
64من1  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

126121231112111157

لجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

126120272103113174

لمجـ جـمجـ جـجـ جـ

909317810698142

ضجـجـ جـضلل

9569153103104122

ضجـ جـجـ جـضضل

98111246107106174

لجـ جـجـ جـجـ جـجـل

89801428479121

ضللضضض

127130296112122194

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

1221081659586142

ضلجـضجـجـ جـ

127127270114109195

جـجـ جـممجـ جـجـ جـ

115120258115117170

لممجـ جـجـ جـجـ

111105242103109133

ضجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

10197244110112155

لجـ جـجـ جـجـ جـلل

9394253108112145

ضجـ جـجـ جـجـ جـلل

113126266106112167

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

109117251111114159

لمجـ جـجـ جـجـجـ

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

أسماء جمال أبو العنين سيد أبو صايمة

إسراء صالح الدين عزب أحمد

إسراء محمد أحمد محمود أمام

أسراء محمد مصطفي عبد العزيز

إسراء وهبة وهبة محمد محمد

إسالم محمد عبد الحميد العيسوي

أحمد أشرف أحمد محمود هيكل

أحمد شوقي عبد المؤمن األكرت

أحمد عبد الباقي عبد اهلل الالمعي

أحمد محمد حازم عبد الغفار

إسراء خالد أحمد عرابي

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

إبراهيم عاطف إبراهيم الدسوقي

إحسان جودة خمف اهلل السيد

أحسان محمد عبد المنعم عبد العميم

9702

9703

9704

9715

9710

9711

9712

9713

9714

9705

9706

9707

9708

9709

س
لو

ج
 ال

قم
ر

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من2  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

10810724177112153

لجـ جـلجـ جـجـجـ

119108230107103132

ضجـ جـجـ جـجـجـجـ

11398195109103140

ضجـ جـجـ جـللجـ

113121287114118170

لمممجـ جـجـ

9781180103113136

ضمجـ جـلضل

96119264108117149

ضمجـ جـجـ جـجـل

131127278115119190

جـمممجـ جـجـ جـ

119115234113109156

لجـ جـمجـجـجـ

10983234104109124

ضجـ جـجـ جـجـضجـ

1039622196114121

ضمجـجـلل

124125282109118168

لمجـ جـمجـ جـجـ جـ

91104257108109157

لجـ جـجـ جـجـ جـلل

10910022380102162

لجـ جـلجـلجـ

106110238100107122

ضجـ جـجـ جـجـجـجـ

12610819682116131

ضمللجـجـ جـ

أسماء رمضان يوسف قطب عمي

أسماء سامي عمي محمد عمي

أسماء صبحي عثمان غزالن

اسماء عاطف مهدي عمي

أمنية أحمد محمد أحمد

اآلء رأفت عبد العظيم السيد

اآلء عبد الصمد محمد زهران

اآلء هشام عبد الرشيد محمد

أمال جمال عبد الغني محمد 

أماني سمير عبد الصادق

اسماء محمد السيد أحمد السيد

اآلء محمد عبد الجواد يسن

االء خالد عبد الحميم محمد بدران

اآلء شاهر لطيف السيد

اآلء صالح صبحي عمي عوض

9720

9721

9722

9723

9724

9716

9717

9718

9719

9730

9725

9726

9727

9728

9729

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من3  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

74881549773135

ضضجـضضض

9796233104107142

ضجـ جـجـ جـجـلل

959118695117146

ضمجـللل

122115260104116160

لمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

98105254107108157

لجـ جـجـ جـجـ جـجـل

102114266106121165

لمجـ جـجـ جـجـل

122126251104106167

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

104109261103118173

لمجـ جـجـ جـجـل

12612128095116187

جـمجـمجـ جـجـ جـ

126115252107122187

جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

10997271106112176

جـجـ جـجـ جـملجـ

12196247102110156

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ

11810025994116162

لمجـجـ جـلجـ

11210325697109155

لجـ جـجـجـ جـلجـ

11712825193111154

لجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ

أمينة نصر السيد محمد شاطية

أميرة عواد إبراهيم إمام

أميرة محمد عبد الفتاح طعيمة

أميرة محمود شعبان رفاعي

أية أسعد صالح زايد

أمنية صابر أحمد

أمينة فتحي محمد عبد العاطي السيد

أمينة عبد اهلل هاللي عفيفي شديد

أية عيد إبراهيم محمد عيسوي

أية محمد أحمد يحيي

أية أشرف فوزي السيد

أية السيد عبد البصير السيد حسين

أية حمدي محمد عبد الحميد حسن

أية حمدي عزت رمضان عبد اهلل

أية صفوت إسماعيل عبد المؤمن 

9740

9741

9742

9743

9744

9735

9736

9737

9738

9739

9731

9732

9733

9734

9745

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من4  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

