
كنترول الفرقة الثالثة عام

نتيجة أبحاث شعبة رياضيات فرصة أولي

تحليل احصائيتحليل حقيقيتحليل عددىدوال خاصةرقم الجلوساسم الطالبمسلسل

ميكانيكا 

االوساط 

المتعددة

تطور فكرتعليم كبارديناميكا تحليلية
سيكولوجية ذوى 

االحتياجات الخاصة

طرق تدريس 

ذوي االحتياجات 

الخاصة

ᵡاحمد صالح رمضان مصطفى1

احمد عبدالباسط عبدالعاطى دمحم دسولى2

احمد عبدالاله سعد عبدالعزٌز موسى3

ᵡاحمد مصطفى كمال عبده سالم4

اسراء سعٌد سلٌم عبد المنعم كٌالن5ً

اسراء عبد الناصر عبد الرحٌم عبد العزٌز6

اسالم احمد دمحم على سالم7

اسماء احمد دمحم عرفان8

اسماء رمضان محمود احمد النوام9

ᵡاسماء دمحم حنفى محمود10

االء السٌد فؤاد نصار11

الحسٌنى نشات عبدالمنعم عبدالعزٌز12

امل صابر عٌسى عبدالفتاح جمعه13

ᵡᵡᵡامنٌه محمود دمحمخفاجى النجار14

ᵡᵡامنٌه محمود مصطفى حسٌن15

امٌرة خالد ٌوسف الشمرا16

امٌرة صالح ٌونس غانم بدر17

اٌمان على عزوز رخا18

ᵡاٌمان مهدى عبدهللا دمحمرزق19

ᵡاٌمن اشرف عبدالنبى سعد20

اٌه جمعه عبدالمجٌد على احمد حمدان21

ᵡاٌه دمحم خمٌس دمحم عبدالحمٌد22

جهاد رافت فؤاد حافظ23

حسٌن سالم اسماعٌل على سالم24

دالٌا احمد انور معوض سلٌمان25

ᵡدالٌا اسماعٌل احمد النباصى26

رانٌا ابراهٌم احمد دمحم هنداوى27

رضوى خالد جمعه عبده عثمان28
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دمحم هالل/ رئيس الكنترول د 1



كنترول الفرقة الثالثة عام

نتيجة أبحاث شعبة رياضيات فرصة أولي

تحليل احصائيتحليل حقيقيتحليل عددىدوال خاصةرقم الجلوساسم الطالبمسلسل

ميكانيكا 

االوساط 

المتعددة

تطور فكرتعليم كبارديناميكا تحليلية
سيكولوجية ذوى 

االحتياجات الخاصة

طرق تدريس 

ذوي االحتياجات 

الخاصة

رفٌدا عماد دمحم احمد رجب29

سارة اشرف علً دمحم الفحام30

سومه رمضان رٌاض مصطفى على31

صفاء حمدي عبدالفتاح حسن السخاوى32

صالح عبد الناصر اسماعٌل عطٌه33

ᵡعبد هللا شحاتة عبد النبً دمحم لاسم34

علٌاء دمحم دمحم رشاد ابو جالل35

عماد لاسم عبد المادر السٌد36

غᵡᵡعمار جمعه حمٌده عبدالغنى حنفى37

فاطمه ممدوح عبد الحمٌد عسكر38

ᵡفكرٌه دمحم ابراهٌم السٌد دمحم39

دمحم اكرم دمحم العربى الدسونس40ً

دمحم بشٌر نصر احمد عوض41

دمحم حسن دمحم على دمحم42

ᵡᵡدمحم حمدى عبدالحمٌد ابراهٌم خطاب43

دمحم شحات دمحم ذكى الحداد44

ᵡᵡدمحم عبدالهادى عبدالعاطى الصاحى45

دمحم عبدة عبدالحمٌد احمد عبدهللا46

ᵡᵡدمحم عطٌه دمحم عبد هللا47

غدمحم علً ابو المجد بشاري السد48

دمحم كرم عوض دمحم التلبانى49

محمود حامد دمحم علً عبد هللا50

ᵡᵡمحمود طلعت نجاح دمحم حسان51

ᵡᵡمحمود عبد الحلٌم السٌد عبد العال52

ᵡمصطفى عبد الشافى دمحم صالح53

مصطفى فوده عبدالوهاب دمحم54

مصطفى ماهر مصطفى عبد الرازق55

ᵡᵡᵡمصطفى محمود عبد المالن غالى56
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كنترول الفرقة الثالثة عام

نتيجة أبحاث شعبة رياضيات فرصة أولي

تحليل احصائيتحليل حقيقيتحليل عددىدوال خاصةرقم الجلوساسم الطالبمسلسل

ميكانيكا 

االوساط 

المتعددة

تطور فكرتعليم كبارديناميكا تحليلية
سيكولوجية ذوى 

االحتياجات الخاصة

طرق تدريس 

ذوي االحتياجات 

الخاصة

ᵡمعاذ احمد دمحم الهرٌدى57

منار نصر امٌن سعدون58

منه خالد دمحم البٌومى59

منى اسماعٌل احمد اسماعٌل السكرى60

مى احمد عبدالمعز دمحم السٌد61

ᵡندا عزت شعبان الشاذلً الطباخ62

ᵡᵡنور الدٌن عبد الفتاح عبد الوهاب الصعٌدى63

ᵡنٌره جابر السٌد تركى64

هبه احمد حسن عبده كشن65

هند ابراهٌم محمود دمحم شحاته66

ᵡᵡوفاء دمحم فوزى مصطفى ٌوسف67

ᵡٌارا دمحم عبدالحمٌد الشاعر68

ٌاسمٌن اشرف دمحم عبدالغنى لمٌحه69

ٌاسمٌن حسن دمحم ٌونس70

غᵡسعد فتحى سعد ابراهٌم عٌد عماره71

غغغغغغغدمحم مؤمن دمحم ابراهٌم غازى72

غغغغᵡغاحمد جمال ابراهٌم عبدالمحسن73

غغغغغاحمد ابراهٌم ابوزٌد حموده عوض هللا74

غغغغغᵡغغاحمد احمد شعبان عبدالرحمن الشخٌب75ً

غغغᵡᵡاسالم احمد دمحم احمد السٌد76

غغغغغغغغغغاحمد رمضان خلٌل ضٌف الحالج77

احمد عبد الحمٌد  توفٌك عبد الحمٌد78

غغغغغغغغغغهند صالح رحٌم عبدالرازق79
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