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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  

 

 بة العامة الشع

 المقررات  اسم الطالب 

 جميع المواد أحمد حمدي عبد العظيم 

 جميع المواد أحمد خالد عبد الفتاح 

 جميع المواد أحمد رأفت حامد

 جميع المواد أحمد عبد المحسن إبراهيم

 جميع المواد أحمد محمد سعيد  

 جميع المواد اللطيفأسامه عصام عبد 

 جميع المواد أمال مصطفي عبد العظيم

 جميع المواد إيمان صالح فضل 

 جميع المواد أيمن محمد محمد منصور

 جميع المواد بسام ياسر عبد العزيز 

 جميع المواد جون ألبرت نصحي

 جميع المواد حازم باهي فوزي 

 جميع المواد حازم محمد محمد يونس 

 جميع المواد عبد الغنيرحمة رمضان 

 جميع المواد رضا رضوان أحمد

 لغة أجنبية ثانية  ريم حسن محمد النوبي 

 جميع المواد صالح رضا مسعود 

 جميع المواد طاهر أحمد توفيق 

 جميع المواد عبد الحميد أشرف عبد الغفار

  األولىالفرقة:كنترول 
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 جميع المواد عبد هللا كمال أبو اليزيد 

 جميع المواد المنعم عبد المنعم صبري عبد 

 جميع المواد علي بركات جاد 

 صحة عامة  - عمر محمد عبد الفتاح 

 قانون  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 جميع المواد غادة أحمد عبد الجواد

 جميع المواد فاتن محمد عبد الفتاح 

 جميع المواد فريدة خميس حسن

 جميع المواد ماري حليم جويد 

 الموادجميع  محمد أحمد فرج

 لغة أجنبية ثانية  محمد أحمد نوار 

 جميع المواد محمد أيمن محمد علي  

 تاريخ مصر القديم  محمد حسين محمد محمد

 جميع المواد محمد خالد عبد المعطي 

 جميع المواد محمد صالح علي عبد الحكم

 جميع المواد محمود شريف عوض 

 جميع المواد محمود طارق محمد سليمان 

 لغة أجنبية ثانية  مصطفي ماهر أحمد

 جميع المواد منة هللا جمال جميل شحاته 

 جميع المواد منير محمد محمد السيد 

 لغة أجنبية ثانية  مينا وائل وليم 

 جميع المواد ندي نبيل محمد

 لغة أجنبية ثانية  نور الدين نبيل عبد الفتاح

 جميع المواد نور الدين يسري السيد

 جميع المواد هايدي مرسي محمد  

 جميع المواد هيثم خميس محمد 

 جميع المواد إبراهيم حمدي عبد الصمد

 صحة عامة  أحمد جمال ذكي 

 صحة عامة  - أحمد شوقي شعبان 

 أقاليم سياحية  -

 قانون  -
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 تاريخ مصر القديم -

 تاريخ الفن  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 عامة صحة  - أحمد عبد الحميد عبد الرحمن

 أقاليم سياحية  -

 قانون  -

 تاريخ مصر القديم -

 تاريخ الفن  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 جميع المواد أية أيمن إبراهيم 

 جميع المواد جمال  بسنت السيد

 قانون  - حمدي السيد حمدي

 تاريخ مصر القديم -

 جميع المواد خلود فتحي إسماعيل 

 جميع المواد سارة رأفت محمد

 صحة عامة  - إبراهيم عادل عويس 

 أقاليم سياحية  -

 قانون  -

 تاريخ مصر القديم -

 لغة أجنبية ثانية  -

 جميع المواد كيرلس عطاهللا يوسف 

 جميع المواد مايكل مالك سدرة 

 أقاليم سياحية  محمد إبراهيم عبد الواحد

 جميع المواد محمد علي محمد محمد درة 

 الموادجميع  محمد محمد إبراهيم الفقي

 صحة عامة  - محمد وائل منيب 

 أقاليم سياحية  -

 قانون  -

 تاريخ مصر القديم -

 تاريخ الفن  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 جميع المواد نادر أشرف بهنسي 

 صحة عامة  - نادية عبد الحكيم سعد 
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 أقاليم سياحية  -

 تاريخ مصر القديم -

 جميع المواد هدير رضوان فتحي

 جميع المواد المقصود وفاء ماجد عبد 

 صحة عامة  - يوسف مصطفي فؤاد 

 أقاليم سياحية  -

 تاريخ مصر القديم -

 تاريخ الفن  -

 لغة أجنبية متخصصة  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 حقوق إنسان  -
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 شعبة اللغة  –الفرقة األولي 

 المقررات  اسم الطالب 

 لغة أجنبية أولي  محمود أحمد عاشور 

 جميع المواد ندي أسامه سيد 

 جميع المواد يوسف مجدي محمد 

 جميع المواد أحمد منتصر محمد 

 صحة عامة  - محمد جمال سالمة 

 جغرافية -

 تاريخ مصر القديم -

 لغة أجنبية أولي  -

 لغة أجنبية ثانية  -

 

 

 


