
 كشف بأسماء الطالب الذين لديهم مواد تخلف من 

5102/5102سنوات سابقة عن الفصل الدراسي االول   

 الفرقة الرابعة ارشاد سياحى
 م اسم الطالب المقررات

 1 احمد عزت خلف عبد الظاهر (الثالثة)2اإلرشاد السياحي 

 5 ايمن رجب عفيفى فرج (الثالثة)2اإلرشاد السياحي 

 3 بدر عبد العظيم فتوح عمر (الثالثة)3آثار مصر الفرعونية 

 4 روماني رضا شاكر حنا (الثالثة)3آثار مصر الفرعونية 

 2 سلوي علي عبد الرحمن شحات (الثالثة)3آثار مصر الفرعونية 

اإلرشاد  -( الثالثة)3آثار مصر الفرعونية 
 (الثالثة)2السياحي 

 2 مصطفى ابراهيم فهمى حسن

 

 الفرقة الرابعة دراسات سياحية
 

 م اسم الطالب المقررات

قراءات ومراسالت متخصصة بلغات 
 (الثالثة)أجنبية

 0 ايه عبد هللا احمد السوداني

 5 مصطفى على محمد مرسي (الثانية)مبادئ اإلحصاء

 

 الفرقة الرابعة دراسات فندقية
 

 م اسم الطالب المقررات

 1 صموئيل عيد حلمى عياد (الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثالثة)القوائمالتغذية وتخطيط 

 

 

 

  



 

 كشف بأسماء الطالب الذين لديهم مواد تخلف من 

5102/5102سنوات سابقة عن الفصل الدراسي االول   

 الفرقة الثالثة  ارشاد سياحى
 

 

 م اسم الطالب المقررات

 1 محمد جمال اسماعيل على (الثانية)المعلوماتمقدمة فى نظم وتكنولوجيا 

إدارة  -( الثالثة)3آثار مصر الفرعونية 
 -( الثالثة)2اإلرشاد السياحي  -( الثالثة)االزمات

تاريخ الفن  -( الثالثة)2اللغة المصرية القديمة 
تاريخ مصر اليونانية  -( الثالثة)والتذوق الفنى

وتكنولوجيا مقدمة فى نظم  -( الثالثة)والرومانية
 (الثانية)المعلومات

 2 مايكل حنا لطفى مينا

 الفرقة الثالثة  دراسات  سياحية
 

 م اسم الطالب المقررات

 1 احمد محمود محمد معوض (الثانية)1تنظيم وإدارة المنشأت السياحية 

مبادئ  -( األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية
 (الثانية)اإلحصاء

 2 فرحاتباسم وجدى وديع 

 3 عمرو احمد كمال احمد السيد (الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

 4 مصطفى صالح قاسم مصطفى (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات

 5 ميرنا صبرى فام توفيق (الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

 -( الثالثة)1إدارة اعمال شركات ومكاتب السفر والسياحة 
 -( الثالثة)س أ3التدريب  -( الثالثة)التخطيط السياحي

لغة  -( الثالثة)قراءات ومراسالت متخصصة بلغات أجنبية
مبادئ  -( الثالثة)3أجنبية أولى متخصصة 

 (الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)اإلحصاء

 6 كريم  محمد  عبد الشافي محمد

 -( الثالثة)1السفر والسياحة إدارة اعمال شركات ومكاتب 
لغة  -( الثالثة)س أ3التدريب  -( الثالثة)التخطيط السياحي

 (الثالثة)3أجنبية أولى متخصصة 
 7 ياسمين احمد  كمال عبد العزيز

 -( الثالثة)1إدارة اعمال شركات ومكاتب السفر والسياحة 
النقل  -( الثالثة)التخطيط السياحي -( الثالثة)إدارة االزمات

