال محمد 40175 175

(الثالثة)نظرية االدب سمر حسن محمد محمود 40176 176

سلمى عصام سعد فهيم رضوان 40173 173

(الثالثة)تيارات فلسفية معاصرة سماح السيد على عمر على 40174 174

سعيد السيد سعاده عثمان 40171 171

(الثالثة)نظرية االدب سعيد انس محمد سليم اسماعيل 40172 172

سحر حمدى احمد محمد على 40169 169

سعاد احمد عبدالوهاب بيومى 40170 170

ساره سعيد محمد احمد محمد 40167 167

(الثانية)فقه اللغة العربية ساره محمد سيد محمد محمد 40168 168

سارة محمد محمود عمر 40165 165

ساره ابراهيم محمد محمد سالمه 40166 166

سارة أحمد عبدالمنعم محمد سليمان 40163 163

(الثالثة)نظرية االدب سارة جمال حجازى محمد حجازى 40164 164

زينب السيد محمد محمد 40161 161

زينب عبدالمنعم محمد محمد الشافعى 40162 162

ريهام مختار سليمان عطيه 40159 159

زهراء محمد الديدامونى محمود محمد باشا 40160 160

ريهام اسماعيل محمد السيد 40157 157

ريهام كامل السيد عبدالرحيم 40158 158

(الثالثة)نظرية االدب رفعت السيد محمد السيد مسلم 40155 155

رقية خالد محمد محمد السيد 40156 156

رباب طه عطية عبدالحميد 40153 153

رضا عبدالعزيز على السيد على 40154 154

رانيا حسين السيد حسين درويش 40151 151

رباب احمد عبدهللا محمد عطيه 40152 152

رانيا اسماعيل محمد اسماعيل 40149 149

رانيا ايمن طلعت عطية 40150 150

دينا محمد شحاته حسن 40147 147

راندا خيرى محمد صالح 40148 148
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عزيزه الشحات على عبدالعزيز 40207 207

عالء عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالكريم 40208 208

عزه رمضان فوزى عبدالعظيم 40205 205

عزيزة محمود الهادى عزب بالطة 40206 206

عبير السيد محمود عمر خليل 40203 203

عبير عبدالسالم محمد علي 40204 204

عبدهللا مجدي فؤاد احمد 40201 201

عبدالهادى رضا محمد اسماعيل قورة 40202 202

عايدة محمد السيد محمد السيد 40199 199

عبدالرحمن محمد ابراهيم على 40200 200

صفاء عاطف بدران هاشم محمد 40197 197

عاصم احمد محمد نور الدين 40198 198

شيماء محمد عبدالحفيظ بيومى محمد 40195 195

صباح عبدالمعز صديق صالح 40196 196

شيماء عاطف عطية مرسي 40193 193

شيماء عبدالحميد جودة عبدالرحمن 40194 194

النحو  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)نظرية االدب - (الثالثة)(1)و الصرف 
شيماء حمزه عمران محمد 40191 191

شيماء خيرى عبداللطيف السيد 40192 192

شيماء احمد عبدالخالق ابراهيم 40189 189

شيماء السعيد محمد عبدالمنعم 40190 190

شاهنده عادل مصطفى عطيه الشوربجى 40187 187

شرين عبدالمعز محمد على عوده 40188 188

سهام حسن احمد حسن 40185 185

سوزان عبدالفتاح على زكى العوضى 40186 186

سميره سعيد درويش عفيفى 40183 183

سميره عبدالهادى بكر محمد شحاته 40184 184

سمر محمد عبدالعزيز محمد زيد 40181 181

سميحة نمر سيد أحمد عبدالرءوف 40182 182

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني سمر عطيه عطيه اسماعيل المعاملي 40179 179

سمر محمد ابراهيم حسن دسوقى 40180 180

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني سمر عبدهللا محمد عبدالستار 40178 178
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(الثالثة)نظرية االدب محمد صالح الدين محمد حسين 40239 239

محمد سمير السيد شحاته محمد 40237 237

محمد صبحى محمد محمد 40238 238

محمد دسوقى محمد دسوقى 40235 235

محمد سعيد محمد احمد مصطفى 40236 236

القرآن  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

تاريخ الشعر  - (الثالثة)(1)النحو و الصرف  - (الثالثة)والحديث
محمد السيد  عبدالرحمن احمد 40233 233

