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ا

رياضيات 

 (تحليل+ هندسة)

وتحليل رياضي

المجموع الكلى 
والتقدير

حقوق 
االنسان

225200200150100150100100100300200225
مجموع كلي 

2050 /1230
50

فصل اول 135120120906090606060180120135
1125 /675

30

1
ابراهيم اشرف ابراهيم 

زهران
 درجات في 3إضافة  درجة في التاريخ والجغرافية وإضافة ناجح مقبول748ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيــًد118 مقبول69 مقبول103 مقبول120 مقبول120 مقبول154

الدين والحياة

درجات في التاريخ والجغرافية5إضافة  ناجح مقبول763ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد115 مقبول64 مقبول91 مقبول126 مقبول120 جيــًد174احمد جمال بيومى السيد2

3
احمد طاهر حسين محمد 

على
ناجح جيًد822ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد119 جيــًد79 مقبول95 جيــًد142 مقبول127 جيد جدا187ً

4
احمد عبدالغنى احمد 

عبدالغنى
 درجة في األدب الجاهلي واإلسالمي13إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول94 جيــًد70مقبول90 مقبول126 مقبول131 ضعيف102

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر19إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد106 مقبول60 ضعيف64 مقبول126 ضعيف97 مقبول135احمد عبدهللا محمد المليجى5

6
احمد فؤاد عبدهللا سيد 

احمد شحاته
جغرافية مصر + إضافة  درجتان في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول101 جيــًد72 ضعيف73 مقبول120 مقبول120 مقبول144

 درجة في الدين والحياة14وإضافة 

7
احمد محمد السيد غنيمى 

محمد
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح ضعيف49 جيــًد117 مقبول67 مقبول96 مقبول120 مقبول120 مقبول135

إضافة  درجتين في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة درجة 

 درجات 7جغرافية مصر وإضافة + في تاريخ مصر المعاصر 

في الدين والحياة

8
احمد وحيد عبدالسميع 

عبدالعظيم خالف
ناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62مقبول90 مقبول60 ضعيف47 ضعيف76 مقبول120 ضعيف118

جغرافية مصر +  درجات في تاريخ مصر المعاصر 6إضافة 

 درجات 5 درجات في المعلم ومهنة التعليم وإضافة8وإضافة 

في اللغة اإلنجليزية

 درجات في أساسيات رياضيات وجبر9إضافة ناجح مقبول743ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 جيــًد108 جيــًد71 مقبول101 مقبول133 مقبول130 مقبول135اسراء السيد رزق عبدالعال9

10
اسراء ايمن محمد 

عبدالفتاح
ناجح جيًد804ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا133ً جيــًد79 مقبول104 مقبول127 مقبول123 جيــًد162

مالحظات

ادب جاهلي 

واسالمي

نحو 

+ وصرف

علم لغة

مدخل الي 

البالغة 

والنقد

التربية  

وقضايا 

العصر

أساسيات 
رياضيات وجبر

تاريخ مصر 

+ المعاصر 

جغرافية مصر

الدين والحياه
اللغة 

االنجليزية

مبادئ علم 

النفس رقم 
الجلوس

اسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا



2 of 37

ا

رياضيات 

 (تحليل+ هندسة)

وتحليل رياضي

المجموع الكلى 
والتقدير

حقوق 
االنسان

225200200150100150100100100300200225
مجموع كلي 

2050 /1230
50

فصل اول 135120120906090606060180120135
1125 /675

30

مالحظات

ادب جاهلي 

واسالمي

نحو 

+ وصرف

علم لغة

مدخل الي 

البالغة 

والنقد

التربية  

وقضايا 

العصر

أساسيات 
رياضيات وجبر

تاريخ مصر 

+ المعاصر 

جغرافية مصر

الدين والحياه
اللغة 

االنجليزية

مبادئ علم 

النفس رقم 
الجلوس

اسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

11
اسراء بحيرى مصطفى 

السيد
ناجح جيًد837ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيد جدا120ً جيد جدا84ً جيد جدا122ً جيد جدا163ً مقبول126 مقبول145

ناجح جيًد792ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيد جدا126ً جيــًد77 مقبول102 مقبول133 مقبول137 مقبول153اسراء راشد محمد ناصف12

13
اسراء رضا عبدالرحمن 

على عساكر
ناجح مقبول749ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد116 جيــًد73 مقبول90 جيــًد143 مقبول121 مقبول140

14
اسراء صابر فتحى رمضان 

صالح
ناجح مقبول768ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 مقبول98 جيد جدا80ً جيد جدا125ً مقبول126 مقبول130 مقبول143

15
اسراء عادل عبدالمقصود 

فرج
إضافة  درجتين في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة ناجح مقبول741ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول99 جيــًد71 جيــًد106 مقبول138 مقبول132 مقبول135

درجات في مباديء علم النفس5

16
اسراء عبيد عبدالحكيم 

احمد وهدان
ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد115 جيــًد71 ضعيف66 مقبول127 مقبول126 ضعيف109

ناجح جيًد861ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا123ً جيد جدا81ً جيــًد118 جيد جدا166ً جيــًد146 مقبول151اسراء فتحى جوده السعيد17

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد107 جيــًد74 جيــًد107 مقبول126 مقبول123غياباسراء فراج احمد فراج18

ناجح جيًد872ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد109 جيــًد75 جيد جدا128ً ممتاز188 جيــًد143 مقبول157اسراء محمد ابراهيم محمد19

20
اسراء محمود احمد محمد 

دويدار
ناجح جيًد887ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيد جدا124ً جيد جدا84ً ممتاز135 جيد جدا166ً مقبول137 جيــًد163

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

21
اسراء مصطفى محمد 

جمعه عودة
ناجح جيًد878ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا87ً جيد جدا128ً جيد جدا87ً جيد جدا124ً جيــًد157 جيــًد141 مقبول154

22
اسراء هشام السيد 

عبدالسميع
ناجح جيًد877ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا133ً جيــًد79 جيد جدا134ً جيــًد142 مقبول132 جيد جدا181ً

23
اسراء يسرى ابراهيم 

عبدالمنعم
ناجح جيًد825ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيد جدا128ً جيــًد73 جيد جدا120ً مقبول133 مقبول134 جيــًد168

24
اسماء احمد ابراهيم محمد 

شيبوب
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 8إضافة  ناجح مقبول701ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 مقبول98 جيــًد70 مقبول97 مقبول120 مقبول120 مقبول135

درجتان في الدين والحياة

25
اسماء احمد صبحى 

عبدالمحسن
 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي3إضافة  ناجح مقبول757ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا123ً جيــًد75مقبول90 مقبول138 مقبول120 مقبول135

26
اسماء اسالم جمال الدين 

محمد
جغرافية مصر+  درجات في تاريخ مصر المعاصر 3إضافة  ناجح مقبول753ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد112 جيــًد77 مقبول93 مقبول133مقبول120 مقبول144

ناجح جيًد873ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيــًد115 جيد جدا80ً جيد جدا134ً جيد جدا173ً جيــًد148 مقبول140اسماء السيد محمد طلبه27

ناجح جيًد838ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيد جدا124ً جيد جدا83ً جيــًد105 جيد جدا173ً مقبول126 مقبول149اسماء عبدهللا ابراهيم معاز28

ناجح جيًد812ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا81ً جيد جدا123ً جيــًد74 مقبول96 جيــًد146 مقبول135 مقبول157اسماء محمد احمد احمدى29

30
اسماء محمد عبدالرحمن 

عبده شاهين
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر8إضافة  ناجح مقبول744ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد110 جيــًد72 مقبول90 مقبول136 مقبول129مقبول135

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

ناجح مقبول703ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 مقبول100 جيــًد70مقبول90 مقبول125مقبول120مقبول135اسماء محمد محمد طه31
درجات 5إضافة  درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 

 درجات 3جغرافية مصر وإضافة+ في تاريخ مصر المعاصر 

في االدب الجاهلي واإلسالمي

32
اسماء محمود محمود 

سالمه
ناجح مقبول752ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول100 مقبول69 جيــًد115 مقبول128 مقبول130 مقبول137

33
اسماء مدحت 

عبدالجوادعلي يونس
جغرافية مصر + إضافة  درجتان في تاريخ مصر المعاصر ناجح مقبول752ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيد جدا120ً جيــًد76 مقبول98 مقبول120 مقبول120 مقبول155

 درجات في الدين والحياة10وإضافة 

34
اسماء ناجى عبدالوهاب 

عثمان
  درجة في أساسيات رياضيات وجبر18إضافة ناجح جيًد823ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد114 جيــًد79 ممتاز139 مقبول138 جيــًد143 مقبول135

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد118 جيد جدا82ً ممتاز135 مقبول132 جيــًد143 ضعيف100االء امين ابراهيم سليمان35

36
االء عادل عبدالعزيز على 

منصور
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر7إضافة ناجح مقبول783ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول101 مقبول68 جيد جدا128ً جيــًد150 مقبول128 مقبول135

درجة في  االدب الجاهلي واإلسالمي19إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيد جدا127ً جيــًد76 مقبول90 جيــًد148 مقبول132 ضعيف111االء عبدالمنعم جمعة عبدهللا37

ناجح مقبول753ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 مقبول104 جيــًد75 مقبول104 مقبول128 مقبول138 مقبول139االء محمد زكى السيد38

39
الشيماء عماد ابراهيم 

حجازى
إضافة درجتين في مباديء علم النفسناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول94 جيــًد74 مقبول97 جيــًد159 مقبول120 ضعيف101

40
الشيماء مجدى جوده 

محمود غنيم
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 9إضافة ناجح مقبول750ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيــًد117 مقبول65 مقبول96 جيــًد149 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ درجات في تاريخ مصر المعاصر 5

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

41
امانى سعد محمد موسى 

خميس
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيــًد116 جيــًد70 مقبول93 جيــًد145 مقبول133 ضعيف جدا59ً

42
امل ماهر سرحان 

عبدالتواب
غيابراسبغيابغيابغيابغيابغياب مقبول60 مقبول93 مقبول69 مقبول90 ضعيف102 مقبول125 ضعيف111

 درجات في الجاهلي واإلسالمي وإدرجتان في 10إضافة

مباديء علم النفس    ولم يقدم بحوثا في كل مقررات الترم 

الثاني

43
امل ناصر عبدالرحمن 

عبدالعزيز عبدالدايم
 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي7إضافةناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 مقبول91 جيــًد78 مقبول90 مقبول138 ضعيف99 ضعيف106

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول101 جيــًد74 مقبول101 مقبول133 جيــًد140 ضعيف111امنيه احمد محمد سجلى44

45
امنيه عبدالعظيم محمد 

محمد عرفه
ناجح جيًد850ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيــًد114 جيــًد76 جيد جدا132ً جيــًد153 جيــًد146 مقبول152

