
 اإلسكندرية معـــــــــــــةجا

 اآلداب كليـــــــــــــــــــــــة

 وآدابها قسم اللغة العربية

 ىاألولــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــالفرق
 أوال الطالب الراسبون في مقرر علم اللغة األصوات

 م اسم الطالب احلالة لسببا

 1 ان بيوميأمل إيهاب رمض انتظام البحث غري مطلوب
 2 شيماء أمحد حمروس إمساعيل انتظام البحث غري مطلوب
 3 هناء مجال مرزوق علي حممد انتظام البحث غري مطلوب
 4 حسن رجب حممد حممد سيد أمحد انتساب موجه البحث غري مطلوب
 5 اننسي شعبان حممود أمحد انتساب موجه البحث غري مطلوب
 6 سونة حممد عطية إمساعيلعلياء ح ختلفات البحث غري مطلوب

 

 (٢٠٢٠يوليو  المحاولة األولى) ن في مقرر العروضوالطالب الراسبثانيا 

 الطالب المستجدون أ.

 عنوان البحث سبب الرسوب اسم الطالب  مسلسل

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب محدأمحد هالل حممد موسى أ ١

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب زقالرا محد حممد عبدأسالم حممد إ ٢

 البحور الصافية حبث غري مستوف  للمطلوب اجلزاوى الغين شرف حممد عبدأمساء أ ٣

 حبث غري صحيح محد حممد عبد هللاأخلود مجال  ٤
العالقات الوظيفية بني عناصر 

 اإلسناد يف اجلملة االمسية

 تطور العروض العريب ث غري مستوف  للمطلوبحب عبد احلميد عمر عبد احلميد السيد ٥

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب براهيم سليمانإمرمي حسام حبيب هللا  ٦

 ابن سالم اجلمحي وابن قتيبة حبث غري صحيح مؤمن حممود سعد بيومى ٧

 يةاإلسناد يف اجلملة االمس حبث غري صحيح ايره فتح هللا فتح هللا عبد النعيم ٨

 البحور الصافية حبث غري مستوف  للمطلوب محد حممد عمرأبراهيم إيوسف  ٩

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب سالم مصطفى حممود حممد السمانإسراء إ ١٠



 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب الء على حسن على حممدآ ١١

 البحور الصافية حبث غري مستوف  للمطلوب براهيمإجيهان عادل السيد حممود  ١٢

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب فت عادل عثمان على مرسىأر  ١٣

 البحور املركبة حبث غري مستوف  للمطلوب راان حممد مصطفى مصطفى على ١٤

 بدون عنوان حبث غري مستوف  للمطلوب شادى سعيد حسان فرغلى ١٥

 البحور املركبة حبث غري مستوف  للمطلوب حممد الزانرىعمر حممد حممود  ١٦

 تطور العروض العريب حبث غري مستوف  للمطلوب عمرو حممد فتحى بطيشة ١٧

 حبث غري صحيح حممد سليم عبد احلميد عبد الدامي ١٨
 ابن املعتز وجهوده النقدية

 والبالغية

 بدون عنوان بحبث غري مستوف  للمطلو  هللا حممد حسين حممد حسن منة ١٩

 التخلفات ب.

 عنوان البحث سبب الرسوب اسم الطالب الراسب مسلسل

 البحور املركبة حبث غري مستوف  للمطلوب الرازق حمرم السيد حسن عبد ةفاطم ١

 البحور املركبة حبث غري مستوف  للمطلوب براهيم حممد مصطفىإنغم حممد  ٢

 العريب علمتطور  ث غري مستوف  للمطلوبحب هادى حممد مراد حممد صالح الدين رفعت ٣

 البحور الصافية حبث غري مستوف  للمطلوب أمساء حممد جابر جابر ٤

 حبث غري صحيح الواحد إبراهيم إسالم إبراهيم عبد ٥
العروض والزحافات والعلل يف 

 قصيدة زهري بن أيب سلمى

 العريب علمتطور  حبث غري مستوف  للمطلوب إسراء مسري سليمان حممود ٦

 العروض حبث غري مستوف  للمطلوب ندى السيد ربيع حممد حممود ٧

 معلقة عنرتة بن شداد حبث غري مستوف  للمطلوب ايمسني وجدي أمحد حممود حسن ٨

 الصاوي عبدالسالم حممد د.       

