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فاطمه سيد احمد حسن

مرتبة الشرفممتاز1035111311061108436291.83ممتاز110892.33ممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز4081

مرتبة الشرفممتاز994111110801099428490.19ممتاز109991.58ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز

½ %محمود محمد عبد الجابر محمد

مرتبة الشرف973110410921100ممتاز110091.67ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز4097

استفادنعمه عثمان عيسى محمد

مرتبة الشرف996108911001080ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتاز4122

منال عزباوى احمد محمد

مرتبة الشرفجيدجدا979108611021080424789.41ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتاز4105

منى عبده ابراهيم احمد

مرتبة الشرفجيدجدا974108010891103424689.39ممتاز110391.92ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز4107

نجالء عبد المحسن عبد الغنى احمد

مرتبة الشرفجيدجدا969.51080109510874231.589.08ممتاز108790.58ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز4119

مرتبة الشرفجيدجدا974108010801083421788.78ممتاز108390.25ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

فاطمه عبدالحافظ محروس محمد

مرتبة الشرفجيدجدا993108010801047420088.42جيدجدا104787.25ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا4082

مرتبة الشرفجيدجدا949.51080108010814190.588.22ممتاز108190.08ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا920108010871080416787.73ممتاز108090.00ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا951103211031080416687.71ممتاز108090.00ممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا932.51053108010804145.587.27ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا920108010951050414587.26جيدجدا105087.50ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتاز

مروه عبدالعظيم محمد حسين

مرتبة الشرفجيدجدا934.51029108010804123.586.81ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيدجدا4100

مرتبة الشرفجيدجدا978101710371080411286.57ممتاز108090.00ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا947103810371086410886.48ممتاز108690.50ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا988105110431023410586.42جيدجدا102385.25ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجداممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا963104810371055410386.38جيدجدا105587.92ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

نبيله على ابراهيم على

مرتبة الشرفجيدجدا920108010541049410386.38جيدجدا104987.42ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز4118

مرتبة الشرفجيدجدا920104710211080406885.64ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

جيدجدا890103910801038404785.20جيدجدا103886.50ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا920103310501035403885.01جيدجدا103586.25ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازممتاز

جيدجدا838108010381080403684.97ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا938100410381034401484.51جيدجدا103486.17ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا95210299721040399384.06جيدجدا104086.67ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا

منار شوقى عبدالمنعم المعداوى

جيدجدا877105510221029398383.85جيدجدا102985.75ممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا4104

جيدجدا869101010421053397483.66جيدجدا105387.75ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا96110209681021397083.58جيدجدا102185.08ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

محمود عبدالروؤف محمد التهامى

مرتبة الشرفجيدجدا92010059961049397083.58جيدجدا104987.42ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازممتاز4095

ندا جمال محمد عبد الراضى

مرتبة الشرفجيدجدا92410099981026395783.31جيدجدا102685.50ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا4120

جيدجدا92010039531080395683.28ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

جيدجدا84610229761080392482.61ممتاز108090.00ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيدجدا

نهاد عبد العاطى فخرى محمد

جيدجدا90296010121040391482.40جيدجدا104086.67ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازممتاز4123

محمد حسنى محمد عبدالرحمن

مرتبة الشرفجيدجدا9209709851038391382.38جيدجدا103886.50ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا4092

جيدجدا885.597996210803906.582.24ممتاز108090.00ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا

جيدجدا9259799801020390482.19جيدجدا102085.00ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز

جيدجدا8729919601080390382.17ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازجيدجداجيدجداممتاز

جيدجدا80810489651080390182.13ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا9201029960989389882.06جيدجدا98982.42ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)

نورا شعبان على توفيق

جيدجدا87299810051022389782.04جيدجدا102285.17ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازمقبولممتازجيدجدا4124

جيدجدا89610279621004388981.87جيدجدا100483.67ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

جيدجدا9201028940991387981.66جيدجدا99182.58ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا9459629601003387081.47جيدجدا100383.58ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجدا

جيدجدا8809919601023385481.14جيدجدا102385.25ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجدا

جيدجدا8759609271080384280.88ممتاز108090.00ممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز

جيدجدا8939719601008383280.67جيدجدا100884.00ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجدا

جيدجدا9209949051013383280.67جيدجدا101384.42ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازجيدجداجيدجدا

جيدجدا8899749601009383280.67جيدجدا100984.08ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

جيدجدا83510039661027383180.65جيدجدا102785.58ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