115127288111120192

جـمجـ جـمجـ جـجـ

108111224108107161

لجـ جـجـ جـجـجـجـ

11196197109114124

ضمجـ جـللجـ

1049723496106146

ضجـ جـجـجـلل

129139287114121174

لممممجـ جـ

124123283110122181

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

126133286114119188

جـمممجـ جـجـ جـ

126120272111122164

لمجـ جـمجـ جـجـ جـ

119122257113120165

لممجـ جـجـ جـجـ

123119285108113185

جـمجـ جـمجـجـ جـ

120101236108117138

ضمجـ جـجـلجـ جـ

124105233104111178

جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـ

128123277114121166

لمممجـ جـجـ جـ

128114276113119206

جـ جـمممجـجـ جـ

9186239103107154

لجـ جـجـ جـجـضل

ايمان عبد الغني محمد غزالة

ايمان ماجد حسن مصطفي جاد

ايمان محمد ابراهيم محمد النجدي

انجي عربي شحات عبد الرحمن

بسمة عز الدين رزق سميم خميفة

إيمان رجائي حممي عثمان

إيمان سيف جاد جازي

ايمان سعيد سيد فرج امام

ايمان عبد الحميم شفيق عبد اهلل

ايمان عبد القادر عبد المهيمن محمد محمد

أية محمد محمد عيد كشك

إيمان حافظ عزت رشاد حالوة

إيمان حسني عبد الرؤوف محمد

بسنت عناني عبد اهلل طمبة محمد

تامر أحمد توفيق عفيفي عمي 9760

9755

9756

9757

9758

9759

9750

9751

9752

9753

9754

9746

9747

9748

9749

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من5  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

10796226111110147

ضجـ جـجـ جـجـلجـ

119107211108102180

جـجـ جـجـ جـجـجـجـ

120123276108120201

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

131124254107116146

ضمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

113113241111107152

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

107110257112105120

ضجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

130123268111120201

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

688416110593123

ضجـجـ جـضضض

11985231111109153

لجـ جـجـ جـجـضجـ

10810517087103135

ضجـ جـلضجـجـ

9895237113103142

ضجـ جـمجـلل

11698264109109185

جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

107112273106112170

لجـ جـجـ جـمجـجـ

115110253112113160

لمجـ جـجـ جـجـجـ

111114275112117179

جـمجـ جـمجـجـ

داليا السيد عبد العظيم فؤاد

داليا فوزي عبد المعبود ابراهيم

حسناء ياسر فتحي محمد مغاوري

حورية محمد عمي سالم

خالد رضا صبحي مصطفي السيد

خمود بهاء حمدي الديب

خمود متولي عفيفي مصطفي

توحيدة خالد محمود عبد الفتاح

جهاد لطفي محمد الزوقة

جهاد مدحت صالح إبراهيم

جوليانا ناجي شحاتة جاد اهلل 

حسام سميمان مصطفي سميمان

تقي ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم

تقي محمد أحمد حامد

تقي محمود السيد محمود حسن

9761

9762

9763

9764

9775

9770

9771

9772

9773

9774

9765

9766

9767

9768

9769

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من6  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

