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التقديرالنسية المئوية4150المجموع التقدير600المجموع التقدير1200المجموع التقدير1150المجموع التقدير2مادة تخمف التقدير1مادة تخمف التقديرالنسية المئوية1200المجموع التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرحالة القيد                     رقم الجموس م

مرتبة الشرفجيد جدا371689.54ممتاز543جيدجدا1054ممتاز1039    ممتاز108090.00ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدامستجدنيره عصام يس عبده14116

مرتبة الشرفجيدجدا367588.55ممتاز540جيدجدا1047جيدجدا1008    ممتاز108090.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازمستجدايو جمال احمد يعقوب 24036

مرتبة الشرفجيدجدا362787.40ممتاز541جيدجدا994جيدجدا988    ممتاز110492.00ممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازمستجدايمان حساني سيد حسين34031

مرتبة شرفجيدجدا362187.25ممتاز540جيدجدا965ممتاز1036    ممتاز108090.00ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازمستجدسوزان مبارك عمي حامد44064

مرتبة الشرفجيدجدا359486.60جيدجدا532جيدجدا989جيدجدا993    ممتاز108090.00ممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازمستجداسماء محمد عبدالماجد محمد54020

جيد جدا 354785.47ممتاز544جيد 932جيد جدا968ممتاز110391.92ممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازمستجدأسماء محمد احمد منصور64079

مرتبة الشرفجيدجدا354285.35جيدجدا520جيدجدا979جيدجدا994    جيدجدا104987.42ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازمستجدايمان انور ىاشم عبداهلل 74030

مرتبة الشرفجيدجدا354185.33ممتاز540جيدجدا980جيدجدا1011    جيدجدا101084.17ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتاز(جيد)جيدجدامقبولجيدجداممتازممتازمستجدشرين احمد بدوي جادواحمد84067

مرتبة الشرفجيدجدا353685.20جيدجدا511جيدجدا1003جيدجدا967    جيدجدا105587.92ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداجيدجداممتازمستجدنوران عبدالفتاح كامل محمد94114

مرتبة الشرفجيدجدا352885.01جيدجدا510جيدجدا991جيدجدا980    جيدجدا104787.25ممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازجيدجدامستجدمنار ثروت محمود محمد104101

مرتبة الشرفجيدجدا352684.96ممتاز540جيدجدا986جيدجدا994    جيدجدا100683.83ممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازمستجدنبيل مجدي ونيس ابراىيم114110

مرتبة الشرفجيدجدا352584.94جيدجدا525جيدجدا986جيدجدا962    جيدجدا105287.67ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازمستجدسارة سعيد عثمان يونس124057

مرتبة الشرفجيدجدا352584.94جيدجدا527جيدجدا1004جيدجدا970    جيدجدا102485.33ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازمقبولجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدامستجدىدير محمد عبدالباقي عبدالحميم134123

مرتبة الشرفجيدجدا352284.87جيدجدا506جيدجدا1016جيدجدا920    ممتاز108090.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازمستجدياسمين محمد احمد حامد144128

مرتبة الشرفجيدجدا351184.60ممتاز543جيدجدا1013جيدجدا961    جيدجدا99482.83ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازمستجدفرحة حجازي بدري أحمد154085

مرتبة الشرفجيدجدا350884.53جيدجدا527جيدجدا1001جيدجدا956    جيدجدا102485.33ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازجيدجدامستجدلطفات حسين محمد مطاوع164090

مرتبة شرفجيدجدا350584.46جيدجدا527جيدجدا983جيدجدا995    جيدجدا100083.33ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازمقبولجيدجدامقبولممتازممتازممتازمستجدعال عبدالمعز ابو المجد توفيق174076

مرتبة الشرفجيدجدا350484.43جيدجدا514جيدجدا972جيدجدا988    جيدجدا103085.83ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتاز(جيد)جيدجدامقبولممتازممتازممتازمستجدزينب احمد حسن احمد184052

جيدجدا346783.54ممتاز540(جيد)918جيدجدا1001    جيدجدا100884.00ممتازجيدجداممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازمستجدايمان احمد نصر حمدان194029

