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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

76.00 جـ ض 113.00 جـ 1

76.00 جـ جـ 142.00 ض 2

82.00 جـ جـ جـ 164.00 ض 3

72.00 جـ ل 128.00 ل 4

69.00 جـ ض 104.00 ض 5

72.00 ل ل 122.00 ض 6

72.00 ل ض 113.00 ل 7

78.00 جـ ض 119.00 ض 8

86.00 جـ جـ جـ 174.00 جـ 9

68.00 جـ ض 118.00 جـ 10

88.00 جـ جـ 153.00 جـ 11

87.00 جـ ل 127.00 جـ 12

79.00 ل جـ جـ 178.00 جـ 13

89.00 جـ جـ جـ 164.00 ل 14

74.00 جـ ل 128.00 ض 15

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

جـ ض 86.00 75.00 ض 65.00 ل 135.00 - 167.00 ابتهال حمدي محمد عبدالمجيد مستجد 801

جـ ض 89.00 72.00 ض 84.00 جـ 142.00 - 117.00 ابراهيم محمد متولى محمدى الشنوانى مستجد 802

جـ جـ ل 103.00 76.00 جـ جـ 130.00 جـ 148.00 - 109.00 احالم احمد السيد محمد فريد الشهاوى مستجد 803

جـ جـ 117.00 76.00 جـ جـ 128.00 جـ 146.00 - 156.00 احمد اشرف امام عبدالحليم مستجد 804

ل ض 88.00 71.00 ض 61.00 ض 115.00 - 112.00 احمد عيد فتحى عبده فرج مستجد 805

جـ ض 80.00 69.00 ض 70.00 ض 119.00 - 115.00 احمد محمد فؤاد محمد مستجد 806

جـ ل 98.00 64.00 ض 61.00 ل 137.00 - 144.00 احمد هيثم عبدالرازق نبهان حسانين مستجد 807

جـ ل 101.00 74.00 جـ جـ 126.00 جـ 142.00 - 103.00 اسراء ابراهيم ابوالعباس ابراهيم مستجد 808

جـ جـ ل 99.00 78.00 جـ جـ 120.00 جـ 143.00 - 163.00 اسراء احمد  عبداهلل على مستجد 809

ل جـ 108.00 72.00 جـ 115.00 جـ 154.00 - 160.00 اسراء احمد مراد احمد سليم مستجد 810

جـ جـ جـ 118.00 73.00 جـ جـ 127.00 ل 135.00 - 179.00 اسراء احمد وهدان احمد مستجد 811

جـ جـ ل 102.00 78.00 جـ 110.00 جـ 146.00 - 171.00 اسراء اسامه مصطفى احمد مستجد 812

جـ جـ 117.00 63.00 جـ جـ 122.00 جـ 152.00 - 161.00 اسراء آشرف عبد اهلل آحمد عبد الدايم مستجد 813

جـ جـ جـ 114.00 79.00 جـ 119.00 ل 139.00 - 154.00 اسراء اشرف محمد عبدالعزيز مستجد 814

جـ جـ 117.00 70.00 جـ 106.00 ل 128.00 - 122.00 اسراء السيد ابراهيم السيد مستجد 815

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ



2 of 23

الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

85.00 جـ جـ 152.00 جـ 16

77.00 ل ل 128.00 ض 17

69.00 جـ ض 112.00 ل 18

85.00 جـ م 184.00 جـ 19

87.00 جـ جـ 153.00 ل 20

82.00 جـ م 197.00 جـ جـ 21

75.00 ل جـ 159.00 ل 22

78.00 جـ جـ 149.00 ض 23

78.00 جـ ل 124.00 ض 24

64.00 ض ض 79.00 ض 25

94.00 جـ جـ م 189.00 ل 26

84.00 جـ جـ 144.00 جـ 27

85.00 جـ جـ 143.00 ل 28

83.00 جـ ل 123.00 جـ 29

90.00 جـ جـ 157.00 جـ 30

جـ جـ جـ جـ 120.00 74.00 جـ جـ 130.00 ل 134.00 - 177.00 اسراء خالد ابراهيم ابراهيم مستجد 816

جـ ض 79.00 69.00 جـ جـ 131.00 جـ 146.00 - 129.00 اسراء سالمه محمد حماد مستجد 817

ل ل 98.00 73.00 جـ جـ 120.00 ل 130.00 - 150.00 اروى فتحى محمد عفيفى عبد العاطى مستجد 818

جـ جـ م 135.00 75.00 جـ جـ 130.00 جـ جـ 163.00 - 176.00 اسراء صابر احمد السيد مستجد 819

جـ جـ ل 91.00 73.00 جـ جـ 124.00 جـ 153.00 - 147.00 اسراء صابر محمدمحمد حسن مستجد 820

جـ جـ جـ 114.00 74.00 جـ جـ 131.00 ل 139.00 - 184.00 اسراء عادل السيد عبدالحميد السيد مستجد 821

جـ ل 92.00 68.00 ض 66.00 ل 135.00 - 137.00 اسراء محمد عبد الحميد محمد حسين مستجد 822

جـ ض 86.00 76.00 جـ 117.00 جـ 151.00 - 121.00 اسراء محمود عبدالغفار محمود على مستجد 823

جـ ل 103.00 76.00 ض 84.00 ل 122.00 - 94.00 اسراء ياسر سعيد محمد مستجد 824

ل ل 94.00 55.00 ضـ جـ 44.00 ض 115.00 - 118.00 اسالم حسام عبدالمحسن احمد الجزار مستجد 825

م ل 96.00 83.00 ل 98.00 جـ 159.00 - 135.00 اسالم سليمان يوسف عبداهلل غنيم مستجد 826

جـ جـ جـ 112.00 78.00 جـ جـ 125.00 جـ 156.00 - 177.00 اسماء احمد اسماعيل عبدالخالق اسماعيل مستجد 827

جـ جـ جـ 112.00 72.00 ل 100.00 ل 121.00 - 149.00 اسماء حمدى عبدالحق العطافى مستجد 828

جـ جـ جـ 114.00 77.00 جـ جـ 133.00 جـ جـ 165.00 - 167.00 اسماء خالد عبدالرحيم احمد عبدالفتاح مستجد 829

م جـ 111.00 74.00 جـ جـ 121.00 ل 137.00 - 176.00 اسماء صالح محمد احمد بركات مستجد 830

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

83.00 جـ جـ جـ 178.00 ض 31

82.00 جـ ض 114.00 ل 32

87.00 ل جـ جـ 178.00 جـ جـ 33

85.00 جـ م 191.00 جـ 34

74.00 ل جـ جـ 178.00 ضـ جـ 35

78.00 جـ جـ 158.00 جـ 36

76.00 جـ جـ جـ 172.00 جـ 37

77.00 جـ جـ 144.00 ل 38

69.00 جـ ض 114.00 جـ 39

90.00 جـ جـ م 183.00 ل 40

79.00 جـ ل 123.00 ض 41

77.00 جـ جـ 148.00 ض 42

84.00 جـ ل 127.00 ض 43

78.00 ل ض 117.00 ض 44

81.00 جـ جـ جـ 172.00 ض 45

جـ جـ ل 102.00 72.00 جـ 117.00 ل 125.00 - 124.00 اسماء عايد احمد عبدالغني مستجد 831

جـ جـ ل 100.00 73.00 جـ جـ 128.00 جـ 141.00 - 148.00 اسماء عبدالخالق زينهم البقاشى مستجد 832

جـ جـ جـ 115.00 67.00 جـ جـ 121.00 جـ 147.00 - 190.00 اسماء على محمد الطوخى مستجد 833

جـ جـ جـ 111.00 73.00 جـ جـ 129.00 جـ جـ 164.00 - 168.00 اسماء فايز مصطفى احمد عبدالكريم مستجد 834

جـ جـ 111.00 64.00 م 135.00 ل 129.00 - 62.00 اسماء فتحى محمد محمد زغلول مستجد 835

جـ ض 83.00 71.00 جـ 105.00 ض 117.00 - 161.00 اسماء ماهر محمد عبدالمؤمن مستجد 836

جـ ل 92.00 75.00 جـ 118.00 جـ 141.00 - 174.00 اسماء محمد عبداهلل محمد حسن مستجد 837

جـ ل 91.00 73.00 ض 81.00 جـ 140.00 - 151.00 اسماء يحيي سعيد سيد احمد مستجد 838

ل ض 84.00 73.00 ض 88.00 ل 138.00 - 159.00 اشرقت خالد محمود أحمد على مستجد 839

م جـ 111.00 82.00 جـ 105.00 جـ 142.00 - 154.00 اشرقت ماهر عبدالرحمن حسن الهجين مستجد 840

جـ ل 103.00 70.00 ل 95.00 ض 100.00 - 122.00 اشرقت ياسر السباعي عبدالحفيظ مستجد 841

