
2020/ 2019انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية)                                                             كشف شيت طالب الفرقة الثانية قسم   

    التقدير    النسبةالمجموعرقم الجلوس

اللغة الالتينية واالدب اليوناني

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جيد40868ناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدا12573

1طالب ناجحون بتقدير عام جيد وعددهم 

مجموع السنوات السابقةمواد تخلف

17حضارة القرن ال

اسم الطالب وحالته

ادب عربى عباسىمقال16النقد االدبي الى نهاية ق ال17و16شعر القرنين ال  مقدمة في علم اللغةلغة اوربية حديثةالحضارة اإلنجليزيةترجمة 16رواية و نثر حتي القرن ال

ابراهيم ماجد شلقامي عطيت هللا

2020/2019انتساب للعام الجامعي  (اللغة االنجليزية )كشف اظهار طالب الفرقة الثانية قسم 

             

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى الثانى االسم

م

شكسبير و دراما



2020/ 2019انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجلٌزٌة)                                                             كشف شٌت طالب الفرقة الثانٌة قسم

    التقدٌر    النسبةالمجموعرقم الجلوس

ٌونانً لغة الالتٌنٌة واالدب ال ال

تقدٌر تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال ال

مقبول703.556.28 مقبول1760حضارة قمقبول66455.33مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول12542

مقبول67256مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبول22551

مقبول76260.96مقبول60مدخل للرواٌةمقبول1650حضارة قمقبول33355.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبول32554

مقبول81064.8مقبول1650حضارة قمقبول34657.67ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبول42558

مقبول79863.84مقبول1650حضارة قمقبول33956.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبول52560

مقبول78663.62مقبول1655حضارة قمقبول50صوتٌات اللغةمقبول36160.17ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبول62563

مقبول68256.83مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبول72569

ادب عربى عباسى الحضارة اإلنجلٌزٌةشكسبٌر و دراماترجمة

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى الثانىاالسم

قرن ال 16رواٌة و نثر حتً ال

 (ق)احمد عبدهللا دمحم عبدالحً

قرن ال قرنٌن ال 17حضارة ال 17و16شعر ال

 (ق)منً دمحم عمر علً 

نقد االدبً الى نهاٌة ق ال مقال16ال لغة اوربٌة حدٌثة

ساره جمال رشٌدى معوض

عمر مختار رمضان مختار

مارٌنا مٌشٌل فخري مقار

دمحم عاطف عبدالمبدي حسن

2020/2019انتساب للعام الجامعً  (اللغة االنجلٌزٌة)كشف اظهار طالب الفرقة الثانٌة قسم 

7طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول وعددهم 

م

 (ق)حسن عاطف حسن دمحم 

مجموع السنوات السابقةمواد تخلف
لغة مقدمة فً علم ال

اسم الطالب وحالته



    التمدٌر    النسبةالمجموعرقم الجلوسم

اللغة الالتٌنٌة واالدب الٌونانً

التمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌد جداممبولضعٌف جداممبول ممبولابانوب صبري محروس العبد12541

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولممبولجٌدجٌدجٌدممبولغائب (ق)احمد عصام دمحم مختار22543

ممبول80364.24ممبولصوتٌات اللغةناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌدممبولضعٌف جداممبولممبولاحمد علً دمحم محمود32544

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌدممبولضعٌف جداممبولممبولاروي محمود بكري احمد42545

ممبول754.560.36ممبول  لغة عربٌةناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداجٌدممبولضعٌف جداممبولممبولانطونٌوس نادر لبٌب بشاره52547

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌدجٌدضعٌف جداجٌدجبد جدااوجٌنا اشرف ٌوسف عٌد62548

ضعٌف16حضارة قممبول66455.33ممبولممبولممبولممبولممبولممبولممبولجٌدممبولممبولجٌدممبول72549

 ضعٌف جدا16حضارة  ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌد جداممبولضعٌف جداجٌدممبولبشاٌر دمحم محً الدٌن إبراهٌم82550

ممبول79163.28ممبول16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌدممبولضعٌف جداممبولضعٌف سلمً عبدالخالك حامد دمحم92555

ممبول68054.4ممبول16حضارة قممبولممبولممبولممبولممبولممبولممبولجٌدممبولممبولضعٌف جداضعٌف جدا (ق)دمحم صبري دمحم عبدالمجٌد 102562

ممبول75460.32ممبول16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌدممبولممبولضعٌف جداممبولدمحم هشام لطفى عل112564ً

ممبول63851.04 ممبولمدخل الً الشعرناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداجٌدجٌدممبولممبولممبولمحمود احمد دمحم البشٌر122565