46
امنيه عبدالعليم سلمان 

محمد
ناجح جيًد858ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد115 جيد جدا80ً جيد جدا125ً جيــًد153 جيــًد147 مقبول156

47
امنيه مسعد محمد محمد 

عزب
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول104 جيــًد70 مقبول90 مقبول130 مقبول125 ضعيف90

 درجات في اللغة اإلنجليزية4إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 مقبول90 مقبول68 مقبول104 مقبول125 مقبول128 ضعيف104امنيه هانى احمد عبدالعزيز48

 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي9إضافةناجح مقبول780ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد107 جيد جدا83ً مقبول90 مقبول136 مقبول129 مقبول156اميره حمدى محمد مصطفى49

ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا85ً مقبول90 جيــًد73 مقبول90 جيد جدا161ً مقبول120 مقبول135اميره رضا احمد حسين50
درجات في تاريخ 3  درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 12إضافة 

 4 درجات في اللغة اإلنجليزية و3جغرافية مصر وإضافة+ مصر المعاصر 

درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

51
اميره مصطفى عواد محمد 

الفار
ناجح جيًد873ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيد جدا120ً جيد جدا83ً جيد جدا124ً جيد جدا163ً مقبول135 جيــًد176

52
امين اشرف امين 

عبدالعاطى
ناجح جيًد796ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول90 جيــًد74 جيــًد113 جيد جدا163ً جيــًد143 مقبول139

53
انجي ماهر محمد محمود 

شوشه
ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا87ً جيد جدا131ً جيد جدا81ً جيد جدا126ً جيد جدا170ً جيد جدا162ً مقبول156

 جيد 913
جدًا

ناجح

ناجح جيًد858ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا131ً جيــًد76 جيد جدا127ً جيد جدا168ً مقبول123 مقبول157ايمان ايسر داود دعبس54

55
ايمان بحيرى عبدالظاهر 

محمد متولي
ناجح مقبول712ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 مقبول90 مقبول66 مقبول90 مقبول128 مقبول137 مقبول135

إضافة  درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة درجتين 

درجة في اللغة 11في االدب الجاهلي واإلسالمي وإضافة 

االنجليزية

56
ايمان رافت محمد السيد 

مبروك
 درجة في  االدب الجاهلي واإلسالمي12إضافة ناجح مقبول779ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد116 جيــًد78 مقبول90 مقبول139 مقبول130 جيــًد159

57
ايمان عبدالقوى احمد 

عبدالرحمن بركات
ناجح مقبول784ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد113 جيــًد76 جيــًد119 جيــًد151 مقبول121 مقبول137

58
ايمان عبدالمنعم 

عبدالرحمن عبدالمنعم نجم
ناجح جيًد844ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد111 جيد جدا81ً جيد جدا125ً جيد جدا166ً مقبول132 مقبول155

59
ايمان عصام محمد احمد 

الحلبى
ناجح مقبول761ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول101 جيــًد76 مقبول95 مقبول132 مقبول128 مقبول156

60
ايمان فتحى امام عفيفى 

ابو ليلة
ناجح جيًد860ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد107 جيد جدا85ً جيــًد119 جيد جدا163ً جيــًد150 جيــًد158

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

61
ايمان ماهر محمود 

عبدالستار
 درجات في  اللغة االنجليزية4إضافة  ناجح جيًد807ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول90 جيــًد75 جيــًد118 جيــًد154 مقبول131 جيــًد165

62
ايمان محمد ابراهيم 

عبدالحليم
ناجح جيًد863ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيد جدا127ً جيــًد77 جيد جدا129ً جيد جدا162ً مقبول137 مقبول154

63
ايمان هالل سليمان ابراهيم 

ابوعطيه
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيــًد107 جيــًد72 جيــًد110 جيــًد143 مقبول131 ضعيف106

64
ايمن مسعد محمد الهادى 

الشحات
ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول90 مقبول60 ضعيف62 مقبول123 ضعيف109 مقبول135

 5 درجات في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 6إضافة 

 درجات في اللغة 8درجات في المعلم ومهنة التعليم وإضافة 

االنجليزية

 درجات في مباديء علم النفس6إضافة  ناجح مقبول766ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد118 جيــًد71 جيــًد110 مقبول132 مقبول122 مقبول153ايناس انور عبدالفتاح فريد65

66
ايه اشرف عبدالظاهر 

عبدالعزيز خليفه
ناجح جيًد819ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد119 جيــًد78 جيــًد108 جيــًد156 مقبول129 جيــًد159

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 مقبول103 مقبول61 جيــًد119 جيــًد159 ضعيف91 مقبول135ايه امير حامد عبدالعزيز67

68
ايه حسين احمد عبدهللا 

الشرقاوى
جغرافية مصر+ إضافة  درجة في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد110 مقبول68 ضعيف49 جيــًد140 مقبول120 مقبول142

 درجات  في أس االدب الجاهلي واإلسالمي9إضافةناجح مقبول733ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد112 مقبول63 مقبول90 جيــًد141 مقبول130 مقبول140ايه سالمه محمد محمد69

جغرافية مصر+ إضافة  درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجح مقبول774ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد113 جيــًد72 جيــًد114 مقبول134مقبول120 مقبول155ايه صبحى سعد الدين محمد70

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

ناجح جيًد886ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيد جدا125ً جيد جدا81ً جيد جدا134ً جيد جدا166ً جيــًد147 جيــًد160ايه طارق محمد الشافعى71

72
ايه عبدالوهاب عبدالقادر 

مصيلحى قمر
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر16إضافة ناجح مقبول722ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول96 جيــًد70 مقبول93 مقبول138 مقبول123 مقبول135

73
ايه محمد الديساوى احمد 

العبد
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر16إضافة ناجح جيًد792ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد109 جيــًد74 جيــًد115 جيد جدا168ً مقبول120 مقبول135

74
ايه محمد السيد سالمه 

خطاب
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر20إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 مقبول93 مقبول69 ضعيف78 مقبول123 مقبول135 مقبول135

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر  ،   ولم يقدم 21إضافة غيابراسبغيابغيابغيابغيابغياب مقبول62 جيــًد109 مقبول69 ضعيف67 مقبول125 ضعيف103 مقبول135ايه محمد سليمان محمد75

بحوثا في كل مقررات الفصل الثاني

76
ايه محمود عفيفى محمود 

الجعار
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر7إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيد جدا121ً مقبول65 مقبول104 مقبول131 مقبول129 مقبول135

 درجات في أساسيات رياضيات وجبر7إضافة ناجح جيًد796ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد114 جيــًد74 جيد جدا128ً مقبول137 مقبول137 مقبول135ايه مصطفى ابراهيم عفيفى77

78
أسماء منصور السعيد 

عبدالرحمن عرب
ناجح جيًد819ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد108 جيــًد75 جيد جدا121ً جيد جدا163ً مقبول121 جيــًد158

79
أسماء ياسر ابراهيم محمد 

حسن
جغرافية مصر +  درجات في تاريخ مصر المعاصر 6إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 جيــًد106 جيــًد72 مقبول90 جيــًد153 مقبول120 مقبول152

 درجة في االدب الجاهلي واإلسالمي12وإضافة

80
أمينه محمد عبدالوهاب 

محمد هواش
ناجح مقبول763ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد114 جيــًد75 مقبول103 مقبول133 مقبول127 مقبول137

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

81
آالء سعيد عطيه العزب 

عبد ربه
ناجح مقبول778ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيد جدا123ً مقبول67 مقبول97 جيــًد153 مقبول127 مقبول145

ناجح جيد جدًا992ناجحناجحناجحناجحناجح ممتاز91 جيد جدا125ً جيد جدا88ً ممتاز140 ممتاز198 جيد جدا174ً جيــًد176آيه على توفيق حجاب82

ناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح ضعيف47 جيــًد106 مقبول67 ضعيف62 ضعيف92 مقبول126 ضعيف112بسنت محمد ابراهيم محمد83

84
تقى محمد مسعد على 

يوسف
ناجح مقبول782ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيد جدا121ً جيــًد79 مقبول102 مقبول128 مقبول129 مقبول149

85
ثريا بيومى السيد بيومى 

سعد
 درجات في 6 درجات في الدين والحياة ت وإضافة8إضافة ناجح جيًد798ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا126ً جيد جدا83ً مقبول90 مقبول120 مقبول123 جيد جدا180ً

االدب الجاهلي واإلسالمي

ناجح مقبول784ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 مقبول98 جيــًد76 مقبول103 مقبول126 جيــًد157 مقبول146جهاد بكر مصطفى الشيبنى86

87
جهاد محمد على محمد 

العفيفي
ناجح مقبول710ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول90 مقبول60 مقبول90 جيــًد147 مقبول120 مقبول135

 درجات في أساسيات رياضيات وجبرإوضافة درجة في تاريخ مصر 8إضافة 

 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي 6جغرافية مصر وإضافة+ المعاصر 

 في اللغة االنجليزية3 في المعلم ومهنة التعليم و3و

88
حبيبه محمد حامد لبيب 

حسين
ناجح مقبول777ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 مقبول103 مقبول67 جيــًد117 جيــًد150 مقبول129 مقبول148

89
حسام الدين احمد على 

محمد مهدى
 درجاة في أساسيات رياضيات وجبر11إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد112 جيــًد75 مقبول90 مقبول131 ضعيف83 مقبول135

90
حسناء اسالم محيى الدين 

عالم
جغرافية مصر+ درجات في تاريخ مصر المعاصر 7إضافة ناجح مقبول752ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد113 جيــًد73 مقبول93 مقبول128 مقبول120 مقبول153

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

91
حنان أشرف عبداللطيف 

محمد يوسف
ناجح مقبول763ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيــًد108 جيــًد70 جيــًد105 مقبول132 مقبول125 مقبول155

 درجة في أساسيات رياضيات وجبرإوضافة درجة 14إضافة ناجح مقبول748ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد110 جيــًد71 جيــًد117 مقبول129 مقبول120 مقبول135حنان حسن فتحى محمد92

جغرافية مصر+ في تاريخ مصر المعاصر 

ناجح جيًد796ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد118 جيد جدا80ً مقبول95 مقبول137 مقبول133 جيــًد163خلود اشرف جوهرى احمد93

94
خلود اشرف مهدى عثمان 

خروب
 درجة في االدب الجاهلي واإلسالمي17إضافة ناجح مقبول774ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد115 جيــًد71 مقبول90 مقبول132 مقبول123 جيــًد172

 درجات في أسا االدب الجاهلي واإلسالمي7إضافة ناجح مقبول751ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيــًد107 جيــًد79 مقبول90 مقبول133 مقبول132 مقبول147خلود السيد السيد على ليله95

