
 

27من1

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد ابراهيم جودة شلبي9702

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد باتع فتحي عوض هللا9703

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد شكري عبد الحميد أحمد9704

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد فؤاد ابراهيم خليفة الشريف9705

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاآلء عبد الفتاح يحيي محمد السيد9706

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاآلء مصطفي محمد المهدي مصطفي9707

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء أحمد اسماعيل مدبولي9708

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء ايمن السيد عفيفي يسن9709

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجحلم تقدم بحثاسراء زكريا السيد اسماعيل9710

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء سامح عبد المرضي عمارة9711

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء شحتة مجاهد يوسف9712

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من2

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحارساء صالح الدين كمال احمد يوسف9713

ناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء عمرو عبد الحفيظ عيسوي9714

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محمد يسن عامر أبوزيد9715

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من3

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محمود ابراهيم محمود9716

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء يوسف نظيم يوسف ابراهيم9717

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالزهراء داود أبو العال داود9718

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالسيد ناجح عبد الفتاح رجب9719

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء أحمد الليثي سيد أحمد9720

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء أحمد مغاوري يوسف9721

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء السيد عبد هللا يسن غنيم9722

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء سامي عبد المجيد السيد9723

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء مجدي بخاطرة مرسي بركات9724

ناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد أحمد محمد السيد9725

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد بيومي محمد محمود9726

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من4

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد جالل محمد9727

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء مختار عز الدين عامر9728

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأماني رضا محمدي9729

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأماني رمضان عبدالفتاح عمرو9730

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من5

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنية أحمد شوقي عبدالفتاح9731

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنية اسماعيل السيد اسماعيل9732

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنية حسين نصر حسين9733

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة أحمد عبدهللا عبدالحميد9734

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة أسامة عادل محمد مصطفي9735

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة حمدي الشحات السيد9736

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة سعيد حسن السيد9737

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة عماد الدين السيد عطا9738

ناجحناجحلم تقدم بحث ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة مصطفي محمد محمد9739

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمينة حسين عبداللطيف السيد9740

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانتصار حسام الدين أحمد عالم9741

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من6

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانتصار رضا نظيم جاد حماد9742

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجي ايمن عبدالستار عزيز9743

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجي محمد اسماعيل عبدالرازق9744

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية أحمد عيد أحمد9745

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من7

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية أحمد محمد شفيق متولي9746

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية السيد ابراهيم عطية القال9747

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية السيد عز الدين السيد9748

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية ايهاب محمد رفاعي محمود9749

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية رشدي محمد عبدالحميد شهاب9750

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية أمام أمام الجنايني9751

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية رضا أبوالعز الدين سويلم9752

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية سالم ماهر علي9753

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية طارق رمضان عبدالفتاح9754

`

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية عماد صالح محمود سعودي9755

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحآية عيد رزق عبدالرحمن9756

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من8

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية محمد علي بيومي9757

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية محمود محمد محمود الكشك9758

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية نجيب محمد يوسف9759

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان احمد مصطفي احمد9760

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان جمال ابراهيم محمد أبو زيد9761

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان حمدي كامل بسيوني9762

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان سعيد السيد عبدالواحد عامر9763

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان سيد أمام حسن9764

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان سعيد محمد ابراهيم ابراهيم9765

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان عز الرجال عبدهللا علوان9766

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان علي عبدهللا عبدهللا9767

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من9

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان فرحات عطية عبدالمرضي 9768

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان مفرح محمد ابراهيم السيد9769

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان محروس عالم عبدالوهاب9770

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس السيد حسن مختار9771

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس صالح الدين محمد توفيق9772

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس عبدالفتاح محمد علي جنش9773

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبدور خالدمحمد عبدالعزيز9774

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة أحمد أبوالسعود أحمد محمد9775

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من10

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة السعيد السيد سعيد حميدة9776

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة سعيد عبدالمنعم أحمد يوسف9777

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة بكري عبدالرحمن يوسف9778

ناجحناجحلم تقدم بحثلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسنت السيد حافظ عباس9779

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسنت يسري عبدالخالق محمد9780

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبالل خالد محمد السيد9781

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتغريد محمد عيد عواد9782

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتيسير السيد اسماعيل محمد9783

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد أشرف فتحي السيد عبدالجليل9784

