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انتظام- إعالم عالقات- كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة            جـامعـــة أسوان
دور  مايو-  م 2020- 2019  العام الجامعى            كليـة اآلداب
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مادة اعالمية بلغة 
أوروبية وترجمة

ادارة العالقات العامةفن االقناع
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واقتصادياته

انتاج المطبوعات 
االعالمية

مادة اختيارية
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مرتبة الشرفجيدجدا1041112011381176447582.87جيدجدا117684.00ممتازممتاز(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجدامستجداسراء صفوت عباس عبدالمتعال84801

(جيد)11208448739921120382970.91ممتازمقبولمقبولممتازممتازمقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدبسمة فارس شوكار دهب154802

جيدجدا975.51083114111754374.581.01جيدجدا117583.93ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازمستجدتسنيم اشرف محمد عبدالعال144803

مرتبة الشرفجيدجدا1046122911981185465886.26جيدجدا118584.64ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدحنان محمد حسين عبدالحليم24804

جيدجدا968126111911230465086.11جيدجدا123087.86ممتازممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجددعاء محمد على بكرى حسين34805

جيدجدا995.51127107711744373.580.99جيدجدا117483.86ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازجيدجدامستجددنيا ابراهيم حسين فتح الباب154806

(جيد)89195110611057396073.33(جيد)105775.50ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مستجددنيا عيد صابر عيد134807

جيدجدا996112611701167445982.57جيدجدا116783.36ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدامقبولممتازممتازممتازجيدجدامستجدرباب مصطفى ابو السعود مصطفى104808

(جيد)854.51010105811974119.576.29جيدجدا119785.50ممتازممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازمقبولممتازجيدجداممتازجيدجدامستجدرضوى صالح محمد طه84809

مرتبة الشرفممتاز1137130312061271491791.06ممتاز127190.79ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتازممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتازممتازمستجدروضه جمال عبدالرؤف عبدالماجد14810

ضعيف جدا(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدسارة فؤاد سليمان حسن14811 مواد1060موادموادغائب2الترجمة غائب1مادة إعالمية بلغة أوروبية حديثة غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب(جيد)(جيد)مقبول

(جيد)911108110401013404574.91(جيد)101372.36جيدجدامقبول(جيد)جيدجداجيدجداممتازمقبولمقبول(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامقبولمستجدسامح عرفات محمد احمد94812

مواد92510291047.5مقبولمناهج البحوث اإلعالمية(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداضعيف جداممتازجيدجدا(جيد)مقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مستجدسامح محمود جود اهلل محمد14813

جيدجدا931113511701202443882.19جيدجدا120285.86ممتازممتاز(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدشاهنده مجدى سعيد سليمان134814

(جيد)876106710511034402874.59(جيد)103473.86(جيد)مقبولمقبولممتاز(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداممتازممتازمستجدصفيه محمد بهى الدين اسماعيل حسن104815

جيدجدا880112011701187435780.69جيدجدا118784.79ممتازممتازجيدجداممتازجيدجدامقبولممتازممتازممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)مستجدضحى السيدعبدالمحسن السيد174816

(جيد)850.51120111911884277.579.21جيدجدا118884.86ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازممتازجيدجدامستجدعبدالرحمن عبدالرحيم الصادق احمد34817

جيدجدا955114011221156437380.98جيدجدا115682.57ممتازجيدجداممتازممتازجيدجدامقبولممتاز(جيد)جيدجدامقبولممتازممتازممتازممتازمستجدعلياء ابوالفضل عبداهلل عوض اهلل164818

(جيد)723844968986352165.20(جيد)98670.43جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبولمقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمستجدعلياء محمد عبدالفتاح محمد164819

(جيد)959104610881115420877.93(جيد)111579.64جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازمقبول(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازجيدجدامستجدفاطمه محمد احمد صالح64820

جيدجدا989114611401219449483.22جيدجدا121987.07ممتاز(جيد)ممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدفجر فرغلى احمد محمد64821

مرتبة الشرفجيدجدا1092116011001144449683.26جيدجدا114481.71ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازممتازجيدجدامستجدمحمد حمدى خلف اهلل سباق54822

ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداضعيف جداممتاز(جيد)مقبول(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)مقبولمستجدمحمود جمال محمد عبدالمتعال24823 موادمواد796932ضعيف جدا3آثار مصر اإلسالمية مقبول

جيدجدا970113911701191447082.78جيدجدا119185.07ممتازممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازجيدجدامستجدمروه محمود ابوالوفا حامد94824

استفادجيدجدا1022115012031288466386.35ممتاز128892.00ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدمنه اهلل احمد حسين محمود14825

جيدجدا991114311701196450083.33جيدجدا119685.43ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدمنه اهلل اسامه عدلى امين44826

(جيد)835.51038.510081066394873.11(جيد)106676.14ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)مقبولمقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدميثاء ابراهيم بحر احمد عبيد144827

استفاد(جيد)847107611701224431779.94جيدجدا122487.43ممتازجيدجداممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدنادين حسن حجازى عبدالكريم14828

(جيد)814100110461150401174.28جيدجدا115082.14ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازممتازممتازمستجدنادين صالح عبده السيد114829

(جيد)912112010861044416277.07(جيد)104474.57(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)مقبولممتازجيدجدامقبولمقبولجيدجداجيدجداممتازجيدجدامستجدنجالء عوض على محمد74830

(جيد)911107910871182425978.87جيدجدا118284.43ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدنرمين حسن عبداهلل عبدالرحيم44831

جيدجدا885113311741260445282.44ممتازجيدجداممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازممتازمستجدنيرفانا مجدى عدلى عازر114832

استفاد(جيد)878114811161166430879.78جيدجدا116683.29ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدهاجر حمدى عبدالحميد احمد24833

مرتبة الشرفجيدجدا1040113811701128447682.89جيدجدا112880.57جيدجداممتازممتازممتاز(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدهبه اهلل يوسف مهنى ثابت74834

جيدجدا957117511701149445182.43جيدجدا114982.07جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)مقبولممتازممتازممتازجيدجدامستجدهمسه محمد حسام الدين محمد124836

(جيد)942108810671120421778.09ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبول(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدوسام محمد حسن محمد54837

(جيد)91810249981028396873.48(جيد)102873.43جيدجدامقبول(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدامقبولمستجديوسف نوبى محمد غزالى124838

(1)طالب غائبون وراسبون وباقون لإلعادة  وعددهم :                                        خامسا

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

جيدجدا 80.00

(2)طالب لهم حق دخول دور أكتوبر  وعددهم :                                        رابعا

ممتاز 90.00 1260

جيدجدا 80.00 1120

(1)طالب ناجحون بتقدير تراكمى ممتاز وعددهم :                                        أوالً

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

(16)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد  وعددهم :                                          ثالثاً


