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 جامعة مدينة السادات  
 كلية السياحة والفنادق 

    ادارة شئون التعليم والطالب  

 

 

 طالب الفرصة الثانية  
 الطالب الراسبين والذين لم يسلموا ابحاثهم 

 الفصل الدراسي الثاني/ العام الجامعى 2019/ 2020  
 

 قسم الدراسات السياحيه: شعبة العربي:وال:  ا

 قدموا ابحاث في الفرصه األولي ورسبوا فيها    مستجدين طالب .1

 أسماء الطالب الراسبين في الفرصه األولي  سم المقررا

 غادة عبدالمنعم عبدالعليم عبدالسميع  .1 معلومات سياحية وفندقية نظم 

 اية اسامة محمد عمر اسماعيل .1 تنمية اقتصادية واجتماعية 
 محمد حسن عبدة عنانى  .2

 اية شعبان عبدالعليم محمد نصار .1 ب(2متخصصة ومصطلحات )لغة أجنبية  
 خالد رمضان عبدالفتاح امام .2

 

   من الفرقه األولي  مقررات التخلفات لديهم طالب  -1

 غه أجنبيه ثانيه ل 1-1

 الراسبين في الفرصه األولي أسماء الطالب  اسم المقرر

 راسب()  عمرو محمد فرج علي بردلة-1 تخلفات أولي –لغه أجنبيه ثانيه 

 

 حقوق االنسان 1-2

 اسم الطالب  اسم المقرر

 غائب(  )   محمد حامد راشد منصور -1 حقوق االنسان 

 

 الثانية الفرقة:كنترول 
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 العربي:ثانيا: قسم الدراسات الفندقية: شعبة  

 طالب قدموا ابحاث في الفرصه األولي ورسبوا فيها ولهم فرصه ثانيه  .1

 أسماء الطالب الراسبين في الفرصه األولي  سم المقررا

 احمد عالء فرحات فريد -1 .2 نظم معلومات سياحية وفندقية

 مصطفى جمال عبدالرازق حسن كمال الدين-2 .3

 والء جمال عبدالظاهر محمود -3 .4

 ابانوب دانيال جندى تاوضروس  -1 ( ب2لغه أجنبية ثانيه)
 عمر محمد محروس يوسف  -2

5.  

 

 : الطالب الغائبين في الفرصه األولي ولهم فرصه ثانيه .2

 لم يقدموا ابحاث ولهم فرصه ثانيه  -الطالب الغائبين سم المقرر ا

 

 

 

 السياحةتطبيقات الحاسب اآللي في 

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 احمد ناصر راغب شديد البدوى  .3

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .4

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .5

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .6

 ندى عالء الدين بكر موسى  .7

 وفاء ياسر عبدالجواد محمد طعيمة  .8

 عبدالغنى نورهان زكريا عبدهللا  .9

 

 

 

 نظم معلومات سياحية وفندقية

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .3

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .4

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .5

 ندى عالء الدين بكر موسى  .6

 وفاء ياسر عبدالجواد محمد طعيمة  .7

 عبدالغنى نورهان زكريا عبدهللا  .8
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 (2أساسيات الغذاء والتغذية )

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 احمد ناصر راغب شديد البدوى  .3

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .4

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .5

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .6

 ندى عالء الدين بكر موسى  .7

 طعيمة وفاء ياسر عبدالجواد محمد  .8

 نورهان زكريا عبدهللا عبدالغنى  .9

 

 

 

 صحة بيئية وتلوث غذائي

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 احمد ناصر راغب شديد البدوى  .3

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .4

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .5

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .6

 ندى عالء الدين بكر موسى  .7

 ياسر عبدالجواد محمد طعيمة وفاء  .8

 نورهان زكريا عبدهللا عبدالغنى  .9

 

 

 ادارة فنادق 

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .3

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .4

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .5

 ندى عالء الدين بكر موسى  .6

 طعيمة وفاء ياسر عبدالجواد محمد  .7

 نورهان زكريا عبدهللا عبدالغنى  .8

 

 

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمود عبدالعظيم ابراهيم الليثى  .2

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .3

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .4
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لغة أجنبية متخصصة ومصطلحات 

 ب(2)

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .5

 ندى عالء الدين بكر موسى  .6

 طعيمة وفاء ياسر عبدالجواد محمد  .7

 نورهان زكريا عبدهللا عبدالغنى  .8

 

 

 ب( 2لغة أجنبية ثانية )

 محمود عبده محمود الكريدى  .1

 محمد سالمة حسنين السيد نصار .2

 عبدهللا زهران عبدالعزيز  .3

 محمود ابراهيم على عامر  .4

 محمد عبدالرحيم محمد جاد  .5

 ندى عالء الدين بكر موسى  .6

 وفاء ياسر عبدالجواد محمد طعيمة  .7

 اطر خلود خالد سعيد خ  .8

 نورهان زكريا عبدهللا عبدالغنى  .9

 طالب الفرصه الثانيه في مقررات التخلفات من الفرقه األولي: 

 الطالب الغائبين في الفرصه األولي ولهم فرصه ثانيه 

 لم يقدموا ابحاث ولهم فرصه ثانيه  -الطالب الغائبين اسم المقرر 

 

 