مرتبة شرفجيدجدا343582.77جيدجدا529جيدجدا1007جيدجدا920    جيدجدا97981.58ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجداجيدجداممتازمستجدفاطمو كامل ابراىيم احمد204083

مرتبة الشرفجيدجدا343282.70جيدجدا503جيدجدا985جيدجدا926    جيدجدا101884.83ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجداممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدامستجدحسام اشرف عمي محمود214042
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جيدجدا341182.19جيدجدا489(جيد)928جيدجدا986    جيدجدا100884.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامستجدرانيا بكري حجاج ابراىيم224048

جيدجدا340982.14جيدجدا524جيدجدا985(جيد)886    جيدجدا101484.50ممتازجيدجداممتازممتازممتازممتاز(جيد)جيدجدامقبولجيدجداممتازممتازمستجدعبد الرحمن عبد الباسط حسن 234071

مرتبة الشرفجيدجدا339281.73جيدجدا503جيدجدا1003جيدجدا926    جيدجدا96080.00ممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدكيرمينا عاطف وليم أنس244089

مرتبة شرفجيدجدا338981.66جيدجدا493جيدجدا960جيدجدا920    جيدجدا101684.67ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازمستجدسعاد محمد جمعو حسين254061

جيدجدا3385.581.58ممتاز540جيدجدا1015(جيد)909.5    (جيد)92176.75جيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامستجدفاطمو عبدالرحيم شرقاوي عمر264082

جيدجدا338181.47جيدجدا502(جيد)920جيدجدا984    جيدجدا97581.25(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدامستجدعال جمال مسمم مصطفي274075

مرتبة الشرفجيدجدا337581.33جيدجدا483جيدجدا965جيدجدا958    جيدجدا96980.75ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامستجداحمد محمد جابر أحمد284011

جيدجدا337481.30جيدجدا515جيدجدا960(جيد)867    جيدجدا103286.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداممتازممتازمستجدايمان محمد عبيد بنودي294033

جيدجدا337381.28جيدجدا510(جيد)924جيدجدا930    جيدجدا100984.08ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجدامستجدالشيماء محمد احمد محمد304023

جيدجدا336481.06(جيد)467جيدجدا960جيدجدا944    جيدجدا99382.75جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدامقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجدامستجداحمد سعيد محمد عمي314006

جيدجدا336180.99جيدجدا507جيدجدا965(جيد)865    جيدجدا102485.33ممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازمستجديسرا فتح المـو احمد حامد324129

جيدجدا335180.75جيدجدا499جيدجدا960(جيد)881    جيدجدا101184.25ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجداممتازمستجدرانيا فييم ابو دوح راضي334049

جيدجدا334180.51جيدجدا484(جيد)879جيدجدا963    جيدجدا101584.58ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازمستجدمحمد رمضان احمد عمي344093

جيدجدا334080.48(جيد)424(جيد)920جيدجدا946    جيدجدا105087.50ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازمستجدىدير محمد أبو الحجاج أحمد354122

جيدجدا333680.39جيدجدا480(جيد)932جيدجدا930    جيدجدا99482.83ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازمستجديمني محمد يحيي محمد جالل364130

مرتبة شرفجيدجدا332980.22جيدجدا480جيدجدا960جيدجدا920    جيدجدا96980.75ممتازجيدجدامقبولممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامستجدشيماء عبدالراضي محمد منصور374069

جيدجدا332280.05جيدجدا517جيدجدا960(جيد)884    جيدجدا96180.08ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدامقبول(جيد)مقبولممتازممتازجيدجدامستجدرغده عبدالكريم جاد الطيري 384050

 جيدجدا332280.05(جيد)454جيدجدا960جيدجدا948    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدزينب محمد قناوي احمد394056

جيدجدا332180.02جيدجدا517جيدجدا979جيدجدا929    (جيد)89674.67جيدجدامقبول(جيد)ممتازممتازممتازمقبول(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدىاجرابراىيم عبدالماجد محمود404118

لم يستفادجيد جدا332080.00(جيد)463(جيد)912جيدجدا974    جيدجدا96680.50ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامستجدابتسام فتحي الطاىرعميان414001