120105248109109163

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

1148921497107115

ضجـ جـجـجـضجـ

120117271112120163

لمجـ جـمجـجـ جـ

95109241103110142

ضجـ جـجـ جـجـ جـجـل

125121248114112163

لجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ

11587241105111128

ضجـ جـجـ جـجـ جـضجـ

133135291115122203

جـ جـممممجـ جـ

11390233101106142

ضجـ جـجـ جـجـلجـ

128125290109119207

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

112120264101109151

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

124136247108109176

جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

116113252110107169

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

12611824295115146

ضمجـجـ جـجـجـ جـ

118123273111109171

لجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

11493255105113128

ضمجـ جـجـ جـلجـ

داليا نشأت محمود توفيق

داليا ناصر عبد النعم عبد الرحمن

دعاء رضا محفوظ عبد اهلل حسن 

سارة إيهاب محمد عبد الرازق

سارة زاهر سعيد عبد العزيز 

رحاب سامي عبد المعطي عبد الفتاح

رنا رضا جمال الجوهري

روضة شكري عبد اهلل عبد العظيم

زينب عبد الرحمن عبد اهلل حمدان

زينب عبد الغني سعيد محمد

دعاء جمال لبيب عباس

دينا أشرف شعبان محمد

دينا رمزي عبد الباسط إسماعيل

دنيا عاطف محمد متولي

رانيا السيد شحاتة محمد عوض 

9780

9781

9782

9783

9784

9776

9777

9778

9779

9790

9785

9786

9787

9788

9789

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من7  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

1079927185111169

لجـ جـلملجـ

10710223498101135

ضجـ جـجـجـلجـ

127112293113117170

لمممجـجـ جـ

135120244115159

لمجـ جـجـ جـم

106108245103116135

ضمجـ جـجـ جـجـجـ

122119278115117181

جـمممجـجـ جـ

120109278107121185

جـمجـ جـمجـجـ جـ

11410522010395145

ضجـجـ جـجـجـجـ

11011023688116134

ضمجـجـجـجـ

11689236105112136

ضجـ جـجـ جـجـضجـ

124125254107108163

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

8787226110110147

ضجـ جـجـ جـجـضض

104107251112112154

لجـ جـجـ جـجـ جـجـل

116105237109115143

ضمجـ جـجـجـجـ

998418197111120

ضجـ جـجـلضل

غٌاب سامية طة عبد الحميد عمي طة

سمر محمد السيد عمي

سمر محمد عبد الفتاح عيسي

سميرة كامل سعيد السيد حجازي

سمية محمد عبد الراضي بيومي

سارة سامي عبد الستار عبد الغني

سارة سالمة محمد سالمة

سارة مجدي متولي محمد

شيماء شمبي سعيد عبد الخالق

شيماء طمعت كمال ابراهيم

سماء محمد سميمان سالم

سماح أحمد بدوي عيسي

سممي يحيي حسنين عبد المنعم

شروق صابر عبد الحميد محمد حسن

شروق لطفي عيسي عالم

9800

9801

9802

9803

9804

9795

9796

9797

9798

9799

9791

9792

9793

9794

9805

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من8  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

113120244110108156

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

119116276114115182

جـمممجـجـ

12311027297111152

لجـ جـجـمجـجـ جـ

127139295114122205

جـ جـممممجـ جـ

108123262110111157

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

115101248108110141

ضجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

116111217110110147

ضجـ جـجـ جـجـجـجـ

11097265114119142

ضممجـ جـلجـ

11595220110101135

ضجـ جـجـ جـجـلجـ

1179723990108122

ضجـ جـجـجـلجـ

118121255106117173

لمجـ جـجـ جـجـ جـجـ

122114261107118156

لمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

112122278109120177

جـمجـ جـمجـ جـجـ

1149020599105108

ضجـ جـجـللجـ

100115229111110156

لجـ جـجـ جـجـجـل

عبد الرحمن صبحي سالم حسنين

عبد الرحمن عواد محمد محمد

عزة عبد ربة محمود ابراهيم أحمد

عزيزة ميالد جرجس عبد السيد

عال أشرف فتحي األلفي

شيماء مصطفي صبري سميمان

صابرين الضعيف كامل محمد تاج

صافي عصام السيد عبد اهلل

صالح أحمد صالح عمران

عبير صالح شحاتة سويمم عزام

شيماء عبد الحي ابراهيم محمد عالم

شيماء عبد الرحمن ابراهيم عبد الفتاح

شيماء عبد الباسط موسي محمد

عالء الدين خالد محمد السيد

عمار عماد السيد أحمد 9820

9815

9816

9817

9818

9819

9810

9811

9812

9813

9814

9806

9807

9808

9809

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من9  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