جغرافية مصر+ إضافة  درجة في تاريخ مصر المعاصر ناجح مقبول777ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيد جدا128ً مقبول69 مقبول100 مقبول126 مقبول120 جيــًد166خلود رجب ابراهيم اللبان96

97
خلود عرفه عبدالرؤف 

السعدنى
ناجح جيًد813ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد117 جيــًد71 جيــًد117 جيــًد159 مقبول128 مقبول151

إضافة  درجتا في أساسيات رياضيات وجبرناجح جيًد800ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول97 جيد جدا82ً جيــًد119 جيــًد147 جيــًد144 مقبول135خيريه رضا شحات ابراهيم98

99
داليا فتحى محمود 

عبدالقادر البكرى
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر4إضافة ناجح جيًد814ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيد جدا124ً جيــًد75 جيــًد111 جيد جدا168ً مقبول132 مقبول135

100
دعاء عصام محمد امين 

ورده
ناجح جيًد838ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد109 جيــًد72 جيد جدا125ً جيــًد153 جيــًد145 مقبول156

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

101
دينا ابراهيم عطا هللا 

ابراهيم
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 مقبول103 مقبول68 ضعيف56 مقبول130 مقبول121 مقبول142

102
دينا حسن عبدالحميد 

عبدهللا شوعه
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح ضعيف47 جيــًد112 جيــًد74 مقبول90 جيــًد149 مقبول124 مقبول156

103
دينا عاطف جمال الدين 

عواد محمد
ناجح جيًد852ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيــًد113 جيد جدا83ً مقبول101 جيــًد159 جيــًد140 جيــًد173

104
دينا مجدى عبداللطيف 

محسب عبدالدايم
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر4إضافة ناجح مقبول769ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد106 جيــًد73 جيــًد117 مقبول134 مقبول138 مقبول135

105
دينا هشام عفيفى اسماعيل 

رضوان
إضافة درجة في أساسيات رياضيات وجبرإوضافة درجة في  ناجح مقبول738ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد109 جيــًد73 مقبول90 مقبول139 مقبول125 مقبول135

االدب الجاهلي واإلسالمي

106
رانيا اشرف حلمى احمد 

احمد
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر12إضافة ناجح مقبول752ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 مقبول95 مقبول69 مقبول100 مقبول138 جيــًد145 مقبول135

107
رباب احمد غنيمى محمد 

الفرماوى
ناجح جيًد857ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 مقبول101 جيد جدا86ً جيــًد111 مقبول138 جيــًد140 ممتاز204

108
رحاب عبدالفتاح 

عبدالرحمن عبدالفتاح
ناجح مقبول784ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد111 جيد جدا83ً جيــًد108 مقبول136 مقبول129 مقبول148

109
رحاب محمد محمود 

الدسوقى السيد
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر18إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول96 جيــًد72 ضعيف84 مقبول137 مقبول133 مقبول135

110
رحمه اشرف عبدالفتاح 

شحاته
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر4إضافة ناجح جيًد789ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيد جدا123ً جيــًد76 جيــًد107 مقبول129 جيــًد151 مقبول135

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

111
رحمه السيد رجب احمد 

يوسف رزه
ناجح جيًد809ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا87ً جيد جدا121ً جيد جدا82ً جيــًد115 مقبول129 مقبول130 مقبول145

112
رضوه اسامه ابراهيم 

شعبان
ناجح مقبول773ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 مقبول97 جيــًد76 مقبول94 مقبول126 مقبول127 جيد جدا184ً

113
رضوى حسام ابراهيم 

صالح
غيابراسبغيابغيابغيابغيابغياب مقبول60 مقبول100 مقبول69 مقبول90 جيــًد143 مقبول120 ضعيف111

جغرافية مصر + إضافة درجتين في تاريخ مصر المعاصر 

 في 6 درجة في االدب الجاهلي واإلسالمي و11وإضافة

مباديء علم النفس     ولم يقدم بحوثا في كل مقررات الفصل 

الثاني

114
رضوى محمد احمد محمد 

ابراهيم
ناجح مقبول761ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 مقبول101 جيــًد76 مقبول103 مقبول131 مقبول134 مقبول146

115
رضوى محمد عبدالسالم 

محمد
 درجات في  االدب الجاهلي واإلسالمي7إضافة ناجح مقبول757ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيــًد118 جيد جدا80ً مقبول90 مقبول127 مقبول133 مقبول145

116
رفيده على محمود على 

عيسى
ناجح مقبول782ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 مقبول94 جيــًد76 مقبول96 جيــًد153 مقبول131 مقبول153

117
رنا وائل حسن اسماعيل 

الجندى
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد111 جيــًد73 مقبول99 مقبول136 ضعيف95 مقبول147

118
رويدا اشرف مصطفى 

عبدالمعطى
ناجح جيًد831ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد115 جيد جدا82ً جيــًد109 مقبول127 مقبول136 جيد جدا183ً

119
رويدا عادل السيد محمد 

ابراهيم
  درجةات 10 درجات في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة4إضافة ناجح مقبول695ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول90 مقبول66 مقبول90 مقبول127 مقبول124 مقبول135

في  االدب الجاهلي واإلسالمي ودرجة في اللغة االنجليزية

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر12إضافة ناجح مقبول741ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 مقبول99 جيــًد72 جيــًد110 مقبول127 مقبول135 مقبول135ريم محمد جالل امين احمد120

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

121
ريهام رافت عبدالمعطى 

محمد السيد
إضافة درجتين ونصف في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيد جدا120ً جيــًد74 ضعيف66 مقبول132 مقبول120 مقبول135

 درجة في تاريخ مصر المعاصر وجغرافية مصر20

122
ريهام سعيد جمعه على ابو 

النجا
درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة ناجح مقبول756ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد106 جيــًد75 جيــًد115 مقبول133 مقبول122 مقبول135

 درجات في أساسيات رياضيات8إضافة ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 مقبول92 مقبول64 مقبول98 ضعيف86 ضعيف101 مقبول135ريهام عصام عيسى عبدهللا123

124
ريهام مجدى عمر السيد 

محمد
جغرافية مصر+ إضافة درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيــًد111 مقبول66 ضعيف70 مقبول137 مقبول120 مقبول150

125
ريهام محمود احمد احمد 

القاضى
 درجات في الدين والحياة7إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول98 جيــًد78 مقبول102 مقبول120 مقبول130 مقبول155

126
زينب احمد عبدهللا احمد 

السيد
 درجة في أساسيات رياضيات وجبرإوضافة درجة 18إضافة ناجح مقبول742ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد111 جيــًد74 مقبول96 مقبول137 مقبول129 مقبول135

في مباديء علم النفس

إضافة درجة في أساسيات رياضيات وجبرناجح مقبول731ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول102 جيــًد77 مقبول98 مقبول132 مقبول120 مقبول135زينب حسن ابراهيم سليمان127

ناجح جيًد818ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا87ً مقبول91 جيــًد75 جيد جدا129ً مقبول138 مقبول136 جيــًد162زينب رزق السيد جمعه128

129
زينب عربى احمد على 

عطيه
جغرافية مصر + درجات في  تاريخ مصر المعاصر 5إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول90  مقبول66 مقبول100 مقبول122 مقبول120 ضعيف114

 درجات في  اللغة االنجليزية6وإضافة

130
زينب محمد محمود 

عبدالسميع
جغرافية مصر+  درجة في تاريخ مصر المعاصر 19إضافة ناجح جيًد802ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 مقبول103 جيــًد79 جيــًد112 جيــًد143 مقبول120 جيــًد166

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

131
زينب نبيل محمد مصطفى 

بدوى
جغرافية مصر+  درجات  في تاريخ مصر المعاصر 7إضافة ناجح مقبول760ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 مقبول95 جيــًد73 جيــًد114 مقبول133 مقبول120 جيــًد160

132
ساره ابوالفتوح زكريا عطا 

هللا
جغرافية مصر+ إضافة  درجة في تاريخ مصر المعاصر ناجح جيًد818ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد118 جيــًد74 جيــًد114 جيــًد149 مقبول120 جيــًد174

133
ساره حسن كامل حسن 

محمود
جغرافية مصر+  درجات  في تاريخ مصر المعاصر 4إضافة ناجح جيًد799ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد116 جيــًد74 مقبول103 مقبول123 مقبول120 جيد جدا196ً

ناجح مقبول778ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيد جدا120ً جيــًد70 مقبول98 جيــًد149 مقبول125 مقبول146ساره رباح السيد صالح134

135
ساره سيد يوسف سليمان 

محمد
جغرافية مصر +  درجات  في تاريخ مصر المعاصر 3إضافة ناجح مقبول728ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 مقبول95 مقبول65 مقبول102 مقبول120  مقبول120 جيــًد163

وإضافة درجتين في الدين والحياة

136
ساره عبدالهادى سعد 

حسنين سالمه
ناجح جيًد821ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيد جدا131ً جيــًد75 جيــًد115 مقبول138 مقبول126 جيــًد159

جغرافية مصر +  درجات  في تاريخ مصر المعاصر 4إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 مقبول90 مقبول64 جيد جدا121ً جيــًد142 مقبول120 ضعيف113ساره عصام احمد حجاج137

في اللغة االنجليزية13وإضافة

جغرافية مصر +  درجة  في تاريخ مصر المعاصر 17إضافة ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 ضعيف69 مقبول65 ضعيف69 جيــًد153 مقبول120 مقبول144ساره محمد محمد عبدالفتاح138

 درجات في مباديء علم النفس3وإضافة

139
ساره مصطفى محمد 

المهدي
ناجح مقبول732ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيــًد113 جيــًد73 مقبول92 مقبول126 مقبول127 مقبول139

140
سالم ابراهيم سالم سالمه 

سالم
ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد112 جيــًد70 مقبول94 مقبول137 مقبول136 مقبول135

739.5 
مقبول

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر22.5إضافة ناجح

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا



15 of 37

ا

رياضيات 

 (تحليل+ هندسة)

وتحليل رياضي

المجموع الكلى 
والتقدير

حقوق 
االنسان

225200200150100150100100100300200225
مجموع كلي 

2050 /1230
50

فصل اول 135120120906090606060180120135
1125 /675

30

مالحظات

ادب جاهلي 

واسالمي

نحو 

+ وصرف

علم لغة

مدخل الي 

البالغة 

والنقد

التربية  

وقضايا 

العصر

أساسيات 
رياضيات وجبر

تاريخ مصر 

+ المعاصر 

جغرافية مصر

الدين والحياه
اللغة 

االنجليزية

مبادئ علم 

النفس رقم 
الجلوس

اسم الطالب
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

141
سلمى ابراهيم محمد 

محمود اسماعيل
ناجح جيًد876ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا81ً جيد جدا132ً جيــًد79 جيــًد117 جيد جدا162ً مقبول130 جيــًد175