محمد السيد عبدالسميع السيد 40234 234

محمد احمد بدوى أحمد محمد 40231 231

محمد احمد عثمان محمدعبدالرحمن 40232 232

ليلى شحته أحمد محمد عجوه 40229 229

متولى محمد عبدالعزيز محمد 40230 230

لبنى أحمد مجدي محمد يسري محمد عطية 40227 227

لمياء عبدالحميد صابر على 40228 228

(الثالثة)نظرية االدب كريمة صبري السيد  عطية 40225 225

كوثر عبدالمنعم احمد ابراهيم 40226 226

فردوس محمد السيد جودة 40223 223

كريمة شوقى اسماعيل سليمان 40224 224

فاطمه محمد مسعد عبدالحليم 40221 221

نظرية  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)االدب
فايز عليان عبدالرحمن عبدالقادر 40222 222

فاطمه عيسى معوض محمد موسي 40219 219

فاطمه محمد شحاته محمد مصطفى 40220 220

فاطمه عبدالفتاح حسن متولى 40217 217

فاطمه عطيه عبدالحميد عطيه عبدالستار 40218 218

(الثالثة)1النحو والصرف  فاتن  وجيه  محمد عراقى 40215 215

فاطمة رمضان على 40216 216

غادة سعيد محمد على 40213 213

غاده احمد محمد محمد عبدالهادى 40214 214

على يسرى محمود على 40211 211

عواطف محمد ابراهيم عبدالجواد 40212 212

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  علياء عبدالناصر السيد شهوان 40209 209

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  علياء محمد محروس على عبيد 40210 210
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نجالء احمد محمد خطاب 40269 269

نجوى احمد السيد السيد 40270 270

نادية جمال عبدالمقصود رفاعي 40267 267

نادية عبدالعزيز عبدالحميد محمد 40268 268

مى كمال ابراهيم عبدالرحمن 40265 265

مى محمد عبدالعاطى ابراهيم 40266 266

مى سامى محمد محمد 40263 263

مى صابر محمد رشاد محمد 40264 264

مياده عصام زكريا عطيه عوض هللا 40261 261

(الثالثة)نظرية االدب مياده على ربيع على 40262 262

منى رجب عبدالمحى عليوة احمد 40259 259

منى محمد محمد السيد 40260 260

منار محمد محمد فكرى سيدأحمد 40257 257

منى السيد محمد احمد 40258 258

منار احمد محمد احمد 40255 255

منار متولى عبدالدايم عبدالحق 40256 256

مصطفى محمد فتحى محمد 40253 253

مكة محمد فارس مسلم جبر 40254 254

مريم نبيل حسن على 40251 251

مصطفى عبداللطيف عبدالمنعم احمد محمد 40252 252

مروه محمد عبدالمنعم احمد 40249 249

مريم جمال محمد محمد سليمان 40250 250

مروه احمد محمد سعيد علي 40247 247

(األولى)مدخل الى علم اللغة - (األولى)(1)القرآن والحديث  مروه عبدالناصر محمد سعيد عيسوى 40248 248

محمود رافت حسينى مصطفى 40245 245

محمود رجب سالمه حسين 40246 246

محمد ياسر عبدالفتاح على 40243 243

محمود احمد ذكي الصادق 40244 244

محمد عبده حماد عبدهللا 40241 241

(األولى)فنون األدب العربي محمد محمود عبدالعظيم عبدالواحد السحلي 40242 242

(الثالثة)نظرية االدب - (األولى)مدخل الى علم اللغة محمد عبد الصبور محمد 40240 240
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هبه ابراهيم حسن ابراهيم مصطفى 40301 301

