
كنترول الفرقة الثالثة أساسى 

نتيجة أبحاث شعبة اللغة العربية فرصة أولى

شعرفروق فرديةعباداتتطور فكرتعليم الكبارنقد واتجاهات ادبيةمقرر ثقافيرقم الجلوس اسم الطالب

31561ابتسام حميدو محمد احمد

31562ابتسام محمد خليل السيد مطحنه

31563ابرار اشرف محمد منصور

31564ابراهيم عبد العزيز محمود فرج

31565احمد اسامه شندى عوض خميس

31566احمد حمدى شعبان حامد محمد

31567احمد رجب محمد يوسف

31568احمد رمضان فرج عيد ابراهيم

31569احمد سمير عبدالمطلب عبدالجليل النوام

31570أحمد عبدالاله عبدالنبى غندور

31571احمد محمد السيد السيد ابو ضيا

31572اروى فرج رزق محمد الخولى

31573اسراء حمدى احمد محمد زايد

31574اسراء سالم عبدالصادق محمد

31575اسراء علي محمد عبادة

31576اسراء محمود عباس على الصياد

31577اسالم عصام فتحي عبدالنبي غنيم

31578اسالم محمد عبد الفتاح حسن الخياط

31579اسماء جالل سعيد ابراهيم منصور

31580اسماء رجب الصافى ابراهيم اسماعيل

31581اسماء رمضان ربيع على عبدالعزيز

31582اسماء سعيد خميس كامل محمد

31583اسماء ماهر على عبد الجواد صالح

31584االء حمدى فواد السيد الشبشيرى

31585اماني خالد إبراهيم محمد الشاعر
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31586امل ابراهيم اسماعيل محمد العبد

31587امل حافظ الشرنوبى محمد الصابر

31588امل خميس عبدالقادر محمد بركات

31589امل عبدالجواد اسماعيل عبدالمقصود

31590امل عطية محمد الشافعى

31591امنية سعد مصطفى شريف

31592امنيه محمد حامد محروس علفه

31593اميرة عثمان عبد المقصود عبد الباري

31594اميره احمد عبدالسالم حسن قرقر

31595اميره سمير محمد حسن عبدالسالم

31596اميره عبدالاله ابراهيم محمد السيد ابوخالد

31597اميره ماهر سعيد ابراهيم الديب

31598اميره محمود عبدالعزيز عبدالمجيد عمر

31599انتصار رمضان عبد الحليم عبد الغنى صالح

31600ايمان حمزه عبدالحليم عبدهللا زيد

31601ايمان خميس ابراهيم نصر البوهى

31602ايمان خميس احمد رمضان ابوزرد

31603ايمان خميس موسى عبدربه محمد

31604ايمان عبدالنبى توفيق احمد فرج

31605ايمان مجدى محمود محمد ابوبكر

31606ايمان محمد ابوسيف طلبه رسالن

31607ايمان محمد الجندى محمود حسن

31608ايمان محمد دسوقي السايس

31609ايمان محمد عبدالمجيد محمد جميعي

31610ايمان محمدين شعبان بسطويسى
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31611ايمان محمود محمد كامل الخولى

31612ايناس شعبان عبدالعزيزعلي عطوة النمر

31613ايه احمد عبدالقادر احمد سالمة

31614ايه حافظ المرسى محفوظ ابوسعده

31615ايه حسنى محمد عجاج

31616ايه خميس محمد عبدالعزيز عيسى

31617ايه رفعت توفيق محمد شعبان

31618ايه عادل عبد العزيز محمد عبدالعزيز

31619ايه عباس عبد الغفار عباس

31620ايه محمد ابراهيم سالمه

31621ايه محمود ابراهيم محمد البسيونى

31622ايه مسعد شعبان محمد سرحان

31623ايه وحيد مختار عبدالعظيم

31624ايه يحيى محمد فوزى محمد

31625بدريه يوسف محمد عبدالمقصود أبوكحله

31626بسمه السيد الصابر السيد المغربى

31627بسمه عادل احمد بالل أحمد

31628تقى ابراهيم محمد عيسوى

31629تيسير صبرى على محمود الطنيخى

31630جهاد محمد عبد الحميد عبدالحميد منيسى

31631حسنى محمد حسنى بركات

31632حنان عبدالعزيز حميده زين الدين

31633خديجه عاطف محمد دومه صالح سعيد

31634خلود حموده عبد هللا محمد شحاته

31635دعاء محرز طه على شبل
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31636رانيا احمد خالف احمد

31637رانيا محمد على عبدالنبى

31638رانيا محمود ابراهيم فرج موسى

31639رحاب سعيد عوض عبيد منيسى

31640رحاب على محجوب حسن الفراوى

31641رحمه حسنى محمد كمال

31642رحمه سالم نصر عطيه

31643رضوى محمد حسين محمد طيلون

31644رمزي عيد ربيع عبدالمولى الزغى

31645روضة علي حموده محمود عبدهللا

31646روفيدا احمد رجب خليل

31647ريهام رضا عبداللطيف محمد جميعي

31648ريهام عبدالباسط عوض اسماعيل صالح نوار

31649زينب عالءالدين ثروت الحناوى

31650زينب محمد عبدالفضيل رواش الحرفه

31651سالي محمد محمد محمد عيد

31652ساندي هشام السعيد الجناوى

31653سعيده مسعد شلبي يونس

31654سلمى محمد محمد عبدالال

31655سماح فتحي عبد المجيد علي سليمان

31656سهيله محمد سعد يوسف زاهر

31657شروق عزت محمد عبد الحفيظ موسى

31658شروق فاروق محمد الجوهرى

31659شيماء ابراهيم فؤاد محمد مرعى

31660شيماء رفعت بهجت محمد بالل
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31661طه على طه على زردق