142
سليمان ايمن محمد حسنين 

على
 في  في 3  درجة في  االدب الجاهلي واإلسالمي و19إضافة ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا80ً مقبول90 مقبول65 مقبول90 ضعيف117 مقبول122 ضعيف112

اللغة االنجليزية

 في المعلم ومهنة 6إضافة  درجة في  االدب الجاهلي واإلسالمي وناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح ضعيف48 جيــًد106 مقبول60 مقبول90 جيــًد142 مقبول125 جيــًد160سماء احمد كمال عالم143

التعليم

إضافة  درجة في مباديء علم النفسناجح جيًد806ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول100 جيد جدا81ً جيد جدا131ً جيــًد143 مقبول126 جيــًد165سماح حسين سامى حسن144

145
سمر ايمن محمد احمد 

محمد حالوة
 في أساسيات رياضيات وجبر20إضافة ناجح مقبول742ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول104 جيــًد79 مقبول98 مقبول124 مقبول134 مقبول135

146
سمر محمد راغب على 

عبدالعال
ناجح جيًد805ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا84ً مقبول96 جيــًد71 مقبول100 جيــًد154 مقبول127 جيــًد173

 درجات في الدين والحياة9إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيــًد112 جيــًد74 مقبول102 مقبول120 ضعيف88 جيــًد177سمره احمد عراقى فرحات147

ناجح جيًد816ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد114 جيــًد71 مقبول94 جيــًد151 مقبول123 جيد جدا184ًسميره سيد محمود قمر148

149
سميه صبحى عبدالرحمن 

محمد هالل
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيــًد113 جيــًد70 جيــًد117 جيــًد143 ضعيف89 مقبول142

150
سندس محمد عبدالرشيد 

احمد هدهد
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد112 جيــًد70 ضعيف70 جيــًد146 مقبول125 مقبول151

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 11إضافةناجح مقبول778ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيد جدا121ً جيــًد73 جيــًد106 جيــًد157 مقبول120 مقبول138سها سعيد محمود عفيفي151

152
سها عرفه امين عرفه 

العزب
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول95 جيد جدا82ً جيــًد115 جيــًد152 مقبول123 ضعيف100

ناجح مقبول773ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول95 جيــًد76 مقبول102 مقبول127 جيــًد142 جيــًد158سهير غريب محمد الطوخى153

درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة ناجح مقبول756ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد108 جيــًد77 جيــًد105 مقبول120 مقبول136 مقبول135سهيله على عامر الربيعى154

155
شروق ابراهيم جالل احمد 

جوده
ناجح مقبول770ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيد جدا125ً جيــًد75 مقبول90 مقبول128 مقبول120 مقبول153

156
شروق احمد محمود 

عبدالعظيم
ناجح مقبول706ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد109 مقبول60 مقبول90 مقبول128 مقبول124 مقبول135

 11إضافة  درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة

درجة في االدب الجاهلي واإلسالمي و درجتين في  المعلم 

ومهنة التعليم و درجتين في مباديء علم النفس

ناجح مقبول744ناجحناجحناجحناجحناجح مفبول60 جيــًد119 مقبول68 مقبول90 مقبول126 مقبول120 جيــًد161شروق جوده محمد جودة157
جغرافية مصر +  درجات في تاريخ مصر المعاصر 5إإضافة 

 3 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي وإضافة 6وإضافة 

درجات في في مباديء علم النفس

ناجح جيًد812ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيــًد110 جيــًد76 مقبول99 جيــًد159 جيــًد145 جيــًد161شروق خالد محمد بكر158

159
شروق عبدالفتاح سعيد 

عبدالفتاح
ناجح مقبول773ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول101 مقبول67 مقبول97 جيد جدا163ً مقبول131 مقبول146

إضافة  درجة في أساسيات رياضيات وجبرناجح مقبول741ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد114 جيــًد71 مقبول96 مقبول127 مقبول131 مقبول135شروق عفيفى السيد عفيفى160

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

درجة في أساسيات رياضيات18إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 مقبول99 مقبول65 مقبول93 مقبول138 ضعيف104 مقبول135شروق فرج محمد فرج161

162
شروق محمود ابراهيم 

محمود جادهللا
 5 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة13إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول103 جيــًد72 ضعيف79 مقبول134 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ درجة في تاريخ مصر المعاصر 

163
شروق ممدوح احمد 

محمود احمد
إضافة  درجة في مباديء علم النفسناجح مقبول748ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد117 جيــًد73 مقبول96 مقبول123 مقبول129 مقبول150

164
شروق ياسر علي ابراهيم 

حجر
ناجح جيًد895ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا88ً جيد جدا129ً جيــًد77 جيد جدا125ً جيد جدا163ً جيــًد155 جيــًد158

ناجح جيًد810ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد106 جيــًد76 جيــًد112 مقبول132 جيــًد140 جيــًد162شمس امام عبدالوهاب امام165

166
شمس شريف عايد يوسف 

حمد عرمان
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر8إضافة ناجح جيًد790ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد117 جيــًد71 جيــًد111 مقبول138 جيــًد144 مقبول135

167
شمس عبدالستار احمد 

محمد عالم
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد117 مقبول61 ضعيف63 مقبول127 مقبول133 مقبول155

ناجح جيًد824ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد117 جيــًد74 جيد جدا125ً جيــًد157 مقبول126 مقبول154شيماء احمد عطيه محمد168

169
شيماء سعيد محمد 

عبدالفتاح
ناجح جيًد806ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد112 مقبول65 جيد جدا124ً جيــًد144 مقبول122 جيــًد166

170
شيماء سمير محمد سالم 

على
ناجح جيًد848ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد118 جيد جدا80ً جيــًد115 جيــًد158 مقبول127 جيــًد175

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

171
شيماء طارق محمد 

اسماعيل محمد
ناجح مقبول763ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد115 جيــًد71 مقبول92 جيــًد157 مقبول121 مقبول136

172
شيماء مجدى سعيد 

عبدالغنى
إضافة درجة في مباديء علم النفسناجح مقبول741ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد106 مقبول69 جيــًد110 مقبول128 مقبول128 مقبول140

173
شيماء محمد امين محمد 

عطيه
ناجح جيًد883ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا81ً جيد جدا122ً جيد جدا84ً جيــًد115 جيــًد157 جيد جدا161ً جيــًد163

174
شيماء مرسى عبدالرحمن 

مرسي
ناجح جيًد849ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيد جدا124ً جيد جدا82ً مقبول97 جيــًد153 مقبول133 جيد جدا182ً

175
شيماء وحيد وهبه ابراهيم 

ابوالسعود
ناجح جيًد821ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيــًد108 جيــًد76 جيــًد107 جيــًد148 جيــًد140 جيــًد165

176
صباح محمد شلبى محمد 

شاهين
ناجح جيًد792ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيــًد110 جيــًد75 جيــًد109 جيــًد143 مقبول123 مقبول156

177
عبدالرحمن عطا 

عبدالرحمن السيد حجاج
جغرافية مصر+  درجات  في تاريخ مصر المعاصر 8إضافة ناجح جيًد819ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد119 جيــًد78 جيــًد107 مقبول138 مقبول120 جيد جدا186ً

178
عبدالرحمن محمد 

عبدالصبور شما
درجات في  7 درجة في الدين والحياة وإضافة12إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول92 جيــًد77 مقبول90 مقبول120 مقبول126 ضعيف89

االدب الجاهلي واإلسالمي

179
عبدالرحمن نبيل زغلول 

كامل
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 18إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد109 جيــًد75 ضعيف82 جيــًد143 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ درجتين في تاريخ مصر المعاصر 

180
عبدهللا جمال صالح حسن 

الدويك
جغرافية مصر + إضافة  درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول101 جيــًد73 مقبول90 مقبول138 مقبول120 ضعيف113

ودرجة في االدب الجاهلي واإلسالمي

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

181
عبدهللا رمضان عبدهللا 

جابر عبيد
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد117 جيــًد70 مقبول95 مقبول128 مقبول127 ضعيف96

 جيــًد73 ضعيف59 مقبول120 مقبول120 ضعيف92عبدهللا شبل عطيه محمد182

 ضعيف 33

جغرافية +  درجات  في  في تاريخ مصر المعاصر 6إضافة ناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69جداً

 في الدين والحياة5مصر و

183
عبير عبدالحكيم عزت 

الدسوقى محمد
ناجح جيًد791ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد114 جيــًد73 جيــًد105 مقبول138 مقبول124 جيــًد170

 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي3إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 مقبول103 مقبول68 مقبول90 مقبول133 مقبول123 جيــًد162عزت ماجد فتحى سالم نصر184

185
عال عبدالحليم بكرى 

عبدالحليم يوسف
ناجح جيًد865ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيد جدا122ً جيــًد77 جيد جدا131ً جيــًد142 جيــًد149 جيــًد162

186
عالء عثمان منسوب 

عبدالرازق عبدالعال
جغرافية مصر +  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 4إضافة ناجح مقبول779ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول90 جيــًد73 جيد جدا127ً جيد جدا160ً مقبول120 مقبول135

ودرجة في اللغة اإلنجليزية

187
عالء محمد سندعبدالعظيم 

عصر
جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 17إضافة ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد118 جيــًد70 ضعيف70 مقبول130 مقبول120 ضعيف110

ناجح جيًد830ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا81ً جيد جدا121ً جيــًد72 جيــًد111 جيــًد148 مقبول136 جيــًد161عمر طارق حسن حسين188

189
غاده سعيد حمدى عواد 

سعفان
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر22إضافة ناجح جيًد798ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيد جدا120ً جيــًد76 مقبول100 جيد جدا168ً مقبول123 مقبول135

190
غاده صبحى فتحى 

عبدالفتاح
جغرافية مصر +  درجات   في تاريخ مصر المعاصر 6إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول99 مقبول64 جيــًد107 جيــًد153 مقبول120 ضعيف101

 درجات في مباديء علم النفس4 و 

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

191
غاده عبدالرازق عبدالعزيز 

عبدالرازق
ناجح جيًد799ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول100 جيــًد76 مقبول103 جيــًد153 جيــًد150 مقبول141

192
غاده يسرى محمد الصغير 

محمد علي
ناجح جيًد830ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيد جدا121ً جيــًد76 جيد جدا120ً جيــًد143 مقبول127 جيــًد171

193
فاتن شعبان ابوالعز 

عبدالرحمن
إضافة  درجتين في أساسيات رياضيات وجبرناجح جيًد808ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 مقبول96 جيــًد72 جيد جدا130ً جيد جدا168ً مقبول129 مقبول135

