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مواد797812.5766 غائـــــب بعذر(جيد) ممتازمقبول(جيد)

ً (1)طالب غائبون بعذر وباقون لإلعادة وعددهم :   خامسا

(جيد)جيدجدامستجدمنال صالح عزالدين محمد14270

ً (26)طالب ناجحون بتقدير تراكمى مقبول  وعددهم :   ثالثا

(11)طالب لهم حق دخول دور أكتوبر  وعددهم :   رابعاً

(6)طالب لهم حق تقديم بحث للمرة الثانية  وعددهم :   سادساً

(جيد)913844960352872.74 811 جيدجدا96080.00مقبول جيدجداممتازجيدجدا ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجدا(جيد) بغدادى عبدالفضيل104219 مقبولجيدجدامستجد    ايمان ناصر محمد ال

ً (39)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد  وعددهم :  ثانيا

(1)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد جدا وعددهم : أوالً
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3494 850802857985 جيدجدا 98582.08(جيد)(جيد) ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز (جيد)جيدجدامقبول

(جيد)356273.44

ممتازمستجديمنى عمرو نصير عبدالمجيد144284

8178848561005 جيدجدا83.75 1005(جيد)جيدجداممتاز ممتازممتازجيدجدا جيدجداممتاز(جيد) جيدجدا(جيد)جيدجدا

(جيد)8183292.567.89

مستجدوالء شعبان مغازى محمد74283

849826.5799 (جيد)81868.17 (جيد)جيدجدامقبول (جيد)جيدجدا(جيد) ممتازمقبول(جيد)

(جيد)345971.32

(جيد)مستجدوعد ياسر يسن عبدالعزيز314282

846862791960 جيدجدا(جيد) 80.00 960 (جيد)ممتاز(جيد) (جيد)ممتازجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد)

(جيد)

(جيد)جيدجدامستجدهناء رمضان محمد المهدى184281

8458938571014360974.41 جيدجدا101484.50جيدجداجيدجدا ممتازجيدجداممتاز ممتازجيدجداممتاز (جيد)جيدجدا(جيد)

(جيد)70.18

ممتازمستجدهبه هللا اسامه عدلى امين54280

827.58688208883403.5 مقبول3ترجمة (جيد) 88874.00مقبولجيدجدا جيدجدا(جيد)جيدجدا (جيد)(جيد)ممتاز (جيد)(جيد)(جيد)

(جيد)342170.54

(جيد)مستجدهاجر طارق عبيد فريد224279

859809793960 جيدجدا(جيد) 80.00 960 جيدجداجيدجداجيدجدا ممتازممتاز(جيد) ممتاز(جيد)(جيد) مقبولجيدجدامستجد214278

مواد796746741 قرنين  مقبول19 و18حضارة ال مقبولمقبول ضعيفضعيف مقبولجيدجداجيدجدا (جيد)مقبولمستجدنهاد طارق احمد محمود114277

(جيد)853834984350072.16 829 جيدجدا98482.00(جيد) جيدجداممتازممتاز جيدجداممتاز(جيد) ممتاز(جيد)جيدجدا

(جيد)

(جيد)(جيد)مستجدنسمه احمد امين مصطفى احمد124276

891859829978355773.34 جيدجدا97881.50(جيد)جيدجدا ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز (جيد)(جيد)مقبول

(جيد)69.51

جيدجدامستجدنرمين ياسر رشاد على94275

8448387809093371 (جيد) 90975.75(جيد)(جيد) ممتازجيدجدا(جيد) (جيد)جيدجداممتاز مقبول(جيد)(جيد) جيدجدامستجدمؤمن محمد عوض حسن244274

مواد687 743739 (جيد) مقبولمقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) مقبولمقبولمقبول ضعيف مقبول(ق)مورا رسمى فوزى اسحق104273

مواد796649723 (جيد)مقبول مقبولغائبمقبول مقبول(جيد)(جيد) مقبولمقبولمقبول

(جيد)3476.571.68

مقبول(ق)منى محمد اسماعيل عواد64272

789.5901830956 (جيد)79.67 956(جيد)جيدجداممتاز جيدجداجيدجداجيدجدا جيدجداممتاز(جيد) جيدجداجيدجدامستجدمنى حسن على حسن154271

مواد767712 835 (جيد) مقبولمقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) (جيد)غائب(جيد) مقبولمقبول(ق)منار حمدى حسانى دياب94269