قراءات ومراسالت متخصصة بلغات  -( الثالثة)السياحي
 (الثالثة)أجنبية

 8 عبد الكريم على حسن على

 -( الثالثة)1إدارة اعمال شركات ومكاتب السفر والسياحة 
 -( الثالثة)س أ3التدريب  -( الثالثة)التخطيط السياحي

قراءات  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثالثة)متخصصة بلغات أجنبيةومراسالت 

 9 محمد عادل صابر قرنى



 

 

 

 

 الفرقة الثالثة  دراسات  فندقية
 

 

 م اسم الطالب المقررات

 1 حسام نصر عثمان محمود شافعي (الثانية)مبادئ اإلحصاء

تاريخ مصر القديم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (األولى)ومناطقها األثرية

 2 اكرم محمدالفاروق محمدشهد 

 3 عالء الدين عوض حمدي ابو بكر (الثانية)مبادئ اإلحصاء

 4 علي محي الدين علي عبد الغني (الثانية)مبادئ اإلحصاء

 5 عمر احمد محمد محمد (الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

 6 عمر محمد عبدالشافي محمد (لثانيةا)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

 7 مصطفى محمد عبد الصمد مصرى (الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

 8 منة هللا حسن حسين حسن (الثانية)مبادئ اإلحصاء

 9 ميرنا امجد حلمى تناغو (الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

إنتاج األغذية  -( الثالثة)1إدارة الفنادق  -( الثالثة)االزماتإدارة 
 -( الثالثة)األغذية والوجبات السريعة -( الثالثة)2والمشروبات 

تاريخ مصر القديم ومناطقها  -( الثالثة)التغذية وتخطيط القوائم
 (األولى)األثرية

 11 ابو العزم سعداوي ابو العزم عبد الوهاب

 11 حسن  حسين سيد عبد الصبور (الثانية)اإلحصاءمبادئ 

 

  



 كشف بأسماء الطالب الذين لديهم مواد تخلف من 

515/2516سنوات سابقة عن الفصل الدراسي االول   

 الفرقة الثانية  ارشاد سياحى

 
 م اسم الطالب المقررات

حضارة الفيوم ومناطقها السياحية  -( األولى)الجغرافيا
 (األولى)واألثرية

 1 االء عمادالدين عبد الحميد طاهر

 2 باسم جميل عبد الحليم على (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 3 عبد العزيز محمد عبد المعطى رمضان (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 -( الثانية)القديماألدب المصري  -( الثانية)1آثار مصر الفرعونية 
حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)1تاريخ مصر الفرعونية 

 (الثانية)سيكولوجية العمالء -( األولى)السياحية واألثرية
 4 بسمه عبد التواب ابراهيم مرسي

( الثانية)1تاريخ مصر الفرعونية  -( الثانية)1آثار مصر الفرعونية 
مقدمة فى نظم وتكنولوجيا  -( الثانية)سيكولوجية العمالء -

 (الثانية)المعلومات
 5 صفاء صالح جابر حسن

 6 محمد ابراهيم شعبان عبد المقصود 

 -( الثانية)1تاريخ مصر الفرعونية  -( الثانية)األدب المصري القديم
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات

 7 محمود احمد حسن اسماعيل

 8 محمود سعد عويس مسعود (الثانية)المعلومات مقدمة فى نظم وتكنولوجيا

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)1تاريخ مصر الفرعونية 
 (الثانية)سيكولوجية العمالء -( األولى)السياحية واألثرية

 9 نوران محمد عبد الجليل محمد النجار

   

 

فنادقالفرقة الثانية     
 1 عبد الرحمن محمد احمد فرج (األولى)واألثريةحضارة الفيوم ومناطقها السياحية 

 2 عبد العزيز كمال عطا رمضان (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 3 عمر فتحى عبداللة على (األولى)الجغرافيا

حضارة الفيوم  -( األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية
 (األولى)ومناطقها السياحية واألثرية

 4 مارفى مجدى ميالد بشاى

 5 محمد عيد احمد معتوق (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مبادئ  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)السياحية واألثرية