194
فاطمة ايمن عبدالمنعم 

عبدالقادربدر
 درجات في 3 درجات في اللغة االنجليزية و 5إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول90 مقبول64 مقبول91 جيد جدا173ً مقبول121 مقبول155

مباديء علم النفس

195
فاطمه احمد عبدالرحيم 

ابراهيم حسان
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر9إضافة ناجح مقبول786ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا88ً مقبول102 جيد جدا81ً جيــًد107 جيــًد142 مقبول131 مقبول135

ناجح مقبول774ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد105 جيــًد72 جيــًد114 جيــًد158 مقبول120 مقبول151فاطمه احمد يسن شحاته196

197
فاطمه اشرف عبدالرازق 

جمعة
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر16إضافة ناجح مقبول764ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 جيــًد107 جيــًد75 مقبول98 جيــًد153 مقبول135 مقبول135

198
فاطمه اشرف موسى احمد 

سليمان
ناجح جيًد821ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد117 جيد جدا86ً جيــًد118 جيــًد148 مقبول132 مقبول138

199
فاطمه حنفى عبده عبدهللا 

الحنفي
ناجح جيًد856ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيد جدا133ً جيــًد75 جيــًد107 جيــًد158 مقبول139 جيــًد166

200
فاطمه خالد محمد الشافعى 

غنيم
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر  ودرجتين في 14إضافة ناجح جيًد803ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 ممتاز135 جيــًد78 مقبول90 جيــًد150 مقبول139 مقبول135

االدب الجاهلي واإلسالمي

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

201.    
فاطمه سمير عبدالمنعم 

محمد
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر18إضافة  ناجح جيًد806ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيــًد116 مقبول68 مقبول97 جيد جدا168ً جيــًد146 مقبول135

202.    
فاطمه طاهر مصطفى 

مغاورى ابراهيم
ناجح جيًد814ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 جيــًد117 جيــًد75 جيــًد112 جيــًد149 مقبول129 مقبول156

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر15إضافة  ناجح جيًد815ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد117 مقبول68 جيد جدا124ً جيد جدا163ً مقبول126 مقبول135فاطمه محمد حسن محمود    .203

ناجح جيًد836ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 جيــًد111 جيــًد71 ممتاز136 جيــًد153 مقبول132 جيــًد168فوزيه سعيد سيد احمد شنب      .204

 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي7إضافة  ناجح مقبول763ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد108 جيــًد73 مقبول90 مقبول120 جيد جدا160ً مقبول137كريم محمد فاروق مرزوق      .205

 درجات في أساسيات رياضيات وجبر7إضافة  ناجح مقبول748ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد112 مقبول68 مقبول91 مقبول129 مقبول139 مقبول135كريم محمد فوزى حسانين      .206

207.      
كوثر اشرف فتحى احمد 

على
 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي6إضافة  ناجح جيًد788ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيــًد108 مقبول64 مقبول90 جيــًد143 مقبول134 جيــًد166

 7 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة  13إضافة  ناجح مقبول728ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً مقبول99 مقبول65 مقبول90 مقبول127 مقبول130 مقبول135كوثر كمال محمد عبدالعظيم      .208

درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي

209.      
لمياء جمال عبدالغفار 

عبدالتواب متولى
جغرافية +  درجة في  في تاريخ مصر المعاصر 19إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 مقبول90 مقبول66 ضعيف56 مقبول120 مقبول120 ضعيف107

 درجات في الدين والحياة3مصر وإضافة 

210.      
لمياء مرزوق عبدالمنجى 

رمضان
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر16إضافة  ناجح جيًد798ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 مقبول101 جيد جدا80ً مقبول90 جيد جدا172ً جيــًد142 مقبول135

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

211.      
ماهى نور فؤاد فؤاد 

عبدالعاطى
 مقبول141

 جيــًد144
  درجات في  األدب الجاهلي واإلسالمي10إضافة  ناجح مقبول771ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيــًد109 جيــًد77 مقبول90 مقبول127

212.      
مآثر نبيل عبدالهادى 

عبدالتواب
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر22إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد110 مقبول65 ضعيف78 جيــًد152 مقبول132 مقبول135

213.      
محاسن محمد عبدالكريم 

عبدهللا شحاته
ناجح جيًد859ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 مقبول99 جيــًد76 جيد جدا127ً جيد جدا168ً مقبول132 جيــًد178

214.      
محمد اسامه شعبان 

عبدالعال عبدالرحيم
 في 4  درجات في أساسيات رياضيات وجبر و9إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول93 مقبول60 ضعيف81 مقبول123 مقبول139 مقبول135

المعلم ومهنة التعليم

215.      
محمد السيد عبدالعظيم 

السيد الطنانى
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد109 مقبول67 ضعيف70 جيــًد143 مقبول128 مقبول156

216.      
محمد حامد عبدالعال أحمد 

مبارك
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر14إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد108 مقبول62 ضعيف77 مقبول131 ضعيف106 مقبول135

217.      
محمد حسن محمد عبدهللا 

محمد
جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 14إضافة  ناجح مقبول782ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد77 جيــًد105 مقبول66 جيــًد119 مقبول138 مقبول120 مقبول157

218.      
محمد سعيد امين متولى 

عدوي
ناجح جيًد879ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 مقبول104 جيد جدا83ً جيــًد115 ممتاز188 جيــًد147 جيــًد163

219.      
محمد عبدالحليم فاروق 

ابوطالب
ناجح جيًد790ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا80ً مقبول93 جيــًد74 مقبول97 جيــًد155 مقبول139 مقبول152

220.      
محمد عبدالرحمن احمد 

السيد الجندى
ناجح مقبول710ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول90 مقبول60 مقبول90 مقبول132 مقبول127 مقبول135

 درجات 4 درجة في أساسيات رياضيات وجبر  و12إضافة  

 درجات في المعلم ومهنة 5في األدب الجاهلي واإلسالمي و 

التعليم

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

221.      
محمد عصام محمود 

دسوقى نعيم
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر17إضافة  ناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 ضعيف74 مقبول67 ضعيف52 ضعيف108 مقبول127 مقبول135

222.      
محمد مجدي عبدالعزيز 

ذكى الشيخ عمر
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر20إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول92 مقبول66 ضعيف63 مقبول130 مقبول131 مقبول135

223.      
محمد محمود عبدالنبى 

محمد حسنين
 درجة في األدب الجاهلي واإلسالمي14إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول93 مقبول66 مقبول90 جيــًد147 جيــًد154 ضعيف95

224.      
محمد يسرى حسن 

عبدالمنعم حجاب
 درجات في  الدين والحياة  و درجتان في مبادئ 5إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول92 جيــًد74 ضعيف68 مقبول120 مقبول120 ضعيف79

علم النفس

إضافة  درجة في أساسيات رياضيات وجبرناجح مقبول769ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد113 جيــًد78 مقبول99 مقبول137 مقبول134 مقبول135محمود طلعت محمود احمد      .225

226.    
محمود عبدالمعطى 

عبدالجواد عبدالمعطى
 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي9إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد114 جيــًد78 مقبول90 مقبول127 مقبول129 ضعيف104

227.    
محمود محمد محمود احمد 

الذهبى
 3 درجة في أساسيات رياضيات وجبر  وإضافة 17إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد110 مقبول69 ضعيف62 مقبول120 مقبول133 مقبول135

درجات في الدين والحياة

228.    
محمود محمد معوض 

مصيلحى
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 14إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 ضعيف71 جيــًد70 مقبول98 مقبول129 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ درجة في تاريخ مصر المعاصر 

229.      
مدحت ابوالسعود رمضان 

رمضان
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة  ناجح جيًد802ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد106 جيــًد76 مقبول103 جيد جدا161ً جيــًد143 مقبول135

230.      
مديحه اشرف عبدالمجيد 

عبدالمنعم
ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول90 جيــًد79 مقبول92 جيــًد148 مقبول135 مقبول142

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

231.      
مروه احمد ابراهيم السيد 

الحداد
 8 درجة في أساسيات رياضيات وجبر  وإضافة 13إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول95 ضعيف54 مقبول96 جيــًد146 ضعيف98 مقبول135

درجات في  مبادئ علم النفس

232.      
مروه اشرف فرج زاهر 

عيسى
ناجح جيًد897ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيد جدا121ً جيــًد76 ممتاز135 جيــًد148 جيد جدا160ً جيــًد174

234.      
مروه عاطف سليمان 

ابراهيم
 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي10إضافة  ناجح مقبول756ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد107 جيــًد70 مقبول90 مقبول132 مقبول125 جيــًد166

 درجات في األدب 9  درجات في الدين والحياة  و3إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 ضعيف71 جيــًد73 مقبول90 مقبول120 مقبول131 مقبول146مروه محمد حمدان احمد      .235

الجاهلي واإلسالمي  وإضافة درجتين في  مبادئ علم النفس

236.      
مريم احمد رمضان 

عبدالكريم احمد
ناجح جيًد857ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا80ً مقبول104 جيــًد78 جيد جدا125ً جيــًد155 مقبول135 جيد جدا180ً

جغرافية مصر+  درجات في تاريخ مصر المعاصر 7إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 مقبول93 مقبول67 مقبول99 مقبول128 مقبول120 ضعيف112مريم خالد محمد متولى      .237

238.      
مريم عبدالفتاح محمد 

عبدالعال
لم يقدم بحوثا في مقررات الفصل الثانيغيابغائب وراسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغبابغبابغبابغبابغبابغباب

 4 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 11إضافة  ناجح مقبول707ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 مقبول97 جيــًد71 مقبول90 مقبول128 مقبول123 مقبول135مريم فيصل السيد اسماعيل      .239

درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي

 درجات في  الدين والحياة  ودرجة في المعلم 5إضافة  ناجح مقبول711ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 مقبول90 مقبول60 مقبول91 مقبول120 مقبول135 مقبول146مريم وليد عادل محمدى      .240

 درجات في اللغة اإلنجليزية3ومهنة التعليم وإضافة

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

241.      
مصطفى ايمن عبدالمنعم 

طه عباس
ناجح مقبول745ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول97 جيــًد73 مقبول103 مقبول128 مقبول131 مقبول141

242.      
مصطفى عبدالعزيز عبدهللا 

القرش
إضافة  درجتين في اللغة اإلنجليزيةناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول90 مقبول69 ضعيف65 مقبول127 مقبول127 ضعيف92

243.      
مصطفى محمد عبدالفتاح 

االمام
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر16إضافة  ناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح ضعيف52 مقبول96 جيــًد77 ضعيف63 مقبول128 ضعيف105 مقبول135

244.      
مصطفى محمود محمد 

محمود
غيابراسبغيابغيابغيابغيابغياب مقبول60 مقبول96 ضعيف52 مقبول90 ضعيف100 مقبول120 ضعيف81