جيدجدا8589829741008382280.46جيدجدا100884.00ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

جيدجدا8741027960960382180.44جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)مقبولممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازمقبولجيدجدا(جيد)

جيدجدا9209609001036381680.34جيدجدا103686.33ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجدا

جيدجدا8789629601003380380.06جيدجدا100383.58ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجدا

جيدجدا920955960965380080.00جيدجدا96580.42ممتازمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازمقبول(جيد)جيدجدا

كامليا عليش عبدالخالق عاجز

استفاد(جيد)86410009211008379379.85جيدجدا100884.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)4085

محمود مصطفى طاهر احمد

استفاد(جيد)9309868701004379079.79جيدجدا100483.67جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا4098

مؤمن صالح بكرى محمد

(جيد)8829888861019377579.47جيدجدا101984.92ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)4111

(جيد)8199839601006376879.33جيدجدا100683.83ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا

(جيد)920963875989374778.88جيدجدا98982.42جيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتازممتاز

(جيد)908926896999372978.51جيدجدا99983.25ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا

(جيد)8719608661010370778.04جيدجدا101084.17ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)

(جيد)920917871969367777.41جيدجدا96980.75جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازمقبولممتازجيدجدا

ميار حسن احمد محمد

(جيد)827908935997366777.20جيدجدا99783.08ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)4113

(جيد)862940895962365977.03جيدجدا96280.17ممتاز(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداممتازجيدجداممتازممتازمقبولجيدجداجيدجدا

محمود عبده السيد طالب

(جيد)9208928361006365476.93جيدجدا100683.83ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)4096

مها جمال محمد عبد المجيد

(جيد)862920878983364376.69جيدجدا98381.92ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)مقبول4108

(جيد)871.59608369603627.576.37جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)

(جيد)836896897994362376.27جيدجدا99482.83ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)

(جيد)837.59608469503593.575.65(جيد)95079.17ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)

(جيد)800960825993357875.33جيدجدا99382.75ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)

محمد سيد حسن محمود

(جيد)852902878945357775.31(جيد)94578.75ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)4093

(جيد)864919.58499233555.574.85(جيد)92376.92جيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدامقبول(جيد)

مريم ابراهيم مرتضى ابراهيم

(جيد)860932791966354974.72جيدجدا96680.50جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)4101

مارينا طلعت النوبى يوسف

(جيد)920862786960352874.27جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)(جيد)مقبول4088

منه هللا عمر عبده كرمى

(جيد)7649258101010350973.87مقبول(شعر )18نصوص القرن الجيدجدا101084.17ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)4106

ندا نبيل فوزى مصطفى

(جيد)829871801.59823483.573.34مقبولالبناء اللغويجيدجدا98281.83ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)4121

(جيد)831852835960347873.22جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا

محمد تقى محمد عبدالقادر

(جيد)860868817922346772.99(جيد)92276.83ممتازمقبول(جيد)ممتاز(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجدا(جيد)(جيد)4090

(جيد)842916792912346272.88مقبول18مسرح القرن ال(جيد)91276.00ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)

محمد صابر بهيج باقور

(جيد)852842846921346172.86(جيد)92176.75ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتازمقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)4094

(جيد)810846830969345572.74جيدجدا96980.75ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)

مهرائيل يونان بهيج بدير

(جيد)822845826960345372.69مقبول(شعر )18نصوص القرن الجيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجدامقبول4109

(جيد)847888757954344672.55(جيد)95479.50ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)

(جيد)723965791965344472.51جيدجدا96580.42ممتازمقبولممتازممتازجيدجداممتازمقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)

مى محمود محمد مصطفى محمد

(جيد)853823760996343272.25جيدجدا99683.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)4112

(جيد)772896.58009603428.572.18جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)جيدجدامقبولممتاز(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)

(جيد)831847813934342572.11(جيد)93477.83ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازمقبولمقبول(جيد)

فاطمه عبدالناصر السمان موسى

(جيد)827818809960341471.87مقبول18مسرح القرن الجيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)مقبول4083

(جيد)785887855880340771.73(جيد)88073.33(جيد)(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)

(جيد)762894789960340571.68جيدجدا96080.00(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازمقبولجيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)

محمد جمال السمان حفنى

(جيد)800822751997337070.95مقبول(شعر)18نصوص القرن ال مقبول18مسرح القرن الجيدجدا99783.08ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)4091

(جيد)824813751968335670.65جيدجدا96880.67ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)(جيد)

