
                                   لغة اإلنجليزية    شعبة ال كنترول الفرقة الثانية عام                                             
 

 رئيس الكنترول                                                                                                                                    
 / محمد المغاورى أ.م. د

 

 )فرصة أولى( لغة اإلنجليزيةالنتيجة الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثانية عام شعبة 

تكنولوجيا 
 التعليم

 الشعر القراءة المحادثة قواعد
الدراسات 
 االمريكية

 الترجمة
اإلشراف 
 التربوى

 م اسم الطالب رقم الجلوس

         1 احمد ايمن محمد الخولي 20501

         2 احمد لبيب محمد سليمان الفقى 20502

         3 احمد محمد عبدالموجود الجوهري 20503

         4 احمد منير محمد ابراهيم زايد 20504

         5 اسامه مدحت ممدوح عاشور 20505

         6 اسراء ابراهيم عبداللطيف عبدالدايم شاهين 20506

         7 اسراء جمعه عزوزعلى شاهين حماده 20507

         8 اسراء محمد محمود محمد عطيه 20508

         9 اسالم جابر عبد السالم عبد العزيز النهر 20509

         10 أسماء الصابر مكين العبد 20510

         11 ر عبد السالم محموداسماء جاب 20511

         12 أسماء حسني مصطفى مكي 20512

         13 اسماء رضا محمد السيد مرسى 20513

         14 اسماء سعيد عبد النور محمود عماره 20514

         15 أسماء علي أحمد بزينة 20515

         16 محمد عدلى  حسين  اسماعيل اسماء  20516
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تكنولوجيا 
 التعليم

 الشعر القراءة المحادثة قواعد
الدراسات 
 االمريكية

 الترجمة
اإلشراف 
 التربوى

 م اسم الطالب رقم الجلوس

         17 اسماء محمد مصطفى محمد الفتيانى 20517

         18 اسماء مصطفى محمد محمد شتا 20518

         19 االء ابراهيم احمد حسين محمد 20519

         20 االء اسماعيل محمد هاشم عبد اللـه 20520

         21 االء  طارق عبدالمجيد النجار 20521

         22 االء نبيل عبد الشافي ابو شوشه 20522

         23 الشيماء محمد حسنين ابراهيم حسنين 20523

         24 امانى عبدالفتاح عبدالفتاح الغنيمى 20524

         25 م سعد جمعه محمد بركهامانى هشا 20525

         26 امنيه يحى بسيونى محمد ابوعيانه 20526

         27 أميرة محمد سعد بكر 20527

         28 اميرة محمود عبده محمود الخولى 20528

         29 اميره ايمن محمد توفيق ابوالنور 20529

         30 اميره حمدى محمد خليل 20530

         31 أميره وجيه عبد المنعم يوسف 20531

         32 أميمة ابراهيم عبد العظيم السيد شهاوى 20532

         33 آية سمير محمد ابراهيم بالل 20533

         34 آية عادل محمود عبد السالم دسوقى 20534
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         35 ايمان أيوب محمد ضيف هللا حمدان 20535

         36 ايمان طارق سعد قنديل 20536

         37 ايمان محمد السيد على حمادة 20537

         38 ايه احمد محمد عبدالحليم الشاذلى 20538

         39 حمد  الفارايه هللا  عمرو  م 20539

         40 ايه جميل كمال ابوالمجد النجار 20540

         41 ايه سعيد محمد عبد الحفيظ 20541

         42 ايه سمير محمد جبر 20542

         43 ايه عبدالمنعم مرسي عبدالعزيز 20543

         44 زايد عوض حويجايه عبدالنبى  20544

         45 ايه عطيه محمد شتا 20545

         46 ايهاب مجدى عبدالعزيز محمد الحلو 20546

         47 بسام جمال حصافى خير هللا 20547

         48 بسمة على محمد ابو المكارم الصعيدى 20548

         49 ة محمد احمد محمد نصربسم 20549

         50 بسمة مرضى احمد سيد احمد عثمان 20550

         51 بسنت ياسر محمود عوده 20551

         52 ثناء هاشم نورهاشم نورالدين 20552
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         53 جهاد حسن محمد عبدالمقصود امين 20553

         54 جيهان  طارق منسى  عبدالحافظ  عباس 20554

         55 حبيبة سعيد عبد هللا حامد ابراهيم 20555

         56 حبيبه  عالء صالح  حسين  حموده 20556

         57 حبيبه محمد محمود عبد المغنى النجار 20557

         58 حمود حجاجحسناء عبدالجواد م 20558

         59 حنان رمضان خميس سعد 20559

         60 حنان مجدي إبراهيم شحاته سالم 20560

         61 داليا احمد محمد امين رزق على 20561

         62 دعاء عالء حمادة مصطفى خضر 20562

         63 ارم محمد مصطفى شهابدنيا ابوالمك 20563

         64 دنيا اسامة السيد القصاص 20564

         65 دنيا كامل علي مرسي رضوان 20565

         66 دنيا محى فرج على عبدالمجيد 20566

         67 دينا احمد عبد الخالق عبد الحليم برجل 20567

         68 رانيا عبدالهادى ناجى عبدالنبى البشبيشى 20568

         69 رجاء أيمن ابراهيم العشماوى 20569

         70 رحاب محمد مبروك على طايل 20570
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         71 رحمه عوض عباس ابراهيم محروس 20571