جـ ل 104.00 77.00 ل 95.00 ل 127.00 - 111.00 االء جميل عبدالوهاب جميل مستجد 842

جـ جـ ل 101.00 71.00 ل 99.00 ل 124.00 - 128.00 االء رضا عمر ابراهيم بدير مستجد 843

جـ ل 91.00 60.00 ض 88.00 ل 133.00 - 100.00 االء كرم فتوح محمد حويدق مستجد 844

جـ جـ ل 101.00 74.00 م 135.00 جـ 141.00 - 108.00 االء محمود محمد ابراهيم مستجد 845

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

85.00 جـ جـ جـ 167.00 ل 46

77.00 ل جـ 152.00 ل 47

93.00 جـ جـ جـ جـ 173.00 جـ 48

75.00 ل ل 138.00 جـ 49

78.00 ل جـ جـ 173.00 جـ 50

73.00 ل ل 134.00 ل 51

82.00 ل م 184.00 ض 52

90.00 جـ جـ ل 124.00 ل 53

72.00 جـ جـ 145.00 جـ 54

64.00 ل جـ 145.00 ض 55

80.00 ل ل 138.00 ل 56

80.00 جـ ل 121.00 جـ 57

71.00 ل جـ جـ 162.00 ض 58

85.00 ل ض 113.00 ض 59

81.00 جـ م 189.00 جـ جـ 60

جـ جـ ل 102.00 78.00 ل 101.00 ض 117.00 - 138.00 الشيماء جمال عبدالسالم السيد النهر مستجد 846

جـ ل 94.00 63.00 جـ جـ 120.00 ل 127.00 - 142.00 الشيماء ياسر محمد البقاشى مستجد 847

م جـ 114.00 83.00 م 136.00 جـ 156.00 - 174.00 امال عزت محمد المهدى محمود مستجد 848

جـ جـ 111.00 66.00 ل 97.00 ل 127.00 - 163.00 امانى احمد محمد ابراهيم مستجد 849

جـ ل 103.00 66.00 جـ 113.00 ل 135.00 - 176.00 امانى اشرف ابراهيم انور منصور مستجد 850

جـ ض 82.00 66.00 جـ 110.00 ل 139.00 - 149.00 اماني محمد عبدالغني عبداهلل احمد مستجد 851

جـ جـ جـ 106.00 63.00 ل 100.00 جـ 141.00 - 116.00 امل اشرف الدسوقى محمود اغا مستجد 852

م ل 97.00 82.00 جـ جـ 125.00 جـ 154.00 - 150.00 امل السيد عبدالهادى السيد برغوث مستجد 853

جـ ل 98.00 76.00 ل 93.00 ل 129.00 - 164.00 امل جمال عبدالفتاح متولى مبارك مستجد 854

ل ض 68.00 68.00 جـ 117.00 ل 122.00 - 78.00 امل حسن حمدي عبدالحليم طاحون مستجد 855

جـ جـ ل 91.00 64.00 ل 90.00 ل 130.00 - 143.00 امل يحيى محمد السيد مروان مستجد 856

جـ جـ ل 103.00 71.00 جـ 115.00 جـ 157.00 - 170.00 امنية عبدالعظيم هاشم عنتر مستجد 857

جـ ل 103.00 69.00 ل 102.00 ل 132.00 - 88.00 امنيه عبدالعزيز محمد المليجى شعالن مستجد 858

جـ جـ جـ 105.00 67.00 ل 94.00 ل 130.00 - 102.00 امنيه عطا على عبدالباقى السعداوى مستجد 859

جـ جـ جـ 108.00 74.00 م 137.00 جـ جـ 171.00 - 184.00 اميره ابراهيم عبد الفتاح على عبد الحليم مستجد 860

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

74.00 جـ م 188.00 ض 61

79.00 جـ جـ جـ 177.00 ل 62

88.00 جـ جـ م 181.00 ل 63

74.00 ل ل 124.00 جـ 64

86.00 جـ جـ 142.00 جـ جـ 65

78.00 ل ل 128.00 ض 66

84.00 جـ جـ جـ 161.00 جـ جـ 67

83.00 جـ جـ جـ 169.00 ض 68

86.00 جـ ل 120.00 ض 69

73.00 ل جـ 148.00 ض 70

86.00 جـ ض 110.00 ل 71

77.00 جـ جـ 148.00 جـ 72

88.00 جـ جـ ل 129.00 جـ 73

78.00 جـ ض 116.00 ض 74

74.00 ل ض 107.00 ض 75

جـ ل 102.00 74.00 جـ 119.00 جـ 146.00 - 95.00 أميرة أسامة عزت محمود حشيش مستجد 861

جـ جـ 106.00 75.00 ل 91.00 ض 108.00 - 146.00 اميره الدسوقى جوده قمر مستجد 862

جـ جـ جـ جـ 120.00 84.00 جـ جـ 133.00 جـ جـ 175.00 - 150.00 اميرة حمدى عبدالوهاب مرسى مستجد 863

جـ ض 88.00 67.00 جـ 105.00 ل 136.00 - 160.00 اميره رجب السيد سليمان سابق مستجد 864

جـ جـ ل 100.00 77.00 جـ 116.00 جـ 141.00 - 194.00 اميره عبدالكريم ماهر مصطفى مستجد 865

جـ ض 83.00 68.00 ضـ جـ 42.00 ل 132.00 - 76.00 اميره محمد شعبان دياب سالم مستجد 866

جـ جـ ل 93.00 75.00 جـ جـ 124.00 جـ جـ 164.00 - 188.00 اميرة هانى ابراهيم جوده عزب مستجد 867

جـ جـ ل 103.00 75.00 ض 82.00 جـ 143.00 - 121.00 امينة احمد مصطفى سعيد مستجد 868

جـ جـ ض 68.00 79.00 جـ جـ 124.00 ل 137.00 - 107.00 امينة امام مصطفى مصطفى مستجد 869

جـ ض 86.00 69.00 ل 93.00 ل 130.00 - 107.00 ايمان اسامه السيد محمد مستجد 870

جـ جـ جـ جـ 120.00 74.00 جـ 114.00 ض 117.00 - 148.00 ايمان السيد عبدالمحسن عبدالمقصود مستجد 871

جـ ض 71.00 72.00 ض 89.00 جـ 140.00 - 175.00 ايمان ايمن عبدالمحسن احمد مستجد 872

جـ جـ جـ 108.00 80.00 م 135.00 جـ جـ 161.00 - 158.00 ايمان رضا يونس على عبدالفتاح مستجد 873

جـ ض 82.00 75.00 ض 82.00 ض 112.00 - 112.00 ايمان سالمه محمد عبدالدايم مستجد 874

جـ ل 90.00 66.00 ض 68.00 ل 129.00 - 107.00 ايمان عبدالقادر عبداهلل عبدالقادر مستجد 875

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

81.00 ل ل 130.00 جـ 76

85.00 ل ض 71.00 ل 77

85.00 ل جـ 148.00 ل 78

88.00 جـ جـ جـ 167.00 جـ جـ 79

88.00 جـ ل 134.00 ل 80

83.00 ل جـ جـ 171.00 غياب 81

85.00 جـ جـ 154.00 ل 82

82.00 ل ض 113.00 ض 83

90.00 جـ ل 127.00 جـ 84

81.00 جـ ض 106.00 ل 85

89.00 جـ ض 83.00 ض 86

92.00 جـ ض 119.00 ل 87

86.00 جـ ل 128.00 جـ 88

84.00 جـ جـ 152.00 ل 89

81.00 جـ ض 116.00 ض 90

جـ جـ جـ 113.00 65.00 جـ 110.00 ل 126.00 - 165.00 ايمان عبدالمؤمن محمد ربيع وهدان مستجد 876

جـ جـ جـ 110.00 66.00 ضـ جـ 42.00 ض 96.00 - 135.00 ايمان عزب سيد احمد بركات سيد احمد مستجد 877

جـ جـ جـ 108.00 68.00 جـ 105.00 ل 123.00 - 138.00 ايمان عالم محمد محمد سليمان عجالن مستجد 878

جـ جـ جـ 115.00 78.00 م 141.00 جـ 158.00 - 185.00 ايمان ماهر عبداهلل جمعه عبدالحميد مستجد 879

جـ جـ جـ جـ 120.00 73.00 ض 89.00 ل 123.00 - 141.00 ايمان ممدوح محمد عبدالحى محمد مستجد 880

جـ جـ جـ 109.00 69.00 جـ جـ 131.00 ل 124.00 - 0 ايمان ياسر محمود جاد الحق مستجد 881

جـ جـ جـ 117.00 76.00 جـ جـ 121.00 جـ 142.00 - 151.00 ايه احمد محمد كمال الحارتى مستجد 882

جـ جـ ض 89.00 63.00 ل 94.00 ض 118.00 - 86.00 اية احمد محمد محمد مستجد 883

م جـ 115.00 74.00 جـ 111.00 جـ 150.00 - 163.00 ايه احمد محمود محمد النجار مستجد 884

جـ جـ جـ 106.00 77.00 ض 63.00 ض 109.00 - 137.00 اية اشرف محمد ابو الخير مستجد 885

