
اسم المؤهل

النسبة المئويةالتقديرالمجموع الكمىالقسم

78.52جيد3847.5التاريخمحمد جابر محمد احمد 

77.72جيد3730.5المغة االنجميزيةاسماء بدوى احمد محمد

76.92جيد3769التاريخمنى ابراهيم راشد متولى

75.45جيد3697التاريخاحمد بدوى عبد العزيز مختار

75.34جيد3691.5التاريخهدى جبرهللا احمد فضيل

75.15جيد3607اللغة العربيةزينب محمد محمود على 

74.64جيد3582.5اللغة العربيةياسمين عاطف عبد الهادى صالح 

74.43جيد3572.5اللغة العربيةاسماء كمال عبد هللا احمد 

73.78جيد3615التاريخاميره محمد المنتصر سلطان احمد

73.73جيد3539اللغة العربيةرقية موسى احمد محمد  

73.52جيد3602.5التاريخدعاء محمود حسب هللا عبدالماجد

72.95جيد3501.5اللغة االنجليزيةغادة جمال سعد عرابى 

72.76جيد3492.5اللغة العربيةزينب احمد حسان محمد 

72.5جيد3480اللغة العربيةالشيماء بهاء الدين نوبى حسين 

72.31جيد3471اللغة العربيةتغريد بشانى نوبى الطاهر 

72.11جيد3461.5اللغة العربيةزينب حمزة محمد الطيب 

72.08جيد3532التاريخسميه حامد ابوبكر احمد 

71جيد3479التاريخخلود حسين شيبه الحمد حسين

70.98جيد3478التاريخعال مراد مصطفى ابراهيم

70.86جيد3436.5اللغة االنجليزيةزينب محمد محمود على

كشف بالبيانات المطموبة لتحرير العشرين االوائل عمى االقسام بكميه االداب
2014: سنة التخرج 

