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ممتاز1113.592.79ممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازايمان عبدالمحسن سعيد ابراهيم12216

جيد جدا102085.00ممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازجيدجدارحمه رمضان جاد سيد12237

جيد جدا98081.67ممتازممتاز(جيد)(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)ممتاززبيده تاج الدين محمد متولى22240

جيد جدا1002.583.54ممتازممتاز(جيد)مقبولجيدجداممتاز(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازساره خالد محمد عبدالغنى32243

جيد جدا96480.33ممتازممتاز(جيد)مقبول(جيد)ممتازمقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازسهيله محمد ياسر السيد42249

جيد جدا96080.00ممتازجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداعلياء حاتم فرغلى ضاحى52262

جيد جدا96080.00ممتازممتازمقبولمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداعمر زكريا محسب حسن62263

جيد جدا102285.17ممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداممتازكارمينا جرجس مفيد ينى72274

جيد جدا96080.00ممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)نورهان احمد نبيل منصور82300

 (1)عددهم  - (ممتاز)طالب ناجحون بتقدير - أوًلا

ا  (8)عددهم  - (جيد جدا)طالب ناجحون بتقدير - ثانيا
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م2021/2020العام الجامعي   (انتظام  )                               كشف إظهار  الفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية االداب جامعة اسوان
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جيد 924.577.04ممتازجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)اسراء احمد اسماعيل محمد12202

جيد85170.92ممتاز(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدااسماء محمد محمود عبدالعظيم22204

جيد 900.575.04ممتازممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)اسماء يحى سيد احمد32205

جيد80366.92ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولالزهراء محمود احمد دياب42209

جيد 92477.00ممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)امل على حسن ابو الوفا52211

مقبول341مقبول(صوتيات)لغويات جيد78465.33ممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبولاميره على احمد محمد62213

جيد853.571.13ممتازممتازمقبول(جيد)(جيد)ممتازمقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولاميره محمد حميد مالزم72214

جيد869.572.46ممتازجيدجدامقبولمقبول(جيد)جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)اميره محمد عبد الموجود محمد82215

جيد 89774.75ممتازممتاز(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)بلسم عيسى عبده عيسى92221

جيد829.569.13ممتازممتازمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولجهاد احمد محمد السمان102223

جيد 856.571.38ممتازجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدارحمه احمد امين طه112236

جيد90275.17جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولممتازجيدجدازينب شعبان ضوى محمد122241

جيد84570.42ممتازجيدجدامقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)(جيد)ساره احمد محمد عبدهللا132242

جيد833.569.46جيدجدا(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)مقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ساره هانى سعدالدين محمود142244

جيد88974.08ممتاز(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداسامر شريف شوقى ابادير152245

جيد86171.75ممتازممتازمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداسندس رجب جمعة عوض هللا 162247

جيد83569.58ممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبولجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)شهد احمد فاروق احمد172252

ا   (34)عددهم  - (جيد)طالب ناجحون بتقدير - ثالثا
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جيد89174.25ممتازممتازمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولممتاز(جيد)مقبولجيدجداجيدجداشهد عبدالسالم محمد الخير محمود182253

جيد90175.08ممتازممتازمقبولمقبولجيدجداجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداصالح احمد عادلى احمد192255

جيد817.568.13ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداعبدهللا عمر عبدالعزيز ابراهيم202258

جيد84170.08ممتازممتازمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولعمر عادل ادريس عبدالصادق212264

جيد394ناجحالحاسب اآلليجيد856.571.38ممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداعمر محمد حسين على222265

مقبول338مقبول16حضارة ق جيد783.565.29ممتازجيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)جيدجدافاطمه الزهراء نصر فهمى232268

جيد82668.83ممتازجيدجدامقبولمقبول(جيد)جيدجدامقبولممتازمقبولمقبول(جيد)جيدجدافاطمه محمد سعيد احمد242271

مقبول763مقبول16حضارة ق جيد80066.67ممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجدافاطمه محمود عمر ضوى 252272

جيد80567.08جيدجداممتازمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجدافاطمه هشام مصطفى محمد 262273