جـ جـ جـ 110.00 72.00 جـ جـ 125.00 جـ 144.00 - 124.00 ايه ايمن مختار محمد مستجد 886

م جـ 116.00 73.00 جـ 106.00 جـ 146.00 - 150.00 ايه تامر عبد اهلل عبد ربه  عبد القادر مستجد 887

جـ جـ جـ 114.00 75.00 ض 81.00 ل 120.00 - 170.00 اية حمدى مصطفى سالم مستجد 888

جـ جـ جـ جـ 120.00 74.00 ض 75.00 ل 129.00 - 139.00 ايه رمضان عبدالرازق ابراهيم مستجد 889

جـ جـ جـ 117.00 70.00 ل 96.00 ل 123.00 - 112.00 اية صالح محمد بيومى مستجد 890

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

83.00 جـ جـ جـ 179.00 ل 91

88.00 جـ جـ 146.00 جـ 92

86.00 ل ل 137.00 جـ جـ 93

91.00 جـ جـ 153.00 جـ جـ 94

87.00 ل ض 104.00 ض 95

74.00 ل جـ 155.00 ض 96

83.00 جـ جـ 140.00 جـ جـ 97

85.00 ل جـ 149.00 ض 98

84.00 جـ ض 99.00 جـ جـ 99

88.00 جـ ل 138.00 ل 100

89.00 جـ جـ جـ 161.00 جـ 101

78.00 ل م 182.00 ض 102

57.00 ل ل 123.00 ض 103

76.00 ل م 194.00 ل 104

78.00 ل ض 115.00 ض 105

جـ جـ جـ جـ 121.00 72.00 ل 102.00 ل 138.00 - 136.00 ايه صالح مصلحى مصطفى مرجان مستجد 891

جـ جـ جـ جـ 120.00 73.00 جـ 106.00 جـ 147.00 - 162.00 ايه عبدالحليم السيد محمد مستجد 892

جـ جـ ل 92.00 68.00 م 136.00 جـ 151.00 - 184.00 ايه عبداهلل حسن على مستجد 893

م جـ جـ 121.00 75.00 جـ جـ 131.00 جـ 158.00 - 180.00 ايه عبدالوهاب محمد ابوالسعود الجوهرى مستجد 894

جـ جـ ض 89.00 63.00 ض 62.00 ل 121.00 - 93.00 ايه عماد شعبان دياب مستجد 895

جـ ل 100.00 69.00 جـ جـ 129.00 ل 127.00 - 125.00 ايه محمد عطيه عبدالفتاح مستجد 896

جـ جـ جـ 110.00 70.00 جـ 110.00 جـ 147.00 - 193.00 ايه مشير عفيفى ابوالمعاطى مستجد 897

جـ جـ جـ 113.00 67.00 ض 77.00 جـ 145.00 - 126.00 ايه وحيد عبدالعاطي محمد الليثي مستجد 898

جـ جـ جـ 116.00 70.00 ض 49.00 جـ 145.00 - 180.00 باسنت عزيز احمد سليمان الروينى مستجد 899

جـ جـ جـ 117.00 74.00 جـ جـ 123.00 ل 138.00 - 148.00 بسمه اشرف عاطف ابراهيم عيسى مستجد 900

جـ جـ جـ جـ 120.00 74.00 جـ جـ 122.00 جـ 145.00 - 168.00 بسمه عيد شبل محمود شراب مستجد 901

جـ ل 104.00 63.00 ل 101.00 جـ 145.00 - 101.00 بسمه مجدى ابراهيم عبدالعاطى مستجد 902

ض ض 76.00 69.00 ض 83.00 ض 117.00 - 130.00 بسنت السيد حسنين عبدالجيد مستجد 903

جـ جـ 111.00 68.00 ض 88.00 ض 107.00 - 156.00 بسنت خالد احمد الغرباوى مستجد 904

جـ جـ 114.00 69.00 جـ 112.00 ل 135.00 - 124.00 بسنت زكريا محمود ابراهيم صباح مستجد 905

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

76.00 جـ جـ 149.00 ض 106

81.00 ل ل 139.00 ل 107

90.00 جـ م 189.00 جـ جـ 108

78.00 جـ جـ جـ 173.00 جـ 109

80.00 جـ جـ 142.00 ل 110

82.00 جـ جـ 152.00 ل 111

76.00 جـ ض 101.00 جـ 112

82.00 ل جـ 156.00 ل 113

70.00 ل ل 129.00 ض 114

75.00 جـ جـ جـ 174.00 جـ 115

75.00 جـ جـ 158.00 ض 116

86.00 جـ ل 137.00 جـ 117

89.00 ل ل 123.00 ض 118

81.00 ل جـ جـ 164.00 جـ 119

77.00 جـ جـ جـ 168.00 ض 120

جـ جـ 105.00 75.00 جـ 106.00 جـ جـ 161.00 - 98.00 بسنت محمد اسماعيل محمد ابوجره مستجد 906

جـ جـ ل 96.00 68.00 جـ 115.00 جـ 151.00 - 155.00 تسنيم هاني طلبة ابوزيد طلبة مستجد 907

م ض 89.00 75.00 ض 83.00 جـ 157.00 - 184.00 تغريد ابوالهدى مصطفى سالم مستجد 908

جـ جـ 111.00 76.00 م 135.00 ض 115.00 - 166.00 تغريد عبداهلل عطا عبد اهلل يوسف مستجد 909

جـ جـ ل 95.00 71.00 ل 104.00 ل 130.00 - 150.00 جهاد العربى مروان رزق مستجد 910

جـ جـ جـ 108.00 70.00 م 143.00 جـ 146.00 - 156.00 جهاد محمد مصطفى محمد محمود الفقى مستجد 911

جـ ل 102.00 72.00 ل 98.00 ض 116.00 - 163.00 جهاد محمود عبدالحميد عبدالعال مستجد 912

جـ جـ ل 103.00 69.00 جـ جـ 131.00 جـ جـ 166.00 - 148.00 حازم جمال حسنين محمد دراج مستجد 913

جـ جـ جـ 120.00 67.00 ض 76.00 ض 99.00 - 128.00 حبيبة سامح عبدالعظيم ابو بكر مستجد 914

جـ جـ 112.00 75.00 جـ 118.00 جـ 147.00 - 178.00 حبيبه طارق عبداهلل سالمه مستجد 915

جـ جـ 106.00 73.00 جـ 112.00 ل 129.00 - 118.00 حسناء محمد محمود طه مستجد 916

جـ جـ جـ جـ 120.00 70.00 جـ جـ 131.00 جـ جـ 165.00 - 176.00 حال هانى ماهر مرسى مستجد 917

جـ جـ جـ 112.00 68.00 م 142.00 جـ جـ 163.00 - 123.00 حلمى هانى كمال عبدالدايم مستجد 918

جـ جـ جـ 117.00 65.00 ل 104.00 ل 130.00 - 175.00 حميده محمود عوض محمد غانم مستجد 919

جـ ل 97.00 70.00 جـ جـ 121.00 جـ 156.00 - 123.00 خالد جمال محمود سالم حسب اهلل مستجد 920

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

77.00 ل جـ جـ 163.00 ض 121

72.00 جـ جـ جـ جـ 177.00 جـ 122

81.00 جـ جـ 147.00 ل 123

78.00 جـ جـ جـ 161.00 ض 124

72.00 جـ جـ جـ 174.00 جـ 125

80.00 جـ جـ جـ 174.00 ل 126

83.00 جـ جـ 152.00 جـ جـ 127

70.00 جـ ض 118.00 جـ 128

59.00 ل جـ 156.00 ض 129

67.00 ل ض 94.00 ل 130

70.00 ل ل 136.00 جـ 131

76.00 جـ جـ جـ 157.00 جـ 132

82.00 جـ جـ جـ 173.00 ض 133

83.00 ل جـ 149.00 ل 134

75.00 جـ جـ جـ 173.00 جـ 135

جـ ل 92.00 67.00 جـ 119.00 ل 137.00 - 110.00 خلود خالد احمد محمد غانم رشيد مستجد 921

جـ ض 88.00 80.00 جـ 109.00 ل 126.00 - 169.00 خلود على مصطفى محمد رضوان مستجد 922

جـ جـ جـ 117.00 72.00 ل 99.00 ل 133.00 - 137.00 دعاء رشاد مجاهد عبدالرحمن عبدالفتاح مستجد 923

جـ جـ 116.00 74.00 م 140.00 جـ 149.00 - 100.00 دعاء رضا على زكريا بحيرى مستجد 924

جـ جـ 114.00 74.00 جـ 113.00 ل 128.00 - 160.00 دعاء طه محمد صابرعبدالخالق مستجد 925

جـ جـ جـ جـ 129.00 78.00 جـ جـ 134.00 ل 138.00 - 144.00 دعاء عاطف اسماعيل عطيه مستجد 926

