
  
  جامعة مدینة السادات 

    

  كلیة السیاحة والفنادق                                             
  ادارة شئون التعلیم والطالب                                          

         

  )أو البرید عبر المنصة(أسماء الطالب الذین لم یتقدموا بأبحاث 

 الفصل الدراسي الثاني/ العام الجامعى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 

  األولي: كنترول الفرقة

  اللغة :الشعبة        الشعبة العامة :القسم

  الحالة  االسم
  لم یتم إرسال جمیع األبحاث  أسامة سید عبد القادر ندي

  لم یتم إرسال جمیع األبحاث  یوسف مجدي محمد سالمة داود
  لم یتم إرسال جمیع األبحاث  أحمد منتصر محمد إسحق الحداد

  لم یقم بإرسال  محمد جمال عبد السالم نصار
- principles of general health  
- General Geography 
- Ancient Egyptian History 
- First Foreign Language (1B) 
- Second Foreign Language (1B) 

  أحمد فرحات بشیر -
  عبد الرحمن فكري كامل -
  عبده میخائیل عبده -
  یحیي محمد سامي -

  لم یتم إرسال حقوق اإلنسان
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  )او البرید عبر المنصة( أسماء الطالب الذین لم یتقدموا بأبحاث 

 الفصل الدراسي الثاني/ العام الجامعى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 

  األولي: كنترول الفرقة

  العربي: الشعبة العامة        الشعبة :القسم

  

  الحالة  االسم
  جمیع المواد لم یرسل  أحمد حمدي عبد العظیم

  جمیع المواد لم یرسل  أحمد خالد عبد الفتاح محسن
  جمیع المواد لم یرسل  أحمد رأفت حامد خلف اهللا

  جمیع المواد لم یرسل  أحمد عبد المحسن إبراھیم مخلوف
  جمیع المواد لم یرسل  أحمد محمد سعید مغیث

  جمیع المواد لم یرسل  أسامھ عصام عبد اللطیف راشد
  جمیع المواد لم یرسل  آمال مصطفي عبد العظیم

  جمیع المواد لم یرسل  إیمان صالح فضل
  جمیع المواد یرسل لم  أیمن محمد محمد منصور

  جمیع المواد لم یرسل  بسام یاسر عبد العزیز
  جمیع المواد لم یرسل  جون ألبرت نصحي ملطي

  جمیع المواد لم یرسل  حازم باھي فوزي
  جمیع المواد لم یرسل  حازم محمد محمد یونس

  جمیع المواد لم یرسل  رحمة رمضان عبد الغني
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  جمیع المواد لم یرسل  رضا رضوان أحمد رضوان
  جمیع المواد لم یرسل  صالح رضا مسعود

  جمیع المواد لم یرسل  طاھر أحمد توفیق
  جمیع المواد لم یرسل  عبد الحمید أشرف عبد الغفار

  جمیع المواد لم یرسل  عبد اهللا كمال أبو الیزید
  جمیع المواد لم یرسل  عبد المنعم صبري عبد المنعم

  جمیع المواد لم یرسل  علي بركات جاد یونس
  لم یرسل  عمر محمد عبد الفتاح

  صحة عامة -
  مبادئ قانون -
  لغة أجنبیة ثانیة -

  جمیع المواد لم یرسل  غادة أحمد عبد الجواد
  جمیع المواد لم یرسل  فاتن محمد عبد الفتاح

  جمیع المواد لم یرسل  فریدة خمیس حسن
  جمیع المواد لم یرسل  مارى حلیم جوید
  جمیع المواد لم یرسل  محمد أحمد فرج

جمیع المواد سوي حقوق  لم یرسل  محمد أیمن محمد علي
  اإلنسان

  جمیع المواد لم یرسل  محمد خالد عبد المعطي
  جمیع المواد لم یرسل  محمد صالح علي 

  جمیع المواد لم یرسل  محمود شریف عوض
  جمیع المواد لم یرسل  محمود طارق محمد سلیمان

  جمیع المواد لم یرسل  منة اهللا جمال جمیل
  جمیع المواد لم یرسل  منیر محمد محمد السید
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  جمیع المواد لم یرسل  ندي نبیل محمد إبراھیم
  لم یرسل لغة أجنبیة ثانیة  نور الدین نبیل عبد الفتاح

  جمیع المواد لم یرسل  نور الدین یسري السید
  جمیع المواد لم یرسل  ھایدي مرسي محمد

  جمیع المواد یرسللم   ھیثم خمیس محمد
  جمیع المواد لم یرسل  إبراھیم حمدي عبد الصمد

  لم یرسل صحة عامة  أحمد جمال ذكي
  لم یرسل  أحمد شعبان شوقي

  صحة عامة -
  أقالیم سیاحیة -
  قانون -
  تاریخ مصر القدیم -
  تاریخ فن -
  لغة أجنبیة ثانیة -

  صحة عامة -  أحمد عبد الحمید عبد الرحمن
  أقالیم سیاحیة -
  قانون -
  تاریخ مصر القدیم -
  تاریخ فن -
  لغة أجنبیة ثانیة -

  جمیع المواد لم یرسل  أیة أیمن إبراھیم
  جمیع المواد لم یرسل  بسنت السید جمال

  جمیع المواد لم یرسل  خلود فتحي إسماعیل
  جمیع المواد لم یرسل  سارة رأفت محمد
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  لم یرسل  عادل عویس إبراھیم
  صحة عامة -
  سیاحیةأقالیم  -
  قانون -
  تاریخ مصر القدیم -
  لغة أجنبیة ثانیة -

  جمیع المواد لم یرسل  كیرلس عطا اهللا یوسف
  جمیع المواد لم یرسل  مایكل مالك سدرة

  جمیع المواد لم یرسل  محمد علي محمد محمد درة
  جمیع المواد لم یرسل  محمد محمد إبراھیم الفقي

  لم یرسل  محمد وائل محمد منیب
  عامةصحة  -
  أقالیم سیاحیة -
  قانون -
  تاریخ مصر القدیم -
  تاریخ فن -
  لغة أجنبیة ثانیة -

  جمیع المواد لم یرسل  نادر أشرف إبراھیم
  لم یرسل  نادیة عبد الحكیم سعدي

  صحة عامة -
  أقالیم سیاحیة -
  تاریخ مصر القدیم -

  جمیع المواد لم یرسل  ھدیر رضوان فتحى
  جمیع المواد یرسل لم  وفاء ماجد عبد المقصود
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  لم یرسل  یوسف مصطفي فؤاد
  صحة عامة -
  أقالیم سیاحیة -
  تاریخ مصر القدیم -
  تاریخ الفن -
  لغة أجنبیة متخصصة -
  لغة أجنبیة ثانیة -
  حقوق إنسان -

  لم یرسل أقالیم سیاحیة  محمد إبراھیم عبد الواحد 
  لم یرسل  حمدي السید حمدي

  قانون -
  تاریخ مصر القدیم -

  لم یرسل لغة أجنبیة ثانیة  ریم حسن النوبي
  لم یرسل لغة أجنبیة ثانیة  مینا وائل ولیم إسكندر

  


