
 الفرقة الثانية أساسيأسماء طالب التخلفات الذين أرسلوا أبحاثهم إلى كنترول 

 ونتيجة أبحاثهم " فرصة أولى "

 اللغة العربية شعبة

 

 
 
 م

 
 

 اسم الطالب

 
 

 المادة

 
 

 حالة الطالب 

 ناجح تكنولوجيا التعليم  روان إبراهيم السيد عمير  1

 ناجح ا التعليم سيكولوجي  بد الرحمن صبري إبراهيمع 2

 ناجح مهارات يدوية وفنية  حسن عبد القوي عميرة  3

 ناجح هارات يدوية وفنية م دعاء فرج عبد القادر عبد المجيد  4

 ناجح وية وفنية مهارات يد  سماح مسعد محمد السنبختي  5

 كريمة خميس أحمد عالم  6
 

 ناجح قد مدخل البالغة والن

 د آية يحيى محمد فوزي محم  7
 

 راسب  قد مدخل البالغة والن

 إبراهيم عبد العزيز فرج  8
 

 ناجح قد مدخل البالغة والن

 راسب  قد مدخل البالغة والن إسراء  محمدعبده جمعة نصر  9

 ناجح قد مدخل البالغة والن إيمان محمد عبد المجيد محمد  10

 ناجح قد مدخل البالغة والن حسن عبد القوي عميرة  11

 ناجح قد مدخل البالغة والن داليا فرج مراد محمد  12

 راسب  قد مدخل البالغة والن ن رحاب علي محجوب حس  13

 ناجح قد مدخل البالغة والن زينب عالء الدين ثروت الحناوي  14

 ناجح قد مدخل البالغة والن زينب محمد عبد الفضيل  15

 ناجح قد مدخل البالغة والن سالم عبد الحليم سالم عبد العزيز  16

 راسب  قد مدخل البالغة والن ساندي هشام السعيد الجناوي  17

 ناجح قد مدخل البالغة والن سماح مسعد محمد السمبختي  18

 ناجح قد مدخل البالغة والن شروق عزت محمد عبد الحفيظ  19

 راسب  قد مدخل البالغة والن طه علي طه علي زردق  20

 ناجح قد مدخل البالغة والن عبد المنعم حمدتو محمد  21



 راسب  مدخل البالغة والنقد  فتحي ناجح فتحي عبد الحميد  22

 ناجح مدخل البالغة والنقد  هدير السيد جابر أبو الوفا  23

   هبه شعبان  فتح هللا بسيوني  24
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 راسب  مدخل البالغة والنقد  هايدي ماهر عبد الوهاب نصار  25

 هالة محمود جالل مرسي  26
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 نيرا أحمد عبد الدايم شكر  27
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 نغم صالح رياض رجب  28
 
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 مروة شكري محمد عبد السالم  29
 

 راسب  مدخل البالغة والنقد 

 مروة سمير أحمد حسن درويش  30
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 محمود عصام ماهر  31
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 محمد  مصطفى النجار  32
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 محمد جمعة رمضان غازي  33
 

 ناجح مدخل البالغة والنقد 

 عيد شعبان عيد عميرة  34
 

 راسب  مدخل البالغة والنقد 

 رئيس الكنترول                                                                              

 الدميرىآيات    ⁄  د                                                                             


