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 كشف تخلفات 

 الفرقة : الثـــــانية أدبــــي عــــــام

 الشعبــــة : اللغــــــة العربيــــــة

 المـــــادة : حقـــــوق اإلنســـــان ) الفصل الدراسي األول (

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

ابو زيد مصطفي مصطفى عبد الرحمن  89 

 4 ابراهيم عادل سعد محمد مطاوع
 

) الفصل الدراسي األول ( -1-النحو والصرف المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 3 إبراهيم أحمد إبراهيم محمود

 7 أحمد عبد اهلل محمد السيد

يأحمد يس إبراهيم سود  01 

إبراهيمجهاد حماصة حسن   43 

يوسف محمود سلمى رياض رفعت  90 

 88 عبد الوهاب السيد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف

 011 عبير عبد الفضيل عبد المقصود حميدة

 011 علياء عبد الدايم محمد محمد حامد

 011 مؤمن أحمد بسيوني محمد احمد مراد

 031 ندى حامد عبد الحليم نور الدين عبد الحليم
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) الفصل الدراسي األول ( مدخل إلى علم البالغةالمـــــادة :     

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 9 أحمد مجدي عبد الخالق محمد القليوبي

 19 روان إبراهيم فوزي إبراهيم قميح

 011 فاطمة على حسين علي عيسى

 018 هدير محمد فوزي عبد الاله محمد

 019 محمود محمد حسن جاد رزق

 071 كريم أحمد محمد إسماعيل
 

ول () الفصل الدراسي األ تجويد وتفسير –النصوص القرآنية المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 31 إيمان عبدالعزيز أحمد المصيلحي

 9 أحمد مجدي عبد الخالق محمد القليوبي

 71 روان صالح أحمد محمد حسين
 

) الفصل الدراسي األول (المكتبة العربية لمـــــادة : ا  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 1 إبراهيم نصر عبد القادر إسماعيل

 18 أمنية وائل حجازي سليمان النجار

 13 رضوى محمد عبده محمد رضوان

 19 روان إبراهيم فوزي إبراهيم قميح 

 71 روان صالح أحمد محمد حسين
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اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الوهاب السيد عبد  88 

يننفاطمة محمد إسماعيل حس  017 

 011 منه اهلل عالء حسن مرسي حسن الجمل

عطية السحليندى رجائي أحمد  037 

 071 كريم أحمد محمد إسماعيل
 

الفصل الدراسي األول ( ) – 1 –مدخل إلى األدب العربي لمـــــادة : ا  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 4 إبراهيم عادل سعد محمد مطاوع

 1 إبراهيم نصر عبد القادر إسماعيل

 7 أحمد عبد اهلل محمد السيد

 18 أمنية وائل حجازي سليمان النجار

 48 حبيبة محمد مرسي خميس

 18 دينا مصطفى عمرعبد العزيز

 13 رضوى محمد عبده محمد رضوان

 18 روان أسامة محمد عبد الحميد محمد

نبيل محمد عبد اهلل محمدروان   71 

 90 سلمى رياض رفعت يوسف محمود

ء عبدالدايم محمد محمد حامدعليا  011 

 014 فاطمة أشرف على محمد الهوه

يننفاطمة محمد إسماعيل حس  017 

 001 محمود رمضان عبد الفتاح منصور

 007 مريم مصباح أحمد محمد على عبده

 011 منه اهلل عالء حسن مرسي حسن الجمل

أحمد مراد دمؤمن أحمد بسيوني محم  011 

 031 نادية إبراهيم رضا أبو عرب
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 031 ندى حامدعبد الحليم نورالدين عبد الحليم

 037 ندى رجائي أحمد عطية السحلي 

 043 نورا عيد رحيم مسعود يونس

 019 وفاء حسني شحات جمعه نويجي
 

الفصل الدراسي األول ( إختياري ) ثقافيمقررلمـــــادة : ا  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 11 رحاب محمد عبد الفتاح عبد الحفيظ

 3 إبراهيم أحمد إبراهيم محمود

 41 بسام جاد الكريم السيد محمد إبراهيم
 

الفصل الدراسي األول ( المعلم ومهنة التعليم )لمـــــادة : ا  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

ماء محمود محمد عبد الستار عبد الهاديأس  01 
 

الفصل الدراسي األول ( مقدمة في اللغة اإلنجليزية  )لمـــــادة : ا  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 11 دعاء جمعة محمد أحمد عبد الرحيم

حولت من الكليةمنار أحمد السيد حسن محمود  009 

 049 نورهان محمد جمال محمد الحنيزي

 31 إيمان عبد العزيزأحمد المصيلحي

 4 إبراهيم عادل سعد محمد مطاوع

يأحمد يس إبراهيم سود  01 
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 01 أسماء محمود محمد عبد الستار عبد الهادي