جيد83469.50ممتازجيدجدامقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولكريم سيد محمود على272276

جيد896.574.71ممتازممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمدرونا جرجس رسله شوقى282288

جيد935.577.96ممتازجيدجدامقبول(جيد)جيدجداجيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامريم بشرى مفيد شفيق292289

جيد911.575.96ممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامعاذ خيرى سيد فضل302293

جيد893.574.46ممتازممتاز(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداملك محمد مسلم فرج312295

جيد917.576.46ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامنه هللا محمد احمد حسن322296

جيد91576.25ممتازممتاز(جيد)مقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازندى بهاء الدين السيد احمد332298

جيد874.572.88جيدجداممتازمقبول(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)يوسف محمد حسن محمد342309

ا  (جيد)طالب ناجحون بتقدير - تابع ثالثا
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مقبول380.5مقبول(صوتيات)لغويات مقبول749.562.46ممتازمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)البرت فادى داود فلسطين12207

مقبول750.562.54ممتاز(جيد)مقبولمقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولندى على احمد امين22299

مقبول367مقبول16حضارة ق ممتازممتازمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولاسراء بدرى على حسنين12203

مقبول353مقبول16حضارة ق ممتازممتاز(جيد)ضعيف جدامقبولجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولافنان محمد عبدالماجد محمود22206

ممتازجيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)ضعيف جداممتاز(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جداايمان محمد كمال مبارك32217

ممتاز(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولايه عبدالفتاح محمد حماد42219

ممتازمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدا(جيد)(جيد)ممتازمقبولمقبولجيدجدامقبولايه ممدوح عبدالفتاح ابوالمجد52220

ممتازجيدجدا(جيد)ضعيف جدامقبولجيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولتسنيم عبد الناصر ابو الحسن62222

جيدجدا(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولجيدجداضعيف جدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولخالد احمد محمد عطيه هللا72226

ممتازجيدجدامقبولضعيف جدامقبول(جيد)ضعيف جدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)مقبولخلود طارق امين فؤاد82229

جيدجداجيدجدا(جيد)ضعيف جداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)خلود هشام سعدالدين احمد92230

مقبول354مقبول16حضارة ق ممتازممتازمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولدعاء عبادى عامر يزيد102231

ممتازجيدجدا(جيد)ضعيف جدامقبول(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ديما محمد عصام الدين مصلح112234

ممتازجيدجدامقبولضعيف جدامقبول(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)رفيق مدحت فارس تكال122238

ممتازمقبول(جيد)ضعيف جدامقبول(جيد)ضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولجيدجدا(جيد)سعيد مرتضى احمد حسن132246

ا  (2)عددهم  - (مقبول)طالب ناجحون بتقدير - رابعا

ا   (26)عددهم - طالب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف - خامسا
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مقبول341مقبول16حضارة ق جيدجدامقبولمقبولضعيف جدامقبول(جيد)ضعيف جداجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجداشروق محمد العريان على142250

مقبول369مقبولمقال(جيد)مقبولمقبولضعيف جدامقبول(جيد)مقبولممتاز(جيد)(جيد)جيدجدامقبولعائشه عثمان محمد عيد152256

ممتاز(جيد)مقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداعال عادل سيد عمر162260

جيدجدامقبول(جيد)ضعيف جدامقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجداممتازغاده مصطفى عبدالحميد حسنين172267

ممتازمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولجيدجدا(جيد)محمد ابوالحجاج محمد حسين182279

ممتازمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمحمد احمد عبده السمان192280

ممتاز(جيد)مقبولضعيف جدامقبول(جيد)مقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمحمد ركابى حسن شاطر202282

ممتازجيدجدا(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدا(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولمحمد عماد الدين محمد عبد الباسط212284

ممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولممتازضعيف جداجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولمحمود سعيد محمود محمد222286

(جيد)مقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمختار مجدى بدوى قاسم232287

مقبول375مقبول16حضارة ق ممتازمقبول(جيد)ضعيف جدامقبول(جيد)مقبولمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمريم محمد على مرسى242290