132131286113120167

لمممجـ جـجـ جـ

105741949296119

ضجـجـلضجـ

11510422280107128

ضجـ جـلجـلجـ

889921010881135

ضلجـ جـجـلض

117117258103113145

ضمجـ جـجـ جـجـجـ

11798249110102161

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

10789240111103146

ضجـ جـجـ جـجـ جـضجـ

119108258112115135

ضمجـ جـجـ جـجـجـ

123117284104117178

جـمجـ جـمجـجـ جـ

11799251113115157

لممجـ جـلجـ

132133290112116197

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

126119279111112188

جـجـ جـجـ جـمجـجـ جـ

129125280114119183

جـمممجـ جـجـ جـ

11911020398108140

ضجـ جـجـلجـجـ

110102245108104149

ضجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

فهد مسعد امام محمد قطب

فرحة عبد العزيز صبحي أحمد

فاطمة خالد مصطفي عبد الفتاح مصطفي

فاطمة صالح محمود محمد مهدي

فاطمة عبد الظاهر مختار محمد

فاطمة عصام عبد المنعم عباس 

فاطمة فارس سيد أحمد نبهان عبد الحميد

عمرو محمود محمود حمدي محمود

غريب وجية صالح غنيمي عمي

فاتن حسام مصطفي عراقي محمد 

فاطمة السيد جالل عمي

فاطمة جمال الدسوقي محمد

عمياء جمال فتحي الشرقاوي

عمياء محمد عبد الرشيد ابراهيم

عمرو السيد حسن ابراهيم عمي

9821

9822

9823

9824

9835

9830

9831

9832

9833

9834

9825

9826

9827

9828

9829

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من10  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

114103241111105150

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

124111246106112138

ضجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

117128293111112186

جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

1038122610198122

ضجـجـ جـجـضل

97117261107107163

لجـ جـجـ جـجـ جـجـل

120119266108111197

جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

110111275108117154

لمجـ جـمجـجـ

102109256109110140

ضجـ جـجـ جـجـ جـجـل

123100249102108170

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ

11199189100102127

ضجـ جـجـ جـللجـ

117118245100111162

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

114100257109103158

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

11398249108108146

ضجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

125133289107119190

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

غائبغائبغائبغائبغائب

كريم بسيوني عطية كامل

لؤلؤ أسامة أحمد عمي

ليمي محمد عبد العزيز صالح

مصطفي محمد محمود حجازي

مروة عطية عطية بكري

محمود السيد أبو العنين مرعي

محمود سعيد عبد الحميد الشحات

محمود عبد الفتاح محمود محمد

محمود وجية عبد العزيز محمود

مصطفي محمد شعبان عبد التواب

مجدي كارم محمود عبد الغني

محمد أحمد محروس السباعي حسن

محمد رضا محمد حامد

محمد صابر عبد المطيف محمد

محمد عادل محروس عبد السميع

9840

9841

9842

9843

9844

9836

9837

9838

9839

9850

9845

9846

9847

9848

9849

غائب

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من11  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

10311927599111153

لجـ جـجـمجـل

969219710291130

ضجـجـ جـللل

128113254111117168

لمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

130122276103117186

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

121126282110119194

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

10999253110116167

لمجـ جـجـ جـلجـ

127109259109114177

جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

113109238107115165

لمجـ جـجـجـجـ

12912728298111162

لجـ جـجـمجـ جـجـ جـ

115104240104106136

ضجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

112111277105108153

لجـ جـجـ جـمجـجـ

11812225898114161

لمجـجـ جـجـ جـجـ

129123277112119191

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

120124283110122208

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

90872126994124

ضجـضجـضل

مريم رضا شفيق عبد الممك

مريم طارق محمد عبد الغني نصر

مريم محمد جمال الدين نبية

مريم محمود محمد عبد الستار

منار إيهاب فتحي عبد الجميل

مريم أحمد بركات خمف

مريم أحمد صبحي السيد أحمد

مريم رأفت رشاد عمي شعالن 

مها رفيق سيد محمد سيد أحمد

مها مأمون جودة موسي

منار محمد عبد الواحد بسيوني

منة اهلل جمال جمال محمد أحمد

منة اهلل حسين أمين سالم

منة اهلل عبد االغني عبد المنعم عبد الغني

مني مجدي كمالعبد العظيم ابراهيم

9860

9861

9862

9863

9864

9855

9856

9857

9858

9859

9851

9852

9853

9854

9865

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من12  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

