أسماء الارسبين بدراسات جدوى مقرر االبتكار وريادة األعمال الفرقة الثالثة
 0202لكمية اآلداب
م

الشعبة

فريق العمل

اسم المشروع

أوالً :قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
مصنع لالحذية

أميرة محمد عبد الفتاح

1

اآلثار

الرياضية

حبيبة أحمد

2

اآلثار

اعادة تدوير الورق

3

اآلثار

بيع تيشيرتات اونالين

4

اآلثار

جاليري لمتحف

سمر محمد عبد المطيف
سارة ثروت شبل

خمود طارق عمى فيمي
عمرو مصطفى محمد

محمد حسن خمف
ندى اكرم ابراىيم
يا ار محمود طو

أمنية مصطفى ممدوح
ىناء محمد عمى
احمد اسامة احمد

افرونيا سامي اسحاق

حسن محمد حسن
محمود عيد احمد محمود
اشرقت ابراىيم عمى
سامر عادل محمد

محمود رجب امين
جان جمال سيدىم
1

شركة استيراد وتصدير عمرو سمير توفيق

5

اآلثار

1

----

2

----

مصنع مالبس أطفال

3

----

مرايا ىاندميد

4

----

مطعم متنقل

محمود عبده حسين

5

----

محل ورد

ميار عماد احمد

عمرو محمد التقي

اجيزة كيربائية

يوسف عبد السالم

اسماعيل عبد العال
اسالم عمى محمد

ثانيا :قسم المكتبات
اعادة تدوير الكرتون

فيروز محمد محمود عبد اهلل

من مخمفات الى ورق

عال محمد سعد
حسناء جمعة حسن

ندى محمد عثمان محمد
نيرة نصر صالح

فارييان مجدي محمد
روان عبد المنعم عبد الحميد

روان جابر محمد

محمد عبد المجيد محمد
عبد الرحمن خميس
نادين احمد محمد
روان محمود مسعود
كال ار جرجس عزيز

يمنى عمى عمر
داليا نسيم ابراىيم

شروق عمى محمد
2

اسماء عبد العاطي محمد
االء طارق

6

 -----انشاء مكتبة عامة

7

 -----انشاء مكتبة رقمية

8

-----

1

تركي

فيروس كورونا وتاثيره

2

تركي

مجمع تعميمي وحرفي

3

تركي

توصيل طمبات عن

احمد محمد عزيز

طريق االنترنت

فرحة يسري محمد

احمد مصطفى محمد
احمد طارق حسين
جازم حسن زكريا
فرح محسن حسين
مريم محمد عمى

ايمان محمد الشيمي
جييان ابراىيم عمى
حسين عبد المحسم

مي ناجي محمد احمد سعد

ثالثاً :قسم المغات الشرقية
محمد عصام فتحي
باسم عادل السيد

اليام ابراىيم السيد
زياد محمد عبد الستار
لألحداث

محمد شعبان رجب
ضحى شكري طو
أمنية محمد رزق
ايمان خميل ابراىيم

روان احمد محمد

ميار عمى نجيب
3

كال ار عزت شوقي
رضوى اشرف عبد العاطي
مريم محمد عمى

4

تركي

صالة جيم

5

عبري

جمع فائض الطعام

6

عبري

تصنيع اكياس وشنط

محمد زكريا موسى

بالستيك

اسراء نبيل ابو الفتوح

1

اآلثار

مركز تدريب صغار

2

اآلثار

تأجير مكاتب

رنا احمد فاروق
روان محمود احمد

اية نوح عبد المولى
نبيمة عصام فتح اهلل

فاطمة عمى حسن
نياد فتحي سعيد

ايمان محمد سيد
راجي حسين عوض
بيتر نسيم كامل

سيف االسالم السيد

اصالة محمد شعبان
محمد احمد حسين يوسف

رابعاً :قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

المصرية المستثمرين

دميانة جورج

محمد بمتاجي
ريمون بدر
تغريد عميان السايح

المصرية

محمود شعبان حامد

عمى محمد عبد الفتاح
4

احمد شريف حسين
3

اآلثار

4

اآلثار

المصرية

جافا اكسبريس كافيو

رحمة رمضان

مريم حسام

دعاء احمد حسن
افتتاح صيدلية

اإلسالمية

احمد حسن عمى
امنية محمد ابو الحسن
محمد رشدي مسعد

فاطمة جمال مصطفى
خالد ابراىيم محمد
5

اآلثار

تأجير صيدلية

اإلسالمية

عبد الرحمن حسن عمى
دعاء حمام احمد
يحي التركي فتحي

عماد حمدي محمد

عمى احمد عمى
6

اآلثار

الطباعة عمى المالبس عمرو ماجدي محمد

اإلسالمية سيمك اسكرين
7

الشعبة

مدرسة خاصة

العامة

محمد ابراىيم محمد
مصطفى عطية محمد
مروان حمدي محمد
ندى السمان عبد اهلل

نوال محمد رمضان

محمد مصطفى بدري
8

الشعبة

العامة

تربية االرانب

محمود محمد ابراىيم
سارة عماد السيد

منة اهلل حسنى
5

ميار ناصر نعمان
تقى محمود محمد
9

الشعبة

انتاج اطباق البيض

ىايدي رزق عبده

العامة

الفارغ

مرفت محمد عبد التواب
حبيبة امين احمد

نورىان اكرم عبد العال

اميمة جابر السيد
 11الشعبة

حضانة اطفال

العامة

عبد اهلل عبد الغني ىالل
بسام السيد شعبان

عبد اهلل حسن يوسف

محمود مرسي خميس
يوسف خميس نعيم
 11الشعبة

تصنيع تطور االلبان

العامة

مروان طارق عمى
محمد الدسوقي مرزوق
اسالم جمعة السيد

محمد عادل ابراىيم

محمد عمر غيث
 12الشعبة

الطاقة الشمسية في

 13الشعبة

زراعة االسماك

العامة

معالجة المياه

شروق جمال شياوي

باسم محمد حسن عثمان

كريم فوزي رزق
محمود رضا احمد
العامة

محمد مصطفى عبده

روان ىيثم فؤاد

احمد حمدي جاد
6

ىدير محمد رجب
ىشام احمد عباس
 14الشعبة

مصنع اثاث خشبي

العامة

محمود حسن ابراىيم
محمد لبيب فرج
كريمان مصطفى محمد
فاطمة عادل محمد

اسماء السيد عبد اهلل
 15الشعبة

محل بيع جوارب

العامة

نورىان محمد عبد العال
منة اهلل محمد عبد المعطي

منة اهلل عبد الحميم رمضان

عمرو موسى محمد
محمد خالد محمد
 16الشعبة

شركة عقارات

العامة

محمود محمد عبد الحميد
ياسمين احمد عبد المطيف
سارة شعبان عبد العزيز

حسام حسن محمد
نيرة محمد عمى
 17الشعبة

حفظ وتجميد االغذية

احمد سامي شمس الدين

 18الشعبة

انشاء عمارة سكنية

محمد عمى السيد عمى

العامة
العامة

سامي طارق سامي
رييام سالم عبد الفتاح
محمد حسن احمد

خالد جمال عبد الناصر
7

 19الشعبة

حضانة

العامة

محمد اشرف السيد
نانسي محمد احمد

مي مجدي خميفة

نادية احمد شوقي
ميار محمد عبد العاطي
 21الشعبة

-----------

العامة

محمد عرفة احمد حسين
خالد احمد
سعيد اشرف

سييمة محمد

محمد حسن محمد
خامساً قسم اإلجتماع
1

-----

جوليانا وليم اسارئيل خمة

8