         72 ريهام محمد موسى محمد يوسف 20572

         73 زينب أشرف فؤاد عبدالسميع محمد 20573

         74 ساره عماد عبد الفتاح عبد الوهاب نصار 20574

         75 ساره يحيى كامل الخرادلى 20575

         76 سالمين حربي علي الشرمه 20576

         77 مد رجب جبريلسعيد خميس مح 20577

         78 سلمى رضا محمد الريانى 20578

         79 سلوى رشاد محمد محمود 20579

         80 سلوى عبد الرازق كمال عبد الحميد عياد 20580

         81 سماح نعمان فاروق نعمان محمد عبد الرحمن 20581

         82 سمر صالح عبدالحليم عبد الحليم الجمل 20582

         83 سمر  صالح  نصيب  سالم 20583

         84 سمر محمد سعيد زغلوله 20584

         85 سوزان احمد عبد القادر الرحمانى 20585

         86 شروق ابراهيم عبد المجيد عبد المجيد 20586

         87 شروق احمد نبيه محمد الصباغ 20587

         88 شهاب حسنى محمد ضيف هللا ابوطالب 20588
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         89 شوق جمعه كامل دلعاب 20589

         90 شيرين اشرف محمد الصباغ 20590

         91 شيماء خالد على محمد 20591

        20592 
شيماء عبد السالم خميس عبده سليمان 

 حواس
92 

         93 شيماء مبروك عبدالحميد على 20593

         94 صابرين محمود عبدالحميد غازى الشناوى 20594

         95 ضحى السعيد متولي عبده قاسم 20595

         96 ايمن محمد صالح سمك ضحى 20596

         97 عايدة بسيونى عبدربه شوشان 20597

         98 عبد الرحمن عادل محمد محمد قطب 20598

         99 عبد الغني عيد عبد الغني يونس صالح 20599

         100 عبد هللا احمد حسن على الجيار 20600

         101 عبير صابر منصور منصور عماشه 20601

         102 عبير فكرى عبد العزيز محمد مرسى 20602

         103 عبير محمد حسين رمضان حبور 20603

         104 عال ناصف يوسف محمد يوسف 20604

         105 محمد درويش عالء الدين محمد عبد الغنى 20605
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         106 عمر حمدى مصطفى كمال محمود ضفدع 20606

         107 عمرو عالء الدين السيد عبد العظيم 20607

         108 غاده رجب رحيم المغربى 20608

         109 فاطمة الزهراء محمد صبري جاد هللا 20609

         110 فاطمة انور محمد العربى 20610

         111 فاطمة حسن الشافعى حسن الشافعى على 20611

         112 فاطمة محمد عبدالرحيم رياض عبد الرحيم 20612

         113 لمياء مسعود عيد محمود مطر 20613

         114 بدالباقىليلى حمدى علوانى ع 20614

         115 محمد اشرف فتح هللا الفيشاوى 20615

         116 مريم محمود على محمود 20616

         117 مصطفى احمد عربى حسن السيد 20617

         118 مصطفي محمد الشحات محمد سيد احمد 20618

         119 ايمن صبحى السعيد قطب ناصرمنار  20619

         120 منار خالد احمد عبدالرؤف اللمسى 20620

         121 منار شعبان عطيه محمد التالوى 20621

         122 منار محمد فرج عبد السالم الفران 20622

         123 منار محمود حسن محمود 20623
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         124 منه هللا محمد ابراهيم الغمراوى 20624

         125 مى عبدالعزيز احمد حسنين 20625

         126 ميار احمد خميس علي حمورى 20626

         127 ناديه عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن 20627

         128 ن محمد الخواجهنبيله محمد حس 20628

         129 ندا طلعت حلمى السعيد اسماعيل 20629

         130 ندا هانى محمد امين عبدالمجيد 20630

         131 ندى السيد سعيد حافظ حسين عطيان 20631

         132 ندى شريف حسن حسين صالح 20632

         133 ندى محسن ذكى أمين عثمان 20633

         134 نعمه أحمد محمد أحمد حرب 20634

         135 نورهان علي محمد علي الشيخ علي 20635

         136 نورهان مصطفى إبراهيم جعفر 20636

         137 نيرة محمد ابراهيم سالم ابراهيم 20637

         138 نيفين السيد على التهامى االجرب 20638

         139 هاجر خالد عطيه حجازى 20639

         140 هاجر صبحى عبد الفتاح عبد الحميد القماح 20640

         141 هبه عبده عبدهللا محمد عبدالقوى 20641
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         142 يد جالل بسيونى ابراهيمهند سع 20642

         143 هند عبدالزين سعيد عبدالحميد 20643

         144 هند عبدالقادر عبدالسالم حميده عبدالسالم 20644

         145 والء محمد حمدى محمد حماد 20645

         146 يارا حمدي محمد فؤاد حموده 20646

         147 يارا يسري محمد روشه 20647

         148 يارا يوسف عثمان عثمان الملهطاني 20648

         149 ياسمين أحمد علي احمد أبوأحمد 20649

         150 ياسمين أيمن علي محمد إبراهيم 20650

         151 مد عبد هللاياسمين رضا فايد ح 20651

         152 ياسمين سعيد محمد محمد القاضي 20652

         153 ياسمين عالء فوزى الشاعر 20653

         154 يسرا  رمضان  محمود  إبراهيم 20654

  غ غ  155 سلوى سليمان ابراهيم سليمان المدبولي 20655 غ غ غ غ

 غ غ غ غ  156 منار محمد مصطفى حسين قيشه 20656 غ غ غ

 157 نورهان سالم سليمان محمد مسعود 20657 غ غ غ غ غ غ غ غ

 