 مقرر مادة االنتسابفي ن سبوالراثالثا الطالب 

 يةاحلالة الدراس أمساء الطالب رقم اجللوس م

 انتساب موجه عبد اجمليد إبراهيم أشرف إبراهيم 10130003 1



 انتساب موجه إسراء إبراهيم إمساعيل إبراهيم 10130027 2

 انتساب موجه آية صالح الدين حممد حسن 10130085 3

 انتساب موجه روان حممد السيد املرسى احللفاوى 10130202 4

 اب موجهانتس روان حممد حسن حممد حسن 10130203 5

 انتساب موجه شادى سعيد حسان فرغلى 10130250 6

 انتساب موجه شاهندة صاحل عوض حممد عبداخلالق 10130251 7

 انتساب موجه شروق خالد حنفى حممود 10130253 8

 انتساب موجه عبد الرمحن خالد امحد االعرج 10130274 9

 انتساب موجه فريده حامت عبدالنيب شحاتة 10130323 10

 انتساب موجه كرمي عزت السيد حممد بصمه 10130325 11

 انتساب موجه حممد جمدي حامد حممود عبد السيد 10130353 12

 انتساب موجه حممد مصطفي لبيب حممد عطيه 10130357 13

 انتساب موجه حممود على فتحى أمحد سالم 10130368 14

 انتساب موجه حممود ايسر حممود يوسف 10130373 15

 انتساب موجه منال مصطفى سالمه مصطفى 10130401 16

 انتساب موجه هاجر عبد القادر حممد ابو النجاه 10130480 17

 ورد عزب. د. أ          

 صابر عوض. د. أ          

 مادة تاريخ النقد والبالغة الطالب الراسبون في رابعا: 

  بحث خطأ جمعة محمد السيد أحمد السيد 10110066

  بحث خطأ زيدان كمال زيدان عبدالرحمن 10110297

  بحث خطأ السيد متولى المنعم عبد مروان 10110399

  بحث خطأ روان مصطفى محمد جمعة 10130206

  ابن سالم محمد على جابر هللا عبد 10130280

  بحث خطأ يونس ابراهيم عبدهللا فاطمة 10130309

  طأبحث خ حسين احمد حسين احمد فرحه 10130321

  بحث خطأ عبده محمد محمود عمر محمد 10130352

  محتوى غير مطلوب حسين محمد محمود محمد 10130355

  بحث خطأ حسام حسن حسن علي 

  بحث خطأ محمد مصطفى لبيب محمد 
 د. نور الين زين العابدين - أ.د. نجوى صابر 



 

 انيةــــــــــــــــــــة الثــــــــــــــــــــالفرق
 األدب العربي في العصر العباسي األولأوال الراسبون في مقرر 

 عنوان البحث سبب الرسوب االسم مسلسل

 - حبث غري صحيح آية صبحي صالح عبد القادر 1

 أبو العتاهية حبث غري صحيح هاجر مخيس عبد العظيم 2

 احلضارة حبث غري صحيح مسرية حممد عبدالرؤف السيد نصار 3

 اللغة اإلجنليزية حبث غري صحيح براهيمحبيبة مخيس إ 4

 النحو والصرف حبث غري صحيح امحد رمضان شحاتة على حسن 5

 احلضارة حبث غري صحيح روان عبد الفتاح فتح هللا عبد الفتاح 6

 أبو العتاهية حبث غري صحيح ء سعد حممد عبد الوهاب عبد السالمراإس 6

 العتاهية أبو حبث غري صحيح حنان رضا عبده السيد 7

 االجتاه احلضاري حبث غري صحيح منة هللا عادل مصطفى عبد العال 8

 أسلوب النداء حبث غري صحيح إكرام حممود رشوان عبد الرحيم رشوان 9

 بطاقة فقط بطاقة فقط رضوى حممد فوزي عبد احلليم 10

 بطاقة فقط بطاقة فقط ضحى حممود لطفي عبد احلميد 11

 

 مقرر النحو والصرفثانيا الراسبون في 

 م اسم الطالب احلالة لسببا

 1 نور هللا حممود أمحد حممد عمر انتظام البحث غري مطلوب

 2 هبة حسني تكميلي ضعيف شكال ومضموان  البحث 

 اللغة الشرقيةالراسبون في مقرر ثالثا 

 (فارسي )

 م رقم اجللوس اسم الطالب احلالة التقييم
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  20130004 أمحد عبدهللا حممد علي عاصي انتساب موجه راسب

  20130116 د إمام عبداجمليد ساملسلمى سعي انتساب موجه راسب

 