مواد763754.5667 مقبولغائب غائبمقبولغائب مقبول(جيد)(جيد) ضعيف جدامقبولمقبول

مقبول62.87

ضعيف جدا(ق)مصطفى وليد صالح محمد54268

864.5739708.57373049 مقبول 73761.42مقبول مقبولمقبول(جيد) مقبول(جيد)مقبول مقبول(جيد)مقبول (جيد)(ق)مريم رومانى رشدى ابراهيم64267

(جيد)8679603639.575.04 852.5960 مقبول3لغويات النحو والصرف (جيد)(جيد) جيدجدا 80.00 960 جيدجداممتاز(جيد) جيدجداجيدجداممتاز (جيد)جيدجدامقبول جيدجدامستجدمروة ابراهيم السيد حسين44266

(جيد)781.5882322566.49 737824.5 مقبول19 و 18نقد أدبى القرنين (جيد)88273.50(جيد) جيدجدا(جيد)(جيد) مقبولجيدجداجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) مقبولجيدجدامستجدمحمود يحيى محمد احمد364265

مواد836745 846 (جيد) مقبولمقبولمقبول مقبولغائبمقبول جيدجدامقبولمقبول

(جيد)

مقبولمقبول(ق)محمود محمد عيسى مرجان44264

849835856892343270.76 (جيد)89274.33(جيد)(جيد) جيدجدامقبول(جيد) جيدجداجيدجداممتاز (جيد)(جيد)(جيد)

مقبول62.69

جيدجدامستجدمحمود خليل احمد خليل194263

741.57597348063040.5 مقبول19 و 18نقد أدبى القرنين (جيد) 80667.17(جيد)(جيد) مقبولمقبول(جيد) (جيد)جيدجداجيدجدا (جيد)(جيد)مقبول

مقبول261954.00

ناصر احمد السيد74262 (جيد)مستجدمحمد عبدال

714641632632 مقبول52.67 632مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول

مقبول772285458.85

)محمد رمضان أحمد حسن264261 6.خ.ق )

715696671مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق  مقبول3علوم التراكيب مقبول77264.33 (جيد)مقبولجيدجدا مقبول(جيد)جيدجدا (جيد)جيدجدامقبول

مقبول

مقبولمقبولمستجدمحمد جابر عبدالعال محمد214260

768681689672281057.94 مقبول67256.00(جيد)مقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)مقبول

مقبول56.72

)مايكل صفوت سعيد سليمان234259 1.خ.ق مقبول(

7306936786502751 مقبول 65054.17مقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) مقبولمقبول(جيد)

مقبول303862.64

مقبول(ق)مارى نشأت برسوم شرقاوى 254258

777759718784 (جيد)65.33 784(جيد)مقبولمقبول مقبولمقبولمقبول (جيد)ممتاز(جيد) (جيد)مقبولمقبول

استفادمقبول820315164.97

نوبى حسين84257 مستجدفاطمه كمال ال

803748780 (جيد)82068.33 مقبولمقبولجيدجدا مقبولجيدجدا(جيد) (جيد)ممتازمقبول جيدجدا(جيد)مستجد    فاطمه عبدالعزيز مغازى صالح عبدالرحيم14256

712703مواد871 غائب17النقد األدبى إلى نهاية ق  مقبول70358.58(جيد)مقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)(جيد) مقبولمقبولمقبول وهاب34255 )غدير حسن عبدالرحمن عبدال 2.خ.ق مقبول(

مواد883752725 مقبولغائب غائبغائبغائب غائبمقبول(جيد) مقبولمقبول(جيد) مقبول(ق)غادة محروس سعد جادالرب24254

مواد735 699759.5مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق 19 و 18نقد أدبى القرنين  مقبول جيدجدامقبول جيدجدامقبول(جيد) ضعيف ممتازمقبولمقبول

(جيد)73.41

(جيد)مستجدعلى محمود محمد عبدالحكيم84253

862.58668519813560.5 جيدجدا 98181.75(جيد)جيدجدا ممتازممتازجيدجدا جيدجدا(جيد)ممتاز جيدجدا(جيد)(جيد) ممتازمستجدعبير عاطف محمود بكرى84252

مقبول696.5908302862.43 747676.5 مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق (جيد)90875.67(جيد) جيدجداممتاز(جيد) (جيد)(جيد)(جيد) ممتاز(جيد)(جيد) (جيد)(جيد)مستجدعبدهللا ربيع عبدهللا بحر94251

مواد660656 774.5 (جيد) مقبولمقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) (جيد)(جيد)(جيد) مقبول(ق)عبدالرحمن حسين صالح محمد74250

مواد798733725 مقبول19 و18رواية ونثر فى القرنين  مقبولمقبولمقبول جيدجداجيدجداممتاز مقبول

