
  كنترول الفرقة الثالثة عام                       

 رئيس الكنترول د/ دمحم هالل

 

" يكتب هنا  الفرقة الثالثة عامأسماء طالب التخلفات الذين أرسلوا أبحاثهم إلى كنترول 

 اسم الكنترول"

 ونتيجة أبحاثهم " فرصة أولى "

 لغة عربيةشعبة 

 

 
 
 م

 
 

 اسم الطالب

 
 

 المادة

 
 

ناجح /  حالة الطالب :
 راسب "

 اسالم مبروك كامل ابراهيم 1
 

 ناجح تعليم كبار

 احمد شعبان دمحم عبد المعطى 2
 

 ناجح تعليم كبار

 محمود عبد العزيز مرسى دمحم 3
 

 ناجح تعليم كبار

 ناجح تطور الفكر التربوى اسالم مبروك كامل ابراهيم 4

 ناجح مهارات لغوية كتابية علياء عبد الغنى القصبى 5

 ناجح الفكر النقدى عبد الرحمن ربيع على دمحم صقر 6

 ناجح الفكر النقدى علياء عادل معوض السيد 7

 ناجح الفكر النقدى منة هللا جابر السيد بلبولة 8

 ناجح الفكر النقدى نورهان دمحم جمعة على ابو النجاة 9

 ناجح الفكر النقدى هناء صبحى حسن حسن قديحة 11

 ناجح الفكر النقدى كامل عبد الحليماحمد دمحم   11

 ناجح ادب عباسى احمد سعيد عبد الرافع عبد الحميد التحفة 12

 ناجح ادب عباسى احمد صالح احمد مصطفى عبد النبى 13

 ناجح ادب عباسى احمد عرفة فهيم على 14

 ناجح ادب عباسى دنيا عبد اللطيف معوض على 15
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 راسب عباسىادب  نورهان عبد الغنى القصبى 16

 ناجح ادب عباسى سارة عبد السالم ناصف عيسوى 17

 ناجح ادب عباسى عبد الرحمن ربيع على دمحم صقر 18

 ناجح ادب عباسى علياء عادل معوض عوض السيد 19

 ناجح ادب عباسى محمود عبد العزيز مرسى دمحم مرسى 21

 ناجح ادب عباسى منة هللا جابرالسيد بلبوبة 21

 ناجح فلسفة اسالمية هبة السيد السيد محمود عيد الجنيهى 22

 ناجح مقرر اختيارى سارة عبد السالم ناصف عيسوى 23

 ناجح مقرر اختيارى احمد عرفة فهيم على 24

 ناجح فكر نقدى احمد دمحم كامل الحصاوى 25

 ناجح فكر نقدى احمد شعبان عبد المعطى 26

 ناجح نقدىفكر  دنيا عبد اللطيف معوض على 27

 ناجح فلسفة اسالمية خلود رجب حسين 28

 ناجح االدب االندلسى احمد سعيد عبد الرافع عبد الحميد 29

 