جـ جـ جـ جـ 127.00 78.00 ل 103.00 ل 135.00 - 184.00 دعاء محمد عبدالسالم محمد زايد مستجد 927

جـ ل 102.00 77.00 جـ جـ 125.00 جـ 141.00 - 169.00 دعاء محمود محمد عبدالموجود مستجد 928

ض ل 92.00 66.00 ل 96.00 ل 138.00 - 120.00 دنيا احمد عبدالرحيم جاد مستجد 929

ل ل 102.00 66.00 ل 94.00 جـ 148.00 - 152.00 دنيا عبدالحليم محروس السيد مستجد 930

جـ ل 93.00 64.00 ض 88.00 ل 139.00 - 159.00 دنيا عالء على نصر الدين مستجد 931

جـ جـ جـ 121.00 80.00 جـ جـ 123.00 ل 127.00 - 159.00 دنيا محمود الدسوقى العيساوى مستجد 932

جـ جـ جـ 106.00 75.00 جـ جـ 125.00 جـ 149.00 - 117.00 دنيا نبهان محمد خليل مستجد 933

جـ جـ جـ 114.00 69.00 جـ جـ 124.00 جـ 151.00 - 155.00 دينا سامى يوسف عبد العليم الشين مستجد 934

جـ جـ جـ 132.00 71.00 جـ جـ 120.00 ل 136.00 - 162.00 دينا طاهر احمد عبدالمعطي مستجد 935

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

61.00 ل ض 117.00 ض 136

66.00 ل ل 132.00 ض 137

73.00 جـ جـ 148.00 ض 138

80.00 جـ جـ 153.00 ض 139

78.00 جـ ض 117.00 ض 140

76.00 ل م 186.00 جـ 141

74.00 جـ ل 131.00 ض 142

81.00 جـ ل 132.00 ض 143

77.00 ل م 183.00 ض 144

75.00 جـ جـ 158.00 ض 145

75.00 جـ ل 124.00 ل 146

77.00 ل جـ جـ 164.00 ل 147

68.00 جـ جـ 146.00 ض 148

76.00 جـ جـ 151.00 ض 149

76.00 جـ جـ 157.00 ل 150

ل ل 98.00 63.00 ض 47.00 ل 124.00 - 77.00 دينا عبداهلل محمد عبدالهادي مستجد 936

ل ض 86.00 62.00 ض 69.00 ل 138.00 - 108.00 دينا فراج رمضان بدوى مستجد 937

جـ ل 103.00 74.00 جـ 114.00 ل 130.00 - 129.00 دينا مصطفى عبداهلل مصطفى مستجد 938

جـ جـ ل 100.00 70.00 ل 104.00 ل 121.00 - 121.00 رحاب محمد حسين موسى برجيس مستجد 939

جـ ل 103.00 72.00 جـ 112.00 ل 137.00 - 86.00 رحمة محمد ابراهيم محمد السيد مستجد 940

جـ جـ 111.00 66.00 جـ جـ 122.00 ل 130.00 - 177.00 رحمه امين عبداهلل مشهور مستجد 941

جـ ل 97.00 74.00 ل 103.00 ل 139.00 - 109.00 رحمه حسن عزت محمد الهيو مستجد 942

جـ جـ ل 90.00 71.00 جـ جـ 132.00 ل 136.00 - 133.00 رحمه شعبان السيد رزق ابراهيم مستجد 943

جـ جـ 105.00 65.00 ل 98.00 جـ 141.00 - 110.00 رضوى اشرف محمود احمد مستجد 944

جـ ض 77.00 71.00 ل 98.00 ل 136.00 - 126.00 رقيه عاطف محمود حسانين مستجد 945

جـ ض 88.00 77.00 ل 103.00 ض 109.00 - 152.00 رنا عبد الحميد ربيع عبد الحميد طاش مستجد 946

جـ جـ 113.00 66.00 ل 99.00 ل 131.00 - 146.00 رنا فيصل محمد شندى على مستجد 947

ل جـ 118.00 72.00 جـ 117.00 ض 105.00 - 129.00 رنا محمود محمد صالح محمد عبد الوهاب مستجد 948

جـ ض 84.00 73.00 جـ 106.00 ل 135.00 - 110.00 روان ابو العال محمد ابو العال محمود مستجد 949

جـ ل 100.00 70.00 ض 65.00 ل 131.00 - 151.00 روان عبدالعليم محمد فوزى عبدالعليم البرب مستجد 950

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

82.00 جـ جـ 153.00 ل 151

87.00 جـ ل 138.00 ض 152

79.00 ل ض 113.00 ض 153

77.00 جـ جـ جـ 167.00 ل 154

79.00 جـ جـ جـ 161.00 ل 155

84.00 جـ جـ 156.00 ل 156

87.00 ل جـ جـ 166.00 جـ 157

19.00 جـ غياب 0 جـ 158

82.00 جـ م 182.00 ل 159

85.00 جـ جـ جـ جـ 177.00 ل 160

81.00 جـ ل 129.00 ل 161

84.00 جـ ل 129.00 ل 162

80.00 جـ جـ جـ 169.00 ض 163

88.00 جـ جـ جـ جـ 162.00 ل 164

82.00 ل جـ جـ 168.00 ض 165

جـ جـ ل 103.00 73.00 جـ 111.00 جـ 159.00 - 147.00 روان محمد عبدالقادر السيد سلومه مستجد 951

جـ جـ ل 90.00 73.00 جـ 112.00 جـ 146.00 - 125.00 روضه عبده عبدالحى مسلم مستجد 952

جـ ض 86.00 65.00 ض 54.00 ل 128.00 - 132.00 رويدا ياسر شاكر السيد مستجد 953

جـ جـ 108.00 77.00 ل 104.00 ل 138.00 - 137.00 ريم السيد محمد السيد مستجد 954

جـ جـ 108.00 78.00 ل 103.00 ل 121.00 - 148.00 ريم تامر حسين عبدالفتاح مستجد 955

جـ جـ ل 95.00 74.00 جـ جـ 130.00 جـ 155.00 - 135.00 زينب طه احمد طه طبل مستجد 956

جـ جـ ل 94.00 65.00 جـ جـ 128.00 جـ 147.00 - 177.00 زينب عبدالمعطى السيد عبدالمعطي مستجد 957

غياب غياب 0 75.00 ل 99.00 ل 138.00 - 162.00 زينب ياسر حسين محمد حسين مستجد 958

جـ جـ جـ 106.00 77.00 جـ 114.00 جـ 147.00 - 152.00 سارة عاطف محمد عبدالمجيد متولى مستجد 959

جـ جـ ل 102.00 81.00 جـ 116.00 جـ جـ 160.00 - 155.00 سالى حسن يسن محمد حسن مستجد 960

جـ جـ ض 83.00 75.00 ل 91.00 ض 110.00 - 136.00 سعاد اسماعيل  عبدالحليم محمد مستجد 961

جـ جـ ل 100.00 71.00 ض 86.00 جـ 146.00 - 139.00 سلمى رفعت احمد محمد مستجد 962

جـ جـ جـ 114.00 75.00 جـ 106.00 ل 134.00 - 124.00 سلمي بيومي عبدالحفيظ بيومي مستجد 963

جـ جـ جـ 117.00 80.00 جـ جـ 131.00 جـ 152.00 - 153.00 سلمي هاني حسين عبدالمطلب مستجد 964

جـ جـ جـ 112.00 69.00 جـ 114.00 جـ 147.00 - 132.00 سميه سالمه حميد البحيصي مستجد 965

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

85.00 جـ جـ 158.00 ل 166

88.00 جـ ل 128.00 ض 167

71.00 ل ض 119.00 ض 168

86.00 ل ض 116.00 ض 169

88.00 جـ جـ ل 137.00 جـ جـ 170

76.00 جـ جـ 147.00 ض 171

81.00 جـ جـ جـ 178.00 جـ 172

85.00 جـ جـ 154.00 ض 173

90.00 جـ جـ جـ 179.00 جـ 174

87.00 ل م 180.00 ل 175

83.00 جـ جـ جـ 163.00 جـ 176

88.00 جـ ل 136.00 ض 177

82.00 جـ ل 132.00 ل 178

80.00 ض ض 119.00 ل 179

85.00 جـ جـ 145.00 ل 180

جـ جـ ض 84.00 73.00 جـ جـ 126.00 جـ 157.00 - 153.00 سها اسماعيل على اسماعيل شريف مستجد 966

جـ جـ ل 104.00 79.00 جـ 107.00 جـ 154.00 - 131.00 سهيله  احمد محمد نصر مستجد 967

جـ ض 74.00 61.00 ض 81.00 جـ 146.00 - 115.00 سهيله احمد عبدالظاهر سيد مستجد 968

جـ جـ ل 103.00 68.00 ل 104.00 جـ 149.00 - 106.00 سهيله رضا عبدالحليم هيكل مستجد 969

جـ جـ ل 102.00 82.00 م 140.00 جـ 147.00 - 196.00 سهيله طارق محمود سليمان مستجد 970