118121284116121203

جـ جـمممجـ جـجـ

131109283113115194

جـمممجـجـ جـ

11784220108104140

ضجـ جـجـ جـجـضجـ

11598224103105128

ضجـ جـجـ جـجـلجـ

120128295107112163

لجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

120109244113109137

ضجـ جـمجـ جـجـجـ جـ

130129276114115170

لمممجـ جـجـ جـ

124120264109105165

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

123118283113121190

جـمممجـجـ جـ

105119273114115160

لمممجـجـ

132119276109119200

جـ جـمجـ جـمجـجـ جـ

110104284114118178

جـممملجـ

11512727199112168

لجـ جـجـمجـ جـجـ

1359922299109150

لجـ جـجـجـلم

117118283107110159

لجـ جـجـ جـمجـجـ

نجوي محمود جاب اهلل نجمة

ندا السيد محمد أبو الفتوح

  ندا سعيد زغمول أحمد سالم

ندي أحمد سعيد رزق

ندي أبو العال عبد الكريم أبو العال

مي محمود محمد أحمد مسعود

ميادة عبد الرحمن عبد الغفار

ميار ايمن عبد اهلل صابر

ميار عبد الرحمن مهدي جمعة 

ميار هشام محيي الدين محمد بيومي

مها محمد هاشم شاهين

مي مجدي محمد البكري عبدة

مي محمد محمد عبد العزيز

ندي سعيد محمود السيد خضر

ندي سمير حسن أحمد موسي

9875

9876

9877

9878

9879

9870

9871

9872

9873

9874

9866

9867

9868

9869

9880

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من13  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

11389246107103122

ضجـ جـجـ جـجـ جـضجـ

116100234110105148

ضجـ جـجـ جـجـلجـ

12710325199111144

ضجـ جـجـجـ جـلجـ جـ

128119269112108155

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

111118272105112144

ضجـ جـجـ جـمجـجـ

111110195107108181

جـجـ جـجـ جـلجـجـ

121123281109120182

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

119108222103108121

ضجـ جـجـ جـجـجـجـ

129118277116120175

جـمممجـجـ جـ

125134275107121202

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

97106275108116146

ضمجـ جـمجـل

114121279116117186

جـمممجـ جـجـ

112117248107106174

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

125123284114118197

جـمممجـ جـجـ جـ

115119276110110180

جـجـ جـجـ جـمجـجـ
نورهان حمدي حسن

نورا حسن متولي حسن الديب

نورا صالح محمد محمد محمد قنصل

نورا محمد عبد الرازق رمضان

نوران حمدي مصطفي محمد

نورهان أحمد صالح عبد المغني

ندي محمد سعيد محمد دبور

نرمين السيد محمد حممي سالمة

نرمين محمد حسن عمي الحديدي

نسرين صبري عبد الوهاب عبد الرحمن

نسمة ناصر أحمد محمد مصمحي

ندي صابر عبد الغني عبد اهلل

ندي عاطف عبد العزيز أحمد النمر

ندي محمد حسن ابراهيم محمد

نورهان بالل حواش حسن أبو العال 

9882

9883

9884

9895

9890

9891

9892

9893

9894

9885

9886

9887

9888

9889

9881

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من14  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

