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 جامعة دمنهور 

 كلية اآلداب  

 قسم الفلسفة  

 

 .م2019  / 2018العام الجامعي الفلسفة قسم  نتيجة تظلمات 

           
  العزيز  عبد  أحمد  / الدكتور  األستاذ  السيد           

 بوالطال  التعليم  لشؤون  الكلية  وكيل                                         
        ، وبعد  طيبة  تحية                                            

،   م2019/ 2018  الجامعي  العام  عن  الفلسفة  قسم  تظلمات  نتيجة لسيادتكم  فمقدم     

 :   كاآلتي  وبيانها

 :    األولى   الفرقة:    أوال

 رقم الطالب اسم م

 الجلوس

 التظلم نتيجة التظلم مادة الحالة

 

 

1 

 

 

 صبحي حسنين محمود احمد 

 

 

13702 

 
 

انتظام  

 حديث 

الفلسفة اليونانية الفرقة األولي  

 فصل ثاني

 حق   له ليس

الفلسفة اإلسالمية الفرقة األولي  

 فصل ثاني

 حق  له  ليس

المنطق الصوري الفرقة األولي  

 فصل ثاني

 حق  له  ليس

مدخل إلي علم االجتماع الفرقة  

 األولي  فصل أول

 حق  له  ليس

عبد   إبراهيمعبد الرحمن  2

 الشرنوبى  نالرحم

 انتظام  13738

 حديث 

مدخل إلي علم االجتماع الفرقة  

 األولي  فصل أول

 حق ه  ل ليس
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 :   الثانية  الفرقة:    ثانيا

 

 التظلم نتيجة التظلم مادة الحالة الجلوس رقم الطالب اسم م

مل رمزي الغريب أ 1

 العنين أبوهمام 

  انتظام 23207

 مستجد 

 حديث 

منطق استقرائي   

الفرقة الثانية فصل 

 أول

 حق  لها ليس

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية فصل 

 ثاني 

للطالبة حق  

وبذلك تتعدل 

نتيجتها من 

راسب) بثالث  

مواد( إلي ناجح  

 بمادتين 

الفرقة منطق صوري 

 فصل ثاني األولي 

 

 

 ليس لها حق 

 

 

2 

 

احمد محمد   إيمان

 د محمود عبد الحمي

 

23209 

 

 
 

  انتظام

 مستجد 

 حديث 

نصوص فلسفية  

فصل الفرقة الثانية 

 ثاني 

 

 حق  له  ليس

الفرقة  فلسفة هللنستية  

 فصل ثاني الثانية 

 

 حق  له  ليس

رنا محمد درويش  3

 د عبد الواحدرويش 

 

 

23224 

 

 

  انتظام

 مستجد 

 حديث 

 
 

نصوص فلسفية  

الثانية فصل الفرقة 

 ثاني 

 

 حق  له  ليس

الفلسفة  الحديثة ق  

الفرقة الثانية فصل 17

 ثاني 

 حق  له  ليس
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را أسامة مجدى  الك 4

 يوسف

انتظام   23244

مستجد  

 حديث 

فلسفة الجمال في  

الفكر القديم و الوسيط  

الفرقة الثانية فصل 

 أول

 حق  له  ليس

فلسفة يونانية أفالطون  

الثانية فصل الفرقة 

 أول

 

 حق  له  ليس

5 

 

محمد شعبان محمد  

نعبد الرحم  

  انتظام 23249

  مستجد

 حديث 

منطق حديث الفرقة  

 الثانية فصل ثاني 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي  

الفرقة الثانية فصل 

 أول

 

 حق  له  ليس

الطالب ناجح 

 بالمادة 

فلسفة حديثة الفرقة  

 الثانية فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

الطالب ناجح 

 بالمادة 

ء جابر عبدالعزيز ال و 6

 سليمان 

انتظام    23276

 حديث باقي 

منطق صوري الفرقة 

 األولي  فصل ثاني

 حق  له  ليس

منطق حديث الفرقة  

فصل  2الثانية س 

 ثاني 

 

 حق  له  ليس

فلسفة هللينستية الفرقة  

 الثانية فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

 فلسفة يونانية 

 
 حق  له  ليس

فلسفة الجمال في   23270 7

  الفكر القديم و الوسيط

 حق  له  ليس
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محمد علي   أسماء

 البنداري 

انتظام   

 حديث باقي 

فصل   الفرقة الثانية

 أول

 

الطالبة غائبة في  

 المادة 

الفرقة  منطق حديث 

 فصل ثاني  الثانية 

 

 حق  له  ليس

  نصوص فلسفية

فصل  الفرقة الثانية

 ثاني 

 

 حق  له  ليس

الفرقة منطق صوري 

 فصل ثاني األولي

 

 

 

 حق  له  ليس

روان احمد محمد  8

   علي محمد

موجه      23337

حديث   

 مستجد   

  17فلسفة حديثة ق 

الفرقة الثانية  فصل 

 ثاني 

 

 حق  له  ليس

الفكر السياسي في  

اإلسالم الفرقة الثانية   

 فصل ثاني

 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي  

الفرقة الثانية   فصل 

 أول 

 

 حق  له  ليس

  إبراهيمجمال  سارة 9

           فراج كساب

موجه                   23343

حديث   

 مستجد   

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني  

 

 حق  له  ليس

فلسفة حديثة الفرقة  

 الثانية   فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

سلوى سند توفيق   10

محمد بصل غازي

  

موجه  23348

حديث   

 مستجد 

فلسفة يونانية أفالطون  

الفرقة الثانية  فصل 

 أول

 

 حق   للطالبة

وليس  40درجتها)

( وبذلك تنجح 35

ادتين بعد مالطالبة ب

 تطبيق الرأفة
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االنتساب الفرقة الثانية    

 فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي  

الفرقة الثانية   فصل 

  أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة حديثة ق  

الفرقة الثانية    17

 فصل ثاني

 

 حق  له  ليس

شهد نبيل محمد   11

    جمعه قريطم

موجه  23352

حديث   

 مستجد 

 فلسفة يونانية  

 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي  

الفرقة الثانية   فصل 

 أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة الجمال في  

الفكر القديم و الوسيط  

الفرقة الثانية   فصل 

 أول 

 

 حق  له  ليس

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني  

 

 حق  له  ليس

سهير موسى حنا   12

   موسى سعد

موجه     23350

حديث   

 مستجد 

أخالقيات البحث  

 العلمي  

 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي  

الثانية   فصل الفرقة 

 أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة هللينستية الفرقة  

 الثانية   فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

 فلسفة يونانية  

 

 حق  له  ليس

الفلسفة االسالمية  

)علم الكالم ( الفرقة  

 االولي فصل اول

 حق  له  ليس
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شيماء اشرف محمود   13

  الرحمن محمود عبد

23354   

موجه    23354

حديث   

 مستجد 

فلسفة يونانية أفالطون  

الفرقة الثانية   فصل 

 أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة هللينستية الفرقة  

 الثانية  فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني  

 

 حق  له  ليس

فلسفة الجمال في  

الفكر القديم و الوسيط    

الفرقة الثانية   فصل 

 أول 

 

 حق  له  ليس

حسنى ربيع  عائشة 14

     لبالحسين 

موجه    23358

حديث   

 مستجد 

فلسفة يونانية أفالطون  

الفرقة الثانية    فصل 

 أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة الجمال في  

الفكر القديم و الوسيط    

الفرقة الثانية   فصل 

 أول 

 

 حق  له  ليس

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني  

 

 حق  له  ليس

15 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

م  عبد الكريفاتن السيد 

 خيري     

موجه     23364

مستجد  

 حديث 

نصوص فلسفية  

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني  

 

 حق  له  ليس

 فلسفة يونانية  

 

 حق  له  ليس

  17فلسفة حديثة ق

الفرقة الثانية   فصل 

 ثاني 

 

 حق  له  ليس
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مادلين رياض عياد   - 16

   رياض 

موجه    23366

مستجد  

 حديث 

  أفالطونفلسفة يونانية  

الفرقة الثانية    فصل 

 أول

 

 حق  له  ليس

فلسفة هللينستية الفرقة  

 الثانية   فصل ثاني 

 

 حق  له  ليس

فلسفة حديثة  

الفرقة الثانية    17ق

 فصل ثاني

 

 حق  له  ليس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   الثالثة  الفرقة:    ثالثا

 

 رقم الطالب اسم م

 الجلوس

 التظلم نتيجة التظلم مادة الحالة
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عبد الرحمن  1

حسن عبد هللا 

 عبد هللامحمد 

انتظام   33837

 مستجد 

 حديث 

فلسفة علوم  الفرقة الثالثة  

 فصل ثاني

ألنه ال يوجد تخفيف   حق له  ليس

حيث رسب الطالب في مادة  

 أخري ضعيف جدا 

     

 

2 

 
 

حسن عبد ة هب

 هللا يوسف

 

 

 

33856 

 

 
 

انتظام  

 مستجد 

 حديث 

 

 

نصوص فلسفية الفرقة 

 الثانية فصل ثاني)تخلف( 

 

 

 

 حق  له  ليس

 

 
 
3 

 

 

هاجر مصطفي 

السيد احمد  

 منصور

 

 

 

 

33854 

 

 

 

 

انتظام  

 مستجد 

 حديث 

 
 

المنطق و الحاسوب  

 الفرقة 

 

 الثالثة فصل أول
 

 

 حق  له  ليس

 

فلسفة الجمال في الفكر  

القديم و الوسيط الفرقة  

 الثانية فصل أول

 

 حق  له  ليس

 

 
4 

 

 

آية عادل  

 أحمد عمر

 

 
 

33925 

 

 

انتظام  

 قديم باقي 

 

منطق رياضي الفرقة  

 الثالثة الفصل الثاني 

 

 حق  له  ليس

منطق استقرائي الفرقة  

 الثانية فصل أول

 حق  له  ليس

  النصوصالفلسفة الحديثة 

 فصل ثاني  الفرقة الثالثة

 حق  له  ليس

 

 :  الرابعة الفرقة:  رابعا

 رقم الطالب اسم م

 الجلوس

 التظلم نتيجة التظلم مادة الحالة
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1 

 

اشرف السيد   ميادة

 محمد السيد 

 

 

42617 

 
 

 انتظام  قديم 
 مستجد 

 

الفرقة     تاريخ العلوم عند العرب

 الرابعة فصل ثاني 

 

 له حق  ليس

عالء على حسن حسن  2

 الروبى 

موجه قديم   42753

 مستجد 

الفرقة     تاريخ العلوم عند العرب

 ثاني الرابعة فصل 

 له حق  ليس

نوران وليد وهبي  3

 اللقاني 

موجه قديم   42768

 مستجد 

الفرقة الثالثة فصل   المنطق الرياضي

 ثاني 

 له حق  ليس

               فصل  الفرقة الرابعة مادة االنتساب  

 ثاني 

 له حق  ليس

 

 :  اآلتي يتبين السابقة الجداول ومن

 67=  التظلمات عدد=                

 25= المتظلمين الطالب عدد=                

 1= التظلم في حق له=                

 66 = التظلم في حق له ليس=                

 

 ،الشكر جزيل ولسيادتكم                                                                                              

  لكم مقدمه                                                                                                      

 مني محمود عثمان / د                                                                                               

 

 التظلمات لجنة عضو                                                                                               

 