جغرافية +  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 10إضافة  

 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي  5مصر وإضافة 

وإضافة درجة في  مبادئ علم النفس        و لم يقدم بحوثا 

في مقررات الفصل الثاني

245.      
منار فتحى السيد محمد 

موسى
جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 14إضافة  ناجح جيًد809ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد114 جيد جدا84ً مقبول104 جيــًد157 مقبول120 مقبول151

246.      
منةهللا اشرف عبدهللا السيد 

محمد
إضافة   درجة في األدب الجاهلي واإلسالميناجح مقبول745ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيــًد110 جيــًد73 مقبول90 جيــًد141 مقبول125 مقبول144

جغرافية مصر+  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 7إضافة  ناجح جيًد831ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا86ً جيــًد119 جيــًد79 جيــًد112 جيــًد158 مقبول120 مقبول157منةهللا محمد علوان محمد      .247

248.      
منه هللا ايمن حامد قنصوه 

سليمان
ناجح مقبول779ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 مقبول95 جيد جدا82ً مقبول100 جيــًد152 مقبول125 مقبول150

249.      
منه هللا ناصر احمد عفت 

عفيفى
ناجح مقبول738ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول90 جيــًد76 جيــًد106 جيــًد143 مقبول120 مقبول135

إضافة   درجتين في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 

جغرافية مصر وإضافة  + درجات في تاريخ مصر المعاصر 7

درجة في  اللغة اإلنجليزية

 في األدب الجاهلي 9 درجات في  الدين والحياة  و4إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول90 جيــًد70 مقبول90 مقبول120 ضعيف86 جيــًد158مها عمر احمد سعد سعد      .250

واإلسالمي  وإضافة درجتين في اللغة اإلنجليزية

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

 درجات في  اللغة اإلنجليزية7إضافة   ناجح مقبول753ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول90 جيــًد70 جيــًد115 جيــًد142 مقبول125 مقبول140مى شحته عبدالفتاح يونس    .251

252.    
مى عبدالراضى فوزى 

بيومى
جغرافية مصر+  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 3إضافة  ناجح جيًد853ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد119 جيــًد74 جيد جدا121ً جيد جدا163ً مقبول120 جيــًد177

جغرافية مصر +  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 7إضافة  ناجح مقبول731ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد119 مقبول67 مقبول93 مقبول131 مقبول120 مقبول141مياده اسامه سعيد البسيونى    .253

وإضافة  درجتين في  مبادئ علم النفس

254.      
مياده شعبان على حسن 

الحاج علي
ناجح جيًد845ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيد جدا121ً جيــًد77 جيــًد109 جيد جدا167ً مقبول139 جيــًد159

ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول103 جيــًد73 مقبول99 مقبول132 مقبول121 مقبول155ناريمان اشرف يوسف على      .255

ناجح مقبول771ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 مقبول98 جيــًد74 جيــًد115 مقبول136 مقبول130 مقبول153نبيل كامل رزق عواد      .256

257.      
نبيله عبدالمقصود مصلحى 

عبدالمقصود
 في 3 درجات في األدب الجاهلي واإلسالمي  و3إضافة   ناجح مقبول716ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول99 مقبول68 مقبول90 جيــًد143 مقبول120 مقبول136

مبادئ علم النفس

258.      
نجاه مجدى عبدالرازق 

حسن حسن شاهين
ناجح جيًد859ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد111 جيــًد74 جيــًد118 جيد جدا173ً مقبول139 جيــًد166

259.      
نجالء احمد السيد 

عبدالباقى عيسى
جغرافية مصر+ إضافة   درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجح مقبول759ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 مقبول104 جيــًد75 مقبول98 جيــًد153 مقبول120 مقبول143

260.      
نجالء جمال محمد ابراهيم 

مرزوق
ناجح جيًد794ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 مقبول101 مقبول69 جيــًد112 جيد جدا161ً مقبول133 مقبول152

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا



27 of 37

ا

رياضيات 

 (تحليل+ هندسة)

وتحليل رياضي

المجموع الكلى 
والتقدير

حقوق 
االنسان

225200200150100150100100100300200225
مجموع كلي 

2050 /1230
50

فصل اول 135120120906090606060180120135
1125 /675

30

مالحظات

ادب جاهلي 

واسالمي

نحو 

+ وصرف

علم لغة

مدخل الي 

البالغة 

والنقد

التربية  

وقضايا 

العصر

أساسيات 
رياضيات وجبر

تاريخ مصر 

+ المعاصر 

جغرافية مصر

الدين والحياه
اللغة 

االنجليزية

مبادئ علم 

النفس رقم 
الجلوس

اسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

ناجح مقبول780ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول96 جيــًد75 مقبول90 جيد جدا162ً مقبول126 جيــًد159ندا ياسر فؤاد عبدهللا احمد      .261

262.      
ندى البيلى السيد 

عبدالفتاح سويلم
ناجح جيًد789ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيد جدا126ً جيــًد75 مقبول90 مقبول130 مقبول132 جيــًد161

263.      
ندى السيد امين محمد 

االمام
جغرافية مصر+ إضافة   درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 مقبول102 جيــًد79 ضعيف72 جيــًد140 مقبول120 مقبول155

264.      
ندى صالح محمدى 

عبدالرازق عفيفي
جغرافية مصر + إضافة   درجتين في  تاريخ مصر المعاصر ناجح جيًد791ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد108 جيد جدا81ً جيد جدا125ً مقبول120 مقبول120 جيــًد162

 درجات في الدين والحياة7وإضافة 

265.      
ندى عاطف عبدالمحسن 

ابراهيم
ناجح جيًد793ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 مقبول92 جيــًد78 جيد جدا124ً مقبول128 مقبول129 جيــًد167

266.      
ندى عاطى فؤاد يوسف 

محمد
ناجح جيًد790ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا80ً جيــًد107 جيد جدا80ً مقبول93 جيــًد153 مقبول133 مقبول144

إضافة   درجة في  مبادئ علم النفسناجح مقبول767ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول101 جيــًد71 جيد جدا122ً مقبول133 مقبول135 مقبول145ندى عيسى محمد عيسى      .267

جغرافية مصر+  درجات في تاريخ مصر المعاصر 3إضافة  ناجح جيًد811ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 مقبول104 جيــًد73 جيــًد119 جيــًد143 مقبول120 جيــًد173ندى محمد توفيق الشربينى      .268

269.      
ندى هيثم محمد محمود 

قطب
جغرافية مصر + إضافة   درجة في  تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد109 جيــًد71 ضعيف56 مقبول127 مقبول120 مقبول155

 درجات في  مبادئ علم النفس3وإضافة 

جغرافية مصر+  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 6إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 ضعيف66 جيــًد71 جيــًد117 مقبول138 مقبول120 مقبول149نسرين اكمل محمد شفيق      .270

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

ناجح جيًد808ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا83ً جيــًد112 جيــًد71 مقبول104 مقبول133 مقبول136 جيــًد169نسمه محمد عبدالعزيز احمد      .271

272.      
نعيمه يوسف عبدالقادر 

عفيفى قمر
ناجح جيًد798ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد79 جيــًد111 جيــًد73 جيــًد115 مقبول129 مقبول128 جيــًد163

جغرافية مصر+  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 6إضافة  ناجح جيًد817ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول104 جيــًد71 جيد جدا134ً جيــًد147 مقبول120 جيــًد170نها شعبان طه رمضان      .273

إضافة  درجين في  مبادئ علم النفسناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول94 مقبول68 مقبول100 جيــًد153 ضعيف87 مقبول148نهاد احمد عبدالحميد الليثى      .274

275.      
نورا السيد عبدالموجود 

احمد
جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 19إضافة  ناجح مقبول769ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 جيــًد113 جيــًد72 مقبول99 جيــًد153 مقبول120 مقبول152

276
نورا ايمن عزيز الدين 

محمد البنهاوى
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 جيــًد106 جيــًد71 ضعيف72 جيد جدا163ً مقبول139 جيــًد167

277
نورا حسنين رمضان على 

االخضر
جغرافية +  درجات في  تاريخ مصر المعاصر 10إضافة  ناجحمادتانناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول104 مقبول66 ضعيف72 مقبول132 مقبول120 ضعيف106

 درجات في  مبادئ علم النفس3مصر وإضافة 

278
نورا محمد صالح الدين 

عبدالخالق
جغرافية مصر+ إضافة   درجتين في  تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 مقبول102 جيــًد76 مقبول102 مقبول127 مقبول120 ضعيف104

ناجح جيًد820ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيد جدا122ً جيــًد71 جيــًد112 جيــًد152 جيــًد140 مقبول151نورهان احمد سالم السيد279

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد105 جيــًد75 ضعيف69 جيــًد157 مقبول130 مقبول149نورهان احمد محمد ابراهيم280

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

281
نورهان اشرف فهمى 

عوض
ناجح جيًد841ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد109 جيد جدا80ً جيــًد111 ممتاز183 مقبول136 مقبول152

282
نورهان حسام عمرو 

عبدالهادى
ناجح مقبول734ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 مقبول90 مقبول69 مقبول92 مقبول131 مقبول127 مقبول157

283
نورهان رافت عبدالعظيم 

محمد درويش
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر7إضافة  ناجح مقبول766ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول103 جيــًد76 مقبول99 جيــًد143 مقبول138 مقبول135

ناجح جيًد816ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد110 جيــًد74 مقبول97 ممتاز184 مقبول125 مقبول157نورهان رضا فاروق بيومى284

285
نورهان صالح محمود 

يوسف
ناجح جيًد812ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا86ً جيد جدا128ً جيــًد70 مقبول99 جيــًد148 مقبول130 مقبول151

286
نورهان عبدالرازق 

عبدالحميد عبدالرازق
 درجات في  اللغة اإلنجليزية3إضافة  ناجح مقبول756ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول90 جيــًد74 مقبول102 مقبول133 مقبول136 مقبول147

287
نورهان عفت عبدالعزيز 

عراقى معوض
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 15إضافة  ناجح مقبول739ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد118 مقبول69 مقبول90 مقبول126 مقبول130 مقبول135

درجتين في األدب الجاهلي واإلسالمي

288
نورهان عماد الدين حامد 

عبدالقادر
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر17إضافة  ناجح جيًد788ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيــًد110 جيــًد75 جيــًد105 جيــًد153 جيــًد146 مقبول135

289
نورهان فوزى احمد 

رضوان ابراهيم
ناجح جيًد817ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد106 جيــًد73 جيد جدا122ً جيــًد152 جيــًد140 مقبول153

290
هاجر احمد محمد 

عبدالرحمن
ناجح جيًد836ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول102 جيــًد78 جيد جدا124ً جيــًد153 جيــًد145 جيــًد162