جـ ل 94.00 76.00 ض 88.00 ض 110.00 - 99.00 شاديه هاني عبداهلل متولى السيد فرج مستجد 971

جـ جـ جـ 109.00 79.00 جـ جـ 126.00 جـ جـ 167.00 - 158.00 شروق احمد عبدالخالق ابراهيم مستجد 972

جـ جـ جـ 107.00 72.00 جـ 109.00 جـ 142.00 - 129.00 شروق اسامه راضى عبدالرازق طراد مستجد 973

م ض 85.00 74.00 جـ جـ 128.00 جـ 156.00 - 169.00 شروق اشرف بدر رجب امام مستجد 974

جـ جـ جـ 109.00 65.00 ض 83.00 جـ 146.00 - 142.00 شروق حسن عبدالمنعم حسن على موسى مستجد 975

جـ جـ ض 86.00 75.00 ل 98.00 ل 139.00 - 168.00 شروق محمد عفيفى عبده السيد مستجد 976

جـ جـ ل 92.00 70.00 ض 78.00 ل 132.00 - 101.00 شروق نبيل فتحى محمود على مكاوى مستجد 977

جـ جـ ل 100.00 73.00 جـ جـ 124.00 حرمان حرمان - 154.00 شمس اشرف توفيق عبدالقادر مستجد 978

جـ جـ ل 100.00 57.00 ل 91.00 ل 123.00 - 153.00 شهد احمد محمد ابو الفتوح مستجد 979

جـ جـ ل 95.00 78.00 جـ جـ 131.00 جـ 151.00 - 157.00 شهد سليمان عبدالنبي سليمان مستجد 980

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

83.00 ل جـ 151.00 ل 181

83.00 جـ جـ جـ 164.00 ض 182

83.00 جـ جـ 157.00 ض 183

87.00 جـ جـ ل 128.00 جـ 184

71.00 جـ ض 67.00 ض 185

80.00 جـ جـ 154.00 جـ 186

69.00 جـ ض 103.00 ض 187

81.00 جـ ض 106.00 ض 188

82.00 جـ ض 105.00 ض 189

81.00 جـ ض 105.00 ل 190

79.00 ل ل 124.00 ل 191

75.00 ل ض 109.00 ضـ جـ 192

69.00 جـ جـ 159.00 جـ 193

70.00 جـ ل 127.00 جـ 194

81.00 ل ل 122.00 ل 195

جـ جـ جـ 108.00 66.00 جـ جـ 127.00 ل 136.00 - 146.00 شيرين محمد برنس عزب مصطفي مستجد 981

جـ جـ ض 86.00 75.00 جـ جـ 124.00 ل 134.00 - 95.00 شيماء اسماعيل احمد اسماعيل مستجد 982

جـ جـ جـ 105.00 74.00 جـ جـ 124.00 ل 136.00 - 105.00 شيماء علي شعبان عبداللطيف مستجد 983

جـ جـ ل 93.00 81.00 جـ جـ 134.00 جـ 146.00 - 160.00 شيماء محمد احمد خليل مستجد 984

جـ ل 101.00 74.00 ض 68.00 ض 102.00 - 114.00 صفاء محمد عزيز الدين مشهور مستجد 985

جـ جـ ل 102.00 77.00 م 135.00 جـ جـ 178.00 - 174.00 ضحى احمد محمد ابراهيم حجر مستجد 986

ل ض 81.00 70.00 ض 69.00 ض 112.00 - 93.00 عبداهلل محمد كمال محمد امام مستجد 987

جـ جـ ل 91.00 71.00 ل 96.00 ض 112.00 - 97.00 عبدالمحسن حامد ماهر عبد المحسن الشال مستجد 988

جـ جـ ل 98.00 70.00 ض 71.00 ض 106.00 - 79.00 عبير ممدوح ابراهيم عبدالعال محمد مستجد 989

جـ جـ ل 90.00 70.00 جـ 106.00 جـ 140.00 - 156.00 عزه عبدالحليم اسماعيل النمر مستجد 990

جـ ل 91.00 68.00 ل 95.00 جـ 146.00 - 138.00 عفاف سمير جميل إبراهيم مستجد 991

جـ ض 89.00 63.00 ض 85.00 ل 129.00 - 61.00 على رجب محمد سيد بسيونى مستجد 992

ل جـ 111.00 74.00 جـ 107.00 ل 133.00 - 168.00 علياء اسامه محمد حجاج محمد مستجد 993

جـ جـ 111.00 75.00 ل 93.00 ل 128.00 - 165.00 علياء عالءالدين شندي خليفه مستجد 994

جـ جـ ل 102.00 65.00 ض 74.00 ل 139.00 - 148.00 علياء محمد عبداللطيف بكر مستجد 995

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

73.00 جـ ض 102.00 ض 196

79.00 جـ ض 108.00 ضـ جـ 197

70.00 جـ جـ 159.00 ل 198

67.00 ل ل 129.00 ض 199

89.00 جـ جـ ل 124.00 جـ جـ 200

87.00 جـ جـ جـ 168.00 ض 201

82.00 جـ جـ 152.00 جـ 202

80.00 جـ ل 121.00 ل 203

81.00 ل جـ 159.00 جـ 204

83.00 جـ م 183.00 ل 205

83.00 ل ل 138.00 جـ جـ 206

74.00 ل جـ 147.00 ضـ جـ 207

76.00 جـ جـ 141.00 جـ 208

80.00 جـ ض 77.00 ل 209

72.00 ل ض 119.00 ضـ جـ 210

جـ ل 104.00 74.00 ض 70.00 جـ 143.00 - 86.00 علياء محمد عبدالعظيم السيد مستجد 996

جـ ض 84.00 75.00 ضـ جـ 44.00 ض 77.00 - 53.00 عمر محمد محمد عواض طيطة مستجد 997

جـ جـ 111.00 76.00 ض 86.00 جـ 146.00 - 137.00 غادة شعبان شحاته السيد مستجد 998

ل ل 104.00 64.00 ض 66.00 ل 126.00 - 83.00 غاده سمير عبدالغنى عبدالرحمن تركى مستجد 999

جـ جـ جـ 106.00 83.00 م 137.00 ل 137.00 - 180.00 غاده فؤاد محمد احمد االخضر مستجد 1000

جـ جـ جـ 115.00 76.00 ل 102.00 جـ 140.00 - 118.00 غاده وحيد فضل اهلل جاد اهلل العبد مستجد 1001

جـ جـ جـ 117.00 79.00 جـ جـ 129.00 جـ 140.00 - 158.00 فاطمة راغب على احمد مستجد 1002

جـ جـ ل 101.00 73.00 ض 64.00 ل 124.00 - 147.00 فاطمة مجدي السيد زهران مستجد 1003

جـ جـ جـ 112.00 69.00 جـ 105.00 جـ 147.00 - 158.00 فاطمة محمد عبدالخالق حسينى سليمان مستجد 1004

جـ جـ جـ 110.00 75.00 ل 101.00 جـ 156.00 - 150.00 فاطمة محمد مصطفي يوسف مستجد 1005

جـ جـ جـ 118.00 63.00 جـ 109.00 جـ 153.00 - 186.00 فاطمه الزهراء رضا محمد عبدالمقصود مستجد 1006

جـ ل 96.00 64.00 ض 85.00 جـ 148.00 - 66.00 فاطمه حمزة سعد محمد مستجد 1007

جـ جـ جـ 129.00 73.00 جـ 110.00 جـ 144.00 - 166.00 فاطمه عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز العطار مستجد 1008

جـ جـ ض 89.00 71.00 جـ 109.00 ل 126.00 - 138.00 فاطمه مصطفى سيد مصيلحى احمد مستجد 1009

جـ جـ 108.00 68.00 ل 91.00 ل 136.00 - 64.00 فايزه محمد عبد الستار رياض مشرف مستجد 1010

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

85.00 جـ ل 123.00 ل 211

80.00 جـ جـ 143.00 ض 212

80.00 جـ ض 102.00 ل 213

74.00 جـ ض 107.00 ض 214

73.00 جـ جـ 149.00 ض 215

79.00 جـ ض 108.00 ض 216

79.00 ل جـ 151.00 ضـ جـ 217

77.00 ل ض 97.00 ض 218

80.00 ل ل 139.00 ض 219

76.00 ض ض 63.00 ضـ جـ 220

77.00 ل جـ 145.00 ض 221

86.00 جـ جـ ل 123.00 جـ 222

80.00 ل ل 137.00 ل 223

87.00 جـ م 193.00 جـ 224

70.00 ل ض 104.00 ض 225

جـ جـ ل 103.00 75.00 جـ جـ 121.00 جـ 144.00 - 155.00 فرحة حنفي احمد حنفى محمد احمد سرور مستجد 1011

جـ جـ ل 102.00 72.00 ض 85.00 جـ 140.00 - 117.00 فرحة محمد صبحى مهنى مستجد 1012

جـ جـ جـ 109.00 72.00 جـ 112.00 جـ 145.00 - 156.00 فلاير محمد حسن عبداهلل حسن مستجد 1013