اإلســـــــــم 



اسم المؤهل

القسم
مجموع 
الدرجات

النسبة 
المئوية

التقدير

جيدجدا391181.48 المغة العربيةكريمة ضيفي شرقاوى عبد الرب1

جيدجدا388280.88 المغة العربيةايمان مصطفى عبده احمد2

جيدجدا387380.69 المغة العربيةمحمود مغربى بدوى مراد3

جيدجدا384780.15 المغة العربيةعبد العاطى محمد رمضان احمد4

جيدجدا 384480.08 المغة العربيةداليا سميمان حسين سرى5

جيدجدا مع مرتبة الشرف384280.04 المغة العربيةرشاد عبد الحميد بدوى محمد6

جيدجدا392080 تاريخدعاء عرفو جابر محمود7

(جيد)383879.96 المغة العربيةعبد اهلل قرنى احمد عبدالرحمن8

(جيد)382979.77 المغة العربيةصابرين جابر متولى آدم9

(جيد)390679.71 تاريخمحمد احمد اسماعيل (حسام الدين)ياسمين 10

(جيد)381479.46 المغة العربيةوفاء حسين سيد محمود11

(جيد)389279.42 تاريخىالو عبادى حسين احمد12

(جيد)381279.42 المغة العربيةحسن سالمو احمد حميد13

(جيد)381179.40 المغة العربيةنورة إبراىيم محمد محمود14

(جيد)381079.38 المغة العربيةآالء محمد عزب سعيد15

(جيد)380879.33 المغة العربيةجياد يوسف ليسى مرعى16

(جيد)380879.33 المغة العربيةرقيو حسن ابراىيم خميل17

(جيد)380679.29المغة االنجميزيوامانى عيد عمى مغازى 18

(جيد)388479.27 تاريخسعاد جالل يوسف محمد بشير 19

(جيد)380279.21 المغة العربيةامل حماده احمد رفاعى 20

كشف بالبيانات المطموبة لتحرير العشرين االوائل عمى االقسام بكميه االداب

2015: سنة التخرج 

اإلســـــــــم 

التقدير التراكمى



مجموع 

درجات
النسبة المئويةالتقدير

م شرف(عالقات)اعالم 87.24جيد جدا4711نورهان محمد احمد محمود

(صحافة) اعالم 85.37جيد جدا4610ياسمين محمد عبد الفتاح عبده

اللغة العربية84.65جيد جدا4106امنه حسن عبد المطلب سليم

م شرفاللغة الفرنسية83.82جيد جدا3981.5نهله نور حسين نور

(صحافة) اعالم 83.55جيد جدا4512اسماء عمر محمد حسن

(عالقات)اعالم 83.25جيد جدا4496ريهام  محمد الشريف  جادالرب  عبداللـه

(صحافة) اعالم 82.87جيد جدا4475وداد عامر صالح عبد الحفيظ

اللغة العربية82.86جيد جدا4019ثناء نصر احمد سعيد

م شرفاللغة الفرنسية82.67جيد جدا3927زينب محمود محمد ابراهيم

عالقات82.3جيد جدا4444.5يسرا محمد فتيان محمد

م شرفعربي82.2جيد جدا3986ريهام محمود عبد الرحيم محمد

تاريخ 82.1جيد جدا4064ايمان محمود محمد نصر على

تاريخ 82.1جيد جدا4064ريهام صالح على احمد

صحافة 82.03جيد جدا4430اسماء حسين صالح حسين

عربي81.65جيد جدا3960.5صفاء عبدالصبور محمود حسن

فرنسي81.6جيد جدا3876هدير سعد احمد عبد الحفيظ

عربي81.42جيد جدا3949عائشه جمال يوسف احمد

صحافة 81.42جيد جدا4397اسماء صالح محمد حسنين

صحافة 81.31جيد جدا4391احمد عبد العظيم صادق سليمان

عالقات81.29جيد جدا4390زينب محمود سالم احمد

2016: سنة التخرج 

كشف بالبيانات المطلوبة لتحرير العشرين االوائل على االقسام بكليه االداب

مالحظات االســــــــم 
التقدير التراكمي

القسم



مرتبة شرف89.26جيدجداصحافة- اعالمفاطمو عالم محمد عالم1

مرتبة شرف86.89جيدجداعالقات- اعالمنورىان خالد فرح طو2

مرتبة شرف86.53جيدجداتاريخعلياء عبدالرؤف محمود عبدالرحيم3

مرتبة شرف86.46جيدجداصحافة- اعالمرييام اسامو عبدالمنعم المعداوى4

86.02جيدجداصحافة- اعالمىند جابر محمد محمود5

85.83جيدجداصحافة- اعالمزينب منتصر عبدالحميد على6

85.48جيدجداعالقات- اعالمبركسام اشرف عمى الجندى 7

84.53جيدجداتاريخاسماء محمد سعيد محمد8

84.36جيدجداتاريخرانده حسن ابراهيم احمد9

83.74جيدجداتاريخشيماء محمود احمد حسين10

مرتبة شرف83.64جيدجدااللغة الفرنسية عالء الدين محسن احمد صالح 11

83.11جيدجداتاريخسعاد محمد ابراهيم على12

83.07جيدجداتاريخمنال يوسف شاكر عبدالكريم13

83.04جيدجداعالقات- اعالماسراء احمد دهب بسطاوى14

82.57جيدجداتاريخزينب على مصطفى على15

82.57جيدجداتاريخمنى عبدالفتاح رمضان عباس16

82.52جيدجدامساحة- جغرافيا مصطفى محمود اسماعيل موسى17

82.34جيدجداتاريخعائشه محمد احمد حسن عبدالظاهر18

82.33جيدجدامساحة- جغرافيا أبانوب راجى فؤاد عبد السيد19
82.30جيدجداتاريخامل ناصر حسين اسماعيل 20

كشف بالبيانات المطلوبة لتحرير العشرين االوائل على االقسام بكليه االداب

2017: سنة التخرج 

مالحظات %النسبه المئوية التقديرالقسماالســــــــم م



مع مرتبه الشرفجيدجدا89.38الجغرافيا(شعبة مساحة وخرائط)صفاء عبود عبد العزيز محمد

مع مرتبه الشرفجيدجدا89.35الجغرافيا(شعبة مساحة وخرائط)ايمان عبد الحميد عبد الرحمن عبد الرحيم