 41 بسام جاد الكريم السيد محمد إبراهيم

 43 جهاد حماصة حسن إبراهيم

 48 حبيبة محمد مرسي خميس

 18 دينا مصطفى عمرعبد العزيز

 18 روان أسامه محمد عبد الحميد محمد 

 71 روان نبيل محمد عبد اهلل محمد

 011 عبير عبد الفضيل عبد المقصود حميده

 014 فاطمة أشرف علي محمد الهوه

 011 فاطمة علي حسين علي عيسى

 001 محمود رمضان عبد الفتاح منصور 

 007 مريم مصباح احمد محمد علي عبده

 031 نادية ابراهيم رضا ابو عرب 

 043 نورا عيد رحيم مسعود يونس

 019 وفاء حسني شحات جمعة نويجي 

 011 اميرة سالم بدري سالم 

 018 هدير محمد فوزي عبد اهلل محمد
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 كشف تخلفات

 الفرقة : الثـــــانية أدبــــي عــــــام

اللغة اإلنجليزيةالشعبــــة :   

الفصل الدراسي األول ( ) – 1 –صوتيات المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

ونسيجنا عادل شحاتة خليل   00 

عثمانروان فرج صالحين محمد   01 

 40 منار عجاجه محمد بسيوني

 48 نور عبد الرحمن السيد عبد الرحمن أحمد
 

الفصل الدراسي األول ( ) – 1 –إستمـــاع المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 00 جنا عادل شحاتة خليل يونس

 01 روان فرج صالحين محمد عثمان

 07 رودين مهنى شحاتة عبد الحفيظ شعبان

 10 سهيله أحمد محمد عبد العزيز

 40 منار عجاجة محمد بسيوني

 41 ندى طارق صالح محمد النجيلي

محمد رجبندى محمد يوسف   41 

 48 نور عبد الرحمن السيد عبد الرحمن أحمد
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الفصل الدراسي األول ( ) – 1 –كـتـــابة المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 11 طارق محمد خميس محمود دياب

 37 مريم وليد عبد الموله عبد الفتاح

 00 جنا عادل شحاتة خليل يونس

محمد عثمانروان فرج صالحين   01 

 07 رودين مهنى شحاتة عبد الحفيظ شعبان

 10 سهيله أحمد محمد عبد العزيز

 14 عزة جمال محمود مصطفى

 40 منار عجاجه محمد بسيوني

 41 ندى محمد يوسف محمد رجب

 47 ندى أحمد أنور عيسى محمد كريم

 49 ندى محمد عبد الحليم محمد محمد

الرحمن أحمدنور عبدالرحمن السيد عبد   48 
 

الفصل الدراسي األول ( تاريخ اللغة االنجليزية )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 10 نيروز هشام سعد أحمد رسالن

 33 محمد يوسف يوسف السيد يوسف

 11 يوستينا معين لبيب حنا سمعان
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الفصل الدراسي األول ( مقدمة إلى األدب  )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 14 عزة جمال محمود مصطفى

 41 ندى طارق صالح محمد النجيلي

 49 ندى محمد عبد الحليم محمد محمد

 11 يوستينا معين لبيب حنا سمعان
 

الفصل الدراسي األول ( مقرر ثقافي إختياري  ): المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 9 أميرة محمود محمد سليمان الرفاعي

 37 مريم وليدعبد الموله عبد الفتاح

 47 ندى أحمد أنور عيسى محمد كريم
 

الفصل الدراسي األول ( اللغة العربية  )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 11 طارق محمد خميس محمود دياب
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 كشف تخلفات

: الثـــــانية أدبــــي عــــــام الفرقة  

اللغة الفرنسيةالشعبــــة :   

الفصل الدراسي األول ( مدخل الى األدب الفرنسي )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 0 كريستينا نبيل حلمي كيرلس فرج
 

الفصل الدراسي األول ( صوتيات )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 0 كريستينا نبيل حلمي كيرلس فرج
 

الفصل الدراسي األول ( قواعد )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 0 كريستينا نبيل حلمي كيرلس فرج
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 كشف تخلفات

 الفرقة : الثـــــانية أدبــــي عــــــام

التـــــاريخالشعبــــة :   

الفصل الدراسي األول ( ) حقوق اإلنسانالمـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

السيد علي ناجي علي ناجي  001 

 81 محمود صالح جابر عبد المبدي محمود

 034 هاجر محمود يوسف تهامي

 83 محمود محمد فتحي إسماعيل

هيمامصطفى إبراهيم إسماعيل فيصل إبر  049 
 

الفصل الدراسي األول ( التاريخ المصري القديم )معالم  : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 1 أحمد محمد عبد الرازق محمد