لم  يستفادجيد جدا332080.00جيدجدا489(جيد)894جيدجدا942     جيدجدا98181.75ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداممتازمستجدمصطفي عبد الرحيم عبد الحفيظ محمود424098

جيدجدا332080.00جيدجدا499(جيد)933(جيد)858    جيدجدا103085.83ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدميرنا عادل زخاري مينا434108
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أفاد(جيد)330279.57جيدجدا508جيدجدا960(جيد)874    جيدجدا96080.00ممتازمقبول(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولجيدجداجيدجداجيدجدامستجدحسن خيري شحات فراج14044

(جيد)328179.06(جيد)462(جيد)924جيدجدا920    جيدجدا97581.25ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداممتازجيدجدامستجدىدير محمد عبدالرازق حسين24124

(جيد)327578.92جيدجدا480(جيد)896(جيد)876    جيدجدا102385.25ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازمستجدزينب احمد محمد عمي34053

(جيد)326778.72(جيد)474(جيد)894جيدجدا921    جيدجدا97881.50جيدجداجيدجدامقبولممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازمستجداحمد عبدالمطيف سعيد عمي44009

 (جيد)326178.58(جيد)453(جيد)885جيدجدا920    جيدجدا100383.58ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازجيدجدامستجدشيماء محمد حجاج احمد54070

(جيد)324878.27(جيد)442(جيد)906جيدجدا1008    (جيد)89274.33ممتاز(جيد)مقبولممتاز(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجدميا محمد عبدالحفيظ محمد64104

(جيد)324778.24جيدجدا522(جيد)915(جيد)888    (جيد)92276.83ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبولجيدجداممتازممتازمستجدمي مجاىد رفاعي عبدالحميم74107

(جيد)324678.22جيدجدا499(جيد)868(جيد)871    جيدجدا100884.00ممتازجيدجدامقبولممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازمستجددينا مصطفي محمد ادم84047

(جيد)324378.14(جيد)462(جيد)909(جيد)902    جيدجدا97080.83ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداممتازممتازمستجداماني رجب عمي عبدالرحيم 94024

(جيد)323377.90جيد470(جيد)883جيدجدا920    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجداممتازمستجدوسام عباس شريف عباس104126

(جيد)323277.88(جيد)464(جيد)917(جيد)850    جيدجدا100183.42ممتازجيدجداجيدجداممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)مقبولممتازجيدجداممتازمستجدعمياء كمال حسيب حسين114078

(جيد)3230.577.84جيدجدا480(جيد)916(جيد)874.5    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدامستجدمنار أحمد بكري أحمد124100

(جيد)321377.42(جيد)461جيدجدا983(جيد)877    (جيد)89274.33جيدجدامقبول(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداجيدجدامستجدايمان عبدالناصر احمد احمد134032

(جيد)319977.08جيدجدا480(جيد)917(جيد)878    (جيد)92477.00جيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدسيا السيد شياب موسي 144062

(جيد)319677.01جيدجدا480(جيد)867جيدجدا970    (جيد)87973.25(جيد)جيدجدامقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدزينب عبدالعزيز زغمول حامد154054

(جيد)319076.87(جيد)437(جيد)870جيدجدا920    جيدجدا96380.25ممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولجيدجداجيدجداممتازمستجدنيي احمد محمود حسن164111

(جيد)90775.58ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدساره فوزي محمد حساني174059
نصوص من القرن 

18ال
(جيد)318576.75(جيد)456(جيد)873جيدجدا949  مقبول

(جيد)318576.75جيدجدا481(جيد)857(جيد)880    جيدجدا96780.58ممتازممتاز(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامستجدكريم النمرعمي أحمد سميمان184086

(جيد)318476.72جيدجدا480(جيد)880(جيد)895    (جيد)92977.42ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامستجداسراء ىشام محمود احمد194017

(جيد)318476.72(جيد)451(جيد)920(جيد)821    جيدجدا99282.67جيدجدا(جيد)مقبولممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازمستجدمحمد عاشورحسن حسنين204095

