
 كنترول الفرقة الثانية 

 (أو البريد – أسماء الطالب الذين لم يتقدمها بأبحاث ) عبر المنصةتقرير نهائي عن 

 / عربى اإلرشاد السياحى –الفرقة الثانية أوال: 

 (2آثار مصر الفرعونية )
 

 ص 72:07 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 دمحم سبيً انسيذ جبد انًىنً يستجذ 787085 3

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 4

 
  (2لغة مصرية قديمة )

 ص 72:33 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 والء عجذانُبصر فبرش اثراهيى ثبق 787374 3

 دمحم سبيً انسيذ جبد انًىنً يستجذ 787085 4

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 5

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 6

 
  آثار مصر البطلمية )اليونانية(

 ص 72:34 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 والء عجذانُبصر فبرش اثراهيى ثبق 787374 3

 دمحم سبيً انسيذ جبد انًىنً يستجذ 787085 4

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 5

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 6

 (1آثار مصر اإلسالمية )حتي نهاية العصر األيوبي()
 ص 72:36 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 دمحم سبيً انسيذ جبد انًىنً يستجذ 787085 3

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 4

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 5

 



 سب اآللىتطبيقات الحا
 ص 72:39 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 والء عجذانُبصر فبرش اثراهيى ثبق 787374 3

  سبيً انسيذ جبد انًىنًدمحم يستجذ 787085 4

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 5

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 6

 ب(2لغة أجنبية متخصصة ومصطلحات )
 ص 72:43 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 احًذ دمحم هشبو عبدل دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 والء عجذانُبصر فبرش اثراهيى ثبق 787374 3

 دمحم سبيً انسيذ جبد انًىنً يستجذ 787085 4

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 5

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 6

 ب(2لغة أجنبية ثانية )
 ص 72:44 0202/26/07هيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ َظبو اثٍ ان 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 هشبو عبدل دمحم احًذ دمحم يستجذ 787328 7

 عجذانحًيذ ثسيىًَ عجذانحًيذ اثى سعذح يستجذ 787077 0

 والء عجذانُبصر فبرش اثراهيى ثبق 787374 3

 ىنًدمحم سبيً انسيذ جبد انً يستجذ 787085 4

 يُخ هللا جًبل انذيٍ جًعخ يستجذ 787098 5

 دمحم عساو يحًىد دمحم يستجذ 787086 6

 ايم احًذ يحًىد سىيفً ثبق 787377 7

 

 /عربىالدراسات الفندقية –الفرقة الثانية ثانيا: 

 تطبيقات الحاسب اآللي في السياحة
 ص 72:48 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 احًذ َبصر راغت شذيذ انجذوي يستجذ 787706 3

 دمحم ساليخ حسُيٍ انسيذ َصبر 0يٍ انخبرج  787003 4

 عجذهللا زهراٌ عجذانعسيس يستجذ 787006 5

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 6

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 7

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 8

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 9

 يعبر احًذ دمحم يحًىد انريبطً ثبق 787033 72



 

 نظم معلومات سياحية وفندقية
 ص 72:52 0202/26/07انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  َظبو اثٍ 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 دمحم ساليخ حسُيٍ انسيذ َصبر 0يٍ انخبرج  787003 3

 عسيسعجذهللا زهراٌ عجذان يستجذ 787006 4

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 5

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 6

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 7

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 8

 يعبر احًذ دمحم يحًىد انريبطً ثبق 787033 9

 (2أساسيات الغذاء والتغذية )
 ص 72:57 0202/26/07اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  َظبو 

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 احًذ َبصر راغت شذيذ انجذوي يستجذ 787706 3

 انسيذ َصبر دمحم ساليخ حسُيٍ 0يٍ انخبرج  787003 4

 عجذهللا زهراٌ عجذانعسيس يستجذ 787006 5

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 6

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 7

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 8

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 9

 صحة بيئية وتلوث غذائي
 ص 72:50 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 احًذ َبصر راغت شذيذ انجذوي يستجذ 787706 3

 سُيٍ انسيذ َصبردمحم ساليخ ح 0يٍ انخبرج  787003 4

 عجذهللا زهراٌ عجذانعسيس يستجذ 787006 5

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 6

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 7

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 8

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 9

 يحًىد انريبطً يعبر احًذ دمحم ثبق 787033 72

 

