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للغة اأسماء طالب التخلفات الذين أرسلوا أبحاثهم إلى كنترول الفرقة الثانية عام شعبة 
 )فرصة أولى(ونتيجة أبحاثهم  اإلنجليزية

 

 م

 

 اسم الطالب

 

 المادة

 

 رقم الجلوس

 

 حالة الطالب

  32293 القواعد عبد الغني عجوةآية خالد أحمد  1

  32317 القواعد سارة عودة عبد الرؤف منصور 2

  32363 القواعد ندى أشرف أحمد الزاغ 3

  32374 القواعد نورهان محمد محمود الفقى 4

  40654 القواعد مروة فريد عبد الفتاح نبيه مرعي 5

  32317 الشعر سارة عودة عبد الرؤوف منصور 6

  32383 الشعر ياسمين السيد محمد عبد الغني 7

  40624 الشعر سلمي نبيل محمد عوض محمد 8

  40659 الشعر نادر محمد نجيب عبد المعطى 9

  40671 الشعر هاجر عبدهللا إبراهيم عباس 10

 نورهان محمد محود الفقي 11
الدراسات 

 األمريكية
32374  

 نرمين خالد محمد الفضالي 12
الدراسات 

 األمريكية
32367  

 آالء محمد محمد أحمد أمين 13
الدراسات 

 األمريكية
32277  

 أالء أشرف عبد المنعم محمد 14
الدراسات 

 األمريكية
32275  
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15 
إيمان محمد أحمد عبد اللطيف 

 محمود
  31397 القراءة

  32298 القراءة دانة جمعة خميس قميحة 16

  32309 القراءة رنا أشرف شوقي محرم 17

  32315 القراءة سارة أسامة صالح الدين محمود 18

  32327 القراءة سناء محمود أحمد الماحى 19

  32334 القراءة شيماء محمد شعبان محمد حسين 20

  32346 القراءة فاطمة عصام محمود عثمان ابو زيد 21

  32368 االقراءة نرمين عبد الحميد السيد حواش 22

  32369 القراءة نرمين  فتحي عبده عبد المقصود 23

  32378 القراءة هبة صالح عطية صالح 24

  32381 القراءة وفاء ربيع عبد الحليم محمد 25

  32382 القراءة يارا ربيع ابو اليزيد على 26

 محمد ياسر محمد عبد السالم 27
تكنولوجيا 

 التعليم
32354  

28 
عبد السالم عبد إلهام عبد الونيس 

 الرحمن

تكنولوجيا 

 التعليم
40582  

 