 النقد التطبيقيرابعا الراسبون في مقرر 

 عنوان البحث احلالة اسم الطالب رقم اجللوس م

 الصنعة يف شعر مسلم بن الوليد انتظام أمرية محدي أبوالقاسم أبوالوفا 20110063 1

 نظام اخلالفة يف الدولة اإلسالمية انتساب موجه شيماء إمساعيل عبد املنعم إمساعيل بسيوين 20130127 2

 نقد عند قدامة بن جعفر انتساب عادي حممد مصطفى حممد قناوي 20120008 3

 التجديد يف شعر أيب متام انتساب موجه هنال حممد عسران حممد 20130206 4

 

 

 الثةــــــــــــــــــــالثة ــــــــــــــــــــالفرق
 للغة التراكيب والنحوعلم ان فى مقرر سبولرااأوال 

 احلالة الدراسية أمساء الطالب رقم اجللوس م

 انتساب موجه نبيلة حسن حممد حسن سليمان 651148 1

 صابر عوض. د. أ          
 كريمة األمير. د          

 )البيان( البالغة العربيةثانيا الراسبون في مقرر 

 قييمالت عنوان البحث احلالة الدراسية أمساء الطالب م

 درجة 25 التشبيه انتظام أمل عبد املقصود مجعة عبد اهلادي 1



 درجة 40 علم البيان انتظام هاجر حممد مهدي عثمان 2

 : القائمون بالتدريس والتقييم       
 آمال فوزي أمين. د       

 صابر جويلي. د       
 نور الدين زين العابدين. د             

 ب العصر العباسي الثاني )المحاولة األولى(الراسبون في مقرر أد ثالثا

 رقم اجللوس اسم الطالب/ـــة م

 انتظام

 650003 آسيا عبدالرمحن عبدهللا حممد 1

 650013 آيه مصطفى حممود عفيفى حممد عطية 2

 650018 امحد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم خليل 3

 650021 امحد امري حممد امحد فهمي 4

 650023 حممد على حسنيامحد رضا صربى  5

 650028 امحد حممد عبد هللا جرب مجال الدين 6

 650035 اسراء امحد على حسن 7

 650044 اسراء عصام حممود السيد الدينارى 8

 650048 اسراء حممد امحد حسان بدري 9

 650071 هللا امساء عبدهللا امحد عبد 10

 650076 امساء حممد عوض السيد 11

 650078 ود رضوان حممودامساء حمم 12

 650080 امساء مصطفى حسني السيد 13

 650086 االء السيد ابراهيم عطيه 14

 650093 السيد فرج فضل مراجع 15

 650099 امل عبد املقصود مجعه عبداهلادى 16

 650104 امنيه امحد عبد العال حسن على ) أرسلت حبث مادة اخرى( 17

 650131 بدالقوياية عبداجمليد عبداحلليم ع 18



 650133 اية حممد حسن عزازى حممد 19

 650134 اية حممد حممد مصطفي عبد النيب 20

 650138 اميان محاده حممد النجار 21

 650143 اميان صبحي مجال الدين امحد 22

 650180 جهاد امحد شحاته امحد بدوى 23

 650182 جهاد حممد فرج الباز 24

 650200 مشعلى خدجيه عماد حسني حسون 25

 650213 دعاء يوسف نوىب يوسف حممد 26

 650217 دنيا السيد حممود حممد حممود 27

 650227 راندا حممود امحد ابراهيم ابو س 28

 650241 رمضان حسن مخيس حممود حسني 29

 650242 ران مجال فرغلى قيس حممد 30

 650258 رويدا رفعت فرج قاسم صابر 31

 650279 زكى حممد ساره حممد حسن 32

 650293 مساح طالل اسعد 33

 650303 سوميه امحد على ابو الغيط ) ارسلت حبث مادة أخرى( 34

 650327 صباح عبدالستار منصور 35

 650329 صفيه فاضل كمال عبدالعزيز مصطفى مرزوق 36

 650340 عبدهللا خالد عبد اجلواد حممود 37

 650348 عزة عبداملنصف كمال 38

 650355 عالء انصر امحد طلب حممد 39

 650356 علي حسن علي حسن 40

 650357 على طارق على حممد رستم 41

 650364 عمرو ابراهيم علي ابراهيم مصطفى عوض 42



 650366 عمرو السيد امحد عبده الورداىن 43

 650396 حممد مجال امحد عطا هللا 44

 650413 حممد حممد امحد ورشان 45

 650417 مجال حممود امحد حجازى حممود 46

 650425 مروة ابراهيم حممد أمحد عرفه 47

