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 طالب الفرصة الثانية  
 الطالب الراسبين والذين لم يسلموا ابحاثهم 

 الفصل الدراسي الثاني/ العام الجامعى 2019/ 2020  

 
 عربي  الشعبة :         أرشاد سياحي القسم         :.

 الحالة  اسم المقررات  اسم الطالب 

 أحمد عاطف محمد الطوخي علي 

 
 راسب و   ) تم تسليم البحث(    لغة أجنبية ثانية )الماني( 

 

 

  

 الثالثة كنترول الفرقة: 
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 دراسات سياحية          الشعبة : عربيالقسم         :.

 الحالة  اسم المقررات  اسم الطالب 

 تخطيط سياحي   محمد بهاء حسني الغرباوي 

 اعالن واعالم  

 أثار مصر االسالمية 

 أجنبيىة متخصصة لغة 

 لغة أجنبية ثانية( 

 

 التخلفات 

تنظيم وادارة المنشأت السياحية  

والفندقية )مقرر تخلفات من الفرقة  

 الثانية( 

  

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 

 

 غياب  )لم يسلم البحث(

 رضا نجيبماركو 
 

 أثار مصر االسالمية  

 أقتصاديات النقل السياحي 

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 لغة أجنبية ثانية )الماني( راسب  أسماء فتحي ابراهيم 

 
 راسب و   ) تم تسليم البحث( 

ض ج  20 لغة أجنبية ثانية )الماني( ديفيد ناجي فؤاد 

 )مقرر تخلفات من الفرقة الثانية( 

 

   راسبو   ) تم تسليم البحث( 
 ض ج  20

 راسب و   ) تم تسليم البحث(  لغة أجنبية ثانية )الماني( راسب  ماهر نبيل كامل عوض 

 تخطيط سياحي  عصام سعيد حمدي الشيمي 

 اعالن واعالم 

 سيكولوجية العمالء 

 اقتصاديات النقل والسياحة 

 االسالمية أثار مصر 

 لغة أجنبيىة متخصصة 

 لغة أجنبية ثانية( 

 

 التخلفات 

نظم معلومات سياحية وفندقية  

 )مقرر تخلفات من الفرقة الثانية( 

لغة أجنبية متخصصة ومصطلحاتها 

ب )مقرر تخلفات من الفرقة   2

 الثانية( 

 

  

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  يسلم البحث()لم 

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 

 

 

 غياب )لم يسلم البحث( 

 

 غياب )لم يسلم البحث( 
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 دراسات فندقية          الشعبة : عربي القسم         :.

 الحالة  اسم المقررات  اسم الطالب 

 األغذية والمشروبات مراقبة  اسراء صابر حسين المعاز 
 إدارة موارد بشرية 

 إدارة مكاتب أمامية  
 تخطيط التجهيزات الفندقية  

 قوائم الطعام 
 (ب3)لغة اجنبية متخصصة ومصطلحاتها 

 ( ب3)لغة اجنبية ثانية

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 مراقبة األغذية والمشروبات  عمرو حاتم حسين علي فهمي
 إدارة موارد بشرية 

 إدارة مكاتب أمامية  
 تخطيط التجهيزات الفندقية  

 قوائم الطعام 
 (ب3)لغة اجنبية متخصصة ومصطلحاتها 

 ( ب3)لغة اجنبية ثانية

 

 تخلفات  

 الغذاء والتغذية )تخلفات من الفرقة الثانية( أساسيات 

 ب )تخلفات من الفرقة الثانية( 2لغة أجنبية ثانية 

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 غياب  )لم يسلم البحث(

 

 

 غياب  البحث()لم يسلم 

 غياب  )لم يسلم البحث(

 
 

 الشعبة : لغة أنجليزية أرشاد سياحي          القسم         :.

 رسوب  حاالت  ال يوجد

 

 دراسات سياحية          الشعبة : لغة أنجليزية لقسم         :.ا

 رسوب  حاالت  ال يوجد