جـ ض 86.00 73.00 ل 100.00 ض 115.00 - 128.00 كريمه عادل محمد يوسف الشاذلى مستجد 1014

جـ ل 92.00 75.00 جـ جـ 120.00 جـ 140.00 - 115.00 كريمه محمد عبدالمنعم عبدالوهاب مستجد 1015

جـ ل 96.00 77.00 ض 72.00 جـ 140.00 - 89.00 كمال عيد كامل عبدالحميد مستجد 1016

جـ ض 89.00 67.00 ض 69.00 ض 116.00 - 56.00 محمد جمال السيد على مستجد 1017

جـ ض 78.00 63.00 ض 67.00 ض 91.00 - 73.00 محمد عبدالغنى صالح عبدالغنى مستجد 1018

جـ جـ ل 103.00 69.00 جـ 106.00 جـ 157.00 - 134.00 محمد على عبدالغنى على عامر مستجد 1019

جـ ل 100.00 54.00 ض 83.00 ل 123.00 - 38.00 محمد هشام حسن محمد حسن الدغيدى مستجد 1020

جـ ل 97.00 69.00 جـ 113.00 ل 129.00 - 96.00 محمود اشرف محمود السيد داود مستجد 1021

جـ جـ جـ جـ 120.00 80.00 جـ 119.00 جـ جـ 160.00 - 169.00 محمود رضا سالمه قربه مستجد 1022

جـ جـ ل 101.00 67.00 جـ 118.00 جـ 155.00 - 136.00 محمود رضا محمد الجوهرى مستجد 1023

جـ جـ ض 86.00 72.00 م 136.00 جـ 152.00 - 165.00 محمود عبداهلل محمد عطا محمود مستجد 1024

جـ ض 79.00 64.00 ل 90.00 جـ 147.00 - 97.00 محمود عنتر صالح محمد ابو النصر مستجد 1025

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

65.00 جـ ض 109.00 ضـ جـ 226

60.00 جـ ض 103.00 ل 227

78.00 جـ جـ جـ 173.00 جـ 228

79.00 ل ض 109.00 ضـ جـ 229

86.00 جـ جـ 152.00 جـ جـ 230

84.00 جـ ل 126.00 جـ جـ 231

89.00 جـ ل 133.00 ل 232

69.00 ل ل 122.00 ض 233

85.00 جـ ل 124.00 ض 234

71.00 جـ ض 104.00 ض 235

70.00 ل ل 123.00 ل 236

69.00 ل ض 107.00 ض 237

70.00 جـ ل 136.00 ض 238

72.00 جـ م 181.00 جـ 239

85.00 جـ ل 132.00 ض 240

ل ض 83.00 72.00 ض 63.00 ل 134.00 - 59.00 مروة ايمن محمد حافظ مستجد 1026

ل ل 103.00 70.00 ض 81.00 ل 134.00 - 147.00 مروه خالد محمد سيد عطا مستجد 1027

جـ جـ 108.00 71.00 جـ 106.00 ض 114.00 - 160.00 مريم اسامة جودة محمود مستجد 1028

جـ جـ 112.00 66.00 ض 52.00 جـ 141.00 - 40.00 مريم رائد محمد عبدالهادى متولي مستجد 1029

جـ جـ ض 87.00 78.00 م 142.00 جـ 149.00 - 185.00 مريم عبدالحليم حافظ عبداهلل مستجد 1030

جـ جـ جـ 105.00 71.00 جـ 107.00 جـ 152.00 - 193.00 مريم عبدالفتاح منصور مليجى نصار مستجد 1031

جـ جـ ل 103.00 77.00 جـ جـ 131.00 جـ 155.00 - 135.00 مريم محمد سرور عطيه سرور مستجد 1032

ل جـ 106.00 62.00 ض 71.00 ل 124.00 - 125.00 مريم محمد محمد سعد مستجد 1033

جـ جـ ل 102.00 70.00 ل 99.00 ل 123.00 - 128.00 مصطفى سعيد عبدالرازق السيد مستجد 1034

جـ جـ 105.00 76.00 ضـ جـ 44.00 ل 129.00 - 128.00 مصطفى محروس متولى عواد شاهين مستجد 1035

جـ جـ جـ 123.00 66.00 ض 76.00 ل 138.00 - 145.00 منار اسامه مصلح امين محمد مستجد 1036

ل ل 102.00 69.00 جـ 108.00 ل 124.00 - 114.00 منار سامي سعيد محمد مستجد 1037

جـ ل 102.00 73.00 ل 103.00 ل 134.00 - 109.00 منار محمود خليل عبدالهادى مستجد 1038

جـ ل 92.00 71.00 م 146.00 جـ جـ 164.00 - 170.00 منال فيصل عابدين غنيمى حشيش مستجد 1039

جـ جـ ض 89.00 71.00 ض 61.00 ض 106.00 - 104.00 منة اهلل فتحي علي حسن على حسن مستجد 1040

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

82.00 ل ل 128.00 ل 241

81.00 جـ ض 113.00 ل 242

72.00 ل ض 102.00 ض 243

78.00 ل جـ جـ 163.00 ض 244

76.00 جـ ض 102.00 جـ 245

82.00 جـ ل 124.00 جـ 246

76.00 جـ ض 104.00 ض 247

80.00 جـ جـ جـ جـ 174.00 ل 248

85.00 جـ جـ 154.00 جـ جـ 249

81.00 جـ جـ جـ 169.00 ض 250

76.00 جـ ل 138.00 ل 251

84.00 ل ل 128.00 جـ 252

86.00 جـ جـ جـ 177.00 جـ 253

91.00 جـ جـ 141.00 جـ 254

82.00 جـ جـ 151.00 جـ جـ 255

جـ جـ جـ 112.00 67.00 جـ 112.00 ل 134.00 - 135.00 منة اهلل طارق عيد سيد احمد مستجد 1041

جـ جـ جـ 111.00 76.00 ل 95.00 جـ 145.00 - 138.00 منة اهلل علي محمد على الديب مستجد 1042

جـ ض 71.00 66.00 جـ 116.00 ل 135.00 - 120.00 منه اهلل مؤمن سالم قمر الدوله مستجد 1043

جـ ض 88.00 65.00 جـ جـ 122.00 جـ 140.00 - 132.00 مها عبدالفتاح عطية عبدالفتاح محمد عياد مستجد 1044

جـ ل 99.00 73.00 ل 95.00 ل 128.00 - 176.00 موده محمد عبده عبدالصادق مسعود مستجد 1045

جـ جـ جـ 112.00 74.00 جـ 119.00 جـ 142.00 - 169.00 مى السيد فرج السيد سعد مستجد 1046

جـ ل 99.00 71.00 ض 68.00 ل 133.00 - 133.00 مى بديع عبدالفتاح عبده مستجد 1047

جـ جـ جـ 114.00 81.00 م 136.00 جـ 159.00 - 147.00 مى محمد طاهر محمود مستجد 1048

جـ جـ ض 85.00 72.00 جـ جـ 134.00 جـ جـ 162.00 - 187.00 مى يوسف صبحى سعد سيد احمد مستجد 1049

جـ جـ ل 95.00 75.00 جـ 114.00 جـ 141.00 - 132.00 مي عبدالمعطي محمود عبدالمعطى فرج مستجد 1050

جـ جـ 106.00 73.00 ض 89.00 ل 135.00 - 156.00 ميادة طارق صبري عبداللطيف مستجد 1051

جـ جـ جـ 117.00 67.00 جـ 111.00 جـ 147.00 - 159.00 مياده مجدى حسنين على مستجد 1052

جـ جـ ل 99.00 75.00 ل 104.00 ل 125.00 - 174.00 نادر السيد ابراهيم محمود مستجد 1053

م جـ 109.00 73.00 جـ جـ 125.00 جـ 143.00 - 176.00 نادين حمدى السيد عبدالحميد على مستجد 1054

جـ جـ جـ 112.00 74.00 جـ جـ 126.00 جـ 151.00 - 184.00 ناريمان عبدالرازق حمدى عبدالرازق نصر مستجد 1055

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

86.00 جـ جـ 143.00 جـ 256

82.00 جـ جـ 157.00 ض 257

75.00 جـ جـ 157.00 جـ 258

87.00 جـ ض 114.00 جـ 259

86.00 ل جـ جـ 164.00 جـ 260

88.00 جـ جـ جـ 163.00 جـ جـ 261

85.00 جـ جـ 153.00 جـ 262

78.00 جـ ل 132.00 ل 263

82.00 جـ ل 127.00 جـ 264

83.00 جـ جـ جـ 172.00 جـ 265

81.00 جـ ل 123.00 جـ 266

75.00 ل ض 113.00 جـ جـ 267

71.00 جـ ل 138.00 ض 268

85.00 جـ ل 138.00 ض 269

73.00 جـ م 187.00 ل 270

جـ جـ جـ جـ 120.00 79.00 جـ جـ 124.00 جـ 141.00 - 162.00 ناهد شريف فتحى محمود مستجد 1056