113125268108119166

لمجـ جـجـ جـجـ جـجـ

11110526410699159

لجـجـ جـجـ جـجـجـ

101772357695129

ضجـلجـضل

135143292116124232

مممممم

11596247108109171

لجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

131133282113119211

جـ جـمممجـ جـجـ جـ

128107244105108154

لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

129141287114121214

جـ جـممممجـ جـ

100112221109109142

ضجـ جـجـ جـجـجـل

130104279109117166

لمجـ جـملجـ جـ

114102256104114156

لمجـ جـجـ جـلجـ

130111277115119170

لمممجـجـ جـ

106107289103117154

لمجـ جـمجـجـ

121107286113118187

جـمممجـجـ جـ

113108274110112141

ضجـ جـجـ جـمجـجـ

نورهان صبحي عامر محمد األسود 

نورهان محمود محمد بركات

هاجر سامي أحمد العرابي العرابي الجمل

يارا ناصر منصور ابراهيم الكالوي

ياسمين عادل محمد كامل السيد

هبة محمد محمود عبد الحميد عمي

هدي عبد القوي موسي عبد القوي

هدي خالد محمد عمي

هدي محمد جابر عمي عبد الحكم

يارا محمد اسماعيل عبد الفتاح

هاجر عاطف محمدي ابراهيم

هاجر عبد الشكور محمد عبد الشكور

هاجر محمود سميم أحمد خوات

هايدي محمد محمود عطية

هند عاطف عبد الحميد سالم

9910

9905

9906

9907

9908

9909

9900

9901

9902

9903

9904

9896

9897

9898

9899

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من15  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

113106271108115162

لمجـ جـمجـجـ

127130294114119209

جـ جـمممجـ جـجـ جـ

128122269115107158

لجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ

10090194104 - 8775163

لللللل

10590155110 - 8791150

لجـلضلجـ

115 - 10490191104 - 8779123

ضللللل

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

0007500

ض جـض جـلض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

غائبغائبغائبغائبغائبغائب

عفيفي أحمد مسعد عفيفي

ميرنا عمي عاطف محمود

مصطفي محمد عبد العاطي

سمر مغاوري جودة 

ياسمين عبد الحق عبد اهلل عبد الفتاح

ياسمين عبد الكريم عبد المنعم عبد الكريم

يمني أحمد شكري عبد السالم

9917

9918

9911

9912

9913

9915

9916

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من16  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150300125125250النهاية الكبري

فـــونــــولــوجـــــً/ علم الصـــــــــــرفتكنولوجٌا التعلٌم وحاسب آلً فً التخصص(1)طرق تدرٌس اوكتابة ابتكارٌة (3)وقراءة  (3)محادثة اللغة والمجتمعالشعــــــــــر

إبراهيم أحمد محمد أحمد السيد9701

س
لو

ج
 ال

قم
ر

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

0900000

ض جـض جـض جـض جـلض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

000000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

090000150

لض جـض جـض جـلض جـ

غائب غائب غائب   غائب
غائب غائب

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من17  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح83

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح66

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح136

م

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح124

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح107
 لن

 يقذم
ناجحناجحناجح

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح86

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111

جـ

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من18  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح81

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح116

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح65

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح126

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح104

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح89

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح82

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح75

ض

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من19  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح61

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح83

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح104

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح56

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح119

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح129

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح81

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من20  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح124

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح89

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح80

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح118

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح123

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح116

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح119

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح89

ض

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من21  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح116

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح115

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح95

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح59

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح72

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح75

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح87

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح89

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح114

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من22  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح85

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح76

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح80

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح138

م

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح88

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح88

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من23  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحلن يقذم بحثلن يقذم بحثناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح117

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح61

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح126

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح123

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح108

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح92

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح108

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجح ناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح73

ض

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من24  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح141

م

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح86

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح84

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح124

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح106

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح126

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح74

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من25  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح114

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح76

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح104

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح85

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح85

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح107

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح115

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح118

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح112

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من26  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح114

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح131

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح78

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح88

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح126

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح73

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح92

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح124

جـ جـ

غائب

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من27  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح78

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح123

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح129

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح83

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح117

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح104

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح114

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح87

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح115

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح128

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح69

ض

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من28  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح118

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح86

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 97

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح113

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح121

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 108

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 104

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من29  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 90

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 85

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 101

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 103

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 80

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 130

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح95

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 134

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 128

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 115

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 112

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 122

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 116

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من30  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 119

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح82

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 133

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 86

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 142

خم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 95

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 74

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح 123

ناجحجـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125

جـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح ناجح94

خل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من31  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110

جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح46

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح75

ض

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90

ل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

غائب

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من32  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

فصلينظريفصليالمجموعنظريعمليفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري(3)ترجمة المجموعنظريفصلًنظريفصلًالمجموع

150301203012030020801003012030120300201590125208030

مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة الفروق الفرديةتحليل الخطاب+ علم اللغة التقابلي (3)ترجمة قصة+ دراما  النقــــــــــــد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح0

ض جـ

010090190656510090190878760

لللللللض جـ

لم يقدم بحثم يقدم بحثللم تقدم بحثلم تقد بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحث
غائب غائب

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من33  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

57.5957ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51029ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

729ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض

ناجح بوادةناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح

661ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض

1117ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

812ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

1066ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

1002ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

889ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

915ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

902ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادتينناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح

972ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من34  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

891ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

880ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

855ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

1039ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5952ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51086ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5950ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5873ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5847ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51036ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5915ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5865ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5834ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من35  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5682ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض

57.5869ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5813ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5885ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5993ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5981ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51054ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51020ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5969ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5925ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5940ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5913ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من36  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.51077ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5908ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5831ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5877ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51096ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51061ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51089ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51024ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51006ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51042ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5916ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5954ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51045ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51075ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5869ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من37  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5888ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5921ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51064ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5993ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

57.5906ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51085ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5693ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض

57.5880ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5783ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5875ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5970ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

57.5961ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51029ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من38  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5953ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5821ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51024ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5876ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5981ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5867ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51137ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

م

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

57.5962ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51030ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5961ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5930ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادتين57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5910ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من39  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5959ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5838ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51058ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

!VALUE#57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

#VALUE!

57.5918ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51031ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5891ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5887ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

57.5859ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5948ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5924ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5765ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من40  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5949ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51018ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5966ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51143ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

م

57.5968ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5921ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5921ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5941ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5862ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5857ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51014ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5984ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51044ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5795ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من41  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.51063ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5756ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5860ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5806ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5944ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5922ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5893ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5954ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51038ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51098ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51046ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51071ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5883ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5930ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من42  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5938ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51078ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادتين57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادتين

57.51024ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51001ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

راســــــــــــــــــب57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

!VALUE#57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

#VALUE!

57.5961ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5828ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.5958ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5941ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5914ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51087ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من43  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.5972ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5786ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51014ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51046ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51081ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5937ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51012ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5951ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51023ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادتين57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51078ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51095ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5745ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من44  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.51081ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51057ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5870ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51046ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5925ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51047ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5978ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51080ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5991ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

راسب57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

هادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

ض جـ

57.5990ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

هادة 57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادتين57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من45  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

راسب57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.5898ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجح0راسبناجحناجحناجح

57.5985ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5965ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5892ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51066ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5876ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51069ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51092ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجح88ناجحناجحناجحناجحناجح

57.51048ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5976ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51083ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.51026ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من46  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

57.51018ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5946ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.5806ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ل

57.51174ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

م

57.5928ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51122ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

ناجح بوادة57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

57.51148ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

م

57.5888ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

57.51008ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

57.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجح بوادة

57.51045ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

970ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

1057ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

952ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من47  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

974ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ

1103ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

1009ناجحناجحناجحناجح88ناجحناجحناجحناجحناجح

جـ جـ

!VALUE#ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

#VALUE!

!VALUE#ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

#VALUE!

!VALUE#ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

#VALUE!

!VALUE#ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

######

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

75ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

ناجح بمادةناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من48  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

ة التدريب الميداني
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصليالمجموعنظريفصلينظريفصليالمجموعنظري

1202502080208020020801203012015010057.51250

علم اللغة التطبيقيالتربية وقضايا العصر(ذوي)طرق تدريس +سيكولوجية مقدمة في علم اللغة العام + (3)كتابة 

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

ناجح بمادةناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ

ناجح بمادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

0ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ض جـ
0

ض جـ

مقبول69.569.590مقبول10016080

ض جـلللل

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم تقدم بحثلم يقدم بحث

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من49  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(5)طرق تذريس+(14)هحادثة وقراءة

(4)طرق تذريس

(10)هحادثة وقراءة

(4)هحادثة وقراءة

(2)نقذ+(3)هحادثة وقراءة

ناجح بوادة (15)نقذ+(6)لغة و هجتوع

(6)هحادثة وقراءة

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من50  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(7)هحادثة وقراءة+(1)نقذ

(4.5)نقذ

(5)صرف وفونولوجي+(12)هحادثة وقراءة

(8)نقذ+(1)طرق تذريس

(2)صرف وفونولوجي

(15)نقذ

(4)هحادثة وقراءة

(6)طرق تذريس

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من51  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(12)لغة و هجتوع

