
1 2020/2021 األول الدراسى للفصل العربٌة اللغة شعبة نتٌجة      بنها جامعة

التربٌة كلٌة

قم
ر

 
س

لو
ج
مالحظاتالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

10913414410411697147إبراهيم راشد حسنين راشد10001

ملمجـ جـمجـ جـجـ

141138146117120143150أحمد عبداهلل عبدالمرضى10002

ممممممم

1161141389911475150أحمد عبدالعال عبدالمقصود10003

مضمجـمجـجـ

137130144117109140146أحمد مجمد بحيي محمد يونس10004

ممجـ جـممجـ جـم

10011914611411265142أحالم محمد ممود عبدالسالم10005

مضجـ جـممجـل

127133146115118131150إسراء رفعت حسن محمد محمد10006

مجـ جـمممجـ جـجـ جـ

142135144119115144150إسالم محمد عطية محمد10007

ممممممم

104123138116115121145آمال محمد جودة متولى10008

مجـ جـمممجـ جـل

13511313811811495148أمانى محمود صبحى شمبى10009

ملمممجـم

111123144113114126149أمل سعد عمى محمود10010

مجـ جـمممجـ جـجـ

126124144115120111150أميرة كرم عبدالسميع سميمان10011

مجـمممجـ جـجـ جـ

99120138117115106149آية إبراهيم سيد إبراهيم10012

مجـمممجـ جـل

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د



2 2020/2021 األول الدراسى للفصل العربٌة اللغة شعبة نتٌجة      بنها جامعة

التربٌة كلٌة

قم
ر

 
س

لو
ج
مالحظاتالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

11911414211611574146آية بهاء السيد عبدالظاهر10013

مضمممجـجـ

11511314611011588149آيه جميل عبدالرحمن إبراهيم10014

مضمجـ جـمجـجـ

116135136115112105150آية حسنى محمد يوسف10015

مجـجـ جـمممجـ

124128142115119121150آية سعيد صالح عبداهلل عراب10016

مجـ جـمممجـ جـجـ جـ

140129146113116140149آية مجدى متولى عبدالمقصود10017

مممممجـ جـم

108114146105113118147إيمان عبداهلل جودة محمود10018

مجـمجـ جـمجـجـ

106124144115119101149إيمان عاظف عمى سيد أحمد10019

ملمممجـ جـجـ

11011513211811493147إيمان فتحى عبدالسميع10020

ملممجـ جـجـجـ

118115142119117113149السيد فارس فهمى محمود أحمد10021

مجـمممجـجـ

12011414611811989149بسمة هشام إبراهيم سممان10022

مضمممجـجـ جـ

10023
حسام الدين عبدالجواد محمد 

مرسى
120123146108120100149

ملمجـ جـمجـ جـجـ جـ

132123144119119125148حسناء أشرف محمد مصمحى10024

مجـ جـمممجـ جـجـ جـ

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة

قم
ر

 
س
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مالحظاتالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

9011314610811377132حنان أحمد عمى أبوالمكارم موسى10026

جـ جـضمجـ جـمجـل

137124146115111117144حياة سعيد عبد الجميل حسين10027

مجـجـ جـممجـ جـم

8110913610211784139حسين قدرى محمد عمى10028

مضمجـ جـمجـض

122140140121117138150داليا عبداهلل محمد عبدالرازق10029

ممممممجـ جـ

107140138109110104147دينا عماد سالمة حسين10030

ملجـ جـجـ جـممجـ

101134138109112118148رانيا فوزى عبدالودود عبدالنبى10031

مجـجـ جـجـ جـمجـ جـل

141138148115116144150رضوى مصطفى أحمد محمد10032

ممممممم

116118134115115100142ريهام رجب أبو زيد محمد10033

ملممجـ جـجـجـ

137124128109114125149ريهام محمد عيد مجمد10034

مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـم

132138146121120140148زينب محمد عبداهلل عظية10035

ممممممجـ جـ

95114128110110112138سارة إبرهيم عبدالباسط طنطاوى10036

مجـجـ جـجـ جـجـ جـجـل

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة

قم
ر

 
س

لو
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مالحظاتالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

