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كشف اظهار الطالب ٢٠٢٠-٢٠٢١ دور أول

الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان - الفرقة الرابعة

أوال: طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد جدا

القسم/الشعبة : قسم اللغة االنجليزية - انتظام

طالب لديهم ابحاث

 عدد الطالب :

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

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

طالب لديهم ابحاث

مقررات التخلفمجموع السنة الحالية

مجموع الفرق السابقة

المجموع الكلي التراكمي

الفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولى

جيدجدا346981.62جيدجدا500جيدجدا978(جيد)936جيدجدا105587.92ممتازممتازجيدجداممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجدادينا مجدي عبدالراضي السيد14226

استفاد(جيد)338179.55جيدجدا480جيدجدا990(جيد)880جيدجدا103185.92ممتازممتازممتازممتازممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداسمر حسن أحمد محمود14231

(جيد)334978.80(جيد)457جيدجدا964(جيد)949جيدجدا97981.58جيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامقبولجيدجداعال محمد عبدالعظيم محمد24250

(جيد)329777.58(جيد)463جيدجدا960(جيد)902جيدجدا97281.00جيدجداممتازممتازممتازجيدجداجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداهاجر احمد محروس عبداهللا34281

(جيد)327176.96(جيد)439(جيد)895(جيد)963جيدجدا97481.17جيدجداجيدجداممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدايسراعبدالشكورمحموداحمد44286

(جيد)326476.80(جيد)451(جيد)890(جيد)921جيدجدا100283.50ممتازجيدجداممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدانورهان محمد محمود جاد المولي54280

(جيد)323676.14(جيد)467(جيد)911(جيد)929(جيد)92977.42ممتازجيدجداممتازممتازمقبول(جيد)مقبولممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)سندس علي عز الدين محمد64232

(جيد)316774.52(جيد)421(جيد)934(جيد)915(جيد)89774.75(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازدينا عبداهللا علي محمد74225

(جيد)314874.07(جيد)406(جيد)910(جيد)929(جيد)90375.25جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدااية خليفة نظير بعزق84215

أوال: طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد جدا

ثانيا: طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد

(جيد)313673.79(جيد)430(جيد)907(جيد)839جيدجدا96080.00جيدجداممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدادينا االمير الدرديراالمير94224

(جيد)312273.46جيدجدا482(جيد)885(جيد)854(جيد)90175.08جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدااروي عامر عبدالباسط خليفه104203

(جيد)304371.60(جيد)398(جيد)860(جيد)867(جيد)91876.50جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامقبولجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)اسراء عبدالرؤف احمد محمود114208

(جيد)299870.54(جيد)441(جيد)851(جيد)872(جيد)83469.50جيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجدازينب صالح حامد عبدلمنعم124229

(جيد)299070.35(جيد)430(جيد)824(جيد)867(جيد)86972.42جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)ياسمين اسماعيل عبدالجواد احمد134285

(جيد)297369.95(جيد)414(جيد)799(جيد)887(جيد)87372.75جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدااسراء المهدي حسين حسن144205
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(جيد)297369.95(جيد)430(جيد)891(جيد)814(جيد)83869.83جيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ندا مصطفي احمد الطاهر154277

(جيد)294369.25(جيد)406(جيد)843(جيد)815(جيد)87973.25جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولاحمد شكري امين محمد164201

(جيد)294369.25(جيد)423(جيد)885مقبول809(جيد)82668.83جيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبولممتازمقبولمقبول(جيد)(جيد)مني زكي فراج محمد174271

(جيد)292868.89(جيد)434مقبول752(جيد)856(جيد)88673.83جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمحمد حسن محمد احمد184261

تابع ثانيا: طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد

(جيد)292868.89(جيد)434مقبول752(جيد)856(جيد)88673.83جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمحمد حسن محمد احمد184261

(جيد)2917.568.65(جيد)440مقبول747.5مقبول797(جيد)93377.75ممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازجيدجدامقبولجيدجداجيدجدامارينا عزى شكرى خليل194258

(جيد)290468.33(جيد)430(جيد)826مقبول799(جيد)84970.75مقبول(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجداوالء محمد سامي عبدالرحيم204284

(جيد)290168.26(جيد)422(جيد)808مقبول801(جيد)87072.50ممتازمقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)جيدجداسهام احمد محمد حسن214234

(جيد)289068.00(جيد)428مقبول767مقبول800(جيد)89574.58جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)مقبولجيدجداجيدجداتسنيم خالد محمود السيد224221