 650448 منة هللا سامى نصرامحد مرسى 48

 650458 مىن كرم حممد شوكت السقا 49

 650484 جنالء حممد علي حممود 50

 650497 ندى جمدى عبد القادر حسني طه ) أرسلت حبث مادة اخرى( 51

 650500 حسنندى مهران توفيق  52

 650531 نرية عالء جالل على رمضان) أرسلت حبث مادة اخرى( 53

 650541 هاجر حممد مهدى عثمان مهدى 54

 650551 هبة هللا عصام منصور رشوان 55

 650573 ايمسني صالح امحد حامد 56

 650581 ميىن حممد حسانني على أبوحلو) أرسلت حبث مادة اخرى( 57

 انتساب عادي

 650687 س جابر بدر حسن يوسفأن 58

 650690 اسامه امحد كمال حممد 59

 650691 اسراء عادل السيد حسن 60

 650695 إمساعيلتغريد امساعيل امحد  61

 650698 خالد صبحى أمحد حممد أمحد 62

 650699 رؤوف محدان حممد حممد هاشم 63

 650703 عبد املنعم امحد عبد املنعم حممود 64

 650705 راهيم سعيد حسنعمر اب 65



 650710 حممد صالح حممود جاد املوىل 66

 650713 حممد حممد امحد حممد ابو عبد هللا 67

 650714 إبراهيمحممود الششتاوي  68

 650716 حممود عبد املنعم ابراهيم حممد 69

 650717 حممود حممد جنيب حممد 70

 650726 نوران حممد مصطفى سباعى 71

 650727 القاضيمسعد حممود امحد ايمسني  72

 650729 يوسف سعيد السيد عبد الرحيم 73

 انتساب موجه

 650840 ابراهيم اشرف ابراهيم حممد اجلندي 74

 650841 امحد امين اثبت عبدالفتاح حممد ) ارسل حبث خطأ( 75

 650847 امحد شريف عبد اجلليل حممد صقر 76

 650849 امحد عصام حممد السيد آدم 77

 650850 امحد جمدى امحد حسن 78

 650853 امحد حممد حسني عبد اللطيف 79

 650868 اسراء عرفه على كمال الدين عثمان 80

 650870 اسراء حممد امحد سليم  امحد عطية 81

 650908 اية ادم حممد ادم ابو بكر 82

 650922 اميان عصام الدين وحيد حممود البسيوىن 83

 650926 بدالفتاح فوده بدراميان حممد ع 84

 650930 ايه السيد عبد السالم ابو بكر 85

 650956 حبيبة حممد امحد عبد الصادق حممد 86

 650959 حسام حممد عبد العزيز شليب 87

 650963 خدجية امحد حممد حسن 88



 فقط السفر جواز ارسلت مشعلجي حسون عماد خدجية 89

 650973 يندنيا يس عبد هللا أمحد عز الد 90

 650976 إبراهيمدينا كمال كامل عبد هللا  91

 650981 رحاب حممد حسن حممود 92

 650987 رضوى عالء مخيس امحد عراىب 93

 650990 ران حممد مخيس امحد اللباىن 94

 650995 إمساعيلروان حسني سيد  95

 651020 إبراهيمسلمى مسري صابر على  96

 651032 حممد شهد امحد السيد امساعيل 97

 651033 شيماء ابراهيم عبدالفتاح حممد البحريى 98

 651035 شيماء اشرف رمضان صالح اجلاكى 99

 651038 صربي حممد صربي عبداجلواد 100

 651044 عبد الرمحن فتحى ابراهيم حممد حسن 101

 651053 إمساعيلعلياء عزمى عبد الرزاق مرزوق  102

 651067 كرمي شتا السيد مصطفى 103

 651070 مؤمن هشام جابر خلف حسن 104

 651080 حممد حسن عبد السالم حممد 105

 651085 حممد شعبان ابراهيم مجعة 106

 651090 حممد عبد احلميد امساعيل يوسف 107

 651092 حممد عبد العال صاحل عبد هللا على 108

 651097 حممد علي نبوي علي ندا 109

 651105 امحد عمر حسنيحممد انصر  110

 651124 مرمي حممد السعيد عبد املطلب 111

 651128 مصطفي حممود حنفي حممود ابراهيم النحاس 112



 651132 منه هللا رمضان سعد عبد العزيزسعد 113
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 650690   اسامه احمد كمال محمد 3

 

 650691   اسراء عادل السيد حسن 4

 

 650693   اسماء محمد جابر جابر 5

 

 650695   تغريد اسماعيل احمد اسماعيل 6

 

حمد أحمدخالد صبحى أحمد م 7    650698 

 