 (الثانية)المحاسبة
 6 الفتاح محمد حافظاحمد ربيع عبد 

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 (الثانية)فى نظم وتكنولوجيا المعلومات
 2 احمد ميزار رجب عبدالباقى ابوقتله

مبادئ التنظيم  -( الثانية)العامةالموارد البشرية والعالقات 
مقدمة فى األغذية  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارة

 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)والمشروبات
 3 االمير مصطفى كمال بركات



( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 4 حسام احمد محمد احمد الشكلى

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 5 شروق جابر محمد سالم

 6 فيليب نبيل رشدي متري (الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -

 7 كيرلس عماد كامل عطيه

 8 جرجس ماجد عادل سليمان (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -( الثانية)مبادئ اإلحصاء

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 9 محمد مجدى حمدى عبد العزيز

تاريخ مصر القديم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
ة حضارة الفيوم ومناطقها السياحي -( األولى)ومناطقها األثرية

 (األولى)واألثرية
 1 ابرام عياد عبدالسيد وهبة

مبادئ التنظيم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)واإلدارة

 2 ابرام ناصر غطاس ثابت

( الثانية)اإلحصاءمبادئ  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

مقدمة فى نظم وتكنولوجيا  -( الثانية)فى األغذية والمشروبات
 (الثانية)المعلومات

 3 احمد  سيد عبد الحليم حسن

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -( األولى)لسياحية واألثريةا

 4 محمد احمد محمد عبد الصمد القاضي

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -

 5 محمد خالد علي محمدعلي بركة

 1 ابرام عبد المسيح عياد مينا (األولى)الجغرافيا

 2 اسالم محمد محمد احمد (األولى)علم اإلجتماع

حضارة الفيوم ومناطقها السياحية  -( األولى)الجغرافيا
 (األولى)واألثرية

 3 بوال نادى توفيق جادالسيد

 4 دعاء عصام الدين نبيل عبد هللا (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

حضارة الفيوم  -( األولى)خ مصر القديم ومناطقها األثريةتاري
 (األولى)ومناطقها السياحية واألثرية

 5 ساندرا سامى عياد جبرة

 6 عبد الرحمن محمد احمد فرج (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 7 رمضان عبد العزيز كمال عطا (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 8 عمر فتحى عبداللة على (األولى)الجغرافيا

حضارة الفيوم  -( األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية
 (األولى)ومناطقها السياحية واألثرية

 9 مارفى مجدى ميالد بشاى

 15 محمد عيد احمد معتوق (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)والعالقات العامة الموارد البشرية
مبادئ  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)السياحية واألثرية

 (الثانية)المحاسبة
 11 احمد ربيع عبد الفتاح محمد حافظ

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارةمبادئ التنظيم  -

 (الثانية)فى نظم وتكنولوجيا المعلومات
 12 احمد ميزار رجب عبدالباقى ابوقتله

مبادئ التنظيم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة فى األغذية  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)توالمشروبا

 13 االمير مصطفى كمال بركات



( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 14 حسام احمد محمد احمد الشكلى

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)ة والعالقات العامةالموارد البشري
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

 15 شروق جابر محمد سالم

 16 فيليب نبيل رشدي متري (الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة

( الثانية)اإلحصاءمبادئ  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -

 17 كيرلس عماد كامل عطيه

 18 ماجد عادل سليمان جرجس (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -( الثانية)مبادئ اإلحصاء

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)دارةمبادئ التنظيم واإل -

 19 محمد مجدى حمدى عبد العزيز

تاريخ مصر القديم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
حضارة الفيوم ومناطقها السياحية  -( األولى)ومناطقها األثرية