(جيد)2881.567.80(جيد)417(جيد)780(جيد)812.5(جيد)87272.67جيدجدا(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)مريم احمد محمدعباس234265

(جيد)286767.46(جيد)411(جيد)780(جيد)844(جيد)83269.33مقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)شروق احمد صالح عربي244236

(جيد)285367.13(جيد)416(جيد)833(جيد)824جيد78065.00مقبولمقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولمني خير اهللا كراروكيل254270

(جيد)2849.567.05(جيد)399(جيد)780(جيد)812.5(جيد)85871.50جيدجدامقبولممتازمقبول(جيد)مقبولمقبولممتاز(جيد)جيدجداجيدجدامقبولزينب محمد الصادق عبدالمحسن264230

(جيد)284766.99(جيد)415(جيد)791مقبول760(جيد)88173.42(جيد)مقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)مقبول(جيد)جيدجداعال محمد أحمد حسن274249

(جيد)2845.566.95(جيد)395مقبول772مقبول803.5مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)87572.92جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجداعبدالعزيز احمد سعد رشوان284247 (جيد)2845.566.95(جيد)395مقبول772مقبول803.5مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)87572.92جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجداعبدالعزيز احمد سعد رشوان284247

(جيد)2820.566.36(جيد)390مقبول738(جيد)812.5(جيد)88073.33(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدافاطمة احمد عز الدين محمد294253

(جيد)2810.566.13مقبول386(جيد)810(جيد)825.5(جيد)78965.75جيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجدارانا نبيل راغب جورجي304227

(جيد)280966.09(جيد)415مقبول754(جيد)840(جيد)80066.67جيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)ريم محمد عبدالمنعم محمد314228

(جيد)280866.07مقبول383(جيد)824(جيد)824مقبول77764.75(جيد)(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولصابرين محمود موسي احمد324242

(جيد)2803.565.96(جيد)399مقبول776(جيد)825.5(جيد)80366.92(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)اية احمد حسن موسي334214

(جيد)278265.46(جيد)407مقبول775مقبول787(جيد)81367.75جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)شيماء عبدالفتاح كلشاتي سيدي344240

(جيد)276865.13مقبول369(جيد)806مقبول802مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)79165.92جيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولممتازشيماءمحمد مختارذكريا احمد354241
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استفادمقبول274964.68(جيد)395مقبول760مقبول796(جيد)79866.50جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبولممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)فاطمه السيد محمد حسن14254

مقبول2739.564.46(جيد)413مقبول705مقبول776.5(جيد)84570.42جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)كاريمان عبدالمنعم علي عبده24255

مقبول272364.07مقبول362مقبول716(جيد)815(جيد)83069.17جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)ممتازمقبولمقبولجيدجدامقبولبسمه خالد عبدالحافظ العجمي34218

مقبول271063.76(جيد)408مقبول753مقبول744(جيد)80567.08جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولسيد احمد عامر سليمان44235

ثالثا: طالب ناجحون بتقدير تراكمي مقبول

مقبول271063.76(جيد)408مقبول753مقبول744(جيد)80567.08جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولسيد احمد عامر سليمان44235

مقبول267662.96مقبول344مقبول738مقبول774مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)82068.33(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)ندا خالد سعد الدين مكي54276

(جيد)78665.50(جيد)(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ممتازمقبولجيدجدامقبولمقبولدنيا عادل محمد عباس64223
النقد االدبي إلى نهاية 

ق ال ١٧
مقبول266962.80مقبول327مقبول731.5(جيد)824.5مقبول

مقبول266162.61مقبول359مقبول696مقبول809(جيد)79766.42جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)(جيد)عبدالرحمن خليل حامد قرعاتي74246

مقبول265462.45(جيد)390مقبول768مقبول724مقبول77264.33جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبول(جيد)مقبولمنة اهللا صالح محمد عبدالعظيم84268

مقبول259561.06مقبول363مقبول722مقبول728مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)78265.17جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)االء احمد محمد احمد94210

مقبول259361.01مقبول351مقبول686مقبول744(جيد)81267.67(جيد)جيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبولممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجدامحمودعبده هاشم يوسف104263

مقبول257560.59مقبول382مقبول706مقبول741مقبول74662.17جيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبول(جيد)ماريا عادل ويصا بساده114257

مقبول253359.60مقبول353مقبول690مقبول731مقبول75963.25جيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولممتازمقبول(جيد)مقبولمقبولاحمد صبري نورالدين عبدالفتاح124202

