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(3)طالب ناجحون بتقدير تراكمى ممتاز وعددهم :                                                                                                                                  أوالً

(16)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد جدا وعددهم :                                                                                                                                  ثانياً

جيدجدا982128712001340480989.06

(2)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد وعددهم :                                                                                                                                   ثالثا

(جيد)79811309741139404174.83
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دور مايو-  م 2020-2019  العام الجامعى  
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ممتاز1 مستجد
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ممتاز126090.00

جيدجدا

جيدجدا 88.54 4781 1365 1196 1293 927 ممتاز ممتازممتاز 97.50 1365 ممتاز ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتاز ممتازممتاز

ممتاز ممتاز

ممتاز

(جيد) مرتبة الشرفممتاز جيدجدا 88.41 4774 1280 1175 1279 1040 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتازجيدجدا جيدجدا جيدجدا

1201 922

ممتاز 91.43ممتاز 1280

جيدجدا 83.00 4482 1260 1099 ممتازممتاز 90.00 1260 (جيد) ممتاز (جيد)ممتاز ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتازجيدجدا جيدجدا ممتاز

ممتاز ممتازممتاز 95.71 1340 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز

1012

ممتاز ممتاز

جيدجدا 87.20 4709 1224 1171 1302

ممتاز ممتاز

جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازمستجد (جيد) ممتازممتازممتاز جيدجدا جيدجدا

980

ممتاز جيدجداممتاز 87.43 1224 مقبول

جيدجدا 86.41 4666 1287 1170 1229 ممتازممتاز 91.93 1287 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتازممتاز ممتاز جيدجدا

4555.5 1281 1170 1222 جيدجدا882.5 84.36 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازممتاز 91.50 1281 ممتازمستجد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز

1212 883.5

جيدجدا جيدجداجيدجدا ممتاز

جيدجدا1260جيدجداممتاز 83.82 4526.5 1260 1171 جيدجدا جيدجدامستجد ممتاز جيدجداممتازممتازممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتاز (جيد)

(جيد) 78.94 4262.5 1149 1137 1125 851.5 ممتازمستجد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتازممتاز (جيد) جيدجداممتازمقبول 82.07 1149 مقبول (جيد)

جيدجدا 83.98

جيدجدا

4535 1211 1170 1157 997 ممتازممتاز جيدجداجيدجدا 86.50 1211 مقبول جيدجدا ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز

1266 851

جيدجدا (جيد)

جيدجدا 84.87 4583 1313 1153 ممتاز ممتاز 93.79ممتاز 1313 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز

1260 894

ممتازممتاز ممتازممتاز

جيدجدا 86.76 4685 1335 1196 جيدجدا ممتازممتاز 95.36 1335 ممتازمستجد ممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتازممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتاز

جيدجدا 84.57 4567

ممتاز

1260 1133 1261 913 ممتاز (جيد)ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز ممتاز (جيد) ممتاز ممتازممتاز جيدجدا (جيد)

جيدجداممتاز 81.36 1139 مقبول (جيد) جيدجدا ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا(جيد) ممتاز ممتاز

استفاد ممتاز 92.74 5008 1342 1210 1286 1170 ممتاز ممتازممتاز 95.86 1342 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتازممتاز

مرتبة الشرف ممتاز 91.61 4947 1347 1207 1312 1081 ممتازممتاز 96.21 1347 ممتاز ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتازممتاز ممتاز

951 ممتاز جيدجداممتاز 86.91 4693 1267 1199 1276 ممتازمستجد 90.50 1267 (جيد) جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازممتاز جيدجدا جيدجدا
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ممتاز ممتازممتاز ممتاز

مرتبة الشرف ممتاز 91.31 4931 1348 1207 ممتاز 96.29 1348 ممتاز ممتازمستجد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتازممتاز ممتاز ممتاز
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ممتاز ممتازممتاز

جيدجدا 84.19 4546 1260 1184 1206 (جيد) (جيد) ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتازمستجد جيدجدا

جيدجدا 87.54

ممتاز ممتازممتاز ممتاز

4727 1314 1187 1243 983 ممتاز ممتازممتاز 93.86 1314 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز
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ممتازمستجد جيدجدا ممتازممتاز

جيدجدا 82.91 4477 1271 1110 1199 ممتازممتاز 90.79 1271 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدامستجد جيدجدا ممتاز (جيد) جيدجدا ممتاز

هاجر محمد محمود محمد4720

هدير عبدالهادى زكى عراقى4721

4716

ممتاز ممتاز ممتاز

فاطمة الزهراء صابر على عبدالحليم

منصور محمد يوسف أبو الحجاج

مواد الفصل الدراسى الثانى

ياسمين محمد فكرى عبدالاله4722

نهله جمال العروبه عبدالرحمن أحمد4719

ممتاز ممتاز

محمد جمال محمد أحمد4714

ميرنا محمود أحمد محمود4718

ماريو صابر شكرى شحاته4713

فاطمة الزهراء أحمد خليل عبدالعال4711

عمار ابراهيم عوض اسماعيل4710

سامى خالد بن الوليد عكاشه

4708

منى أبو المجد على مصطفى4717

عبداهلل نجم الدين أحمد رمضان4709

رفيده أكرم محمد المهدى ماهر4705

سارة نور الدين خلف عبدالمطلب4706

انتظام- إعالم صحافة- كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة

رقم الجلوس

مواد الفصل الدراسى األول

االســــــــــــــــــــــــــــــم 

منة اهلل محمد محمود محمد4715

أيه حربى عبدالعال متولى4703

الصحافة األدبية اخالقيات االعالم

أمل مسعود شمندى إبراهيم4701

مناهج البحث فى االعالم تحرير المقال الصحفى

أمنية محمد محمود طايع4702

شريهان عبدالظاهر محمد مكى

4712

متخصص اعالم

4707

العربى االعالم

حالة القيد

الدولى االعالممادة اعالمية بلغة أوروبية المجلة اخراج فن المجلة تحرير فن تاريخ أوروبا الحديث
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متخصص

نتيجة المواد المتخلفة من العام السابق
البيئى االعالماختيارية مادة