(جيد)782850796917334570.42مقبولالبناء اللغويمقبول (تعبير ومحداثة)تمرينات عملية(جيد)91776.42(جيد)(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)مقبول

محاسن النوبى فراج محمد

(جيد)689.57539039873332.570.16جيدجدا98782.25ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازمقبولممتازممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا4089

(جيد)751860827883.53321.569.93(جيد)883.573.63مقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)

مقبول

(جيد)823821736921330169.49مقبول (تعبير ومحداثة)تمرينات عملية(جيد)92176.75جيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)مقبول(جيد)

(جيد)741844788925329869.43(جيد)92577.08ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجدامقبولجيدجداممتاز(جيد)جيدجدامقبول

(جيد)783890755866329469.35مقبول(شعر )18نصوص القرن ال(جيد)86672.17ممتاز(جيد)مقبولجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبول(جيد)(جيد)

(جيد)805845750893329369.33مقبول18مسرح القرن ال(جيد)89374.42ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)

(جيد)757830767931328569.16مقبول(شعر )18نصوص القرن ال(جيد)93177.58ممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازمقبول(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)

ناهد عبد الرحمن توفيق محمد

(جيد)804842756864326668.76(جيد)86472.00جيدجدامقبول(جيد)ممتاز(جيد)ممتازمقبولجيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)4117

(جيد)785823744910326268.67(جيد)91075.83ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازمقبولجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول

(جيد)775.57627379603234.568.09جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجدامقبولمقبول

ممتاز 90.00 1080

ممتاز 90.00 4275

جيدجدا 89.79 4265

831 (جيد)791 70.42 3345 918 805 ممتاز(جيد) (جيد) (جيد)ممتاز 76.50 918 ممتاز مقبول (جيد)

52

42

زينب سيد محمد ابراهيم

45

مقبول جيدجدا جيدجدا
ايات حسن محمد أحمد

(جيد) (جيد)

(3)طالب ناجحون بتقدير تراكمى ممتاز وعددهم : أوالً

36

ياسين محمد السيد احمد

مستجد
4138

2

1

7

مستجد
4134

49

والء ثروت ظهرى محمد

مستجد
4135

ياسمين اسماعيل محمود حسن

مستجد

هاجر االمير ابو الوفا عبد الجليل 

مستجد
4127

42

نورا على احمد حسين

مستجد
4125

52

نور الهدى عبد الحفيظ صالح حامد

(ق)