ممبول75260.16 ممبول  لغة عربٌةناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداممبولممبولممبولممبولضعٌف جدامحمود دمحم محمود شٌم132566ً

غائب16حضارة قممبولجٌد جداممبولممبولممبولممبولممبولجٌدممبولممبولضعٌف جداممبول (ق)محمود مصطفً كامل ٌوسف 142567

ممبول76361.04

ممبول   لغة عربٌةناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداممبولجٌدممبولممبولممبولمصطفً دمحم محمود رفعت152568

ممبول76761.36  ممبول16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحممبولجٌد جداممبولممبولممبولضعٌف جدانورهان احمد الطاهر احمد162572

2020/ 2019انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجلٌزٌة)كشف اظهار طالب الفرلة الثانٌة لسم

االسم

 (ق)اٌه ناصر بحر كرار

16طالب ناجحون ومنمولون بمواد تخلف وعددهم 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى الثانى

ادب عربى عباسى16رواٌة و نثر حتً المرن ال

الفصــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى األول

ممدمة فً علم اللغةلغة اوربٌة حدٌثةالحضارة اإلنجلٌزٌة

اسم الطالب وحالته

ممال16النمد االدبً الى نهاٌة ق ال17و16شعر المرنٌن ال  17حضارة المرن ال مجموع السنوات السابمةشكسبٌر و دراماترجمة مواد تخلف



تقدٌر    النسبةالمجموعرقم الجلوسم     ال

ٌونانً لغة الالتٌنٌة واالدب ال ال

تقدٌر تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال تقدٌرال ال

غائبنصوص و تعبٌرغائب17حضارة قغائبغائبغائبغائبغائبغٌابغائبغائبغائبضعٌف جداغائبضعٌف جدا12552

ات اللغةناجحناجحناجحغٌابناجحناجحمقبولجٌد جدامقبولضعٌف جدامقبولضعٌف جدا22556 ضعٌف جدا16حضارة قمقبولصوٌت

مقبول73458.72مقبول16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداجٌد جداضعٌف جداضعٌف جداضعٌفمقبول32557

مقبول716.557.32مقبولادب انجلٌزي. تناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جداجٌدضعٌف جداضعٌف جدامقبولضعٌف جدا42561

غائب مدخل للدراما  ضعٌف جدا16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌفجٌدمقبولمقبولضعٌف جداضعٌف جدا52570

مقبولمدخل للرواٌة  ضعٌف جدا16حضارة قناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعٌف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف جدا62571

2020/ 2019انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجلٌزٌة)كشف اظهار طالب الفرقة الثانٌة قسم

حنان منصور دمحم عمر

شروق محمود دمرداش محمود

طارق العادلً دمحم عثمان

مجموع السنوات السابقة
مقال16النقد االدبً الى نهاٌة ق ال

مواد تخلف
اسم الطالب وحالته

قرنٌن ال  17و16شعر ال

دمحم احمد سلٌم حسن

نادر سالم نادر سالم

6طالب راسبون وباقون لالعادة وعددهم 

لغةلغة اوربٌة حدٌثةالحضارة اإلنجلٌزٌة مقدمة فً علم ال

نادر سٌد علً عباس

ثانى فصـــــــــــــــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى ال ال

قرن ال ادب عربى عباسى16رواٌة و نثر حتً ال قرن الشكسبٌر و دراماترجمة 17حضارة ال

االسم



    التمدير    النسبةالمجموعرقم الجلوسم

اللغة الالتينية واالدب اليوناني

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

16حضارة قغيابغيابغيابغيابغيابغيابضعيف جداجيدجيدجيدضعيفضعيف (ق)اسراء خالد سعد عثمان 12546

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداجيدمقبولضعيف جدامقبولضعيف جدا (ق)رحاب عالء محمود ادم 22553

12559
(ق)فاطمه كمال خليل طاهر

ضعيف جدا

2020/ 2019انتساب للعام الجامعى  (اللغة االنجليزية)كشف شيت طالب الفرلة الثانية لسم

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــــى الثانىاالسم

ممدمة في علم اللغة ادب عربى عباسىممال16النمد االدبي الى نهاية ق ال17و16شعر المرنين ال 16رواية و نثر حتي المرن ال 17حضارة المرن الشكسبير و دراماترجمة

اسم الطالب وحالته

لغة اوربية حديثةالحضارة اإلنجليزية

مجموع السنوات السابمةمواد تخلف

2طالب راسبون ومفصولون ولهم حك التمدم من الخارج للمرة االولي وعددهم 

1طالب تم ايماف ليدهم وعددهم 

   إيماف ليد