جـ جـ جـ 106.00 71.00 جـ جـ 130.00 جـ 153.00 - 129.00 ندا راضى على جابر مستجد 1057

جـ ل 99.00 70.00 جـ 107.00 جـ جـ 165.00 - 169.00 ندى السيد فتح اهلل وهبه مستجد 1058

جـ جـ جـ 117.00 71.00 جـ جـ 121.00 ل 136.00 - 164.00 ندى المرسى عرفان زكى البسيونى مستجد 1059

جـ جـ جـ 118.00 65.00 م 138.00 جـ 143.00 - 175.00 ندى جمال  سعد السيد زغلول مستجد 1060

جـ جـ جـ 118.00 73.00 جـ جـ 127.00 ل 137.00 - 183.00 ندى سامى محمد عواض مستجد 1061

جـ جـ ل 90.00 77.00 جـ جـ 130.00 جـ 146.00 - 165.00 ندى سمير عبدالفتاح الفارس مستجد 1062

جـ ل 92.00 77.00 جـ 110.00 جـ 147.00 - 156.00 ندى طه عبدالعال محمود عبدالعال مستجد 1063

جـ جـ جـ 112.00 77.00 جـ جـ 122.00 جـ 142.00 - 175.00 ندى محمود ذكى محمد سالمه مستجد 1064

جـ جـ جـ 107.00 72.00 جـ 111.00 جـ 147.00 - 173.00 ندي محمود سعد سالم مستجد 1065

جـ جـ جـ 116.00 74.00 جـ 112.00 ل 123.00 - 172.00 نرمين ثروت نعيم عبدالصادق مستجد 1066

جـ جـ 118.00 67.00 جـ 113.00 جـ 148.00 - 180.00 نعمة عبدالفتاح عيسى عباس عبدالنبى مستجد 1067

جـ ل 97.00 71.00 ل 90.00 ل 128.00 - 86.00 نهاد عصام محمد سيد احمد خطاب مستجد 1068

جـ جـ جـ 115.00 70.00 ض 85.00 جـ 149.00 - 119.00 نهال اشرف السيد سعيد مستجد 1069

جـ جـ 109.00 70.00 ضـ جـ 37.00 ل 138.00 - 156.00 نورا اشرف محمد شكرى مستجد 1070

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

71.00 ل جـ جـ 164.00 جـ 271

72.00 ل جـ 152.00 جـ جـ 272

85.00 جـ ض 117.00 جـ جـ 273

75.00 جـ جـ 158.00 ض 274

71.00 ل جـ جـ 173.00 ض 275

85.00 جـ م 186.00 جـ جـ 276

83.00 جـ جـ جـ 172.00 جـ 277

78.00 جـ ض 94.00 ض 278

70.00 جـ ل 123.00 ل 279

79.00 جـ جـ 154.00 ل 280

82.00 جـ جـ جـ 167.00 ل 281

74.00 جـ جـ 146.00 ل 282

85.00 جـ ض 112.00 جـ جـ 283

65.00 جـ ض 116.00 ل 284

78.00 جـ جـ 148.00 جـ 285

جـ ل 102.00 69.00 جـ جـ 124.00 ل 134.00 - 166.00 نورا عبده محمد عبده القطان مستجد 1071

جـ ل 100.00 68.00 م 135.00 ل 134.00 - 191.00 نورا وائل محمد عفيفى حمد مستجد 1072

جـ جـ جـ 110.00 70.00 جـ 115.00 جـ 144.00 - 186.00 نورا ياسر رمضان احمد عفيفى مستجد 1073

جـ جـ 109.00 72.00 م 139.00 ل 133.00 - 87.00 نوران عادل عبدالحنان ابراهيم عماره مستجد 1074

جـ جـ 110.00 67.00 جـ 108.00 جـ 143.00 - 77.00 نورهان ابراهيم عامر عامر مستجد 1075

جـ جـ جـ 119.00 73.00 جـ 107.00 جـ 159.00 - 180.00 نورهان اشرف محمد شكرى مستجد 1076

جـ جـ جـ 118.00 77.00 جـ جـ 129.00 جـ 146.00 - 174.00 نورهان السيد سيداحمد محمد عمران مستجد 1077

جـ ل 103.00 72.00 ض 79.00 ل 132.00 - 97.00 نورهان تامر احمد مأمون ناصف مستجد 1078

جـ ل 101.00 78.00 ض 66.00 جـ 156.00 - 148.00 نورهان عواد على محمود الحشاش مستجد 1079

جـ جـ 106.00 72.00 جـ جـ 130.00 جـ 145.00 - 147.00 نورهان متولي عبداللطيف متولي مستجد 1080

جـ جـ جـ 115.00 74.00 جـ 113.00 جـ 148.00 - 152.00 نورهان محمد الطاهر على محمد مستجد 1081

جـ جـ 114.00 72.00 جـ جـ 120.00 جـ 140.00 - 141.00 نورهان محمد عبدالحميد احمد غنام مستجد 1082

جـ جـ جـ 117.00 75.00 جـ 113.00 ل 126.00 - 184.00 نورهان محمد عبدالرؤف ابراهيم عيش مستجد 1083

ل جـ جـ 126.00 72.00 ل 91.00 جـ 143.00 - 144.00 نورهان محمد عبدالهادى عيد محمد مستجد 1084

جـ جـ 117.00 73.00 جـ 119.00 ض 114.00 - 158.00 نورهان محمود عبد الخالق ابراهيم بدر مستجد 1085

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

86.00 جـ جـ جـ 149.00 ل 286

67.00 ل ض 113.00 ض 287

78.00 جـ جـ 149.00 ل 288

74.00 جـ جـ جـ 162.00 ل 289

82.00 جـ ض 118.00 ض 290

76.00 جـ جـ ل 122.00 ض 291

83.00 جـ جـ 144.00 جـ جـ 292

79.00 جـ ل 128.00 ض 293

80.00 جـ ض 112.00 جـ 294

80.00 جـ ل 133.00 ل 295

76.00 جـ ل 127.00 جـ 296

91.00 جـ جـ م 193.00 ل 297

78.00 ل ض 107.00 ض 298

68.00 جـ ل 139.00 ض 299

75.00 جـ ل 124.00 ض 300

جـ جـ جـ 111.00 84.00 جـ 116.00 ل 130.00 - 153.00 نورهان هالل حسينى حسن الزيات مستجد 1086

ل ض 76.00 67.00 ض 60.00 ل 122.00 - 81.00 نورهان ياسر السيد محمد السيد مستجد 1087

جـ ل 92.00 77.00 ل 90.00 ض 118.00 - 137.00 نيرة صالح محمد مهدى ليلة مستجد 1088

جـ جـ 114.00 75.00 م 138.00 جـ 140.00 - 142.00 هاجر احمد ابراهيم سالمه مستجد 1089

جـ جـ جـ 108.00 77.00 ل 94.00 ل 130.00 - 77.00 هاجر احمد جمعه احمد مستجد 1090

جـ ض 85.00 82.00 ل 100.00 جـ 152.00 - 117.00 هاجر انور فران محمد البنا مستجد 1091

جـ جـ ل 102.00 74.00 جـ 105.00 جـ 154.00 - 189.00 هاجر جمال السعيد ابراهيم الدبدوب مستجد 1092

جـ جـ 108.00 79.00 جـ 113.00 ض 118.00 - 115.00 هاجر جمعة على جمعه جزر مستجد 1093

جـ جـ جـ 111.00 77.00 ل 90.00 جـ 144.00 - 171.00 هاجر خالد مندوه محمد وكوك مستجد 1094

جـ جـ جـ 108.00 71.00 جـ 114.00 جـ 153.00 - 142.00 هاجر عبدالمجيد حسين عبدالمجيد مستجد 1095

جـ ل 104.00 78.00 ض 88.00 ل 139.00 - 173.00 هاجر عماد على محمدى مستجد 1096

م جـ 105.00 82.00 م 139.00 جـ 157.00 - 155.00 هاجر محمد عبدالعظيم محمد صالح مستجد 1097

جـ ض 78.00 67.00 ض 59.00 ل 125.00 - 70.00 هاجر محمدي جودة محمد مستجد 1098

ل جـ 106.00 73.00 ض 72.00 جـ 146.00 - 91.00 هاجر نبيل السيد محمود سيداحمد مستجد 1099

جـ ل 98.00 74.00 ضـ جـ 29.00 جـ 141.00 - 94.00 هاجر نشات محروس على مستجد 1100

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

71.00 جـ ض 111.00 ض 301

90.00 جـ جـ 144.00 ل 302

94.00 جـ جـ جـ 168.00 جـ 303

83.00 ل جـ 142.00 جـ 304

85.00 جـ جـ م 193.00 جـ 305

67.00 ض ض 105.00 ض 306

76.00 جـ ض 99.00 ل 307

92.00 جـ م 182.00 م 308

81.00 جـ جـ 157.00 جـ 309

81.00 جـ ل 131.00 ض 310

77.00 ل جـ جـ 169.00 ض 311

69.00 ل ل 136.00 ل 312

95.00 جـ ل 132.00 جـ جـ 313

73.00 جـ جـ م 191.00 ض 314

82.00 جـ ل 120.00 ل 315

جـ ل 92.00 75.00 جـ 113.00 ض 116.00 - 89.00 هاجر وائل ابراهيم عبداهلل علي مستجد 1101