(جيد)317976.60(جيد)453(جيد)890جيدجدا924    (جيد)91276.00ممتازمقبولمقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولممتازجيدجدامستجدايو محمد حسن أحمد214037

(جيد)316376.22(جيد)448(جيد)859(جيد)896    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداممتازمستجدنور ىان بدري محمد جاد الرب224112

(جيد)315976.12جيدجدا501(جيد)907(جيد)816    (جيد)93577.92جيدجدامقبول(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)مستجداسراء احمد سيد احمد234013

73طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد : ثانيا 
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التقديرالنسية المئوية4150المجموع التقدير600المجموع التقدير1200المجموع التقدير1150المجموع التقدير2مادة تخمف التقدير1مادة تخمف التقديرالنسية المئوية1200المجموع التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرحالة القيد                     رقم الجموس م

الفرقة الثالثة الفرقة الثانيةالفرقة األولى

(جيد)315676.05جيدجدا489(جيد)835(جيد)872     جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداجيدجدامستجداميرة طو جابر احمد244028

(جيد)314775.83(جيد)441(جيد)920(جيد)820    جيدجدا96680.50(جيد)جيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداممتازجيدجدامستجدىدايو حمدي احمد اسماعيل254121

جيدجدا100483.67ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازمقبولجيدجدا(جيد)جيدجداممتازجيدجدامستجداسالم خالد عوض عمي264018
المغة العربية أدب 

حديث
(جيد)3145.575.80(جيد)472.5(جيد)841(جيد)828  مقبول

جيدجدا97281.00ممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامستجدعمي محمد عبدالمقصود مصطفي274077
ترجمة من 

لييا الفرنسية وا 
مقبول

المسرح في القرن 
18ال

(جيد)3145.575.80(جيد)470.5(جيد)849(جيد)854مقبول

(جيد)313475.52(جيد)435(جيد)809جيدجدا930    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدامستجداميرة احمد عبدالوىاب دويحي284026

(جيد)313175.45(جيد)445(جيد)827(جيد)828    جيدجدا103185.92ممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازممتازمستجداحمد حسين قناوي محمود294004

(جيد)3127.575.36(جيد)447(جيد)852(جيد)868.5    جيدجدا96080.00جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجدامستجدمرفت فرح حسن ركابي محمد304097

(جيد)312075.18(جيد)441(جيد)870(جيد)849    جيدجدا96080.00جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)مستجدعبدالمـو طو انورتوفيق314073

(جيد)311875.13(جيد)426(جيد)883(جيد)904    (جيد)90575.42ممتاز(جيد)مقبولممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدبسمو طارق حامد عبدون324038

(جيد)311675.08(جيد)432(جيد)863(جيد)892  مقبول18المسرح في القرن ال(جيد)92977.42ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجدحبيبو شكري فتحي محمد334041

(جيد)309574.58(جيد)403(جيد)841(جيد)855    جيدجدا99683.00ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازجيدجدا(جيد)مقبولجيدجداممتازجيدجدامستجدشاىندا ابو المجد عوض 344066

(جيد)3094.574.57(جيد)426(جيد)837(جيد)871.5    جيدجدا96080.00جيدجداممتازمقبولممتازجيدجداممتاز(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتازجيدجدامستجدكيرلس قميني نعيم برسوم 354088

جيد 309374.53جيد 430(جيد)846جيدجدا924ناجحلغويات   (جيد)89374.42ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجداسراء حسن احمد عبدالمجيد364015

(جيد)309174.48(جيد)432(جيد)809(جيد)884    جيدجدا96680.50جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداممتازجيدجدامستجدمؤمن محمد محمود محمد خميل374106

(جيد)309074.46(جيد)411(جيد)816(جيد)841    جيدجدا102285.17ممتازممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازمستجداحمد عمي احمد محمد384010

(جيد)308674.36(جيد)418(جيد)788جيدجدا920    جيدجدا96080.00جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداممتازمستجديوستينا صفوت شكري شنوده394131