هانم سالم محمد سالمه 40299 299

هبة محمد اسماعيل اسماعيل 40300 300

هاجر عبدالكريم محمد على 40297 297

هاجر عصام محمد على 40298 298

هاجر ابراهيم على احمد العزاوى 40295 295

هاجر احمد محمد علي محمد 40296 296

نورهان عبدالنبى محمد عبدالرازق 40293 293

نورهان على منصور منصور مقلد 40294 294

نورهان الصادق حلمى الصادق 40291 291

نورهان عبدالصمد رشاد عبدالعزيز الجوجرى 40292 292

نورا عبدالنبى محمد السهيلى 40289 289

نورا محمود ابراهيم السيد الجزار 40290 290

نورا عبدالباسط اسماعيل العسكري 40287 287

نورا عبدالفتاح ابراهيم متولي 40288 288

نورا طارق ابوالفتوح غنيمى 40285 285

نورا طارق احمد السيد فياض 40286 286

نهى طارق خيرى ايوب احمد 40283 283

نورا صبحى محمد المهدى عبدالكريم 40284 284

نهال محمد عبدالسالم عرابي 40281 281

نهى المهدى حسن على خليل 40282 282

نسمة مصطفى حسينى زيد 40279 279

(الثالثة)1النحو والصرف  نعمه عادل عبدالرشيد عوض هللا 40280 280

نسمة ايمن صالح احمد عبدالفتاح 40277 277

نسمة توفيق كامل توفيق على 40278 278

ندى ممدوح السيد محمد 40275 275

نرمين محمد بندارى محمد 40276 276

ندى ابوالفتوح محمد عطيه ابراهيم 40273 273

ندى عمرو سند السيد سند 40274 274

نجوى صبحى بركات محمد حسين 40271 271

ندا طلعت محمود السيد 40272 272
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يوسف يوسف مصطفى عرفه 40331 331

باقي: الحالة الدراسية

يمنى مجدى عثمان زكى عثمان 40329 329

يوسف اسماعيل  يوسف على ابراهيم 40330 330

ياسمين عالء الدين محمد خليل 40327 327

ياسمين محمد عبدهللا محمد احمد 40328 328

ياسمين رضا احمد محمد 40325 325

ياسمين عبدالمنعم صديق رفاعى عبدالعال 40326 326

ياسمين احمد ضاحى محمود 40323 323

ياسمين حامد عبدالمنعم حسن العريان 40324 324

نظرية  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الثالثة)االدب
وفاء عبدالفتاح طلخان محمد 40321 321

والء عبدالمعبود محمد عبدالمعبود 40322 322

وسام اسامه كمال عبداللطيف 40319 319

وسام متولي عبده محمد على 40320 320

(الثانية)(علم المعاني )البالغة العربية  هند محمد عبدالرحمن السيد جدوع 40317 317

هيام السيد السيد حسين على 40318 318

هند اسماعيل عبدالفتاح احمد على 40315 315

هند رأفت عبدالفتاح محمد 40316 316

هنادي اسماعيل محمد السيد 40313 313

هند اسامه السيد احمد بدران 40314 314

هناء سعيد السيد احمد العياط 40311 311

هناء سعيد عبدالسميع عبدالصادق 40312 312

هدى محمود محمد محمود 40309 309

هميس السيد محمد حبيب 40310 310

هدير فكري عبدالعزيز محمد السيد 40307 307

هدير محمد حزقيل حزقيل 40308 308

هدير عادل السيد احمد محمد 40305 305

(الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني هدير عبده احمد محسن عبدالخالق 40306 306

هدير السيد محمد ابراهيم 40303 303

هدير جمال احمد محمود 40304 304

هبه السيد سعيد علي السيد بكري 40302 302
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(الرابعة)1النحو والصرف  ايمان رمضان السيد السيد خليل 40360 29

(الرابعة)1النحو والصرف  ايناس محمد على محمد دغيدى 40361 30

ايمان جمال احمد عطيه سليمان 40358 27

الشعر العربي الحديث في القرن  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

النحو  - (الثانية)الشعر المغربي واالندلسي - (الرابعة)1التاسع عشر 
ايمان حمدى محمد يسن على محمد 40359 28

النحو  - (الرابعة)االدب المقارن - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1والصرف 
اميره محمود محمد عتمان عسكريه 40356 25

البالغة  - (الرابعة)االدب المقارن - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الثانية)(المعاني  )العربية 
ايمان الشحات المتولى محمد عوض هللا 40357 26

النحو  - (الرابعة)اللغة الشرقية - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1والصرف 
أمنية راضي عبدالعزيز سليمان إبراهيم 40354 23

(الرابعة)1النحو والصرف  امنيه ماهر امين محمد حنضل 40355 24

(الرابعة)1النحو والصرف  امانى على معاطى على العوضى 40352 21

فنون النثر العربى فى العصر  - (الرابعة)1النحو والصرف 

(الرابعة)الحديث
أماني مرسي مرسي أحمد 40353 22

الشيماء زكريا عوض محمد عبدالفتاح 40350 19

(الثالثة)نظرية االدب - (الرابعة)1النحو والصرف  امانى احمد السيد ابراهيم 40351 20

فنون النثر العربى فى العصر  - (الرابعة)1النحو والصرف 

(الرابعة)الحديث
االء عبدالعاطى عبدالقادر موافى 40348 17

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)االدب المقارن السيد محمد احمد عبدالحميد 40349 18