ضعيف جدا16حضارة ق مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)ضعيف جداجيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبول(1ق خ )مصطفى احمد فكرى 252291

مقبول389مقبول16حضارة ق جيدجداممتاز(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)(جيد)هاجر عبدالصبور توفيق262303

ا   (26)عددهم - طالب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف - تابع خامسا
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مقبول344.5مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات)لغويات ممتازجيدجدا(جيد)ضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جدا(جيد)مقبولمقبول(جيد)ضعيف جداايه السيد طه احمد12218

ممتازممتازمقبولضعيف جداضعيف جداممتازضعيف جداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولخالد عبدالراضى عبدالمعز الصادق22227

(جيد)مقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولسهام سيد عبدالستار يسن32248

مقبول333مقبول16حضارة ق ممتازجيدجدامقبولضعيف جداضعيف جداجيدجداضعيف جداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)جيدجداشهاب عالم محمد عالم42251

مقبول759مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات)لغويات (جيد)مقبول(جيد)ضعيف جداضعيف جدا(جيد)ضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولشيماء عبدالقادر محمود غانم 52254

ممتازجيدجدامقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ضعيف جداعبدهللا ربيع طايع محمد62257

مقبول16حضارة ق غائبمدخل إلى الشعر ممتازممتازمقبولضعيف جدامقبولممتازضعيف جداممتازمقبول(جيد)(جيد)مقبولعلى سعيد حمدان حزين72261

مقبول336مقبول16حضارة ق ممتاز(جيد)مقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولكريم صابر محمد ابراهيم82277

مقبول345مقبول16حضارة ق جيدجداجيدجدا(جيد)ضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبولنورهان يحى فهمى السيد92301

ممتازجيدجدامقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)جيدجداهاجر ابوالحجاج يحيي محمود102302

ممتاز(جيد)مقبولضعيف جداضعيف جداجيدجدامقبولجيدجدامقبولمقبولجيدجداضعيف جداوًلء احمد كامل مصطفى112305

ممتاز(جيد)مقبولضعيف جداضعيف جداجيدجداضعيف جدا(جيد)مقبولمقبول(جيد)مقبولياسمين خيرى عبدالقادر قاسم122307

ضعيف جدامدخل إلى الشعرجيدجدامقبولمقبولضعيف جداضعيف جدا(جيد)ضعيف جدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جدامريم محمد احمد عوض الكريم132310

غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب الزهراء محمد صابر حمادى12208

غائب16حضارة ق غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب فاطمه طه فهمى يوسف22270

غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب ياسمين مصطفى حسن حسين32308

ا   (3)عددهم - طالب غائبون واسبون وباقون لإلعادة - سابعا

ا   (13)عددهم - طالب راسبون وباقون لإلعادة - سادسا
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مقبول797مقبول16حضارة ق مقبول360.560.08ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبول(ق)امنيه حمدى محمد ابازيد12212

مقبول692مقبولمدخل إلى الشعرمقبول16حضارة ق مقبول36861.33ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبول(ق)كيرلس عنتر حليم راغب 22278

مقبول738مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات)لغويات مقبول36961.50ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبول(ق)مصطفى رمضان عبدالحليم حسن 32292

مقبول798.5مقبولالحاسب اآللي مقبولمدخل إلى الدرامامقبول36961.50ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبول(جيد)مقبول(ق)ندى اسعد هداية حامد 42297

ضعيف جدا16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف(ق)احمد على ابراهيم حسين 12201

مقبول748.5مقبول16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبولضعيف جدا(ق)خلود خالد محمد 22228

مقبول772مقبول16حضارة ق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعيفجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبول(ق)محمد طلعت محمد 32283

مقبول800مقبول(صوتيات)لغويات ناجحناجحناجحناجحناجحناجحضعيف جداجيدجدامقبول(جيد)مقبولمقبول(ق)محمد يوسف مصطفى احمد42285

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

ا   (4 )عددهم - طالب ناجحون ومنقولون بمواد  - ثانيا

 (4)عددهم  - (مقبول)طالب ناجحون بتقدير - أوًلا 