(جيد)308374.29(جيد)450(جيد)841جيدجدا958    (جيد)83469.50جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)مستجدوفاء حسين احمد ضرار404127

(جيد)306073.73(جيد)426(جيد)859(جيد)905  مقبولالمغة العربية أدب حديث(جيد)87072.50جيدجدا(جيد)مقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداجيدجدامستجدىبو نبيل عبدالصبورمحمد414120

(جيد)303173.04(جيد)422(جيد)831(جيد)871    (جيد)90775.58جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبولجيدجداجيدجداممتازمستجدستيم ابوبكر احمد محمد424060

(جيد)302672.92(جيد)438(جيد)848(جيد)834    (جيد)90675.50ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)مستجددعاء عمي محمدعمي434045

(جيد)302072.77(جيد)441(جيد)811(جيد)808    جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)مستجداحمد شوقي حسن حسين444007

(جيد)301772.70(جيد)450(جيد)833(جيد)848    (جيد)88673.83(جيد)جيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجدالشيماء عبدالشافي طو حسن454022

(جيد)301772.70(جيد)442(جيد)861(جيد)824    (جيد)89074.17جيدجدا(جيد)مقبولممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)مقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدمؤمن محروس مرسي احمد464105
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الفرقة الثالثة الفرقة الثانيةالفرقة األولى

  (جيد)90975.75جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)مستجدسيد ربيع سيد شحات474065
 18نصوص القرن ال

(شعر)
(جيد)300872.48جيد462(جيد)831(جيد)806ناجح

(جيد)300772.46(جيد)424(جيد)804(جيد)819    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامستجداحمد عبدالخالق ربيع محمد 484008

(جيد)300472.39(جيد)427(جيد)835(جيد)896    (جيد)84670.50ممتاز(جيد)مقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدعمرو احمد عبادي احمد494079

(جيد)300472.39(جيد)422(جيد)780(جيد)842    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداممتاز(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدنوره عبد مريم موسي لبيب 504115

جيد299872.24جيدجدا520مقبول722(جيد)759    جيدجدا99783.08ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامستجدىاجر احمد ربيع عبدالعزيز514117

(جيد)299072.05جيدجدا480(جيد)787(جيد)845    (جيد)87873.17جيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدجرجس لطفي سامي جندي524039

جيدجدا98682.17جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامستجدفاطمو رشدي عبد السالم احمد534081
نصوص من القرن 

16ال
مقبول

المسرح في القرن 
18ال

(جيد)297871.76(جيد)437.5مقبول740(جيد)814.5مقبول

جيد297071.57جيدجدا480(جيد)835جيد 807    (جيد)84870.67(جيد)جيدجدامقبولجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدميا عبدالنبي حسن عبدالجواد544103

(جيد)295371.16(جيد)467(جيد)780(جيد)831    (جيد)87572.92ممتاز(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبولمقبولجيدجدا(جيد)ممتازمستجدفاطمة اسماعيل محمود مرسي554080

(جيد)294971.06(جيد)429(جيد)780(جيد)780    جيدجدا96080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجداممتازمستجدعبدالرحمن محمد احمد اسماعيل564072

(جيد)294771.01(جيد)391(جيد)853(جيد)797    (جيد)90675.50ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجديوسف احمد مصطفي خميفة574132

(جيد)294070.84(جيد)430(جيد)805(جيد)861    (جيد)84470.33جيدجداجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)جيدجدامستجدالشيماء سالم عبدالقادرنور584021

(جيد)83569.58ممتازممتازمقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدمصطفي محمد عبد السميع محمد594099
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)293770.77مقبول384(جيد)798جيدجدا920  مقبول

(جيد)293570.72(جيد)406(جيد)786(جيد)857    (جيد)88673.83ممتاز(جيد)مقبولممتازجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجدنوران الحسين يوسف عمي604113

(جيد)86472.00(جيد)مقبولمقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدحبيبة محرم محمود خطاب614040
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)2918.570.33(جيد)401.5(جيد)811(جيد)842  مقبول

(جيد)86371.92جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجدامقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجدامستجدامنيو رجب طايع نوبي624025
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)290269.93(جيد)426(جيد)841(جيد)772  مقبول