مع مرتبة الشرفجيدجدا89.01 المغة الفرنسية ساره بركات مكرم توفيق

مع مرتبه الشرفجيدجدا87.86 الجغرافيا(شعبة عامة) زينب ابراىيم عمى ابراىيم

مع مرتبة الشرفجيدجدا87.75 المغة الفرنسية رحاب محمد سعيد عمى

مع مرتبة الشرف  جيدجدا87.50االعالم(شعبة صحافة) حفصو مصطفى عبد الرحيم حسين

مع مرتبه الشرفجيدجدا87.49 التــــــــــــاريخ وفاء حسن سعيد محمد

جيدجدا87.43 المغة الفرنسية لطيفو عثمان عيسى محمد

مع مرتبه الشرفجيدجدا87.36الجغرافيا(شعبة مساحة وخرائط)محمد عطا راضى موسى

مع مرتبة الشرفجيدجدا86.89 التــــــــــــاريخ منال زكريا البدرى عبادى

مع مرتبة الشرفجيدجدا86.76 المغة الفرنسية فاتن عبده فخرى عربى

جيدجدا86.33االعالم(شعبة صحافة) اشرقت زكريا شاىين جمعو

جيدجدا86.27 المغة الفرنسية شيماء سيد محمد صغير

جيدجدا85.92 المغة الفرنسية امل يوسف محمد غزالى محمد مكى

جيدجدا85.90 التــــــــــــاريخ اسماء سعد احمد امين

مع مرتبة الشرفجيدجدا85.85 المغة الفرنسية ايمان محمود حسن عمى 

مع مرتبة الشرفجيدجدا85.75 المغة العربيةايمان جابر محمود ميدى

جيدجدا85.69االعالم(شعبة صحافة) نجالء مصطفى حسن ابراىيم

جيدجدا85.48االعالم(شعبة عالقات عامة) ندا عبد الرحمن احمد عيسى

مع مرتبة الشرف  جيدجدا85.33االعالم(شعبة عالقات عامة) ساره عبد المحسن محمود صادق

كشف بالبيانات المطلوبة لتحرير العشرين االوائل على االقسام بكليه االداب

2018: سنة التخرج 

مالحظاتالتقدير %النسبه القسماالســــــــم 



مع مرتبة الشرفممتاز91.75المكتبات والمعلوماتساره عبد النبى مصطفى محمد

مع مرتبة الشرفممتاز91.23شعبة المساحة و الخرائط - الجغرافيا دينا عزت محمود حسانين

مع مرتبة الشرفممتاز91.01اللغة الفرنسيةيسرا  خالد رمضان صالح

مع مرتبة الشرفممتاز90.57اللغة الفرنسيةشروق سيد احمد محمد

جيدجدا89.63 (صحافة )االعالم امينو عدلى حسن محمد

مع مرتبة الشرفجيدجدا89.50 (عالقات عامه  )االعالم اسراء امين حامد االمين

مع مرتبة الشرفجيدجدا89.26 (صحافة )االعالم شروق جمال محمد ىالل

مع مرتبة الشرفجيدجدا88.85التاريخسماح حسين عبد الراضى شحات

مع مرتبة الشرفجيدجدا88.61 (صحافة )االعالم وفاء رمضان عمى سعد

مع مرتبة الشرفجيدجدا88.52 (عالقات عامه  )االعالم نورىان عادل سعد الدين مكى

مع مرتبة الشرفجيدجدا88.29اللغة العربيةثريا رمضان عبد الاله احمد

مع مرتبة الشرفجيد جدا88.24التاريخىند عزى محمد اسماعيل

جيدجدا88.02 (صحافة )االعالم مروه ابراىيم راشد متولى

مع مرتبة الشرفجيدجدا87.91 (عالقات عامه  )االعالم رانيا خالد عبد الرحمن احمد

مع مرتبة الشرفجيدجدا87.90اللغة العربيةايمان احمد حماد عبد المطيف

مع مرتبة الشرفجيدجدا87.73اللغة الفرنسيةيارا بسطاوى سيد حسن

جيدجدا87.72 (صحافة )االعالم اسماء عالء محمد سيد

مع مرتبة الشرفجيدجدا87.28اللغة الفرنسيةسممى  رمضان  حسين  امين

جيدجدا87.17 (صحافة )االعالم فاطمو احمد الدسوقى حربى

جيدجدا86.81 (عالقات عامه  )االعالم ايناس عامر صادق صباح الخير

2019/2018كشف بيان بأسماء اوائل الخريجين للعام الجامعى 

2019: سنة التخرج 

مالحظات%النسبه القسماالســــــــــــــــــــــــــــــم  التقدير



التقدير العام النسبة المئوية للتقدير العام المجموع التراكمى القسمالطالبة/اسم الطالب

(مرتبة شرف)ممتاز494791.61(صحافة)االعالمالمجد ابو  عكاشه  الوليد  بن خالد  سامى

(مرتبة شرف)ممتاز493191.31(صحافة)االعالمماهر  المهدى محمد  اكرم  رفيده

(شرف مرتبة)ممتاز365990.35(المساحة و الخرائط)الجغرافيا الضوى  ابوزيد  نحمدوه  محمود