أحمد محمود أحمد محمد سليمان   1 

 01 أشرف مصطفى محمد إبراهيم سالم

 31 حبيبة محمد مصطفى عبد العاطي

 19 سلوى محمد عبد النبي أحمد

اهلل محمدشيماء أسامة حسن عبد   13 

 14 شيماء رأفت عبد المنعم أحمد إبراهيم

 93 محمد ثروت صابر على ربيعي
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 80 محمد هاني إبراهيم الدسوقي

 81 محمود صالح جابر عبد المبدي محمود

 010 مصطفى حسني عبد الفضيل محمد عطا

 019 منة اهلل عبد المنعم جمعة معروف

 013 ندى إبراهيم أحمد خليل إبراهيم 

يوسف تهامي هاجر محمود  034 

 031 هدى محمد السيد أحمد خير

 037 هناء عبد الحميد رزق عبد الحميد مصطفى

 31 جوليانا جمال حلمي خلة

 1 أحمد أكرم عبد العال عبد الموجود نصر

 4 أحمد محمد حسن محمد علي

 01 إسراءعبد المنعم محمد رمضان محروس

 07 أمل محمد محمود محمد خطاب

 09 أمنية سعيد رجب محمد حسن

 08 أمنية محمد رمضان محمد عبد الواحد

 19 جهاد أحمد مبروك محمد الشباسي

 11 روان محمد جابر عبده سليمان

 11 شروق خميس جابر خميس

المولىعبد الرحمن الشافعي جالس محمود عبد   17 

 91 محمد حسن محمد حسن نوفل

 83 محمود محمد فتحي إسماعيل

اهلل عيد فهمي قاسم عبد الهادي منه  011 

 003 ميار بخيت فكري عباس بخيت

 001 ميار يحيى خليل إبراهيم

 009 نانسي محمود مختار إبراهيم بريك

 043 يوسف أحمد السيد محمد حسين
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الفصل الدراسي األول ( الدولة العربية اإلسالمية ) : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 1 أحمد محمد عبد الرازق محمد

 19 سلوى محمد عبد النبي أحمد

 037 هناء عبد الحميد رزق عبد الحميد مصطفى

 31 جوليانا جمال حلمي خلة

 1 أحمد أكرم عبد العال عبد الموجود نصر

 4 أحمد محمد حسن محمد علي

 07 أمل محمد محمود محمد خطاب

 19 جهاد أحمد مبروك محمد الشباسي

 11 شروق خميس جابر خميس

 83 محمود محمد فتحي إسماعيل

 003 ميار بخيت فكري عباس بخيت

 001 ميار يحيى خليل إبراهيم

 043 يوسف أحمد السيد محمد حسين

 041 أحمد هاني أحمد ماهر شمروخ
    

( الفصل الدراسي األول معالم التاريخ اليوناني الروماني ) : المـــــادة   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 44 دينا عبد اهلل محمد عبد اهلل

 011 ندى عصام محجوب راغب

 01 إسراءعبد المنعم محمد رمضان محروس

عبد الواحد محمد أمنية محمد رمضان  08 

 11 روان محمد جابر عبده سليمان



  

13 
 

 91 محمد حسن محمد حسن نوفل

 011 منه اهلل عيد فهمي قاسم عبد الهادي

بخيت فكري عباس بخيتميار   003 

 001 ميار يحيى خليل إبراهيم

 009 نانسي محمود مختار إبراهيم بريك

 043 يوسف أحمد السيد محمد حسين
  

الفصل الدراسي األول ( جغرافيـــا طبيعية ) : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 4 أحمد محمد حسن محمد علي

خطابأمل محمد محمود محمد   07 

 09 أمنية سعيد رجب محمد حسن

جبرحمة عصام سعيد ر  49 
 

الفصل الدراسي األول ( ) مدخل إلى علم اإلجتماع : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

محمد عبد الرحيمداليا جمال أحمد   41 

 11 شروق خميس جابر خميس
 

الفصل الدراسي األول ( التربية القومية ) : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 1 أحمد أكرم عبد العال عبد الموجود نصر
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الفصل الدراسي األول ( مقرر ثقافي إختياري ) : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 19 جهاد أحمد مبروك محمد الشباسي

 41 داليا جمال أحمد محمد عبد الرحيم

جبرحمة عصام سعيد ر  49 

 17 عبد الرحمن الشافعي جالس محمود عبد المولى
 

 

الفصل الدراسي األول ( ) المعلم ومهنة التعليم : المـــــادة  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 83 محمود محمد فتحي إسماعيل
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 كشف تخلفات

 الفرقة : الثـــــانية أدبــــي عــــــام

الجغرافيــــــاالشعبــــة :   

الفصل الدراسي األول ( حقوق اإلنسان )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 11 ريهام عادل محمد عبد الرحمن السمان
 