(جيد)411(جيد)826(جيد)849مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩جيدجدامقبول(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)اسراء جمعه رز ق عبداهللا14206

رابعا: طالب راسبون ولهم حق دخول دور اكتوبر

(جيد)411(جيد)826(جيد)849مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩جيدجدامقبول(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)اسراء جمعه رز ق عبداهللا14206

ممتازضعيف جدا(جيد)(جيد)مقبولاسراء حمدي محمد عليان24207
ضعيف 

جدا
مقبول358مقبول731مقبول667جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبول

مقبولممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجدااالء نصر عبداهللا  محمد34211
ضعيف 

جدا
مقبول388مقبول757(جيد)825مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)مقبولجيدجداضعيف جدا(جيد)

ممتاز(جيد)(جيد)مقبول(جيد)االءاحمد فهمي بيومي44212
ضعيف 

جدا
(جيد)392مقبول754مقبول795مقبولعلوم التراكيبجيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)

مقبول379مقبول727مقبول745جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداضعيف جدامقبولمقبولممتازمقبولمقبول(جيد)(جيد)عبدالعزيز ماهر محمد حسين54248

مقبولممتازمقبولمقبول(جيد)مقبولعمرو عصام فاروق احمد64251
ضعيف 

جدا
مقبول358مقبول722(جيد)816.5مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩جيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبول

مقبول347مقبول772.5مقبول785(جيد)(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولممتازمقبول(جيد)مقبولضعيف جدامنه اهللا احمد محمد محمود74269

ممتازمقبولمقبولممتاز(جيد)نورهان رمضان هاشم عبدالباسط84278
ضعيف 

جدا
(جيد)390(جيد)800(جيد)822جيدجدامقبولممتازمقبولمقبولمقبول



النثر والرواية( الحديثة 

والمعاصر)

ترجمة من والى 

األنجليزية

شكسبير ودراما حديثة 

ومعاصرة

حضارة القرن 

ال٢٠

اللغة الالتينية 

(نصوص)

مناهج 

بحث

النقد 

التطبيقى

النظريات اللغوية 

المعاصرة

النقد اآلدبى الحديث 

والمعاصر

أدب أمريكى 

معاصر

شعر فكتورى 

وحديث

آدب عربى 

مقارن

مالحظا

ت

م
رقم 

الجلوس
االسم

حالة 

القيد
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

المجموع 

١٢٠٠

النسية 

المئوية
التقديرمادة تخلف ٢التقديرمادة تخلف ١التقدير

المجموع 

١٢٥٠
التقدير

المجموع 

١٢٠٠
المجموع ٤٢٥٠التقديرالمجموع ٦٠٠التقدير

النسية 

المئوية
التقدير

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

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

طالب لديهم ابحاث

مقررات التخلفمجموع السنة الحالية

مجموع الفرق السابقة

المجموع الكلي التراكمي

الفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولى

مقبولممتازضعيف جدامقبولمقبولمقبولاية عبدالمنعم عبدالوهاب محمد14216
ضعيف 

جدا
مقبول314مقبول744.5مقبول787مقبولادب عربى حديثمقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جدامقبول

مقبولممتازضعيف جدامقبول(جيد)مقبولشروق عادل عبدالكريم قرشي24237
ضعيف 

جدا
(جيد)390مقبول747مقبول774(جيد)مقبولممتازضعيف جدامقبول

مقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمقبولصالح عطيه عجمي رمضان34243
ضعيف 

جدا
غائبعلوم التراكيبمقبولضعيف جداجيدجداضعيف جداضعيف جدا

النقد االدبي إلى نهاية 

ق ال ١٧
مقبول757غائب

مقبولجيدجداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامينا أمجد صموئيل عبيد44273
ضعيف 

مقبول313مقبول680مقبول704.5مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩جيدجداضعيف(جيد)ضعيف جدامقبول

خامسا: طالب راسبون وباقون لالعادة

مقبولجيدجداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامينا أمجد صموئيل عبيد44273
ضعيف 

جدا
مقبول313مقبول680مقبول704.5مقبولنقد ادبى قرنا ١٨و١٩جيدجداضعيف(جيد)ضعيف جدامقبول

مقبول368مقبول723.5(جيد)849مقبولممتازمقبول(جيد)مقبول(جيد)سنيه حسنى شوقى احمد14233 غـــائــــب بـــعــــــــذر

سادسا: طالب غائبون بعذر وباقون لالعادة