(شرف مرتبة)ممتاز428490.19اللغة الفرنسيةابوزيد محمود الـلـه عبد اميره

(شرف مرتبة)ممتاز427590اللغة الفرنسيةمحمد الجابر عبد محمد محمود

(شرف مرتبة)جيدجدا426589.79اللغة الفرنسيةمحمد عيسى عثمان نعمه

(شرف مرتبة)جيدجدا3628.589.59(المساحة والخرائط)الجغرافيانصرالدين  احمد  على  احمد

(شرف مرتبة)جيدجدا424789.41اللغة الفرنسيةمحمد احمد عزباوى منال

(شرف مرتبة)جيدجدا424689.39اللغة الفرنسيةاحمد ابراهيم عبده منى

(مرتبة شرف)جيدجدا441989.27التاريخاحمد محمد عبده اسماء

(شرف مرتبة)جيدجدا4231.589.08اللغة الفرنسيةاحمد الغنى عبد المحسن عبد نجالء

جيدجدا480989.06(صحافة)االعالماحمد الرحمن عبد العروبه جمال نهله

(شرف مرتبة)جيدجدا421788.78اللغة الفرنسيةمحمد يوسف محمد آيه

جيدجدا478188.54(صحافة)االعالمالاله عبد فكرى محمد ياسمين

(شرف مرتبة)جيدجدا420088.42اللغة الفرنسيةمحمد محروس الحافظ عبد فاطمه

(مرتبة شرف)جيدجدا477488.41(صحافة)االعالمعراقى زكى الهادى عبد هدير

(شرف مرتبة)جيدجدا4190.588.22اللغة الفرنسيةمحمد احمد العال عبد جهاد

(شرف مرتبة)جيدجدا4175.587.91اللغة الفرنسيةاحمد  عبده محمد محسن سالى

(شرف مرتبة)جيدجدا416787.73اللغة الفرنسيةمحمود محمد حسن مروه

(شرف مرتبة)جيدجدا416687.71اللغة الفرنسيةالطاهر الفتاح عبد نشأت زينب

     كشف بالبيانات المطلوبة لتحرير العشرين االوائل على االقسام بكليه االداب

2020: سنة التخرج 



التقديرالنسبة المئويةالمجموعالقسمالطالب اسمم

ممتاز مرتبة الشرف449593.64اعالم صحافةحسام الدين مصطفى فتح الـلـه محمد1

ممتاز مع مرتبو الشرف444492.58اعالم عالقاتمصطفي احمد علي سليمان 2

ممتاز مع مرتبة الشرف383492.39لغة فرنسيةسيلفيا عماد نان فرج3

ممتاز مرتبة الشرف318692.35جغرافيا مساحةمحمود بكر محمود الطيب4

ممتاز مرتبة الشرف441792.02اعالم صحافةعبد الـلـه عزى  محمد  اسماعيل5

ممتاز مع مرتبو الشرف439191.48اعالم عالقاتمحمد ربيع سعيد عبدالقادر6

ممتاز مع مرتبو الشرف438891.42اعالم عالقاتاسماء هميمي محمد هميمي7

ممتاز مرتبة الشرف3144.591.14جغرافيا مساحةاحمد النجار احمد  سليمان8

ممتاز مرتبة الشرف314291.07جغرافيا مساحةمحمود احمد سالمه محمود9

ممتاز مرتبة الشرف312990.70جغرافيا مساحةاحمد  محمد  ابوبكر محمد10

جيدجدا مرتبة الشرف431789.94اعالم صحافةخالد رزق  شوقى احمد11

جيدجدا مرتبة الشرف3092.589.64جغرافيا مساحةمحمود رجب حسن فرح12

جيدجدا مع مرتبة الشرف371689.54لغة فرنسيةنيره عصام  يس عبده13

جيدجدا429889.54اعالم صحافةاشرقت عادل عليوه  محمد14

جيدجدا مرتبة الشرف429289.42اعالم صحافةامنيه عرفه عبد الـلـه خليل 15

جيدجدا مرتبة الشرف299489.37جغرافيا نظماسراء صبرى عبد الكريم  عبد الموجود16

جيدجدا مرتبة الشرف308289.33جغرافيا مساحةندا سيد  امين  الراوى17

جيدجدا مع مرتبة الشرف368788.84عمم النفسفاطمه ابراهيم محمد عمر18

جيد جدا مرتبو الشرف3774.588.81لغة عربيةدينا مصطفى كامل مناع19

جيدجدا مع مرتبو الشرف426088.75اعالم عالقاتاحمد محمد محمود جمعه20

                  كشف بالبيانات المطلوبة لتحرير العشرين االوائل على االقسام بكليه االداب

  م 2021/2020                                 في العام الجامعى


