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مقبول17حضارة قضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولابراهيم احمد حسن ابوالمجد13101

مقبول17حضارة قمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبول(جيد)احمد رجب محمد احمد23103

(ق)احمد عصام محمد مختار33104

اسراء خالد سعد عثمان 43105

اسراء عبد الحميد احمد53106

مقبولضعيف(جيد)مقبولجيدجدامقبولايه صالح الدين محمد الزينى محمد63107

17حضارة قحسام كمال عبدالوهاب عطا 73108

17حضارة قرحمه بركات محمد الشاطر83109

شكسبير ودراماشروق محمود دمرداش محمود 93110

ترجمةطارق العادلى محمد عثمان 103111

ليلى صالح ايوب محمد113112

17حضارة ق17رواية ونثر في قمحمد احمد سليم حسن 123113

17رواية ونثر في قمحمد عبدالستار محمد وداعه133114

ضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدا(جيد)(ق)محمود احمد محمد البشير 143115
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17حضارة ق17رواية ونثر في ق(ق)محمود محمد محمود شيمى 153116

ترجمة16حضارة ق(ق)محمود مصطفى كامل يوسف 163117

شكسبير ودراما17رواية ونثر في قمنار يوسف عبدالسيد احمد173118

17حضارة قنادر سيد على عباس 183119

17حضارة قندى عصام فتح هللا السكرى193120

17رواية ونثر في قنهاد نجدى احمد محمود203121

17حضارة قنور الهدى عادل عوض احمد213122

17حضارة قهاجر حسين عبدالكريم صالح223123

ضعيفمقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيفهايدى اسامه جبرائيل محروس233124

هبه حسين السيد عمر243125

17رواية ونثر في قهدرا عاطف ذكى رومانى253126

يارا مصطفى عبد النعيم حامد263127

مقبول17حضارة قضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف(جيد)ياسر محمد جاد الكريم عبدالراضى273128
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جيدتاريخ أدب إنجليزي(جيد)مقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)اميرة حسين مصطفي محمد13135

جيدتاريخ أدب إنجليزيمقبولمقبولجيدجدامقبول(جيد)(جيد)مهيتاب عبد الحكيم محمد حماده23136

إيقاف قيد تاريخ أدب إنجليزيإيقاف قيد إيقاف قيد إيقاف قيد إيقاف قيد إيقاف قيد إيقاف قيد محمد مراد محمد دهب33138

جيدتاريخ أدب إنجليزي(جيد)مقبولممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)عال ايهاب فتحي عبد الجليل43139
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