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  -  الفرقة الثالثة أساسيأسماء طالب التخلفات الذين أرسلوا أبحاثهم إلى كنترول 

 شعبة: لغة انجليزية 

 ونتيجة أبحاثهم " فرصة أولى "
 

 الطالبحالة  رقم الجلوس المادة  اسم الطالب م

 ناجح ٤١٧٢٨ مقدمة اللغويات مريم علي عبد الجواد عبد اهللا ١

  ناجح 41748  مقدمة اللغويات  نورهان إبراهيم محمد حرب   ٢

 ناجح 41659 الشعر إيمان هاشم محمد سيد احمد الديب  ٣

  ناجح ٤١٦٦٦ الشعر  ايه مسعود زكي فرج  ٤

  ناجح 41677 الشعر  حنين عادل بيومي الدفراوي ٥

  ناجح 41678 الشعر  خلود خالد عبد الوهاب ابو عسل ٦

  ناجح 41681 الشعر  دعاء عمر حسين علي  ٧

  ناجح 41698 الشعر  سعيد عيد حوية تهامي ٨

  ناجح 41700 الشعر  سماح سعد ابراهيم ابو خشم ٩

  ناجح 41719 الشعر  فاطمة صديق الهلباوى صديق على  ١٠

  ناجح 41740 الشعر  ميرنا وليد شوقي وافى ١١

  ناجح 41746 الشعر  نوال محمد عبد السالم يوسف محمد ١٢

  ناجح 41762  الشعر  هدير محمد أبو خيشة  ١٣

  ناجح 41769  الشعر  إبراهيم محمود إبراهيم قمح  ١٤

  ناجح 41748  الشعر   نورهان إبراهيم محمد حرب   ١٥

 ناجح 41632 ٣كتابة  إسراء مسعود محمد عطا  ١٦

  ناجح 41770 ٣كتابة   أحمد ربيع فؤاد بدوي الشاويش  ١٧

  ناجح 41780 ٣كتابة   نور الدين حسن محمد قشاقيش ١٨
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 الطالبحالة  رقم الجلوس المادة  اسم الطالب م

  ناجح 41632  ٣كتابة   إسراء مسعود محمد عطا   ١٩

 ناجح 41642  تعليم كبار االء اسماعيل عبد المحسن محمد غيث  ٢٠

  ناجح 41656  تعليم كبار  إيمان رمضان الكومي صالح   ٢١

  ناجح 41672 تعليم كبار  جالل محمد جالل شعيب  ٢٢

  ناجح 41691 تعليم كبار  ساره ابراهيم محمد موسي شرف  ٢٣

  ناجح 41698 تعليم كبار  سعيد عيد حوية تهامي  ٢٤

  ناجح 41716 تعليم كبار  عال راضي سعد السيد الصيحي  ٢٥

  ناجح 41719 تعليم كبار  فاطمة صديق الهلباوى صديق   ٢٦

  ناجح 41741 تعليم كبار  ندا خالد علي احمد شريف  ٢٧

  ناجح 41742 تعليم كبار ندى الحصافى محمد الدفراوي   ٢٨

  ناجح ٤١٧٤٣ تعليم كبار  ندى محمد محمد الطايفي  ٢٩

  ناجح ٤١٧٥٧ تعليم كبار  هاجر احمد محمود الخضري  ٣٠

  ناجح 41768 تعليم كبار  يمنى عبدالحميد محمد عبدالحميد   ٣١

  ناجح 42709 تعليم كبار  شيماء فتحى جمعة محمد  ٣٢

  ناجح 41632  تعليم كبار  إسراء مسعود محمد عطا  ٣٣

 ناجح ٤١٦٣٥  مورفولوجي أسماء سعد أ حمد خلف   ٣٤

 ناجح 41728  مورفولوجي  عبداهللا عبد الجوادمريم علي   ٣٥

 ناجح 41785  مورفولوجي  سمر محمود محمود حجاج  ٣٦

  ناجح 41770  اللغويات التطبيقية  أحمد ربيع فؤاد بدوي الشاويش  ٣٧

  ناجح 41780  فروق فردية   نور الدين حسن محمد قشاقيش  ٣٨

 