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد سمير سيد الفنجري9785

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد فكري محمد عبدالعزيز9786

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من11

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد محمد أمين أحمد سالم9787

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححبيبة محمد عبدالموجود جادهللا9788

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسناء مجدي متولي معوض9789

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسن فتحي ابراهيم السيد علي9790

ناجحلم يقدم بحثناجحلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقد بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثحسناء رشدي محمد عمار محروس9791

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسناء علي صابر علي صابر9792

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنان حمدي محمد عامر9793

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنين حامد عفيفي كامل9794

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخالد أحمد علي شاهين9795

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخالدأحمد جمال الدين الحسيني9796

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخالد محمد المعتز باهلل علي شرف9797

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من12

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخديجة السباعي عبدالواحد السباعي9798

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود حسين شحات محمد محمود9799

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحداليا جمال عبدالعزيز عيسي9800

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من13

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحداليا رضا عبدالرازق عبدالجواد9801

ناجحلم يقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم يقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقد بحثلم تقدم بحثدعاء السيد عبدالصادق زيدان9802

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء عالء الدين جالل عبدالكريم9803

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ناجحناجحناجحناجحدنيا عبدهللا حسان متولي حسين9804

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا عبده فاروق عبده9805

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا الدسوقي ابراهيم الدسوقي9806

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحراندا نزية حامد السيد يوسف9807

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا أشرف عبدالمنعم خطاب9808

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا السيد عبدالظاهر أحمد9809

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحاب عصام صابر السيد9810

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحاب علي عبدالفتاح علي البهو9811

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من14

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمة شكري سليمان سليمان9812

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرضوة زغلول السيد محمد9813

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرضوة أحمد عبدالعظيم عطية9814

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحريهام بهاء عبدالغني يوسف9815

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام صبري محمد السعيد علي9816

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام عبدالعاطي أحمد محمد 9817

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة عبدالناصر محمود علي9818

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة محمد جالل عبدالصمد 9819

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسحر أحمد صابر رزق علي9820

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسحر عبدالفتاح السيد حواش9821

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمي أحمد سابق أحمد9822

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من15

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمي سعيد همام علي همام9823

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمي صابر رمضان جبر مصطفي9824

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسماح محمد عبدالعظيم عبدالرحمن9825

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من16

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر عبدالمعطي محمد عبدالمعطي9826

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر عيد أمين محمد عبدالحميد9827

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهام السيد رضا محمد الجلودي9828

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشربات بسيوني السيد رمضان محمد9829

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشرين حمودة حمودة محمد سعفان9830

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء أحمد محمد أحمد فرج9831

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء محروس محمد اسماعيل9832

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء ناصر بدران احمد بدران9833

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحصبا محمد رضا يوسف9834

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحصفا عادل موسي أمام موسي9835

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضحي محمد زكي محمد سعد9836

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من17

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحطه أحمد فوزي أحمد9837

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعالية محمد عبدهللا محمد9838

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعائشة صالح علي بحيري9839

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدالرحمن عبدالمحسن محمد9840

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعزة شريف أحمد محمد موافي9841

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعزيزة سعيد عبدالحميد محمد9842

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعفيفي أحمد مسعد عفيفي9843

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعفاف أحمد عبدالباقي محمد محمد9844

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعال ابراهيم عبدالوهاب السيد9845

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعال أحمد فتحي محمد أحمد9846

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعلياء حميدة أحمد سالمة ابراهيم9847

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من18

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة الزهراء محمود عبدالحميد9848

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة حاتم محمد سليمان علي9849

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة شحته عبدالعزيز علي دسوقي9850

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من19

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح فاطمة عبدهللا محمد سالم9851

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة عفو هللا عبدالعزيز سالم9852

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة علي أحمد محمد عجوز9853

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفايزة رضا جالل محمد عيد9854

ناجحناجحناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفدوي محروس يوسف أحمد9855

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكرستين سامي فرحات موسي9856

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكريم مجدي عبدالعزيز9857

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكوثر أسامة عبدالعزيز 9858

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحليلي خالد محمد أبوالفتوح 9859

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلؤلؤة عبدالخالق عبدالمعطي9860

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد السيد لبيب محمد9861

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من20

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد جمال محمد حسن النادي9862

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد سامح فتحي محمد9863

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد عصام عبدالعزيز عبدالفتاح9864

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد وجية محمد عبدالرشيد9865

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود جالل أنور محمود اللبان9866