4126

مؤمن سيد احمد بغدادى

مستجد

مستجد

مستجد33

مستجد41

38

هيام كمال محمد مغربى

9

زينب نشأت عبدالفتاح الطاهر

4

45

مستجد

مستجد30

مستجد
4131

8

مستجد
4064

25

32

مستجد3

مستجد41

مستجد59

27

4110

مستجد47

مستجد30

60

مستجد13

مستجد16

مستجد38

مستجد15

مستجد
4073

مستجد3

47

وفاء احمد عبد النعيم مصطفى

مستجد
4132

زينب محمود على احمد

مستجد
4137

40

مروه حسن محمد محمود

مستجد
4099

مستجد36

مستجد12

مستجد

مستجد50

55

مستجد34

مستجد24

48

2

4133

44

والء ابراهيم محى الدين ابازيد

مستجد28

مستجد44

مستجد 34

مستجد 51

مستجد

4074

مستجد
4072

3

56

فاطمه بحر على محمود

مستجد
4079

18

على سيد عبد هللا محمد

مستجد
4076

1

23

40

مستجد1

43

غاده احمد ابراهيم احمد

مستجد
4078

6

مستجد

9

عهود مصطفى محمد احمد

مستجد
4077

35

عبدالكريم غانم الضوى محمود

مستجد

14

ريمان حسن على عبدالعال على

مستجد

61

عبدالرحمن حماده حزين على

مستجد
4067

58

زينب عبدالرازق محمد الرشيدى

مستجد

عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد

19

شهنده محمود محمد يونس

33

زينب عمر ليثى محمود

مستجد
4062

عبدالغنى حسب هللا محمود شحات

مستجد

وفاء ممدوح مصطفى الطاهر

29

4055

43

57

سلوى يحى محمد محمد

مستجد
4065

شيراز صادق محمد عبده

4030

4139

رحاب مصطفى صالح محمود

32

شيماء نصر الدين عبدالوهاب خير

4046

مستجد

27

ايمان االمير غانم على

مستجد

4060

مستجد
4069

مستجد

مستجد
4063

4026

مستجد
4021

مستجد

يسرا احمد سيد خميس

مستجد

15

زينب سيد مصطفى رمضان

مستجد
4058

مستجد
4066

مستجد17

مستجد
4053

24

54

فاطمه سيد ابراهيم عبد السيد

4

تسنيم اشرف فؤاد محمد

مستجد
4040

مستجد

13

رحاب عبدالعاطى السيد الصاوى

مستجد
4051

51

رنيم ابو الحجاج حافظ احمد

ريهام رجب نوبى غانم

مستجد
4056

زينب عبدالرسول احمد يوسف

28

دنيا عبدالناصر فتوح جمعه

مستجد
4049

مستجد
4054

دعاء محمد عبدالدايم محمود

مستجد
4047

مستجد26

مستجد
4033

20

امل مرسى محمود مرسى

مستجد

46

خلود سيد حسن ياسين

مستجد
4045

مستجد
4080

26

دنيا محمد صالح حسن

مستجد

خالد حسن محمد بغدادى

مستجد
4043

4059

مستجد
4070

48

جورج لطيف نجيب صليب

مستجد
4042

4050

مستجد17
4052

21

رحمه اشرف ابراهيم عبدالرحيم

7

جهاد عبدالعال احمد محمد

مستجد
4041

37

مستجد
4022

مستجد
4025

14

12

بيشوى كرم شكير يسى

مستجد
4038

39

تركى عوض هللا محمد عبدالجليل

مستجد
4039

االء حامد عبدالعزيز االمين

مستجد

زينب عبدالموجود ابو المجد محمود

مستجد
4061

10

الهام احمد ابو المجد احمد

50

بدور جابر عفوش رمضان على

مستجد
4036

37

49

55

4035

داليا حسين عبدالعظيم محمد

18

ايمان عطا عابدين احمد

مستجد
4028

39

4029

ايه يوسف محمد على 

مصطفى احمد محمد محمد

4103

فاطمه محمود على سعيد 

4084

ياسمين كمال محمد صالح عثمان

4136

5

54

ايمان السيد يوسف نصارى

مستجد
4027

مستجد

4031

بافلى جورج منير زكى

21

آيه محمد عبدالعال حسن

2

اميره عبد هللا محمود ابو زيد

31

4018

35

4019

46

4024

16

اميره محمد حسن احمد

مستجد
4020

5

آيه محمد يوسف محمد

مستجد
4034

11

جيدجدا 10001008

مستجد

مستجد

مستجد

968.5 جيدجدا

53

4013

29

اسماء شعبان رفاعى احمد

مرتبة الشرف

4016

10494025.584.75

اصاله صفوت عبدالصمد دهب

مستجد
4017

104987.42

مستجد

امجد حسيب هارون اسطاسى

ممتاز(جيد) جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد) ممتازممتازجيدجدا

(جيد)

4015

22

اسماء صفوت جاد احمد

ممتازممتازمستجد

861924901.510073693.577.76 مقبولالبناء اللغوي جيدجدا100783.92ممتاز(جيد) جيدجداممتاز(جيد) ممتاز(جيد)ممتاز ممتازجيدجدا(جيد)

(جيد)74.23

4014

10

اسماء صابر سباق احمد

جيدجدامستجد

8269048349623526 جيدجدا 96280.17جيدجدا(جيد) (جيد)ممتازجيدجدا ممتاز(جيد)جيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) (جيد)

9609933716 (جيد)78.23جيدجدا99382.75ممتاز 870893 (جيد)(جيد)ممتاز (جيد)ممتاز(جيد) جيدجداممتاز(جيد)

4012

8

اسالم محمد حمدان خيرى

جيدجداجيدجدامستجد

(جيد)960928968374678.86 890 جيدجدا96880.67ممتاز (جيد)جيدجداممتاز جيدجداممتاز(جيد) (جيد)ممتاز(جيد)

(جيد)

4011

6

اسالم محمد حسنين حسين محمد

(جيد)(جيد)مستجد

784871858979349273.52 جيدجدا97981.58ممتاز(جيد) جيدجداممتاز(جيد) ممتازمقبولممتاز ممتازممتاز(جيد)

(جيد)76.00

4010

31

اسالم احمد حفنى احمد

(جيد)مستجد

8709128449843610 جيدجدا 98482.00ممتاز(جيد) جيدجداممتاز(جيد) ممتاز(جيد)جيدجدا ممتازجيدجدا(جيد) 19