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر15إضافة  ناجح جيًد797ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد110 جيــًد71 جيــًد116 جيد جدا163ً مقبول130 مقبول135هاجر اشرف سعيد السيد291

292
هاجر السيد عبدالعظيم 

السيد محمد حجازى
ناجح جيًد789ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد105 جيد جدا80ً جيــًد114 مقبول133 جيــًد148 مقبول137

ناجح جيًد794ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول103 مقبول68 جيــًد110 جيــًد158 مقبول136 مقبول146هاجر جمعه على محمد293

294
هاجر جميل عبدالرازق 

عبدالحميد
ناجح جيًد796ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 جيــًد117 جيــًد79 جيــًد110 جيــًد149 مقبول125 مقبول142

295
هاجر حمدى احمد 

عبدالمقصود عزام
ناجح مقبول781ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد117 مقبول68 مقبول98 جيــًد150 مقبول139 مقبول143

296
هاجر خالد عفيفى طلبه 

عفيفي
ناجح جيًد855ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول64 جيــًد113 جيــًد73 جيد جدا130ً جيد جدا163ً جيــًد143 جيــًد169

 4إضافة   درجتين في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول91 جيــًد70 ضعيف68 مقبول133 مقبول134 مقبول135هاجر شريف عطيه احمد297

درجات مبادئ علم النفس

ناجح جيد جدًا916ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا86ً جيد جدا125ً جيد جدا85ً جيــًد117 جيد جدا174ً جيــًد158 جيــًد171هاجر عبدالباسط طه محمد298

ناجح جيًد814ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد118 جيــًد79 جيد جدا124ً جيــًد153 مقبول127 مقبول142هاجر مصطفى على حسين299

جغرافية مصر+  درجة في  تاريخ مصر المعاصر 15إضافة  ناجح جيًد792ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد111 جيد جدا83ً جيــًد116 جيــًد158 مقبول120 مقبول138هاجر ياسر فؤاد ابراهيم300

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

301
هاله نجيب عبدالفتاح 

محمود صالح
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 18إضافة   ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول90 ضعيف56 مقبول102 جيــًد147 مقبول123 مقبول135

درجات في   اللغة اإلنجليزية4

302
هانم احمد عبدالغفار 

عبدالغنى
 درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي3إضافة ناجح مقبول740ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيــًد107 مقبول68 مقبول90 مقبول127 مقبول121 جيــًد165

303
هانم عبدالموجود محمود 

عبدالموحود
 في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة درجة في 17إضافة   ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول65 مقبول95 جيــًد70 ضعيف84 مقبول137 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ تاريخ مصر المعاصر 

304
هانم محمد عبدالرحمن 

محمد زهرة
ناجح جيًد867ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا82ً جيــًد114 جيــًد74 جيد جدا133ً جيد جدا173ً جيــًد153 مقبول138

305
هايدى كمال محمد 

عبدالعزيز شبانه
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد111 مقبول69 مقبول91 مقبول132 مقبول129 ضعيف111

306
هايدى محمد عبدالرازق 

محمد خليل
لم يقدم بحوثا في مقررات الفصل الثانيغيابغائب وراسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

307
هايدي جاد ابو سريع 

مرسي جمعة
 مقبول127 جيــًد163

 ضعيف 38

 درجات في  المعلم ومهنة6إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد113 مقبول60 مقبول103جداً

308
هبه السيد السيد احمد 

مصطفى
جغرافية مصر + إضافة    درجتين في تاريخ مصر المعاصر ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول98 جيــًد74 مقبول90 جيد جدا173ً مقبول120 ضعيف96

 درجات في   االدب الجاهلي واإلسالمي4وإضافة  

309
هبه هللا ماهر محمود 

الطوخى قدح
ناجح جيًد816ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 جيــًد117 جيــًد77 جيد جدا121ً جيــًد143 مقبول129 جيــًد158

310
هبه حمدى عبدالهادى 

عبدهللا
ناجح مقبول781ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد111 جيــًد79 جيــًد116 مقبول133 مقبول135 مقبول137

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

311
هبه قطب عبدالونيس 

عبدالغنى
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر18إضافة   ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول66 جيــًد106 مقبول69 ضعيف69 مقبول128 مقبول124 مقبول135

ناجح جيًد847ناجحناجحناجحناجحناجح جيد جدا89ً جيد جدا120ً مقبول69 جيد جدا128ً مقبول138 جيــًد141 جيــًد162هبه كمال احمد عبدالغفار312

ناجح مقبول733ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد71 مقبول103 جيــًد76 مقبول90 مقبول120 مقبول138 مقبول135هبه ناصر كمال بيومى313
 5 درجات  في أساسيات رياضيات وجبر و 4إضافة   

 درجات في االدب الجاهلي 7درجات في   الدين والحياه و 

واإلسالمي

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر14إضافة ناجح مقبول754ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 جيــًد112 مقبول65 مقبول94 جيــًد146 مقبول129 مقبول135هدايه خالد احمد محمد314

ناجح جيًد813ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول98 جيــًد78 جيــًد116 جيــًد159 مقبول121 جيــًد169هدى ربيع فتحى عبداللطيف315

316
هدير أحمد عبدالعاطي 

احمد أبو العطا
ناجح مقبول785ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد74 مقبول103 جيــًد76 مقبول93 جيــًد158 جيــًد141 مقبول140

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر15إضافة ناجح مقبول775ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد109 جيــًد70 جيــًد105 جيــًد148 مقبول136 مقبول135هدير جمال محمد مصطفى317

318
هدير عبدالفتاح على 

ابوالمكارم
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر17إضافة ناجح مقبول778ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيــًد106 مقبول68 ممتاز135 مقبول128 مقبول134 مقبول135

319
هدير هشام عبدالعليم 

عبدالسالم
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة  21إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول61 ضعيف86 جيــًد70 جيــًد106 مقبول128 مقبول120 مقبول135

جغرافية مصر+ درجة في تاريخ مصر المعاصر 

ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد108 جيــًد74 مقبول94 جيــًد153 مقبول126 مقبول135هناء جالل عبدالفتاح عثمان320
736.5 
مقبول

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر22.5إضافة ناجح

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

321
هناء حبيب لطفى طاهر 

حماد
ناجح جيًد806ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 جيــًد114 جيد جدا82ً جيــًد108 جيــًد147 مقبول136 مقبول144

322
هند فارس محمد 

عبدالعزيز الشلف
جغرافية مصر +  درجة في تاريخ مصر المعاصر 19إضافة  ناجح جيًد804ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد73 مقبول90 جيــًد72 جيد جدا130ً جيد جدا172ً مقبول120 مقبول147

وإضافة  درجتين في    اللغة اإلنجليزية

323
هند مجدى على حسن 

سلطان
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيــًد111 جيــًد72 مقبول90 مقبول120 مقبول120 ضعيف96

جغرافية مصر +  درجات في تاريخ مصر المعاصر 7إضافة  

  درجات في  الدين والحياه وإضافة  درجتين في 8وإضافة 

االدب الجاهلي واإلسالمي

 درجة في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 14إضافة  ناجح مقبول781ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد76 مقبول104 جيــًد75 مقبول90 جيــًد157 جيــًد144 مقبول135هند مصطفى على حسين324

درجات في  االدب الجاهلي واإلسالمي5

325
هويدا سعود عوض سعود 

اسماعيل
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر20إضافة  ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد119 جيــًد75 جيــًد114 جيــًد142 ضعيف116 مقبول135

 درجات  في أساسيات رياضيات وجبر وإضافة 6إضافة ناجح جيًد796ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد78 جيــًد115 جيــًد71 جيد جدا128ً جيــًد149 مقبول120 مقبول135وسام اشرف ذكي حسن326

جغرافية مصر+ درجة في تاريخ مصر المعاصر 

327
وفاء جمال محمد محمد 

داود
ناجح جيًد803ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول62 جيد جدا125ً مقبول69 جيــًد115 جيــًد143 جيــًد140 مقبول149

ناجح مقبول776ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول69 جيــًد107 مقبول66 جيــًد117 مقبول128 مقبول128 جيــًد161والء اشرف السيد محمود328

ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيــًد108 مقبول67 جيــًد109 جيــًد144 مقبول127 ضعيف110يارا محمود ابراهيم سالم329

330
ياسمين احمد عبدالعزيز 

احمد
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر4إضافة ناجح مقبول785ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول100 مقبول68 جيد جدا127ً جيــًد151 مقبول137 مقبول135

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

331
ياسمين رضا التهامى 

مصلحى منصور
ناجح جيًد824ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد107 جيــًد76 جيد جدا122ً مقبول133 جيــًد151 جيــًد165

332
ياسمين طارق عبدالعزيز 

السيد السيد
 10 درجات في  االدب الجاهلي واإلسالمي وإضافة  9إضافة ناجح مقبول753ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 مقبول90 جيــًد71 مقبول90 مقبول138 جيــًد142 مقبول150

درجات في  اللغة اإلنجليزية

333
ياسمين عربى محمد 

محمودعامر
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول60 مقبول103 جيــًد74 مقبول90 مقبول120 مقبول128 ضعيف105

 درجات في 5 درجات  في  الدين والحياه وإضافة 4إضافة  

 درجات في  مبادئ علم 6االدب الجاهلي واإلسالمي وإضافة 

النفس

334
ياسمين محسن عبدالجيد 

احمد
 درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة ناجح مقبول739ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 جيــًد106 مقبول67 مقبول98 جيــًد146 مقبول120 مقبول135

ناجح جيًد828ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد70 جيــًد108 جيــًد75 ممتاز135 جيد جدا169ً مقبول128 مقبول143يسرا ماهر السيد محمد335

336
يسرا محمد عبدالخالق 

منصور القطب
 درجات في  االدب الجاهلي واإلسالمي3إضافة ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول63 جيــًد117 مقبول64 مقبول90 مقبول129 ضعيف69 مقبول153

337
يوسف حسن ابراهيم حسن 

رزق
ناجح مقبول776ناجحناجحناجحناجحناجح مقبول68 جيــًد110 جيــًد73 جيــًد108 مقبول138 مقبول137 مقبول142

338
يوسف مصطفى حسين 

محمد يوسف
ناجح جيًد854ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد72 جيد جدا128ً جيــًد71 جيــًد117 مقبول124 جيــًد140 ممتاز202

339
نورهان اسامه مسعد 

عفيفى
ناجحمادةناجحناجحناجحناجحناجح مقبول67 مقبول102 مقبول66 ضعيف53 مقبول137 مقبول123 مقبول146

340
هاجر طارق يحي عواد 

حسانين
 مقبول135

 مقبول137
 درجة في أساسيات رياضيات وجبر12إضافة ناجح مقبول773ناجحناجحناجحناجحناجح جيــًد75 مقبول103 جيد جدا80ً مقبول95 جيــًد148