(0.5)نقذ

(3)طرق تذريس

(19)هحادثة وقراءة

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من52  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(9.5)نقذ

(3.5)نقذ+(8)لغة و هجتوع

(4)نقذ+(2)طرق تذريس+(15)لغة وهجتوع

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من53  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(1.5)نقذ+(4)طرق تذريس

(1)طرق تذريس

(6)طرق تذريس

(2)طرق تذريس

(0.5)نقذ+(6)هحادثة وقراءة

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من54  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(10)طرق تذريس

(5)صرف وفونولوجي+(2)هحادثة وقراءة

(11)طرق تذريس

(12)طرق تذريس+(4)نقذ+(1)صرف وفونولوجي

(7)نقذ+(1)لغة وهجتوع

(21)هحادثة

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من55  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(25)هحادثة و قراءه و كتابة 

(2)طرق تذريس

(1.5)نقذ+(7)طرق تذريس

(12)طرق تذريس

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من56  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(12)نقذ+(3)طرق تذريس

(1)طرق تذريس+(11)هحادثة وقراءه

(5)طرق تذريس

(5)هحادثة وقراءه

(0.5)نقذ

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من57  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(1)صرف وفونولوجي+(4)هحادثة وقراءه+(3)لغة وهجتوع

(2)طرق تذريس

(10)هحادثة وقراءه

(3)طرق تذريس

(7.5)نقذ+(12)هحادثة وقراءه

(1)هحادثة وقراءه

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من58  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(2)طرق تذريس+(10)هحادثة وقراءه+(1)لغة وهجتوع

(14)صرف وفونولوجي+(10)الشعر

(8)نقذ

(3)صرف وفونولوجي+(1)هحادثة وقراءه

راســــــــــــــــــب

(9)تكنووحاسب+(1)لغة وهجتوع

(4)نقذ

(5)طرق تذريس

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من59  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(2)هحادثة وقراءه

(10)نقذ

(2)طرق تذريس

(10)طرق تذريس

(14)لغة وهجتوع

(4)طرق تذريس+(4)لغة وهجتوع

(2)نقذ+(5)لغة وهجتوع

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من60  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(7)طرق تذريس

(3)لغة وهجتوع

(3.5)نقذ

(7)نقذ+(7)طرق تذريس+(5)لغة وهجتوع

(4.5)نقذ

(6)طرق تذريس+(4)هحادثة وقراءه

(1)صرف وفونولوجي+(7)طرق تذريس

(13)نقذ +(11)لغة وهجتوع

(1.5)نقذ

(0.5)نقذ

(13)لغة وهجتوع

(12)نقذ+(5)لغة وهجتوع

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من61  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(8)صرف وفونولوجي+(9)لغة وهجتوع

(5)نقذ+(11)طرق تذريس+(1)لغة وهجتوع

(8)نقذ

(14)هحادثة وقراءه وكتابة

(1)طرق تذريس+(12)لغة وهجتوع

(13)هحادثة وقراءه

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من62  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(3)نقذ+(3)صرف وفونولوجي+(2)هحادثة وقراءه

(12.5)نقذ

(10)نقذ

(10)نقذ+(3)صرف وفونولوجي+(9)طرق تذريس+(2)هحادثة وقراءه

(5)طرق تذريس+(1)لغة وهجتوع

سنة هن الخارج للورة األولي

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من63  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

سنة هن الخارج للورة األولي

(7)طرق تذريس

(11)طرق تدريس

(5)لغة وهجتوع

(11)طرق تدريس

ناجح بمادة

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ



64من64  2021  / 2020نتٌجة العام الدراسً   

 شعبة اللغة االنـجلٌزٌة
   جامعة بنها                     

(عام)الفرقة الثالثة - كلٌة التربٌة      

مالحظات

(5)لغة ومجتمع

ناجح بمادة

(7)علم الصرف و الفونولوجي+ (12)لغة ومجتمع

لم يقدم بحث

إٌمان محمد عبد الحق/ د.عمٌد الكلٌة أ مجدي الشحات. د.أ/رضا توفٌق              وكٌل شئون الطلبة. د.أ/ رئٌس الكنترول  محمد عبد الغنى   / د.رئٌس الشعبة أ