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود حمدي عبدالعظيم محمد9867

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود زكريا محمد هيبة الفخراني9868

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح محمود محمد رزق علي رزق9869

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمرام يوسف رمضان يوسف9870

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروة أحمد أمين عبدالعظيم9871

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم سعيد عبدالخالق محمد حماد9872

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من21

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم سمير معوض سركيس9873

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم عربي فوزي علي حسن9874

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفي سمير شحات أمام9875

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من22

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفي محمد عبدالعاطي 9876

ناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمادونا مالك حلمي توفيق9877

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار أسامة أحمد عبدالحميد النجار9878

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح منار عزمي عبدالرحمن محمد9879

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ميادة محمد هشام عبدالمنعم9880

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ميرنا علي عاطف محمود9881

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح مني محمود محمد عبدالجواد9882

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح مها أشرف عوض منتصر9883

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح مي ربيع محمود محمد عيسي9884

فت حمدي عبدالعظيم علي 9885 ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح مي 

نا مظهر عبدالمسيح عبدالمالك9886 ناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح متر

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من23

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نادية سيد بحيري سابق9887

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنادين محمد احمد الشربيني 9888

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نادية مختار محمد السيد محمد 9889

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نادية هاني عبدالرؤوف عبدالعظيم9890

ناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نانسي عادل عبدهللا عوض هللا9891

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نبيهة فرج ابراهيم السيد9892

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نجالء يوسف عبدالمقصود يوسف9893

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ندا محسن حسين عبدهللا9894

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ندي السيد موسي رجب9895

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ندي زغلول أبوالفتوح السيد9896

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنرمين عادل محمد حسن أبو المجد9897

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من24

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنسرين سميح عطيه صبح9898

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنسرين عماد عبدالرؤوف مدبولي9899

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنهاد شريف مصطفي9900

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من25

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نور الهدي ممدوح الشحات9901

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نورا ابراهيم عبدالعاطي9902

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نورا فكري عبدالعليم الجزار9903

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نورا ياسر احمد عطية سليم9904

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورة أحمد عبدالكريم محمد بدوي9905

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نورهان ايهاب ادري عبدالفتاح9906

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح نورهان محمد الغمري محمد9907

ناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان مسعد ابراهيم السيد عبده9908

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنيرة أشرف محمد رجائي محمود9909

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ناجحنرمين جمال محمد علي9910

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح هاجر السيد محمد عبدهللا هاشم9911

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر حسن فهمي زيدان9912

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من26

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ي عبدالغفار9913
ناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر محمد عبدالغن 

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر ممدوح عبدالفتاح9914

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهالة مسعد حلمي داود 9915

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهايدي محمد عبدالحميد9916

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة جمال عابدين علي9917

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة حسن مندور حسن9918

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة زكريا محمد السيد حجاب 9919

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة سعد موسي ندا9920

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة مسعود سيد عيسي 9921

ي موسي احمد9922
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير غريب لطق 

ناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهمس محمد عبدالصمد محمد9923

ناجحناجحناجحلم تقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوفاء مجدي عبدالغفار محمد9924

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوالء عزالعرب شعبان عواد9925

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 



 

27من27

ية ز شعبة اللغة االنجلي 

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

بية         كلية الير

(عام  )الفرقة الثالثة 

س
لو
ج
 ال
م
رق

ياسم الطالب
 
التدريب الميدان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9701

علم اللغة 

ي
التطبيق 

(3)ترجمة قصة+ دراما 
+ علم اللغة التقابلي 

تحليل الخطاب
الفروق الفردية

مقدمة  + (3)كتابة 

ي علم اللغة العام
 
ف

ابراهيم محمد محمد قطب

طرق تدريس +سيكولوجية

(ذوي)

بية  الت 

وقضايا 

العرص

ف محمد عبدالفتاح9926 ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  اشر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  حسام نورالدين يسن9927

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  صابر عبدالخالق المرسي 9928

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  صالح السيد أبوالعزم9929

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  عبدالهادي محمد يسن9930

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  محمود فوزي السيد9931

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  مسعد حسير  فهمي9932

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمير  هشام صادق علي9933

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيوسف السيد السيد حميد9934

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهالة عاطف عبدالسالم راغب9941

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثم يقدم بحثللم تقد بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثسمر مغاوري جودة9945

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    ول \ ايناس عادل أ\شيماء حمدي أ\   رصد أ رضا توفيق       . د.أ\ هند سامي               رئيس الكنت 