استفاد

(جيد)مقبولمستجدضحى اسامه عبدالرحمن محمد64249

مقبول767713.58823118.564.30 756مقبول 19 و 18نقد أدبى القرنين (جيد)88273.50(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) جيدجدا(جيد)(جيد)

مقبول

مقبولجيدجدامستجدصفا يحيى محمد يوسف24248

726782709709292660.33 مقبول3علوم التراكيب مقبول3لغويات النحو والصرف  مقبول70959.08مقبول(جيد) مقبول(جيد)مقبول (جيد)(جيد)مقبول

(جيد)66.88

مقبولمستجدشيماء زكريا عدلى احمد164247

812.58127798403243.5 (جيد) 84070.00(جيد)مقبول مقبول(جيد)(جيد) (جيد)جيدجداممتاز مقبول(جيد)مقبول وهاب على334246 جيدجدامستجدشيماء رمضان عبدال

مواد718.5728698 مقبول3علوم التراكيب  مقبولجيدجدامقبول (جيد)مقبول(جيد) (جيد)(جيد)مستجدشرين عبدالمالك راعى تادرس54245

مواد742694 779مقبول 3علوم التراكيب مقبول ضعيف جدامقبولمقبول مقبولمقبولجيدجدا جيدجدا(جيد)مقبول

مقبول

(جيد)مقبولمستجدشرين خالد طايع محمد44244

791690673774292860.37 مقبول3علوم التراكيب  مقبول77464.50(جيد)مقبول جيدجدا(جيد)مقبول (جيد)(جيد)جيدجدا لطيف خليفه154243 ناصر عبدال مقبول(جيد)مستجد         شرف الدين عبدال

(جيد)835849921346271.38 857 (جيد)92176.75(جيد) جيدجداممتاز(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) ممتاز(جيد)(جيد)

مقبول

(جيد)جيدجدامستجدشادية حمدى رمضان دسوقى174242

746665669702278257.36 مقبول70258.50(جيد)مقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)(جيد) مقبول(جيد)مقبول

(جيد)71.55

(جيد)(ق)سيد انور محمد احمد244241

8708608329083470 (جيد) 90875.67(جيد)جيدجدا (جيد)جيدجداجيدجدا جيدجداجيدجداممتاز (جيد)مقبول(جيد)

(جيد)3242.566.86

(جيد)مستجدسميه عادل مصطفى محمود164240

831844800767.5 مقبول63.96 767.5جيدجدامقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) (جيد)جيدجدامقبول مقبول(جيد)(جيد)

(جيد)909332068.45

(ق)سحر عبدالحارس مصطفى احمد344239

817814780 (جيد)90975.75 (جيد)جيدجداممتاز جيدجدا(جيد)جيدجدا جيدجداممتازمقبول

(جيد)

وارث274238 وارث جمعة عبدال (جيد)(جيد)مستجدسحر عبدال

854828.57809643426.570.65 جيدجدا96480.33(جيد)جيدجدا ممتازجيدجداجيدجدا ممتازجيدجداممتاز مقبولجيدجدا(جيد)

(جيد)72.38

جيدجدامستجدريموندا عاطف جاب هللا بشاره204237

836799.583610393510.5 مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق جيدجدا 103986.58جيدجداجيدجدا ممتازممتازممتاز ممتازجيدجداممتاز جيدجداجيدجداجيدجدا جيدجدامستجدرضوى فراج محمد احمد114236

(جيد)826906335469.15 812810 (جيد)90675.50(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) جيدجداجيدجداجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) مقبولجيدجدامستجدرحمه مصطفى مسعود محمد254235

مقبول731737.57292981.561.47 784مقبول(ثالثة) 19و18شكسبير ودرما مقبول 19 و 18رواية ونثر فى القرنين مقبول72960.75(جيد) مقبولمقبولمقبول (جيد)(جيد)ممتاز

مقبول

مقبولمقبولمستجدرانيا مصطفى مدنى عمران114234

789764732815310063.92 قرن مقبول19 و 18نقد أدبى القرنين  مقبول19 و18حضارة ال (جيد)81567.92(جيد)(جيد) (جيد)مقبول(جيد) مقبول(جيد)ممتاز مقبول(جيد)مقبول (جيد)مستجددينا جمال عبدالحكيم محمد34233