31662عبد هللا صابر محمد عبد الواحد

31663عبير جمعه محمد حسن زهير

31664عبير رشاشى محمود حمزة قاسم

31665عال احمد عرفه ابراهيم متولى

31666عال السيد عبد الجواد هليل

31667عال محمد محمد فهمى عبدالحميد خليل

31668علياء الحسين عبد هللا سليمان

31669عمر خيرى كمال عبدالجليل عبدهللا

31670عهد شفيق صالح محمد هويدى

31671عيد شعبان عيد عميره

31672غاده رجب عصران محمد عامر

31673فاطمه محمد حسن محمد مصطفى

31674فايزة عادل خميس عبد الرحمن

31675فايزه احمد سعد ابونعمه

31676فتحى ناجح فتحى عبد الحميد شرف

31677كريمه خميس احمد عالم

31678كريمه رجب محمد محمود ابوسليمه

31679كمال محمود كمال عبدالفتاح هبيله

31680ماهر محمود محمد محمود منصورالقادوسى

31681مايسه مهنا حسين بريك

31682محمد انور محمد عبداللطيف

31683محمد ايمن محمد السيد احمد

31684محمد جمعه رمضان غازى ابراهيم

31685محمد شعبان حسن سعد رسالن
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31686محمد شلبى يوسف شلبى قايد

31687محمد طارق عوض أحمد بدوي

31688محمد عاشور حمدي راغب مفتاح

31689محمد عبدالكريم عبدالقادر عبدالكريم

31690محمد عزت بسيوني بسيوني بدر

31691محمد فوزى محمود الليثى

31692محمد مجدى سعد بشاره

31693محمد محمد محمود علي

31694محمد محمود محمد عبد الصمد ابو زعيمه

31695محمد مسعود محمد ابراهيم عطاهللا القادوسى

31696محمد مصطفى محمد ابوالنصر عبدالحميد

31697محمد نزيه بسيوني درباله

31698محمود عصام ماهر ياسين

31699مروه سمير احمد حسن درويش

31700مروه شكرى محمد عبدالسالم

31701مصطفى محمود عبد المنعم الحوفى

31702منار سعيد عبد الفتاح عبد الحى ابوعامر

31703منه هللا شعبان عنتر حسين درويش

31704منه هللا محمد السيد حميده

31705منى خالد عبدالفتاح ابو خزيمه

31706مني عبد النبي محمود محمد النجار

31707منى مبروك راتب عبد هللا هويدى

31708مى حسن محمود حسن جاد هللا

31709مى مصطفى ابراهيم اسماعيل بدران

31710مى ممدوح السيد محمد
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31711ندى احمد على صقر

31712ندى صبرى عرفه عبدالحليم النجار

31713ندى فوزى عبد الحفيظ مراد

31714ندى محمد فؤاد عبدالحميد المصرى

31715نرفين احمد عبد الحليم رضوان جبر

31716نصر نبوى نصر االجهورى

31717نعمه منصور عبدالهادي عبدالكريم

31718نورة محمد نعمان على أبو السيد

31719نورهان صبرى حسن الفار

31720نورهان طاهر جمعه محمد عبدالحميد شعبان

31721نورهان عبدالناصر محمد عبدالفتاح رفاعى

31722نورهان وجيه محمد مصطفى منصور

31723نيرا احمد عبدالدايم احمد شكر

31724نيره مسعود عبدالمنعم محمد فرج

31725نيفين سعد محمد محمد فزارى

31726نيفين ممدوح عبدالاله محمد عرفات

31727هالة محمود جالل مرسى المحالوى

31728هاله عادل اسماعيل عبدالحليم

31729هاله عرفه عبدالصمد عبدالرحيم

31730هايدى جمعه عبيد عماره

31731هايدى على عبدالرحمن عبدالرحمن الصفتى

31732هايدى فرج محمد محمد الفخرانى

31733هايدى ماهرعبدالوهاب نصار

31734هبه شعبان فتح هللا عبد المجيد بسيوني

31735هبه مجدى سليمان ابوتركيه
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31736هبه محمد محمد خليل ابوشوم

31737هدى جمعه السيد تعلب

31738هدير زيدان سعد محمد علوان

31739هدير سلطان عبدهللا عبدالرواف

31740هدير عزت السيد الحلوانى

31741وسام سعيد محمد على قمره

31742وفاء احمد مبروك قنديل

31743والء حسين فتحي محمد الزواوى

31744ياسمين سعد رجب عثمان عبدون

31745ياسمين محمد محمد محمود الزغبى

غغغغغ31746امل يوسف علي عبدالمقصود

غغXغ31747ايناس احمد كامل عبدهللا باشا

غغغغXغ31748حنان بغدادي زكي زكي شرارة

غغغغXغ31749داليا فراج مراد محمد منصور

غغXغ31750عبدالرحمن صبري ابراهيم ابراهيم جنيدي

غغغغغXغ31751فاطمة الزهراء بسيونى محمود بسيونى محمود صالح

غغ31752Xمحمد سليمان عباس يونس

غغغغغXغ31753محمد فايز محمد عبدالهادى

غغغغغXغ31754ندي منصور مرسي الصافى مرسي

غغغغXغ31755نغم صالح رياض عبدالدايم رجب

غغغغغ31756احمد شعبان حسن نحله

غغغغغغ31757اسراء محمد رضا حسن حمدان

غغغغغغ31758هاجر احمد ابراهيم مصطفى بركه

غغغغغغغ31759احمد رجب عبدالرسول دميس

غغغغغغغ31760امنيه احمد محمد السقا
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غغغغغغغ31761تغريد يحيى فتحى محمد الطويل

غغغغغ31762روان ابراهيم السيد عمير
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