 أقاليم سياحية 

 احمد مصطفى احمد هالل .1

 ابراهيم عبدالصمداحمد ممدوح   .2

 صفاء إبراهيم عمر هريدى  .3

 محمود عبده محمود الكريدى  .4

 منار على حسن احمد  .5

 وفاء ياسر عبدالجواد محمد طعيمة  .6

 احمد ممدوح ابراهيم عبدالصمد .1 تاريخ مصر القديم 

 صفاء إبراهيم عمر هريدى  .2

 والء جمال عبدالظاهر محمود  .1 حقوق انسان
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 ثالثا: قسم اإلرشاد السياحي: شعبة العربي: 

 طالب قدموا ابحاث في الفرصه األولي ورسبوا فيها ولهم فرصه ثانيه 

 أسماء الطالب الراسبين في الفرصه األولي  اسم المقرر 

 

 ب( 2لغة أجنبية متخصصة ومصطلحات )

 باسم هالل عاطف عبدالعظيم  -1

 عبدالرحمن مصباح عبدالعظيم عبدالنبى  -2

 علياء احمد على يوسف خضير   -3

 نانسى عالء محمد مصطفى  -4

 هاجر مصطفى عبدالقادر بيومى  -5

 : الطالب الغائبين في الفرصه األولي ولهم فرصه ثانيه

 لم يقدموا ابحاث ولهم فرصه ثانيه  -الطالب الغائبين اسم المقرر 

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1 ( 2آثار مصر الفرعونية )

 عبدالحميد ابو سعدةعبدالحميد بسيونى  .2

 محمد سامى السيد جاد المولى .3

 امل احمد محمود سويفى  .4

 محمد عزام محمود محمد  .5

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1 ( 2لغة مصرية قديمة )

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة .2

 والء عبدالناصر فارس ابراهيم  .3

 محمد سامى السيد جاد المولى .4

 محمد عزام محمود محمد  .5

 احمد محمود سويفى امل  .6

آثار مصر البطلمية  

 )اليونانية( 

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  .2

 والء عبدالناصر فارس ابراهيم  .3

 محمد سامى السيد جاد المولى .4
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 محمد عزام محمود محمد  .5

 امل احمد محمود سويفى  .6

آثار مصر اإلسالمية )حتي  

 ( 1األيوبي()نهاية العصر 
 هشام عادل محمد احمد محمد  .1

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  .2

 محمد سامى السيد جاد المولى .3

 محمد عزام محمود محمد  .4

 امل احمد محمود سويفى  .5

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1 تطبيقات الحاسب اآللى

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  .2

 ابراهيم والء عبدالناصر فارس  .3

 محمد سامى السيد جاد المولى .4

 محمد عزام محمود محمد  .5

 امل احمد محمود سويفى  .6

لغة أجنبية متخصصة  

 ب( 2ومصطلحات )

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  .2

 والء عبدالناصر فارس ابراهيم  .3

 محمد سامى السيد جاد المولى .4

 محمد عزام محمود محمد  .5

 احمد محمود سويفى امل  .6

 هشام عادل محمد احمد محمد  .1 ب( 2لغة أجنبية ثانية )

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  .2

 والء عبدالناصر فارس ابراهيم  .3

 محمد سامى السيد جاد المولى .4

 منة هللا جمال الدين جمعة  .5

 محمد عزام محمود محمد  .6

 امل احمد محمود سويفى  .7
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 السيد جاد المولىمحمد سامى  .1 ارشاد سياحي عملي 

 مشيره رشدي حسن دغيدي )غياب بعذر(  .2

 امل احمد محمود سويفى  .3

 

 في مقررات التخلفات من الفرقه األولي:  الغائبين طالب الفرصه الثانيه 

 لم يقدموا ابحاث ولهم فرصه ثانيه  -الطالب الغائبين اسم المقرر 

 

 مبادئ الصحة العامة 

 سعدة عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو  .1

 والء عبدالناصر فارس ابراهيم  .2

 عبدالحميد بسيونى عبدالحميد ابو سعدة  -1 أقاليم سياحيه 

 محمد عزام محمود محمد  -2

 هشام عادل محمد احمد محمد  -1 تاريخ مصر القديم 
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 شعبة اللغة االنجليزيه 

 شعبة اللغة االنجليزيه:  -أوال: قسم الدراسات السياحيه  

 ثانيه. ال يوجد طالب فرصه 

 

 شعبة اللغة االنجليزيه:  -ثانيا: قسم االرشاد السياحي 

 طالب راسبين في مقرر االرشاد السياحي العملي. 

 اسم الطالب  اسم المقرر 

 Tourist Guidance (Practical) 1-  احمد محمد عبد القادر خليفة 
 

 شعبة اللغة االنجليزيه:  -ثالثا : قسم الدراسات الفندقية  

 ابحاث في الفرصه األولي ورسبوا فيها ولهم فرصه ثانيه طالب قدموا 

 اسم الطالب  اسم المقرر 

First Foreign Language 1-  محمد أحمد عامر 
 

 الطالب الغائبين في الفرصه األولي ولهم فرصه ثانيه 

 اسم الطالب  اسم المقرر

The Computer and its Applications  ابوعبدهللاخالد أسامه ابوالمعاطي 

Information Systems of Tourism and Hotels خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا 

Basics of Food and Nutrition (2 خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا 

Environmental Health and Food 

Contamination 

 خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا

Hotel Management خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا 

First Foreign Language 

 

 خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا

Second Foreign Language خالد أسامه ابوالمعاطي ابوعبدهللا 
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