120113138107112117147سارة مصطفى عبدالحميم سميمان10037

مجـجـ جـجـ جـمجـجـ جـ

132123146121115131148ساجدة نيازى جبرى بدير10038

مجـ جـمممجـ جـجـ جـ

112140144115120135143سماح سيد أحمد جودة10039

ممممممجـ

128129146117118148149سمر فؤاد مهدى أمين10040

مممممجـ جـجـ جـ

131134148117112132149شرين أحمد السيد إبراهيم10041

مجـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـ

122123148111116139150شروق رضا السيد عبدالمجيد10042

مممجـ جـمجـ جـجـ جـ

133134144123115146149شروق طه السيد محمد10043

مممممجـ جـجـ جـ

74144140115102102135شيماء عبدالعظيم عبدالقادر عيسي10044

ملجـ جـمممض

127138146115120143137شيماء عيد سعيد عبدالهادى10045

ممممممجـ جـ

106124148101107133146صباح سيد عبدالقادر عبدالفتاح10046

مجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

145134146117122136148صفاء إبراهيم الدسوقى الصادق10047

مممممجـ جـم

126123146121121137148عبير الصادق حسين الصادق10048

مممممجـ جـجـ جـ

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة

قم
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مالحظاتالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

8510414010411653128عال عبدالرافع محمود مصطفى10049

جـ جـضمجـ جـملض

141138148121119136150غادة أيمن عبدالعاطى عبدالرحمن10050

ممممممم

8010913610710681140غادة إبراهيم عبد الجواد البكرى10051

مضجـ جـجـ جـمجـض

126124146105116124147فاطمة عمى خطاب عمى أيوب10052

مجـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

11412911610210389137فاطمة محمد محمد الطيب10053

مضجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

331201089710161116محمد سيد عاشور عواد10054

جـضجـ جـجـجـجـ جـجـ ض

84113144100115112139محمد مسعد عبدالحميم عمي10055

مجـمجـ جـمجـض

731091209711032119محمود طارق عالم محمد10056

جـجـ ضجـ جـجـجـ جـجـض

79119144113109104116محمود مرزوق عيسى محمد10057

جـلجـ جـممجـض

105120138109111114137محمود بحيي شكرى بيومى10058

مجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

11010814611110885145مصطفى رزق راشد سيدأحمد10059

مضجـ جـجـ جـمجـجـ

491146210411369120مريم سماحة عبدالسالم حشيش10060

جـ جـضمجـ جـضجـض

92129146113115111144مريم محمد عبدالمقصود البهنسي10061

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة
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ر
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المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

مجـمممجـ جـل

111118148113113119146منار رضا سعيد عبدالحكيم10062

مجـمممجـجـ

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة
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المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150150125125150150الكبري النهاٌة

90909075759090الصغري النهاٌة

 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

12111814810811094136مرنا هشام محيي الدين مجمد10063

ملجـ جـجـ جـمجـجـ جـ

7699146111113106139مى عصام عبدالرحمن عبدالفتاج10064

مجـمجـ جـملض

106123144112111140146ندا حسن عبدالفتاح حسن منصور10065

ممجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

135134142121116132147ندى طمعت سعد محمد10066

مجـ جـمممجـ جـم

53108144109111136146ندى مجمد عبدالمعز عمى10067

ممجـ جـجـ جـمجـض

12612813299110108133نرمين محمد عبدالحميد زعزع10068

جـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

120134146112113123125نورا محمد محمد الكومى10069

جـ جـجـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

111134148115115111145وردة أحمد معوض محمد10070

مجـمممجـ جـجـ

7913014811511182141هايدى مجاهد الششتاوى محمد10071

مضجـ جـممجـ جـض

127130146113113129143ياسمين عصام عبدالعزيز عبدالمقصود10072

مجـ جـمممجـ جـجـ جـ

7211314810210218135أحمد محمد عبدالستار السيد10073

مجـ ضجـ جـجـ جـمجـض

115104908787104118آية محمد عبدالسميع إبراهيم10075

جـلللللجـ

الطالب الباقون لالعاده

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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التربٌة كلٌة
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150150150125125150150الكبري النهاٌة
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 والمعامالت العبادات(1) والصرف النحوالتخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرق( البدٌع) العربٌة البالغة (1) العباسً االدب

 الشرٌف الحدٌث

 النبوٌة والسنة

الشرٌفة

9010413387117100128سمر سامى عبداهلل الشاعر10076

جـ جـلملجـ جـلل

 رقم مجلس بقرار مرضى عذر126119148111116125145لبنى صالح سالم حسن10077

382مجـ جـمجـ جـمجـجـ جـ

891071308710690104إيمان محمد عبدالفتاح عبدالمعطى10078

للجـ جـلجـ جـجـض

غ7587123غغغعبداهلل سميمان أحمد سميمان10079

جـ جـلل

الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج مــــــــــــــــــــــــــن سنـــــــــــــــــــــــــــــــة

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

:الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

: النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د