الفصل الدراسي األول ( ) الجغرافيا الطبيعيةالمـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

إسماعيل عبير عز أحمد عمر  34 

 43 محمد خميس عبد الفضيل خميس

فافيآسر أشرف أنور على الك  3 

 19 سلمى محمد حسن محمد عبد المغيث

 11 شمس إبراهيم محروس علي علي المليجي

حميد عبد العزيز موسىعبير عادل عبد ال  33 

 41 محمد نبيل محمد مصطفى الزكي

 48 مريم نادي شحاتة رياض ميخائيل
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الفصل الدراسي األول ( مبادئ الخرائط )المـــــادة :  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 10 ريهام حمدي محمد محمد إبراهيم

 11 شمس إبراهيم محروس علي علي المليجي

 33 عبير عادل عبد الحميد عبد العزيز موسى

 49 مريم عثمان سعد عثمان قطب

 48 مريم نادي شحاتة رياض ميخائيل
 

الفصل الدراسي األول ( تاريخ إسالمي )المـــــادة :  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

هدينا رجب أحمد رزق حسون  03 

 34 عبير عز أحمد عمر إسماعيل

 0 أحمد أسامة أحمد سعيد الناظلي

 10 ريهام حمدي محمد محمد إبراهيم

 19 سلمى محمد حسن محمد عبد المغيث

محروس علي علي المليجيشمس إبراهيم   11 

أحمد محمد السيدعبد الرحمن أحمد عبد   31 

 33 عبير عادل عبد الحميد عبد العزيز موسى

 44 محمد ناصر محمد عبد الرحمن

 41 محمد نبيل محمد مصطفى الزكي

 49 مريم عثمان سعد عثمان قطب

 48 مريم نادي شحاتة رياض ميخائيل

صالحندى محمد عبد الجابر محمد   19 

 17 يوسف هشام السيد على سليمان
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الفصل الدراسي األول ( معالم التاريخ المصري القديم )المـــــادة :  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 0 أحمد أسامة أحمد سعيد الناظلي

فافيآسر أشرف أنور على الك  3 

 11 شمس إبراهيم محروس علي علي المليجي

الحميد عبد العزيز موسىعبير عادل عبد   33 

 41 محمد نبيل محمد مصطفى الزكي

 49 مريم عثمان سعد عثمان قطب

 48 مريم نادي شحاتة رياض ميخائيل

 17 يوسف هشام السيد على سليمان
 

 

 

الفصل الدراسي األول ( مقرر ثقافي إختياري )المـــــادة :  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

عبد المولى عبد الحافظ طه عبد الرحمن  31 

 10 ريهام حمدي محمد محمد إبراهيم

 19 سلمى محمد حسن محمد عبد المغيث

 31 عبد الرحمن أحمد عبد السيد أحمد محمد

 19 ندى محمد عبد الجابر محمد صالح
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الفصل الدراسي األول ( ) – 1 –مادة إختياري قسم  المـــــادة :  

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 0 أحمد أسامة أحمد سعيد الناظلي

فافيكلآسر أشرف أنور على ا  3 

 44 محمد ناصر محمد عبد الرحمن

 17 يوسف هشام السيد على سليمان
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 كشف تخلفات

 الفرقة : الثـــــانية أدبــــي عــــــام

علم النفسالشعبــــة :   

الفصل الدراسي األول ( حقوق اإلنسان )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 039 يارا عاطف محمد السيد

 033 هدير مرزوق حسن عبد الحافظ علي

 011 مروان عصام أحمد محمد
 

الفصل الدراسي األول ( مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

حسن الديكحسام جمال أحمد   31 

 17 سحر محمد محمد محمد الصوت

 011 نهال إيهاب حسن حسين

 37 خالد هشام حسانين عبد القادر حسانين

 010 محمود سماحة جابر علي

 87 مارلين عادل وليم غبريال

 041 عبد الرحمن إبراهيم السيد محمد نوفل
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الفصل الدراسي األول ( مدخل إلى علم اإلجتماع )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 08 إيمان السيد محمد السيد

 011 مروان عصام أحمد محمد
 

الفصل الدراسي األول ( مقرر ثقافي إختياري )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 011 ندى علي علي علي قنديل

فراجأية عبد الحميد عبد الحميد محمد   11 

 87 مارلين عادل وليم غبريال

 011 مروان عصام أحمد محمد
 

الفصل الدراسي األول ( المعلم ومهنة التعليم )المـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 010 محمود سماحة جابر علي

 11 أية عبد الحميد عبد الحميد محمد فراج

 041 عبد الرحمن إبراهيم السيد محمد نوفل
 

الفصل الدراسي األول ( ) اللغة العربيةالمـــــادة :   

 رقم الجلوس إســـــم الطــــالب

 37 خالد هشام حسانين عبد القادر حسانين
 