م جـ 106.00 77.00 جـ جـ 124.00 جـ جـ 169.00 - 156.00 هاله حسنى الشربينى احمد عبد الفتاح مستجد 1102

م جـ 109.00 76.00 جـ جـ 124.00 ل 138.00 - 163.00 هايدى مصطفى شوقى السيد مستجد 1103

جـ جـ جـ 105.00 64.00 جـ جـ 131.00 ض 110.00 - 167.00 هبة اشرف سالم جمعة مستجد 1104

جـ جـ ل 100.00 85.00 م 143.00 جـ 156.00 - 164.00 هبة اهلل رافت سعد السيد محمد مستجد 1105

ل ل 92.00 59.00 ض 57.00 ل 128.00 - 103.00 هبه عبدالمنعم محمد ابراهيم عطيه مستجد 1106

جـ جـ 106.00 78.00 جـ جـ 127.00 ض 119.00 - 155.00 هبه يحى سعيد شعراوى مستجد 1107

م جـ 114.00 75.00 جـ جـ 131.00 جـ جـ 168.00 - 205.00 همس سامح سيد محمود سيد احمد مستجد 1108

جـ جـ ل 101.00 76.00 جـ جـ 123.00 جـ 147.00 - 170.00 هناء سعد محمد فريد الجمل مستجد 1109

جـ جـ جـ 117.00 71.00 ل 100.00 ض 103.00 - 122.00 وردة اشرف عبدالرحمن جودة مستجد 1110

جـ جـ جـ 124.00 67.00 ض 80.00 ل 132.00 - 107.00 والء ياسر ابراهيم عبدالعزيز مستجد 1111

ل ل 103.00 67.00 ض 72.00 ض 117.00 - 147.00 يارا مرسى حسين مرسى مستجد 1112

م جـ 105.00 79.00 جـ جـ 123.00 جـ 150.00 - 181.00 ياسمين ابراهيم محمد محمد على مستجد 1113

جـ جـ 110.00 85.00 جـ جـ 121.00 جـ جـ 163.00 - 132.00 ياسمين احمد ابراهيم محمد صالح مستجد 1114

جـ جـ جـ 118.00 77.00 ض 76.00 ض 118.00 - 135.00 ياسمين اسامه محمد عبدالمحسن يوسف مستجد 1115

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

89.00 جـ جـ جـ 178.00 جـ 316

65.00 ل ل 133.00 ض 317

86.00 جـ جـ 144.00 جـ 318

76.00 جـ جـ 146.00 ل 319

90.00 جـ جـ جـ 167.00 جـ 320

72.00 جـ ل 133.00 ل 321

77.00 جـ جـ جـ 172.00 ل 322

91.00 جـ ل 127.00 ل 323

68.00 ل ض 104.00 ض 324

77.00 ل جـ 148.00 ل 325

62.00 ل ض 108.00 ض 326

71.00 ض ل 122.00 ض 327

79.00 جـ جـ 141.00 ل 328

68.00 ل جـ 155.00 ض 329

76.00 ل م 198.00 ض 330

جـ جـ جـ 113.00 77.00 جـ 119.00 ل 121.00 - 176.00 ياسمين السيد عبدالنبى فهمى الحرباوى مستجد 1116

ل ل 97.00 60.00 ض 86.00 ل 122.00 - 82.00 ياسمين طه عبدالمنعم عبدالوهاب احمد مستجد 1117

جـ جـ ل 96.00 73.00 جـ 111.00 جـ 145.00 - 170.00 ياسمين عادل سند عبدالحليم مؤمنة مستجد 1118

جـ جـ 110.00 78.00 جـ 112.00 ض 109.00 - 135.00 ياسمين عاطف محمد عبدالحميد سليم مستجد 1119

م جـ 113.00 76.00 ل 90.00 ل 126.00 - 167.00 ياسمين فائق احمد ابراهيم الخباز مستجد 1120

جـ ل 99.00 75.00 ضـ جـ 41.00 ل 132.00 - 138.00 ياسمين مصطفى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح مستجد 1121

جـ ل 98.00 74.00 جـ جـ 120.00 جـ 140.00 - 151.00 ياسمين ناصر محمد محمد امبابى حسن مستجد 1122

م جـ 118.00 73.00 ل 91.00 جـ 140.00 - 138.00 ياسمين يسرى عبدالخالق عبدربه زقزوق مستجد 1123

ل ل 98.00 63.00 ضـ جـ 29.00 ض 80.00 - 82.00 يحى عبدالقادر محمد يوسف مستجد 1124

جـ جـ 117.00 65.00 ض 64.00 ض 119.00 - 145.00 يوسف رجب موسى ابراهيم الغنام مستجد 1125

ل ض 86.00 66.00 ضـ جـ 39.00 ض 86.00 - 111.00 ياسمين زكريا عبد الواحد محمد الربعه مستجد 1126

جـ ض 62.00 59.00 ضـ جـ 39.00 ض 99.00 - 75.00 اماني اشرف سالمه احمد مستجد 1127

جـ ض 89.00 71.00 جـ 111.00 ض 115.00 - 155.00 ايه صالح محمد منصور مستجد 1128

ل ل 92.00 66.00 ضـ جـ 39.00 ض 114.00 - 79.00 فاطمه عبدالنبى صبحى عيد سليمان مستجد 1129

جـ ض 80.00 68.00 ض 46.00 ض 119.00 - 100.00 آيه محمد محمد حسن المصرى مستجد 1130

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ
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الدرجة التقدير التقدير الدرجة التقدير

مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسي األول

مبادئ علم النفس لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم أدب جاهلي واسالمي الدين والحياة  تاريخ مصر المعاصر
وجغرافيا مصر

ر
ي

أساسيات رياضيات وجبر

التقدير التقدير الدرجة الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة ا
ل

الدرجة

100

(النتيجة غير نهائية) م 2021/ 2020شعبة اللغة العربية والدراسات االسالمية للعام الجامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

225200200150100150

67.00 ل ل 139.00 ضـ جـ 331

74.00 جـ ض 113.00 ض 332

70.00 ل ض 107.00 ضـ جـ 333

79.00 جـ جـ 153.00 ض 334

71.00 ل ل 122.00 ضـ جـ 335

62.00 ل ل 125.00 ل 336

61.00 ل جـ جـ 163.00 ض 337

60.00 ل ج 143.00 غياب 338

69.00 ج ل 120.00 ل 339

68.00 ل ل 139.00 ل 340

69.00 ل ل 139.00 ض 341

67.00 ج ل 128.00 ل 342

0 غياب غياب 0 غياب 343

ل ض 68.00 61.00 جـ 116.00 ض 116.00 - 65.00 رمزى رضا عبدالرازق عبدالغنى شحات مستجد 1131

جـ ض 89.00 72.00 ض 49.00 ض 99.00 - 107.00 ندى فتح اهلل الصياد محمد احمد مستجد 1132

جـ ل 92.00 68.00 ض 58.00 ض 108.00 - 60.00 وداد السيد ابراهيم غريب مستجد 1133

جـ ض 77.00 70.00 ض 78.00 غياب 0 - 108.00 وصال جمعه كامل جمعه مستجد 1134

جـ ض 59.00 69.00 ض 49.00 غياب 0 - 44.00 مصطفى محمد عبدالحميد مرسي مستجد 1135

ل جـ 109.00 69.00 ض 86.00 ل 123.00 - 135 ايه محمد سليمان محمد باقي 1192

ل جـ 106.00 67.00 ل 90.00 ل 126 - 99 بسنت محمد ابراهيم محمد باقي 1193

ل ل 100.00 69.00 ل 90.00 ل 120 غ
ي

غياب رضوى حسام ابراهيم صالح يوسف باقي 1194

ل ل 101.00 73.00 ل 104.00 ل 120 145

ل ل 98.00 67.00 ض 78.00 135 محمد عصام محمود دسوقى نعيم باقي

عبداهلل شبل عطيه محمد حسنين باقي 1195

ل 139.00 -

127 ل-

-

121.00

1196

ل ض 88.00 69.00 ل 104.00

هايدى محمد عبد الرازق محمد خليل باقي

مصطفى محمد عبدالفتاح االمام

1197

ل ل 96.00 77.00 ض 93.00

0

1198

غياب غياب 0 0 غياب 0

باقي

1200

135

مريم عبدالفتاح محمد عبدالعال باقي

0 غياب

80.00 ض

-

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور   أ/ د.أ

رئيس الشعبة 

هاني محمد يونس/ د.أ


