
                                   اللغة العربية شعبة كنترول الفرقة الثانية عام                                              
 

 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

 نتيجة الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثانية عام شعبة اللغة العربية )فرصة أولى(

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

    x    1 ابراهيم كمال ابرهيم سالم ابراهيم 20671

        2 ابراهيم محمد ابراهيم عوض مرشدى 20672

        3 ابراهيم محمد عبد شحاتة العدل 20673

   x     4 احمد عثمان محمد عمرحسن 20674

   x  x   5 احمد محمد محمود عبدالحفيظ  صقر 20675

        6 احمد ناصر بسيونى علوان المساوى 20676

   x  x   7 احمد ناصر محمود غنيم 20677

        8 اسامه حسن عبدالوهاب يونس جاب هللا 20678

   x     9 اسراء بشير كمال عبد الرؤف 20679

        10 اسراء ربيع عبدالكريم احمد عبدالكريم 20680

    x 
 20681 

اسراء عبد الباسط رزق إسماعيل السيد 
 شلبى

11 

        12 اسراء عبد المقصود عبد القادر أبو نار 20682

     
 20683 

اسراء عبدالهادى سعيد عبدالهادى السيد 
 الصناديدى

13 

        14 اسراء محمد محمد كامل خميس 20684
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

        15 اسالم على عبد الهادى محمد على 20685

        16 اسماء عبدالحميد محمود ابراهيم 20686

    x x   17 آالء سامي احمد خليفة 20687

    x    18 االء  عباده فتح هللا عباده حافظ سرور 20688

        19 االء عبدالواحد ابراهيم عبدالواحد بدوى 20689

     x   20 االء فايز صالح محمد الصوالحي 20690

   x x x   21 االء محمود عبد الغنى محمود حبيبه 20691

    x    22 امانى على بدر على بدر 20692

        23 بسيونى امل صالح محمد مبروك 20693

     x   24 امل عبدالسالم احمدعبدهللا تعلب 20694

    x    25 امنية سامح قبارى محمد رجب 20695

        26 امنيه محمد عبدالحميد ابوالنجا 20696

        27 اميرة حيدر عبدالكريم محمد طلبه 20697

        28 الشحات قاسم ابراهيم اميرة عاطف 20698

        29 آية محمد السيد ابراهيم حماده 20699

    x    30 ايمان جمعة احمد السيد الجداوى 20700

        31 ايمان علي محمد سليمان ابوحمد 20701

        32 ايمان كامل فتحي كامل خليل 20702
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

        33 ايمان محمد احمد محمد شتيه 20703

        34 ايه عبدهللا عبدالحميد السيد بدر 20704

        35 ايه لبيب عبد المنعم عماره 20705

        36 ايهاب على فتحى محمد الوكيل 20706

        37 بسمة محمد محمد حسن محمد 20707

        38 بسمه سعيد عبد الغنى عطيه ابوريه 20708

        39 بسمه على محمود محمد عبد الفتاح 20709

    x x   40 بسنت ذكريا جمعة ذكريا منصور 20710

    x    41 تغريد احمد على محمد بسيونى 20711

        42 جيهان ماهر محمود السيد المزين 20712

    x 
 20713 

جيهان محمد مبروك عبد العزيز 
 عويدات

43 

    x    44 حبيبة أحمد محمد بدر 20714

   x x    45 حبيبه احمد محمد قمر 20715

        46 حنان ابراهيم حافظ بسيونى اللبان 20716

        47 خالد رزق احمد منصور 20717

        48 خديجة حلمي محمد عبد الوهاب القزاز 20718

        49 خلود عاطف شرنوبي أحمد إبراهيم 20719

    x x   50 داليا خالد السيد على أحمد الشناوى 20720



                                   اللغة العربية شعبة كنترول الفرقة الثانية عام                                              
 

 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

        51 دعاء عبدالغني السيد محمد عبده 20721

        52 البشبيشىدنيا عبدالمنعم محمد  20722

    x    53 دنيا محمد ابراهيم غنيم 20723

    x    54 دينا شعبان علي محمد الجندى 20724

        55 دينا ناجح عوض محمد عوض 20725

 x    x 
 20726 

رجب عبدالقوى رجب مسعوده 
 محجوب

56 

    x x   57 سليمانرحمة سعيد طلبة محمد  20727

        58 رحمة عبد الحميد عيسوي الذهبي 20728

 x   x x   59 رحمه محمد كمال اسماعيل دومه 20729

        60 روان مهدى عبد اللطيف محمد عثمان 20730

    x x   61 ريهام رمضان ابراهيم متولى 20731

   x     62 محمود حسنزينب حمزه يسن  20732

        63 زينب محمد خميس محمد ابراهيم حامد 20733

    x    64 سارة السعيد ابراهيم محمد عمار 20734

    x    65 سارة ممدوح مصباح احمد حماده 20735

        66 ساره حسن صبرى النجار 20736

    x    67 محمد مهدىساره محمود  20737

        68 سلوي عثمان جالل السيداالشقر 20738
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

