
مالحظاآدب عربى شعر فكتورى أدب أمريكى النقد اآلدبى الحديث النظريات اللغوية اللغة الالتينية حضارة القرن شكسبير ودراما حديثة ترجمة من والى النثر والرواية( الحديثة 

كشف اظهار الطالب ٢٠٢٠-٢٠٢١ دور أول

الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان - الفرقة الرابعة

القسم/الشعبة : قسم اللغة االنجليزية - انتظام

طالب ليس لديهم ابحاث

 عدد الطالب :

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

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

مجموع الفرق السابقةطالب ليس لديهم ابحاث

المجموع الكلي التراكمي
النثر والرواية( الحديثة 

والمعاصر)

ترجمة من والى 

األنجليزية

شكسبير ودراما حديثة 

ومعاصرة

حضارة القرن 

ال٢٠

اللغة الالتينية 

(نصوص)
النقد التطبيقىمناهج بحث

النظريات اللغوية 

المعاصرة

النقد اآلدبى الحديث 

والمعاصر

أدب أمريكى 

معاصر

شعر فكتورى 

وحديث

آدب عربى 

مقارن

مالحظا

ت

م
رقم 

الجلوس
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرحالة القيداالسم

المجموع 

١٢٠٠

النسية 

المئوية
التقديرمادة تخلف ١التقدير

مادة تخلف 

٢
التقدير

المجموع 

١٢٥٠
التقدير

المجموع 

١٢٠٠
التقدير

المجموع 

١٢٠٠
المجموع ٤٨٥٠التقدير

النسية 

المئوية
التقدير

(جيد)3224.566.48مقبول766(جيد)812.5مقبول797(جيد)84970.75جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجداقمنال صالح عزالدين محمد14267

(جيد)3211.566.22مقبول779(جيد)780مقبول792(جيد)860.571.71مقبول(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازمقبولمقبولمقبولمقبولقدعاء بخيت عبد اهللا حسن24222

استفادمقبول313564.64مقبول775مقبول761مقبول777(جيد)82268.50(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)مقبول(جيد)ممتازمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)اسامه محمد عبد الحميد محمود14204

ثانيا: طالب ناجحون بتقدير تراكمي مقبول

اوال: طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد

 (مسلسل -رقم الجلوس -اسم الطالب-حالة الطالب)
المجموع الكلي التراكمي

الفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولىمقررات التخلفمجموع السنة الحالية

مقبول3125.564.44مقبول734مقبول772.5(جيد)825(جيد)79466.17جيدجدامقبولممتازمقبولجيدجدامقبول(جيد)ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولوفاء محمد عصام الدين عطيتو24282

مقبول308563.61مقبول712مقبول757(جيد)823(جيد)79366.08(جيد)مقبول(جيد)مقبولجيدجدامقبولجيدجداممتازمقبول(جيد)مقبولمقبولقبيتر الشايب ويصا سليمان34219

مقبول75462.83جيدجدامقبولممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولمحمد صالح محمد جاد44262
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول

علوم 

التراكيب
مقبول2989.561.64مقبول714.5مقبول757مقبول764مقبول

جيدجدامقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)ممتازضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولالشيماء سيد ابراهيم محمد14213
شعر القرنين 

١٨و١٩
مقبول731مقبول638مقبول750مقبول

مقبول624.5مقبول664غائبترجمهمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبول(ق .خ ٩)بدور محمد عبد العزيز محمد24217

مقبول673مقبول657مقبول732مقبولمقبولمقبولضعيف(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولقبيتر عاطف عبد المالك حبيب34220

ثالثا: طالب راسبون ولهم حق دخول دور اكتوبر

مقبول673مقبول657مقبول732مقبولمقبولمقبولضعيف(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولقبيتر عاطف عبد المالك حبيب34220

مقبول694مقبول742مقبول779مقبولغائبمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولقشرين خالد طايع محمد44238

مقبول698مقبول728مقبول718.5مقبولضعيف جداجيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولقشرين عبدالمالك راعى تادرس54239