مواد792780779 مقبول(جيد) جيدجداجيدجداجيدجدا جيدجداجيدجداممتاز

(جيد)3332.568.71

مقبولمستجددعاء بخيت عبدهللا حسن34232

مقبول
820898773.5841 قرن مقبول19 و 18نقد أدبى القرنين (جيد)70.08 19 و18حضارة ال 841(جيد)(جيد)(جيد) مقبولجيدجدا(جيد) (جيد)ممتازمقبول مقبول(جيد)جيدجدا

(جيد)8943319.568.44

مستجدحسين محمد مصطفى على264231

797839.5789 (جيد)89474.50 جيدجدا(جيد)(جيد) (جيد)ممتاز(جيد) (جيد)ممتاز(جيد)

مقبول

(جيد)(جيد)مستجدحسن احمد محمد محمد284230

738726733749294660.74 مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق  مقبول74962.42(جيد)(جيد) مقبولمقبول(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) مقبول(جيد)مقبول مقبول

مقبول807297561.34

لطيف144229 مستجدحازم منتصر فريج عبدال

811701656مقبول19 و 18حضارة القرن  مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق (جيد)80767.25 (جيد)مقبولممتاز مقبول(جيد)(جيد) جيدجداممتازمقبول (جيد)مستجدتغريد عباس حمزه احمد124228 مقبولمقبول

مقبول727781301362.12 782723 (جيد)78165.08(جيد) (جيد)(جيد)مقبول مقبول(جيد)(جيد) ممتازمقبولمقبول مقبول(جيد)مستجدبيتر نعيم نان فاخورى104227

مواد657673 732مقبول19 و 18نقد أدبى القرنين مقبول 3لغويات النحو والصرف مقبول ضعيف جدامقبولضعيف جدا (جيد)(جيد)مقبول (جيد)مقبولمستجدبيتر عاطف عبدالمالك حبيب24226

مواد823757712 مقبول19 و 18حضارة ق مقبول19 و 18شعر القرنين  (جيد)مقبول (جيد)مقبولجيدجدا مقبولجيدجداممتاز (جيد)ضعيف جدامستجدبيتر الشايب ويصا سليمان14225

680مواد624.5 664غائب3ترجمة  مقبول68056.67مقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)(جيد) (جيد)مقبولمقبول

(جيد)

)بدور محمد عبدالعزيز محمد14224 8.خ.ق مقبولمقبول(

775758.57319143178.565.54 مقبول3لغويات النحو والصرف  (جيد)91476.17(جيد)جيدجدا ممتاز(جيد)ممتاز جيدجدامقبولممتاز مقبولجيدجدا(جيد)

مقبول59.25

(جيد)مستجدآيه مراد ادريس عبدالرحمن394223

764.56687606812873.5 مقبول 68156.75ممتازمقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول (جيد)مقبولمقبول )أميرة محمد ذكى عبدالرحيم204222 1.خ.ق مقبول(

(جيد)889768.53269.567.41 879733 مقبول768.564.04(جيد) مقبولمقبولمقبول مقبولمقبول(جيد) جيدجدا(جيد)مقبول )ايمان عرفة عبدهللا خليل324221 1.خ.ق (جيد)(جيد)(

(جيد)7937708423204.566.07 799.5 (جيد)84270.17مقبول جيدجداممتازمقبول (جيد)جيدجدا(جيد) ممتازمقبولمقبول (جيد)مستجدايه بدوى ابوالفضل احمد374220

(جيد)7458083181.565.60 837791.5 (جيد)80867.33(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) (جيد)(جيد)جيدجدا جيدجدامقبول(جيد)

(جيد)72.10

مقبولمستجدايمان احمد حماده حماد384218

8708657999633497 جيدجدا 96380.25(جيد)جيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) جيدجداجيدجداممتاز جيدجدا(جيد)(جيد) جيدجدامستجداوجينى جبرائيل فوزى جورجى134217

مقبول741.5795292160.23 714.5670 (جيد)79566.25(جيد) مقبولجيدجدامقبول ممتاز(جيد)جيدجدا مقبول(جيد)مقبول

(جيد)76.39

مقبولمستجداميره مصطفى محمود عثمان174216

83396088010323705 جيدجدا 103286.00(جيد)جيدجدا ممتازممتازممتاز ممتازجيدجداممتاز جيدجداجيدجدا(جيد)

(جيد)338469.77

ممتازمستجدامنه محمد عبدهللا محمد34215

872829795888 (جيد)74.00 888جيدجدا(جيد)جيدجدا (جيد)(جيد)(جيد) جيدجداجيدجدا(جيد) جيدجدامقبول(جيد)

مقبول764288459.46

مستجدالشيماء عبدالسالم محمد خليل234214

710693717 مقبول76463.67 (جيد)(جيد)مقبول مقبول(جيد)(جيد) ممتازمقبولمقبول

(جيد)

