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(جيد)66.33

ً (2)طالب ناجحون بتقدير تراكمى مقبول  وعددهم :   ثالثا

805689.5780.59423217 مقبول3علم الداللة (جيد) 94278.50(جيد)(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) جيدجدامقبولجيدجداممتاز ممتازممتازممتاز

ً (10)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد  وعددهم :  ثانيا

مستجداسماء طلعت غباشى محمود104651

8249669603579

(2)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد جدا وعددهم : أوالً

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

جيدجدا (جيد)80.0073.79 829 960(جيد)(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) (جيد)مقبولممتاز ممتازممتازممتاز

(جيد)331168.27

جيدجدامستجديسرا حسن محمد خير عبد الرحيم 24667

767.5734875934.5 (جيد)77.88 934.5(جيد)(جيد)جيدجدا (جيد)(جيد)(جيد) ممتازممتازجيدجدا جيدجداجيدجدامستجدياسين عابدين عبد العزيز بالل84666

مواد849871 905 ممتاز ممتازجيدجدامقبول غائبممتاز(جيد) مقبولجيدجداجيدجدا

(جيد)

(جيد)جيدجدا(1.خ.ق)وسام حسن فهيم محمد34665

783845875869337269.53 مقبول2لغة أوروبية حديثة  (جيد)86972.42مقبولمقبول (جيد)(جيد)جيدجدا مقبولمقبول(جيد) جيدجداممتازممتاز

جيدجدا80.09

جيدجدامستجدهند محمد عبد الراضى محمود74664

967960.59679903884.5 جيدجدا 99082.50جيدجدا(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) جيدجدامقبولممتاز ممتازممتازممتاز ممتازمستجدمها قرشى النجار احمد24663

(جيد)917913345171.15 805816 (جيد)91376.08(جيد) (جيد)(جيد)(جيد) جيدجدا(جيد)(جيد) (جيد)ممتازممتاز (جيد)جيدجدامستجدفاطمه اشرف جابر شحات54662

(جيد)8281009959353172.80 735 (جيد)95979.92(جيد) (جيد)(جيد)(جيد) (جيد)(جيد)ممتاز ممتازممتازممتاز ممتازمستجدعال عبد العاطى محمود عليوه34661

(جيد)9239063233.566.67 707697.5 (جيد)90675.50جيدجدا (جيد)جيدجداجيدجدا (جيد)(جيد)(جيد) ممتازجيدجداجيدجدا جيدجدامستجدشيبه الحمد عبد الدايم احمد ابراهيم94660

مواد752709659 مقبولمقبول مقبولمقبولغائب مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبول غائب(4.خ.ق)سمر حربى محمد رمضان14659

مقبول784858306963.28 720707 (جيد)85871.50مقبول مقبول(جيد)جيدجدا جيدجدامقبولمقبول جيدجداممتازممتاز

استفاد

مقبولجيدجدامستجدرحاب محمد ابو القاسم محمد24658

مقبول675821911313664.66 729 (جيد)91175.92(جيد) مقبولجيدجدا(جيد) (جيد)(جيد)ممتاز ممتازجيدجداجيدجدا جيدجدامستجدحازم عبدالحميد على احمد14657

817مواد 829829غائب 3النقد العربى القديم (جيد)81768.08(جيد) مقبولممتازممتاز (جيد)(جيد)مقبول مقبولجيدجدامقبول مقبولمقبول(2.خ.ق)تهانى عبدالموجود مصطفى 24656

(جيد)855878918347671.67 825 (جيد)91876.50جيدجدا (جيد)جيدجداجيدجدا (جيد)جيدجداجيدجدا ممتازممتازجيدجدا مقبولمستجدبوسى خليفه محمود قناوى44655

جيدجدا10121022.53899.580.40 905960 جيدجدا1022.585.21جيدجدا (جيد)ممتازممتاز (جيد)جيدجدا(جيد) ممتازممتازممتاز جيدجداممتازمستجدآثار فرج عبدالرحيم محمد14654

(جيد)873845888.53373.569.56 767 (جيد)888.574.04جيدجدا (جيد)(جيد)(جيد) (جيد)(جيد)مقبول (جيد)جيدجداجيدجدا

(جيد)

جيدجداممتازمستجدايه احمد جبريل عجمى64653

907857.59069503620.574.65 (جيد)95079.17جيدجدا(جيد) جيدجداجيدجدا(جيد) (جيد)ممتازممتاز (جيد)ممتازمستجدايمان احمد على حسن14652

قاعة بحثالمسرحفلسفة إسالميةأدب شعبى النحو والصرف

ممتاز

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

اللغة الشرقيةتاريخ العالم العربى الحديثالنقد العربى الحديثأدب مصر اإلسالميةالشعر العربى الحديث
لغة أوروبية حديثة 

(نصوص متخصصة)وترجمة

التقدير العام

المجموع مجاميع السنوات السابقهنتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

التقدير العامالنسبه المئويهالتراكمى طالب   طالب- رقم الجلوس- اسم الطالب-مسلسل)       بيانات ال حالة القيد(حالة ال

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

النسبةالمجموع 

الرواية

ً (3)طالب  لهم حق تقديم أبحاث للمرة الثانية وعددهم :    رابعا

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

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان

انتظام                                                                                                                              - اللغة العربية: الشعبة/ القسم            كليـة اآلداب

م