        69 سماح صبرى مبروك محمد بسيونى 20739

        70 سمر صبرى ابراهيم رزق البحراوى 20740

        71 سميه  حمدتو  محمد  الشرقاوي 20741

    x x   72 رجب صالحسوميه جمعه  20742

        73 شادى عادل السيد حسنى عبدالمقصود 20743

    x 
 20744 

شروق حسنى محمد حمدى عبد التواب 
 القمرى

74 

        75 شرين رمضان عبدهللا يوسف قطط 20745

     x   76 شيماء محمد نجاح محمد الحداد 20746

 x  x x x   77 صبرى محمد سعد جبر ابراهيم 20747

 x  x x x 
 20748 

عبدالسالم رضا عبد السالم احمد 
 الحجرى

78 

        79 عفاف رجب سيداحمد صابر الخولي 20749

        80 علياء على عبد الحميدالسيدالمنزالوى 20750

    x x   81 غادة رجب على عبدالحميد 20751

    x 
 20752 

فاطمة رزق يوسف رزق محمد 
 مرزوق

82 

    x 
 20753 

فاطمة عبد الفتاح لملوم عبد الفتاح 
 ابراهيم

83 

 x  x  x   84 كارم عصام محمد رمضان 20754
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

 x   x x   85 كريم وجيه خليل يوسف مرعى 20755

   x x    86 مازن وليد شوقى محمود وافى 20756

   x     87 محمد السيد سعد محمد عمر 20757

   x x    88 محمد انور محمد بسيونى الفخراني 20758

        89 محمد رأفت محمد محمد خطاب 20759

    x    90 محمد شاكر عبدالمقصود متولي بصل 20760

     
 20761 

محمد عبدالعزيز ابراهيم 
 عبدالعزيزعوض

91 

   x x x   92 محمد عبدالهادي محمد على القصبي 20762

        93 محمد عالء ابراهيم الفقى 20763

   x  x   94 محمد ممدوح عبدالفتاح فريك 20764

        95 محمود  عاطف  محمد محمد  خضر 20765

 x   x x   96 عبدالحليم نصير محمود محمد على 20766

     
 20767 

محمود محمد على محرم عبد الحليم 
 عثمان

97 

        98 محمود مسعود عبدالسالم ابراهيم 20768

        99 مروه ابراهيم صابر محمد حسون 20769

     x   100 مصطفى شعبان محمد محمد عزام 20770

    x    101 مصطفى محمود السيد محمود الجارح 20771
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

        102 ملك سعيد سعيد عبد العال 20772

        103 منار ابوالعال عبدالمجيد ابوالعال محمد 20773

    x    104 منار فتحي ابراهيم السيد عالمه 20774

        105 منار محمد كمال احمد الكفافى 20775

        106 مها اشرف محمد صابر ابراهيم جمعة 20776

        107 مها مكرم السعيد موسى ناصر 20777

    x x   108 مي عبدالعزيز إبراهيم قمح 20778

        109 ميادة أحمد حسين السيد بدوى 20779

        110 مصطفى ابوحسنناديه مصطفى أحمد  20780

 x   x    111 ناصر خالد االنصارى خطاب 20781

        112 ندا اسامة عبدالقادر محمد  الدهراوي 20782

     x   113 نسمة فرج عبدهللا موسي 20783

        114 نغم محمد عمر السخاوي 20784

        115 السيد ابراهيم عثماننهله عبد اللطيف  20785

    x    116 هاجر جابر محمود ابراهيم شاهين 20786

        117 هاله احمد عبد العزيز عبد القوى 20787

    x    118 هدير حسن علي حسن الحنفى 20788

   x     119 هدير فرج مرزوق جمعه عبدالعليم 20789
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 / محمد المغاورى الدكتور رئيس الكنترول:
 

اإلشراف 
 التربوى

موسيقى 
 الشعر

النحو الصرف 
2 

األدب اإلسالمى 
 واألموى

 علم المعانى علوم القرآن
تكنولوجيا 

 التعليم
 م اسم الطالب  رقم الجلوس

 x   x x   120 هدير مجدى ابراهيم عطية الشاعر 20790

        121 هناء سعد عبدالغنى بدوى 20791

    x    122 هناء سعيد جوده محمد عوض هللا 20792

        123 وردة حسين عبد القوى فدان 20793

        124 والء احمد سعد ابراهيم حبوه 20794

   x x    125 والء سعيد جوده محمد عوض هللا 20795

        126 يارا حسام الدين عاطف على الخنانى 20796

    x    127 يمنى محمد احمد محمد اللقاني 20797

 غ  غ  غ   128 اسراء محمد عبده جمعه نصر البوهى 20798

 129 عبدالكريممصطفى عثمان بريك  20799 غ غ غ x غ غ غ

 130 سندس يسرى محمد ابراهيم جويد 20800 غ غ غ غ غ غ غ
 