(جيد)289569.76(جيد)426(جيد)831(جيد)802    (جيد)83669.67(جيد)(جيد)مقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مستجداسراء اسماعيل ابراىيم احمد634014

(جيد)88974.08ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدايو انور حسب اهلل محجوب644035
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)2886.569.55(جيد)400.5(جيد)830(جيد)767  مقبول

(جيد)2882.569.46(جيد)402(جيد)784(جيد)842.5    (جيد)85471.17(جيد)(جيد)مقبولممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدفاطمو مصطفي عمي عبدالجميل654084

(جيد)287169.18(جيد)410(جيد)806(جيد)816    (جيد)83969.92(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدمحمد تاج السر ابراىيم محمد 664092

(جيد)286268.96جيدجدا480(جيد)806(جيد)791    (جيد)78565.42(جيد)جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)مستجدمارينا جوزيف عباد شاكر674091

(جيد)285768.84(جيد)404(جيد)798(جيد)828    (جيد)82768.92جيدجداممتازمقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدساره ادريس عبدالعزيز محمد684058

(جيد)284468.53(جيد)403(جيد)781(جيد)804    (جيد)85671.33(جيد)جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مستجدعطا محمد احمد محمد694074



نصوص من 
19القرن الـ 

أدب القرنين  
20 و 19الــ

األدب المسرحي 
الحديث

ترجمة من 
الفرنسية والييا

النظريات 
المغوية 
المعاصرة

لغة أوربية 
حديثة

نصوص من 
20القرن الــ 

حضارة  القرنين 
20 و 19الــ 

المغة العصور 
الوسطى وادابيا

مناىج البحث
ادب عربى 
مقارن

المغة الالتينية 
(نصوص  )

المجموع التراكمي

مالحظات

التقديرالنسية المئوية4150المجموع التقدير600المجموع التقدير1200المجموع التقدير1150المجموع التقدير2مادة تخمف التقدير1مادة تخمف التقديرالنسية المئوية1200المجموع التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرحالة القيد                     رقم الجموس م

الفرقة الثالثة الفرقة الثانيةالفرقة األولى

(جيد)282468.05جيد 457(جيد)780(جيد)754ناجحلغويات   (جيد)83369.42جيدجدا(جيد)مقبولممتازجيدجداممتازمقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)مقبولمستجدشيماء سيد يوسف حامد704068

(جيد)91776.42ممتازجيدجدامقبولممتازممتازجيدجدامقبولجيدجدامقبول(جيد)(جيد)جيدجدامستجداحمد اسعد محمد محمود714002
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)2800.567.48مقبول367.5مقبول695(جيد)821  مقبول

(جيد)279767.40(جيد)437مقبول733(جيد)807    (جيد)82068.33مقبولمقبولمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجداممتازمستجدمنال ابوالحجاج احمد ابراىيم724102

(جيد)88173.42جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجداجيدجدامستجدحسن جمال موسي أحمد734043
المسرح في القرن 

18ال
(جيد)2788.567.19(جيد)397.5(جيد)780مقبول730  مقبول

جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامستجداحمد خالد عبدالفتاح جمال 14005
نصوص من القرن 

16ال
ضعيف جدا

المسرح في القرن 
18ال

   (جيد)441.5  جيدجدا954مقبول

   جيدجدا482(جيد)869(جيد)916       ممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ضعيف جداجيدجداجيدجداممتازمستجدسيير عبدالفتاح ابو الوفا محمد24063

   جيدجدا(جيد)ضعيف جداممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدامستجدمينا شنوده وىيب جرجس34109
المسرح في القرن 

18ال
   مقبول370.5(جيد)785(جيد)841  مقبول

   مقبول384مقبول770(جيد)850مقبول18المسرح في القرن المقبول18أدب القرن ال   غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمستجدريم نبيل راغب جورجي14051

3طالب ناجحون ليم الحق في دخول دور اكتوبر وعددىم : ثالثا 

1طالب مفصولون وليم حق التقدم من الخارج لممرة االولي وعددىم : رابعًا