ممتاز(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازضعيف جدامقبولجيدجدا(جيد)محمد ابوبكر على صالح64260
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول

شعر 

القرنين 

١٨و١٩

مقبول702مقبول686مقبول761.5مقبول

مقبول667مقبول754.5مقبول763مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبول(ق .خ ١)مصطفى وليد صالح محمد74266

مقبول687مقبول739مقبول743(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولضعيفمقبولمقبولمقبول(ق .خ ١)مورا رسمى فوزى اسحق84272

جيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبولضعيف جدا(جيد)ممتازمقبولمقبولمقبول(جيد)نورهان طارق احمد محمود94279
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول697مقبول689مقبول717مقبول



النثر والرواية( الحديثة 

والمعاصر)

ترجمة من والى 

األنجليزية

شكسبير ودراما حديثة 

ومعاصرة

حضارة القرن 

ال٢٠

اللغة الالتينية 

(نصوص)
النقد التطبيقىمناهج بحث

النظريات اللغوية 

المعاصرة

النقد اآلدبى الحديث 

والمعاصر

أدب أمريكى 

معاصر

شعر فكتورى 

وحديث

آدب عربى 

مقارن

مالحظا

ت

م
رقم 

الجلوس
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرحالة القيداالسم

المجموع 

١٢٠٠

النسية 

المئوية
التقديرمادة تخلف ١التقدير

مادة تخلف 

٢
التقدير

المجموع 

١٢٥٠
التقدير

المجموع 

١٢٠٠
التقدير

المجموع 

١٢٠٠
المجموع ٤٨٥٠التقدير

النسية 

المئوية
التقدير

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

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

مجموع الفرق السابقةطالب ليس لديهم ابحاث

المجموع الكلي التراكمي

الفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولىمقررات التخلفمجموع السنة الحالية

مقبول708.5مقبول709مقبول754.5(جيد)ضعيف جدا(جيد)ضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولممتازضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولاسماء عبد الستار على محمد14209

رابعا: طالب راسبون وباقون لالعادة

24245
عبد الرحمن مصطفى سيد 

احمد
(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولضعيف جداضعيف جداممتازضعيف جدا(جيد)ضعيفمقبول

نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
ضعيف

علوم 

التراكيب
مقبول698.5مقبول764مقبول

(جيد)ضعيف جدا(جيد)ضعيف جداضعيف جداضعيف جدا(جيد)ممتازضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامارى جرجس فهيم عبد المالك34256
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول712(جيد)790.5مقبول797.5مقبول

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمقبولممتازغائبمقبولمقبولغائبمايكل مراد وليم بطرس44259
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
(جيد)805مقبول775غائب

(جيد)مقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولممتازضعيف جدا(جيد)مقبولضعيف جدامدحت ماهر عزمى ونس54264
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول757.5مقبول774مقبول754مقبول

(جيد)مقبول(جيد)مقبولضعيفضعيف جدامقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)ضعيف جدامينا سمير سعدى ابراهيم64274
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول673مقبول647مقبول705.5مقبول

جيدجدامقبول(جيد)ضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولممتازمقبول(جيد)مقبولمقبولمينا عياد خليل شكير74275
نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
مقبول

علوم 

التراكيب
مقبول684مقبول741مقبول728مقبول

خامسا: طالب غائبون وباقون لالعادة

14244
عائشه ابوالحسن ابوالفضل 

احمد
غائبغائبغائبغائبغائبغائب

نقد ادبى قرنا 

١٨و١٩
غائب

شعر 

القرنين 

١٨و١٩

مقبول710.5مقبول734.5غائب

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبوالء فراج نور حسين24283
لغويات النحو 

والصرف
غائب

علوم 

التراكيب
مقبول727مقبول736غائب

مقبول725مقبول752(جيد)883مقبولغائبغائبغائبغائبغائبمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبول(ق .خ ١)غاده محروس سعد جادالرب14252

غــــــائــــــب بـــعـــذر

خامسا: طالب غائبون وباقون لالعادة

سادسا: طالب مفصولون وباقون لالعادة من الخارج للمرة الثانية


