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جيد 893.574.46ممتازممتازمقبول(جيد)جيدجداممتازمقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجهاد محمد محمد حسن12332

جيد 81067.50ممتازممتازمقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولدعاء ابو الحسن محمود22336

جيد 793.566.13ممتازجيدجدامقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولرانا ارميا وهبى حنا32337

مقبول331مقبول16حضارة ق جيد 78065.00ممتازممتازمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)رضوى احمد سيد محمد42340

جيد 807.567.29ممتازممتازمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)(جيد)زينب يحيى السنوسى عبادى52341

مقبول347.5مقبول16حضارة ق جيد 790.565.88ممتازجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولسمر الحسن محمد حامد62343

جيد881.573.46ممتازجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ممتازمقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدايارا مصطفى عبد النعيم حامد72364

جيد892.574.38ممتازجيدجدامقبول(جيد)جيدجداممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولكرمينا مجدى صبحى فهمى82367

مقبول719مقبول16حضارة ق مقبول715.559.63مقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبول(1ق خ )اسراء خالد سعد عثمان 12326

مقبول777.564.79جيدجداممتازمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولاسراء عبد الحميد احمد22327

مقبول75763.08(جيد)ممتازمقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولايه صالح الدين محمد الزينى محمد32330

مقبول676.556.38جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولهايدى اسامه جبرائيل محروس42361
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ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم احمد حسن ابوالمجد12321
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ممتازمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)ضعيف جدااحالم احمد عوض احمد22322

جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولاحمد رجب محمد احمد32323

مقبول729مقبول16حضارة ق جيدجداضعيفمقبولمقبولمقبول(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجداحسام كمال عبدالوهاب عطا 42333

ممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولرحمه بركات محمد الشاطر52339

مقبول335مقبول16حضارة ق ممتازممتازمقبولضعيف جدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولليلى صالح ايوب محمد62348

ممتازجيدجداضعيف جدامقبولمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)(جيد)(جيد)ضعيف جدامحمد عبدالستار محمد وداعه72352

ممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولضعيف جدا(جيد)ضعيف جدامنار يوسف عبدالسيد احمد82353

(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولجيدجداضعيف جداضعيف جدامقبولمقبول(جيد)مقبولندى عصام فتح اهلل السكرى92357
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مقبول324.5مقبول

ممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جدانهاد نجدى احمد محمود102358

ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)ضعيف جداجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولنور الهدى عادل عوض احمد112359

مقبول323مقبول16حضارة ق مقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدجدا(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيدجدا(جيد)هاجر حسين عبدالكريم صالح122360

غائبالحاسب اآلليجيد90875.67ممتازممتاز(جيد)مقبول(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)هبه حسين السيد عمر132362

مقبول319مقبول16حضارة ق جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جداهدرا عاطف ذكى رومانى142363

ممتازجيدجداضعيفمقبولمقبول(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)ياسر محمد جاد الكريم عبدالراضى152365

ا (15)عددهم - طالب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف - ثالثا
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مقبول320مقبول16حضارة ق (جيد)مقبولمقبولضعيف(جيد)(جيد)ضعيف جداجيدجدامقبولمقبولمقبولضعيف جدااحمد عبدالعليم محمد عبدالعليم12324

مقبول331مقبول16حضارة ق (جيد)ضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدااحمد محمد عبدالرحمن فرج هللا22325

جيدجداممتازمقبولضعيف جداضعيف(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)ضعيفالزهراء احمد محمد بهيج32328

مقبول757.5مقبول16حضارة ق جيدجداضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولجيدجداضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيفاميره حسين احمد محمد 42329

(جيد)(جيد)مقبولضعيف جداضعيف(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسمه رجب داود سليمان 52331

غائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرممتازجيدجداممتازجيدجداممتازجيدجدا(جيد)دعاء ابراهيم السيد احمد62335

مقبول322مقبول16حضارة ق جيدجدامقبولضعيف جداضعيف جدامقبول(جيد)ضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف جداسلمى جمال عفيفى احمد72342

ممتازمقبولضعيفضعيفمقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)ضعيف جداعبدالرحمن رجب متولى محمد82346

مقبول712.5مقبولمدخل للروايةمقبولاللغة العربيةممتازضعيفضعيف جدامقبولمقبولجيدجداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمد سيد عطا محمود 92351

جيدجداضعيف جداضعيف جداضعيف(جيد)ممتازضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولندا مصطفى محمد حسين102356
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مقبول330.5مقبول

جيدجدامقبولضعيفضعيف(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)يحيى على محمد ذكى112366
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غائب16حضارة ق غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب(ق)حنان منصور محمد عمر 12334
نصوص 

وتعبير
غائب

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغائب(جيد)مقبولغائبمقبولغائب(1ق خ )رحاب عالء محمود ادم 12338

(ق)فاطمة كمال خليل طاهر 12347

ا - (1) عددهم- طالب تم إيقاف قيدهم - سابعا  

ا   (1)عددهم - طالب غائبون وراسبون ولهم حق التقدم من الخارج للمرة األولى  - خامسا

ا  - (1) عددهم- طالب غائبون وراسبون ومفصولون ًلستنفاذ عدد مرات الرسوب - سادسا  

إيــــــــــــقــــــــــــــاف قـــــــــــــــــــيد

ا (11)عددهم - راسبون وباقون لإلعادة - رابعا
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مقبول715مقبول16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولضعيف جدامقبولمقبول(ق)شروق محمود دمرداش محمود 12344

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولمقبولغائبمقبول(ق)طارق العادلى محمد عثمان 22345

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف(ق)محمد احمد سليم حسن 32350

مقبول698مقبول16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(ق)نادر سيد على عباس 42355

غائبمدخل للدرامامقبول16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحغائب(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف جدا(ق)نادر سالم نادر سالم 12354

ا  (1)عددهم - طالب راسبون ولهم حق التقدم من الخارج للمرة األولى  - ثانيا

(600مجموع الفرقة )طالب لهم أبحاث - م 2021/2020العام الجامعي  (انتساب  )                          كشف إظهار  الفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية 

(4)عددهم - طالب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف - أوًلا