 (األولى)واألثرية
 21 ابرام عياد عبدالسيد وهبة

مبادئ التنظيم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)واإلدارة

 21 ابرام ناصر غطاس ثابت

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -

مقدمة فى نظم وتكنولوجيا  -( الثانية)والمشروباتفى األغذية 
 (الثانية)المعلومات

 22 احمد  سيد عبد الحليم حسن

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة -( األولى)السياحية واألثرية

 23 محمد احمد محمد عبد الصمد القاضي

( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -

 24 محمد خالد علي محمدعلي بركة

 

سياحةالفرقة الثانية     
 م اسم الطالب المقررات

 1 ابانوب مجدى بطرس حنا (األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية

 5 اسالم صالح ذكي محمد (األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية

 3 حنان حجاج محمد  محمد (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 4 رندا عبد السالم محمود السيد (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

 2 عمر محمد عبد الظاهر احمد (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

حضارة الفيوم  -( األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية
 (األولى)ومناطقها السياحية واألثرية

 2 محمد ابراهيم شعبان ابو الحارث

 7 محمد صالح عبد المعطى عبد هللا (األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية

مقدمه فى علم  -( األولى)القديم ومناطقها األثريةتاريخ مصر 
 (األولى)السياحة

 8 محمد فرج علي فراج

 9 مياده محمد محمود عبد النبى (األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية

 01 هشام عماد محمود سامي يونس (األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية

 -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)العامةالموارد البشرية والعالقات 
 (الثانية)مبادئ المحاسبة

 11 عمرو عالء عبد هللا متولى الشعراوى



 -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مقدمة فى نظم وتكنولوجيا  -( الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة

 (الثانية)المعلومات
 12 كمال عبد الحميد عبد المقصود محمود

تنظيم وإدارة المنشأت  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مبادئ  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)1السياحية 

 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)المحاسبة
 13 هدير عزمى رياض السيد

تنظيم وإدارة المنشأت  -( الثانية)والعالقات العامةالموارد البشرية 
حضارة الفيوم ومناطقها السياحية  -( الثانية)1السياحية 

مبادئ التنظيم  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)واألثرية
مقدمة فى نظم  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارة

 (الثانية)وتكنولوجيا المعلومات

 11 ت محمود طلبههيثم عز

تاريخ مصر القديم  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مبادئ التنظيم  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)ومناطقها األثرية

مقدمة فى نظم  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارة
 (الثانية)وتكنولوجيا المعلومات

 11 جاد هللاابرام عبد التواب ميالد 

تنظيم وإدارة المنشأت  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مبادئ التنظيم  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)1السياحية 
مقدمة فى نظم  -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)واإلدارة

 (الثانية)وتكنولوجيا المعلومات

 11 ارميا وجيه رشدى منصور

حضارة الفيوم ومناطقها  -( الثانية)موارد البشرية والعالقات العامةال
مبادئ  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)السياحية واألثرية

 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)المحاسبة
 11 باسم مراد عبد السالم مراد

 -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)العامةالموارد البشرية والعالقات 
 (الثانية)مبادئ التنظيم واإلدارة

 11 حسين  محمد عبد العظيم عبد المطلب

 11 شيماء نادى عبد الحكيم عبد الرؤوف (الثانية)مبادئ اإلحصاء -( األولى)تاريخ مصر القديم ومناطقها األثرية

تنظيم وإدارة المنشأت  -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
مبادئ التنظيم  -( الثانية)مبادئ اإلحصاء -( الثانية)1السياحية 

 (الثانية)مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات -( الثانية)واإلدارة
 22 كامل  محمد  كامل  علي

 -( الثانية)مبادئ المحاسبة -( الثانية)الموارد البشرية والعالقات العامة
 (الثانية)م وتكنولوجيا المعلوماتمقدمة فى نظ

 21 محمد  عبد العزيز امين علي

مبادئ  -( األولى)حضارة الفيوم ومناطقها السياحية واألثرية
 (الثانية)اإلحصاء

 22 مهاب ابو بكر عبد الواحد على

 
 