401
احمد فتحى محمد مهران عبد 

العزيز
مقبول32 جيًد1436 مقبول150 مقبول150 مقبول180 جيد74جيد71 مقبول66 جيــًد111 جيــًد77 جيــًد113 جيــًد157 مقبول136 مقبول135

 جيد39 مقبول1431 مقبول155 مقبول150 مقبول207 مقبول60 جيد75 مقبول60 جيــًد115 جيــًد78 مقبول101 جيــًد152 مقبول133 مقبول145احمد منصور احمد ابو العال402

403
اسراء طلعت عوض محمد 

السيد
 مقبول34 مقبول1392 مقبول155 مقبول120 مقبول207 مقبول68 مقبول62 مقبول60 جيــًد106 جيــًد72 مقبول96 جيد جدا160ً مقبول130 مقبول156

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

 مقبول30 مقبول1426 مقبول135 مقبول150 مقبول207مقبول69 مقبول65 مقبول60 جيــًد117 مقبول67 جيــًد106 جيد جدا169ً جيــًد145 مقبول136االء جمال محمد عاشور404

 مقبول33مادة مقبول150 مقبول120 مقبول180 مقبول60 مقبول62 مقبول60 جيــًد105 جيــًد73 مقبول104 جيد جدا167ًإلغاء إلغاء مقبول135امانى محمد ابراهيم غنيمي405
الغاء فى ماة تارخ مصر وجغرفيا مصر بقرار مجلس تاديب 

 درجة في 17 ، وإضافة 3/2/2020بتاريخ 1416رقة

أساسيات الرياضيات والجبر

406
اميرة السيد عبد الغنى متولى 

خالف
 جيد35 مقبول1386 مقبول155 مقبول120مقبول207 مقبول65 مقبول61 مقبول60 جيــًد106 جيد جدا83ً مقبول90 جيد جدا175ً مقبول120 مقبول144

407
ايه وائل جالل عطية على 

الدمالوى
 مقبول33 مقبول1385 مقبول160 مقبول128 مقبول180 جيد71 جيد70 جيــًد73 مقبول94 جيــًد78 جيد جدا122ً مقبول137 مقبول135 مقبول137

 درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة    مقبول30 مقبول1359 مقبول155 مقبول145 مقبول207 مقبول65 مقبول60 مقبول60 مقبول98 مقبول61 مقبول90 جيد جدا165ً مقبول120 مقبول135تقي جمال حسن طه408

409
دنيا اشرف عبد الغنى محمد 

دالسي
 مقبول37 جيًد1488.5 مقبول135 مقبول128 مقبول180 مقبول66 مقبول74 مقبول60 جيــًد111 مقبول69.5 مقبول108 جيد جدا164ً جيــًد142 مقبول156

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

410
رفيدة محمد محمد محمد ابو 

العال
 مقبول32 مقبول1392 مقبول150 مقبول133 مقبول207 مقبول62 مقبول60 مقبول60 جيــًد112 مقبول64 مقبول98 جيد جدا174ً مقبول125 مقبول147

غيابغيابغياب مقبول60 مقبول61 مقبول60 جيد جدا123ً مقبول64 ضعيف51 جيد جدا164ً ضعيف93 ضعيف93سمية ياسر عبد الغنى صعوان412
راسب 

ومفصول
   ولم يقدم بحوثا في علم اللغة والنحو والصرف والرياضيات هندسة  مقبول31

تحليلية وتحليل رياضي ومدخل إلى البالغة والنقد

 جيد39 مقبول1365 مقبول150مقبول120 مقبول207 مقبول60 مقبول73 مقبول67 جيــًد114 مقبول61 مقبول100 جيــًد150 مقبول120 مقبول143سيف محمد خليل محمد413

 درجات في أساسيات رياضيات وجبر3إضافة    جيد36 مقبول1406 مقبول155 مقبول150 مقبول207 مقبول69 مقبول60 مقبول60 مقبول98 مقبول69 مقبول95 جيد جدا170ً مقبول138 مقبول135عادل عبد العال السيد سالم414

415
عبد الصادق عبد هللا عبد 

الصادق محمد
 مقبول33 مقبول1389 مقبول155 مقبول150 مقبول207مقبول69 مقبول69 مقبول60 مقبول90 مقبول62 مقبول98 جيــًد154 مقبول126 مقبول149

416
عبد هللا عصام محمد عبد 

الظاهر خطيب
 جيد37مادتان مقبول135 مقبول124 مقبول207 مقبول65 مقبول69 مقبول69.5 ضعيف62 مقبول69.5 ضعيف57 جيــًد154 مقبول121 مقبول150

417
محمود طارق محمود عبد 

الرحمن
 جيــًد150 مقبول120 مقبول148

103.5 

 مقبول160 مقبول150 مقبول207 مقبول60 مقبول60 مقبول60 مقبول99 مقبول66مقبول
1383.5 
مقبول

 جيد37

418
محمود محمد عبده محمد 

مرزوق
 درجات في  االدب الجاهلي واإلسالمي4إضافة   جيد37مادة مقبول160 مقبول120 مقبول180 جيد71 جيد73 مقبول60 جيــًد111 مقبول69.5 مقبول90 جيد جدا165ً مقبول123 ضعيف108

 مقبول155 مقبول121 مقبول207 مقبول67 جيد71 مقبول65 جيــًد114 مقبول69.5 جيــًد110 جيــًد151 مقبول130 مقبول135مرام طارق حجازى ادريس419
1395.5 
مقبول

 مقبول34

420
مصطفي محمد السيد عبد 

المنعم
 مقبول31 جيًد1444.5 مقبول150 مقبول150 مقبول207 جيد74 جيد70 مقبول66 جيد جدا127ً جيــًد73 مقبول96 جيــًد155 مقبول120 مقبول156.5

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا
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ا

رياضيات 

 (تحليل+ هندسة)

وتحليل رياضي

المجموع الكلى 
والتقدير

حقوق 
االنسان

225200200150100150100100100300200225
مجموع كلي 

2050 /1230
50

فصل اول 135120120906090606060180120135
1125 /675

30

مالحظات

ادب جاهلي 

واسالمي

نحو 

+ وصرف

علم لغة

مدخل الي 

البالغة 

والنقد

التربية  

وقضايا 

العصر

أساسيات 
رياضيات وجبر

تاريخ مصر 

+ المعاصر 

جغرافية مصر

الدين والحياه
اللغة 

االنجليزية

مبادئ علم 

النفس رقم 
الجلوس

اسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للعام الجامعى - نتيجة الفرقة األولى أساسى

علم نفس 

النمو

المعلم ومهنة 

التعليم

غيابغيابغيابغياب مقبول60 مقبول60 مقبول100 مقبول60غيابغيابغيابغيابمصطفي نبيل السيد ناجى421
راسب 

ومفصول
 جيد36

علم اللغة والنحو +لم يقدم بحوثاً في مقررات علم نفس النمو 

الرياضيات هندسة +مدخل إلى البالغة والنقد+والصرف 

تحليلية وتحليل رياضي

 مقبول155 مقبول150 مقبول207 جيد75 جيد74 جيــًد70 مقبول101 مقبول69.5 مقبول90 جيد جدا175ً مقبول120 مقبول135ممدوح اشرف اسماعيل رزق422
1421.5 
مقبول

 مقبول32

423
منار اشرف عبد الرحمن فرج 

عامر
 درجات في أساسيات الرياضيات والجبر6إضافة  جيد37 مقبول1334 مقبول160 مقبول133 مقبول180 مقبول68 مقبول66 مقبول60 مقبول95 مقبول69 مقبول104 مقبول137 مقبول127 مقبول135

424
منار محسن عرفة صالح 

فرحان
 مقبول33مادة مقبول155 مقبول150 مقبول207 مقبول69 مقبول69 مقبول60 مقبول90 مقبول60 مقبول103 جيد جدا167ً مقبول120 ضعيف95

425
منه هللا منصور محمود احمد 

محمود
 في االدب 15 درجة في أساسيات ريايات وجبر و 20إضافة  مقبول31مادة مقبول155 مقبول150 مقبول207 مقبول62 مقبول60 مقبول60 ضعيف56 مقبول69.5 مقبول90 مقبول134 مقبول122 مقبول135

الجاهلي واإلسالمي

426
مى ممتاز عبد الحميد حسين 

الشافعى
 مقبول146 مقبول120 مقبول207 مقبول69 جيد71 مقبول60 مقبول99 مقبول69.5 مقبول90 جيــًد155 مقبول123 مقبول144

1353.5 
مقبول

 في االدب الجاهلي واإلسالمي15إضافة جيد37

 مقبول155 مفبول120 مقبول207 مقبول60 مقبول63 مقبول64 جيد جدا123ً مقبول69.5 مقبول94 جيد جدا165ً مقبول134 مقبول135نادر السيد عبد الحافظ السيد427
1389.5 
مقبول

 درجات في أساسيات الرياضيات والجبر4إضافة  جيد37

2019/6/17 بتاريخ 722رقمعذر عن الترم الثانى  مقبول33مادة مقبول155 مقبول150 مقبول207 مقبول69 مقبول69 مقبول61 مقبول98 جيــًد74 مقبول101 مقبول134 مقبول127 ضعيف111نور الهدى اشرف عياد حسن428

إضافة  درجتين في أساسيات الرياضيات والجبر جيد37 مقبول1403 مقبول150 جيد جدا173 مقبول207 مقبول65 مقبول60 مقبول61 جيــًد105 جيــًد72 مقبول103 جيــًد152 مقبول120 مقبول135نورا عزت ابراهيم محمد429

430
هبه مصطفي عبد هللا بيومى 

محمد
 مقبول30مادة مقبول155 مقبول120 مقبول207 جيد71 مقبول60 مقبول60 مقبول90 مقبول65 مقبول90 جيــًد155 مقبول122 ضعيف85

إضافة   درجة في أساسيات رياضيات وجبر مقبول34 مقبول1399 مقبول160 مقبول120 مقبول207 مقبول69 جيد74 مقبول67 جيــًد115 جيــًد79 مقبول90 جيد جدا163ً مقبول120 مقبول135ياسمين مجدى ابراهيم احمد431

432
محمود عالء الدين محمود 

حسين
 8 درجات في أساسيات رياضيات وجبر  وإضافة 3إضافة   جيد35 مقبول1343 مقبول155 مقبول136 مقبول180 جيد71 مقبول64 مقبول60 مقبول92 مقبول65 مقبول90 جيد جدا175ً مقبول120 مقبول135

درجات في االدب الجاهلي واإلسالمي

عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

     رئيس الكنترول                                        وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                          أ/ د.أ

  رئيس الشعبة

هاني يونس/ د.ا