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي  أسماء معالي عبدالجليل علي شطا 40346 15

نظرية  - (الرابعة)1النحو والصرف  - (الثالثة)(1)النحو و الصرف 

(الثالثة)االدب
االء الشوادفى محمد على 40347 16

(الرابعة)1النحو والصرف  أسماء محمد حامد محمد 40344 13

فنون النثر العربى فى العصر  - (الرابعة)1النحو والصرف 

(الرابعة)الحديث
اسماء محمد عبدالرحمن المصلحى حجاب 40345 14

 - (الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الثالثة)نظرية االدب
اسماء علي مصطفى اسماعيل 40342 11

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي  اسماء فهمى عبدالسالم عبدالحميد احمد 40343 12

اسماء شحاته السيد محمد 40340 9

(الثانية)فقه اللغة العربية اسماء عبدهللا حامد عبدهللا عامر الخولى 40341 10

(الثانية)الشعر المغربي واالندلسي اسماء السيد مصطفى ابراهيم 40338 7

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي  أسماء جمال جودة عليوة درويش 40339 8

االدب  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

النحو  - (الثالثة)(1)النحو و الصرف  - (الرابعة)1الشعبي العربي 
أروى ابراهيم محمد على 40336 5

فنون  - (الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)النثر العربى فى العصر الحديث
اسماء السيد محمدين ابراهيم 40337 6

احمد سالم عبدربه  حسن 40334 3

الشعر العربي الحديث في القرن  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1التاسع عشر 
احمد عزت عبدالرحمن محمد شاهين 40335 4

ابراهيم  ناجح  ابراهيم  محمد 40332 1

فقه  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الرابعة)فنون النثر العربى فى العصر الحديث - (الثانية)اللغة العربية
احالم منصور عبدالرحمن متولى 40333 2

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
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(الرابعة)1النحو والصرف  محمد السيد محمد السيد علي عمر 40380 49

(الرابعة)1النحو والصرف  سارة السيد عبده عبدالقادرمحمد 40378 47

(الرابعة)النقد العربي  االدبي الحديث فاطمة  عبدالعاطى محمد االعصر 40379 48

(الرابعة)فنون النثر العربى فى العصر الحديث - (الرابعة)اللغة الشرقية رويدا عصام محمد كامل ايوب 40376 45

زهراء خالد حلمى حافظ ابو عيد 40377 46

النحو  - (الرابعة)اللغة الشرقية - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)النقد العربي  االدبي الحديث - (الرابعة)1والصرف 
رامى محمد مصطفى احمد 40374 43

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)اللغة الشرقية رنيا عبده عدالن عبدالرحيم 40375 44

فنون النثر العربى فى العصر  - (الرابعة)1النحو والصرف 

(الرابعة)الحديث
دنيا محمد عزب محمد العسكرى 40372 41

(الرابعة)1النحو والصرف  دينا حسيني محمد السيد عمر 40373 42

(الرابعة)فنون النثر العربى فى العصر الحديث حنان فرح عطيه عبدهللا 40370 39

(الرابعة)اللغة الشرقية - (الرابعة)االدب المقارن دعاء عبدالوهاب محمد حسن 40371 40

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)اللغة الشرقية جمال عبدالحكيم عثمان احمد السيد 40368 37

النحو  - (الرابعة)اللغة الشرقية - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1والصرف 
جيهان محمد احمد عبدالواحد فتح الباب 40369 38

(الرابعة)1النحو والصرف  بسمه  محمود  السيد  عبدالرحمن يوسف 40366 35

النحو  - (الرابعة)االدب المقارن - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي 

(الرابعة)1والصرف 
ثريا احمد محمد حسن محمد 40367 36

النقد العربي   - (الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)اللغة الشرقية

(الرابعة)فنون النثر العربى فى العصر الحديث - (الرابعة)االدبي الحديث
ايه محمد احمد عبدالرحمن 40364 33

اللغة  - (الثالثة)ادب مصر االسالمية في العصرين المملوكي والعثماني

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)الشرقية
بسمة محمد علي محمد 40365 34

(الرابعة)1النحو والصرف  - (الرابعة)1االدب الشعبي العربي  ايه السيد عبدهللا على محمد 40362 31

(الرابعة)1النحو والصرف  ايه صالح محمد محمد سعد 40363 32
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