مقبولمقبولمستجداصاله اكرم عبدالسميع عبدالرازق194213

812.596096010393771.577.76 جيدجدا103986.58جيدجداجيدجدا ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز ممتازجيدجدا(جيد)

(جيد)68.35

جيدجدامستجداسماء عبدالعاطى احمد حجازى14212

829.5800.57849013315 (جيد) 90175.08جيدجدا(جيد) ممتاز(جيد)جيدجدا جيدجداجيدجداممتاز مقبول(جيد)(جيد)

(جيد)3602.574.28

(جيد)مستجداسراء خالد على مصطفى294211

870877834.51021 مقبول3أدب عربى حديث جيدجدا85.08 1021(جيد)جيدجداممتاز ممتازممتازممتاز جيدجداممتازجيدجدا (جيد)(جيد)جيدجدا

مقبول8213067.563.25

قادر حسن احمد64210 مستجداسراء حسن عبدال

742742.5762مقبول17النقد األدبى إلى نهاية ق  (جيد)82168.42 (جيد)(جيد)(جيد) مقبول(جيد)(جيد) ممتازمقبول(جيد)

مقبول

مقبولجيدجدامستجداسامه مرسى عبدالسميع حفنى44209

852677715667291160.02 مقبول66755.58ممتازمقبول مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)مقبول

مقبول62.91

)اريج حسن احمد محمد184208 1.خ.ق مقبول(

7486847248953051 (جيد) 89574.58(جيد)جيدجدا ممتازمقبولجيدجدا جيدجداجيدجداممتاز (جيد)جيدجدامقبول مقبولمستجدادهم محمد هاشم مرسى54207

(جيد)792866330168.06 830813 (جيد)86672.17(جيد) (جيد)(جيد)مقبول (جيد)مقبولجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد)

مرتبة الشرف

(جيد)(جيد)مستجداحمد محمد حامد ابراهيم304206

جيدجدا10039601012397681.98 1001 جيدجدا101284.33(جيد) جيدجداممتاز(جيد) ممتازجيدجداجيدجدا ممتازجيدجداجيدجدا

مقبول

ناصر احمد محمد14205 جيدجداممتازمستجداحمد عبدال

721743716659.52839.558.55 مقبول19 و 18حضارة ق  مقبول659.554.96مقبولمقبول مقبولمقبولمقبول مقبول(جيد)مقبول مقبولمقبولمقبول

مقبول60.79

)احمد عبدالحكيم على محمد224204 3.خ.ق مقبول(

719682699.58482948.5مقبول قرنين مقبول3لغويات النحو والصرف (جيد) 19و18رواية ونثر فى ال 84870.67(جيد)(جيد) ممتاز(جيد)مقبول (جيد)(جيد)ممتاز (جيد)مقبولمقبول

(جيد)3238.566.77

(جيد)مستجداحمد سمير قاسم على134203

766.5780765927 (جيد)77.25 927(جيد)جيدجداممتاز (جيد)(جيد)(جيد) جيدجداممتاز(جيد)

(جيد)

(جيد)مستجداحمد رمضان صالح عبدالعاطى354202

901997860997375577.42 جيدجدا99783.08(جيد)جيدجدا ممتازممتازممتاز ممتازجيدجداممتاز (جيد)(جيد)مقبول

مقارن عربى أدبوحديث فيكتورى شعرمعاصر أمريكى أدب

ممتازمستجداحمد ثروت حلمى احمد24201

نقدمناهج بحث(نصوص)اللغة الالتينية 20حضارة القرن ألــ  تطبيقى ال والمعاصر الحديث األدبى النقدالمعاصرة اللغوية النظرياتال

المجموع مجاميع السنوات السابقه

التقدير العامالنسبه المئويهالتراكمى

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

الحديث )النثر والرواية
(والمعاصر

شكسبير ودراما حديث ترجمة من والى االنجليزية
ومعاصر

انتظام                                                                                                                              - اللغة اإلنجليزية: الشعبة/ القسم            كليـة اآلداب

قيد(حالة الطالب- رقم الجلوس- اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب      حالة ال

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

تقدير العامالنسبةالمجموع  ال
نتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

دور مايو  - 2020-2019العام الدراسى - قسم اللغة اإلنجليزية انتظام- كشف إظهار نتيجة  الفرقة الرابعة

طالب لديهم حاسب آلى-  الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان

نورهان جمال حسان الطاهر

ضعيف

ضعيفضعيف

ضعيف

ضعيف

جيدجدا(جيد)