اسراء منصور محمد حامد

(جيد)مستجد

(جيد)74.88

4006

8159058589793557 جيدجدا 97981.58ممتاز(جيد) جيدجداممتازجيدجدا ممتاز(جيد)ممتاز جيدجدامقبولجيدجدا

(جيد)331369.75

4005

25

احمد على الليسى معال

(جيد)مستجد

822849780862 (جيد)71.83 862(جيد)مقبولممتاز (جيد)ممتازمقبول جيدجداجيدجداجيدجدا

4004

53

احمد عامر بكرى محمود

(جيد)(جيد)مستجد

(جيد)90288310053601.575.82 811.5 جيدجدا100583.75ممتاز مقبولجيدجداممتاز (جيد)ممتاز(جيد) ممتازممتازجيدجدا

(جيد)

4003

20

احمد خالد محمد حسن

جيدجداجيدجدامستجد

894870855967358675.49 جيدجدا96780.58ممتازجيدجدا (جيد)ممتازجيدجدا ممتاز(جيد)ممتاز ممتازمقبولجيدجدا

(جيد)77.54

4002

22

احمد حسين مصطفى احمد

(جيد)مستجد

84687596010023683 جيدجدا 100283.50ممتاز(جيد) ممتازممتازجيدجدا ممتاز(جيد)ممتاز ممتاز(جيد)(جيد)

مرتبة الشرفجيدجدا84.65
4001

11

ابتسام رمضان عبدالباسط محمد

جيدجدامستجد

939101898410804021 ممتاز 108090.00ممتازجيدجدا جيدجداممتازممتاز ممتازممتازممتاز

(نصوص) الالتينية اللغةمقارن عربى أدببحث مناهج

23

ابتسام حمدى احمد حسن

ممتازجيدجدامستجد

ليها ية حديثةالنظريات المغوية المعاصرةترجمة من الفرنسية وا  ــ القرن نصوصلغة أوروب وآدابها الوسطى العصور لغة20 و 19 القرنين حضارة20 أـل

مجاميع السنوات السابقه
مى تراك مجموع ال ال

التقدير العامالنسبه المئويه

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

ــــ  األدب المسرحى الحديث20 و19أدب القرنين أـلــ 19نصوص القرن أـل

انتظام                                                                                                                              - المغة الفرنسية: الشعبة/ القسم            كميـة اآلداب

حالة القيد(حالة الطالب- رقم الجلوس- اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

التقدير العامالنسبةالمجموع 
نتيجة المواد المتخمفة من العام السابق

          جـامعـــة أسوان

دور مايو  - 2020-2019العام الدراسى - انتظام - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة قسم المغة الفرنسية

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخمية لكمية اآلداب أسوان

ً (67)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد  وعددهم :  ثالثا

الزهراء الدسوقى محمد الصغير احمد
ممتاز (جيد) جيدجدا ممتاز

مستجد

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا

مستجد

مستجد

مستجد

جيدجداجيدجدا 85.50ممتاز 1026

ً (55)طالب ناجحون بتقدير تراكمى جيد جدا وعددهم :  ثانيا

ممتازجيدجدا

923

ايه حسين كامل عويضه

مستجد
4057

مرتبة الشرف جيدجدا 82.36 3912 1026 967 996 جيدجدا
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(نصوص) الالتينية اللغةمقارن عربى أدببحث مناهج ليها ية حديثةالنظريات المغوية المعاصرةترجمة من الفرنسية وا  ــ القرن نصوصلغة أوروب وآدابها الوسطى العصور لغة20 و 19 القرنين حضارة20 أـل

مجاميع السنوات السابقه
مى تراك مجموع ال ال

التقدير العامالنسبه المئويه

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

ــــ  األدب المسرحى الحديث20 و19أدب القرنين أـلــ 19نصوص القرن أـل

انتظام                                                                                                                              - المغة الفرنسية: الشعبة/ القسم            كميـة اآلداب

حالة القيد(حالة الطالب- رقم الجلوس- اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

التقدير العامالنسبةالمجموع 
نتيجة المواد المتخمفة من العام السابق

          جـامعـــة أسوان

دور مايو  - 2020-2019العام الدراسى - انتظام - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة قسم المغة الفرنسية

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخمية لكمية اآلداب أسوان

مريم محمد محمود محمد

(جيد)749856742883323068.00(جيد)88373.58ممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)4102