 650699   رؤوف حمدان محمد محمد هاشم 8

 

 650702   عبد الرحمن فتحي صديق يوسف 9

 

 650703   عبد المنعم احمد عبد المنعم محمود 10

 

 650705   عمر ابراهيم سعيد حسن 11

 

 650710   محمد صالح محمود جاد المولى 12

 

 650713   محمد محمد احمد محمد ابو عبد هللا 13

 



 650714   محمود الششتاوي ابراهيم 14

 

 650715   محمود سالمة عوض سلطان 15

 

 650716   محمود عبد المنعم ابراهيم محمد 16

 

 650717   محمود محمد نجيب محمد 17

 

 650722   منى حسين محمد سالمة 18

 

 650724   نادر عبد القادر فتحي عبد القادر 19

 

د مصطفى سباعىنوران محم 20    650726 

 

 650727   ياسمين مسعد محمود احمد القاضى 21

 

 650728   يسرا صابر علي متولي 22

 

 650729   يوسف سعيد السيد عبد الرحيم 23

 

  ثالثا الموجه 

 650833   أمل محمد حافظ محمد 1

 

 650836   آيه ربيع أحمد محمد 2

 

لعا لآيه رمضان ابو الحمد محمد عبد ا 3  

  

650837 

 

 650839   ابتهال عادل محمود عبد المقصود 4

 

 650840   ابراهيم اشرف ابراهيم محمد الجندي 5

 

 650841   احمد ايمن ثابت عبدالفتاح محمد 6

 



 650849   احمد عصام محمد السيد آدم 7

 

 650850   احمد مجدى احمد حسن 8

 

 650855   احمد مصطفى محمد على احمد 9

 

 650869   اسراء محمد ابراهيم سليمان عطاهلل 10

 

 650873   اسراء محمد محمود عبدالرحمن 11

 

 650893   االء علي اسماعيل احمد كمال 12

 

 650905   اميره حسن علي عبدالعاطي 13

 

 650911   اية شحات عبد المولى ابراهيم 14

 

 650925   ايمان محمد احمد السيد سيد احمد 15

 

61  650926   ايمان محمد عبدالفتاح فوده بدر 

 

 650930   ايه السيد عبد السالم ابو بكر 17

 

 650950   تسنيم سامح توفيق عباس ابراهيم 18

 

 650956   حبيبة محمد احمد عبد الصادق محمد 19

 

 650963   خديجة احمد محمد حسن 20

 

 650970   دعاء ممدوح راغب امين على 21

 

كمال كامل عبد هللا ابراهيم دينا 22    650976 

 

 650982   رحمة خالد عبد البديع المرسى 23



 

 650984   رحمه عامر عبد المجيد عامر يوسف 24

 

 650990   رنا محمد خميس احمد اللبانى 25

 

 ساره محمد عبد العظيم ابوطالب ابراهيم 26

  

651011 

 

 651014   سعد خالد عبدالوهاب احمد محمد 27

 

 651020   سلمى سمير صابر على ابراهيم 28

 

 شيماء ابراهيم عبدالفتاح محمد البحيرى 29

  

651033 

 

 651035   شيماء اشرف رمضان صالح الجاكى 30

 

 651038   صبري محمد صبري عبدالجواد 31

 

 651041   عبد الرحمن ابراهيم عبد الهادى 32

 

 651045   عبدالرحمن نبيل عبده مكى 33

 

 651067   كريم شتا السيد مصطفى 34

 

 651070   مؤمن هشام جابر خلف حسن 35

 

 651077   محمد احمد محمد محمد عجمى 36

 

 651081   محمد حسن علي محمد السوسي 37

 

 651085   محمد شعبان ابراهيم جمعة 38

 

 651103   محمد مصطفى حلمى نور الدين 39

 



سليمان مروه محمود انور محمد 40    651118 

 

 651124   مريم محمد السعيد عبد المطلب 41

 

 مصطفي محمود حنفي محمود ابراهيم النحاس 42

  

651128 

 

 651129   منال طارق عطية محمود محمود 43

 

 651139   مها محمد عبدالنبى على حسين 44

 

 651150   ندا احمد السيد شريف ابو سمرة 45

 

د الواحد موسىندا سعد أحمد عب 46    651151 

 

 651171   نور أحمد الطاس 47

 

 651172   نور عطية صبحي عنتر عطية سليم 48

 

    ملحوظة : المواد التي لم ترد في البيان، كل البحوث التي أرسلت فيها مقبولة وناجحة.

      