 



 إدارة الفنادق
 ص 72:54 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 َصبر دمحم ساليخ حسُيٍ انسيذ 0يٍ انخبرج  787003 3

 عجذهللا زهراٌ عجذانعسيس يستجذ 787006 4

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 5

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 6

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 7

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 8

 بطًيعبر احًذ دمحم يحًىد انري ثبق 787033 9

 ب(2لغة أجنبية متخصصة ومصطلحات )
 ص 72:55 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 يحًىد عجذانعظيى اثراهيى انهيثً ثبق 787037 0

 ٍ انسيذ َصبردمحم ساليخ حسُي 0يٍ انخبرج  787003 3

 عجذهللا زهراٌ عجذانعسيس يستجذ 787006 4

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 5

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 6

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 7

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 8

 ىد انريبطًيعبر احًذ دمحم يحً ثبق 787033 9

 ب(2لغة أجنبية ثانية )
 ص 72:57 0202/26/07َظبو اثٍ انهيثى إلدارح شئىٌ انطالة ثتبريخ  

 االسن حالة القيد رقن الجلوس م
 يحًىد عجذِ يحًىد انكريذي يستجذ 787797 7

 دمحم ساليخ حسُيٍ انسيذ َصبر 0يٍ انخبرج  787003 0

 عسيسعجذهللا زهراٌ عجذان يستجذ 787006 3

 يحًىد اثراهيى عهً عبير ثبق 787032 4

 دمحم عجذانرحيى دمحم جبد يستجذ 787009 5

 َذي عالء انذيٍ ثكر يىسً يستجذ 787070 6

 وفبء يبسر عجذانجىاد دمحم طعيًخ يستجذ 787078 7

 خهىد خبنذ سعيذ خبطر ثبق 787004 8

 َىرهبٌ زكريب عجذهللا عجذانغًُ ثبق 787034 9

 يعبر احًذ دمحم يحًىد انريبطً ثبق 787033 72

 

 

 

 



 / عربى الدراسات السياحية -الفرقة الثانية 

أسماء الطالب الذين لم يتقدمها  المقرر
 بأبحاث ) عبر المنصة(

 الرقم األكاديمى

تطبيقات الحاسب اآللي في 
 الدياحة

 181073 دمحم طارق فتحي علي سعيده
 181096 عمرو دمحم فرج علي بردلة

 090181 عمرو دمحم فرج علي بردلة نظم معلهمات سياحية وفندقية
 181096 عمرو دمحم فرج علي بردلة مدخل علم النفس

 181096 عمرو دمحم فرج علي بردلة تنمية اقترادية واجتماعية
تنظيم وإدارة المنذآت الدياحية 

 والفندقية
 090181  فرج علي بردلةعمرو دمحم

 
لغة أجنبية متخررة 

 ب(2ومرطلحات )
 ال يهجد ال يهجد

 ب(2لغة أجنبية ثانية )
 

 ال يهجد ال يهجد
 ال يهجد ال يهجد

 

 لغه شعبة –الفرقه الثانيه 

 

 اإلرشاد السياحى/ اللغة –الفرقة الثانية أوال: 

 )منرو وبريد(. % من البحهث011تم تدليم 

 اللغةشعبة  / الدراسات السياحية -الفرقة الثانية ثانيا: 

 )منرو وبريد(. فى جميع المقررات الدراسيو % من البحهث011تم تدليم 

 

 



 الفندقية/ اللغةالدراسات  -الفرقة الثانية  ثالثا:

The Computer and its Applications 
 

 ص 11:11 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا ستجدم 111020 1

 

Information Systems of Tourism and Hotels 
 

 ص 11:02 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

Basics of Food and Nutrition (2) 
 

 ص 11:02 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

 

 

Environmental Health and Food Contamination 

 

 

 ص 11:01 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

 

 



Hotel Management 

 

 

 

 

 ص 11:00 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

First Foreign Language (2B) 
 

 ص 11:01 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

Second Foreign Language (2B) 
 

 ص 11:01 0202/20/02نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 خالد اسامة ابو المعاطى ابوعبدهللا مستجد 111020 1

 

 

 