مينا محسن نادر بسطوروس

(جيد)722826782865319567.26(جيد)86572.08جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازمقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبول4116

(جيد)797780718879317466.82(جيد)87973.25ممتاز(جيد)مقبولممتازجيدجداممتازمقبولجيدجداجيدجدامقبولمقبول(جيد)

(جيد)774800741857317266.78(جيد)85771.42(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامقبولممتازمقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)

ميار عبدالهادى محمد صالح

(جيد)723859748.58093139.566.09مقبولالبناء اللغويمقبول(شعر )18نصوص القرن ال(جيد)80967.42مقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)4114

(جيد)758716751.59013126.565.82مقبولالبناء اللغويمقبول(شعر )18نصوص القرن ال(جيد)90175.08ممتازمقبول(جيد)ممتازجيدجداممتازمقبولجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول

ية حديثةضعيف جدامقبولمقبولجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبول مواد756801777مقبوللغة أوروب

مواد875891897ممتاز(جيد)ضعيف جداجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)ممتازمقبولجيدجدا(جيد)

كريمان عوض احمد حسين

مواد782881870ممتازمقبولضعيف جداجيدجدا(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول4086

ميرفت عبدالحميد احمد محمد

960مواد799808مقبول(شعر)18نصوص القرن الغائب18أدب القرن الجيدجدا96080.00ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازممتازممتازمقبولمقبولمقبول4115

مواد89210181026غائبغائبغائبغائبغائبغائبمقبولجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجدا

مواد94910461008غائبغائبغائبغائبغائبغائب(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجدا

مواد812.5827779.5مقبولالبناء اللغويممتاز(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتاز

كمال محمود كمال ادريس

مواد4087773825685

976مواد722841غائبالبناء اللغويجيدجدا97681.33ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدامقبولجيدجدا

موادمواد767727مقبولالبناء اللغويضعيف جدا(شعر )18نصوص القرن الممتاز(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازمقبولمقبولضعيف جدا

مواد833841826غائبغائبغائبغائبغائبغائب(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)مقبول

(4)طالب  لهم  حق تقديم البحث للمرة الثانية وعددهم :   تاسعاً 

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائب بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر

65

هبه مدثر محمد عبد الباسط

مستجد
4129

3

هدير عبد الجليل على سالم

مستجد
4130

4

1

هبه اشرف محمد مرغنى

مستجد
4128

ً (1)طالب ناجحون بتقدير تراكمى مقبول  وعددهم :   رابعا

(4)طالب لهم حق دخول دور أكتوبر وعددهم :   خامساً

(3)طالب  راسبون وباقون لإلعادة  وعددهم :  سادساً

مستجد

مستجد63

مستجد66

4071

إيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف قيد

62

مستجد3

مستجد1

مستجد

عبدالرحمن ابو الحجاج عطيتو احمد

67

عبدهللا احمد محمود الراوى

مستجد
4075

2

شيماء حسين عبدالدايم سيد

مستجد
4068

4

دعاء مهدى عبد الاله عبد المطلب

(ق)

4048

4044

4037

2

مستجد64

2

آيه احمد مصطفى محمود

مستجد
4032

1

اميره احمد فتحى محمد

مستجد

3

خالد كمال احمد بدران 

مستجد

بسمه ابوالحجاج صالح محمد

مستجد

4023

4009

موادمواد739.5836 غائب(شعر )18نصوص القرن ال ضعيف جدا(جيد)مقبول مقبول (جيد)مقبولمقبول مقبولمقبول(جيد)

4008

1

اسراء عمر عبدالعظيم عثمان

(جيد)مقبولمستجد

مقبول715.57229063042.564.05 699مقبول 18مسرح القرن ال(جيد)90675.50ممتاز (جيد)(جيد)(جيد) (جيد)(جيد)مقبول جيدجداممتازجيدجدا

4007

1

اريج ايمن عبد المنعم امين

(جيد)جيدجدامستجد

مواد838801754 مقبول(شعر )18نصوص القرن ال غائبغائب غائبغائبغائب غائبمقبولجيدجدا (جيد)مقبولمقبول 1

احمد محمد عالء الدين عبد اللطيف

مقبولمستجد

(1)طالب غائبون بعذر وباقون لإلعادة وعددهم :   سابعاً 

(1)طالب موقوف قيدهم وعددهم :   ثامناً 


