
 

34من1

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

971.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127111206109116196ابراىيم محمد محمد قطب

جـجـمجـ جـلجـجـ جـ

957.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711520683116193أحمد ابراىيم جودة شمبي

جـجـمللجـجـ جـ

792.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح115991807596151أحمد باتع فتحي عوض اهلل

للجـلللجـ

943ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10511722175115200أحمد شكري عبد الحميد أحمد

جـجـ جـملجـجـجـ

مــــــادةناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح1109118082102159أحمد فؤاد ابراىيم خميفة الشريف

لجـ جـلللجـ

1001ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12513222386118198اآلء عبد الفتاح يحيي محمد السيد

جـ جـجـملجـجـ جـجـ جـ

957ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح137117180111115194اآلء مصطفي محمد الميدي مصطفي

جـجـمجـ جـلجـم

916ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10511819080113199اسراء أحمد اسماعيل مدبولي

جـجـمللجـجـ

878ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12097180106115170اسراء ايمن السيد عفيفي يسن

جـلمجـ جـللجـ جـ

مـــــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105902144093180اسراء زكريا السيد اسماعيل

جـجـضجـلجـ

936ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11011518098115193اسراء سامح عبد المرضي عمارة

جـجـمجـلجـجـ

1079.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135130234121121205اسراء شحتة مجاىد يوسف

جـ جـجـ جـمجـلجـ جـجـ

855ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11510918477105155اسراء صالح الدين كمال احمد يوسف

للجـ جـمجـجـم

مـــــــادتينناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح13710114380116161اسراء عمرو عبد الحفيظ عيسوي

لملضلجـ

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من2

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

959.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12710521480115209اسراء محمد يسن عامر أبوزيد

جـجـ جـملجـجـم

987ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13211523587111212اسراء محمود ابراىيم محمود

جـجـ جـجـ جـلجـجـجـ جـ

852ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010518075108164اسراء يوسف نظيم يوسف ابراىيم

للجـ جـللجـجـ جـ

959ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130103218111117180الزىراء داود أبو العال داود

جـجـمجـ جـجـلجـ جـ

944ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711719192118209السيد ناجح عبد الفتاح رجب

جـجـ جـمجـلجـجـ جـ

مـــــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12510718062104150اسماء أحمد الميثي سيد أحمد

(5)صرف وفونولوجي+(12)محادثة وقراءةلجـ جـضلجـجـ جـ

868ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11010120075111181اسماء أحمد مغاوري يوسف

لجـجـ جـلللجـ جـ

946.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14011523187117150اسماء السيد عبد هللا يسن غنيم

جـلملجـجـجـ

905ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010521475111190اسماء سامي عبد المجيد السيد

جـجـجـ جـلجـجـم

928ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135113180113116177اسماء مجدي بخاطرة مرسي بركات

جـجـمملجـجـ جـ

1033ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130115232120120206اسماء محمد أحمد محمد السيد

جـ جـجـ جـممجـجـم

1075ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح137120249114122213اسماء محمد بيومي محمد محمود

جـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـ

1012.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13012422875119216اسماء محمد جالل محمد

جـ جـجـ جـملجـجـ جـم

مـــــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11512221646118203اسماء مختار عز الدين عامر

جـ جـمضجـجـ جـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من3

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

979.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11711423992109198أماني رضا محمدي

جـجـجـ جـجـجـجـجـ

991ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11511424490111213أماني رمضان عبدالفتاح عمرو

جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـجـ

984.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13711720387116212أمنية أحمد شوقي عبدالفتاح

جـجـ جـمللجـجـ

1012.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13511424296116216أمنية اسماعيل السيد اسماعيل

جـ جـجـ جـمجـجـ جـجـم

923ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010519876117197أمنية حسين نصر حسين

جـجـمللجـم

مـــــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12012218451114208أميرة أحمد عبداهلل عبدالحميد

جـ جـمضلجـ جـجـ جـ

1039ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140121219110120217أميرة أسامة عادل محمد مصطفي

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

899ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1109619977120189أميرة حمدي الشحات السيد

جـجـملللم

991.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13211919698119221أميرة سعيد حسن السيد

جـجـ جـمجـلجـجـ

مــــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209013495114173أميرة عماد الدين السيد عطا

لمجـضلجـ جـ

871ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1009918586118193أميرة مصطفي محمد محمد

لجـملللجـ جـ

1038ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130128212116124198أمينة حسين عبدالمطيف السيد

جـ جـجـممجـجـ جـل

992.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13012321282121203انتصار حسام الدين أحمد عالم

جـجـ جـملجـجـ جـجـ جـ

907.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11711419275120181انتصار رضا نظيم جاد حماد

جـجـمللجـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من4

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

945.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010220490124189انجي ايمن عبدالستار عزيز

جـجـمجـللجـ

964.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13210621086115203انجي محمد اسماعيل عبدالرازق

جـجـ جـملجـجـجـ جـ

مـــــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح12210618084117187آية أحمد عيد أحمد

جـمللجـجـ جـ

876.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259219579112178آية أحمد محمد شفيق متولي

جـجـجـ جـلللجـ جـ

953ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125106202106125195آية السيد ابراىيم عطية القال

جـجـمجـ جـلجـجـ جـ

1012ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14012020593121211آية السيد عز الدين السيد

جـ جـجـ جـمجـلجـ جـم

991ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13212720698117196آية ايياب محمد رفاعي محمود

جـجـمجـلجـ جـجـ جـ

935ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1279822877116199آية رشدي محمد عبدالحميد شياب

جـجـملجـلجـ جـ

885ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259020088108184آية أمام أمام الجنايني

جـجـجـ جـجـللجـ جـ

996.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130104228108122189آية رضا أبوالعز الدين سويمم

جـجـمجـ جـجـلجـ جـ

1032ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130129231108116193آية سالم ماىر عمي

جـ جـجـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

863ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209021475112162آية طارق رمضان عبدالفتاح

للجـ جـلجـلجـ جـ

1024ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127123199122122202آية عماد صالح محمود سعودي

جـ جـجـ جـمملجـ جـجـ جـ

1034ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127127237103123204آية عيد رزق عبدالرحمن

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من5

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع
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1006.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13013521696122189آية محمد عمي بيومي

جـ جـجـمجـجـمجـ جـ

1035ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140121189119123207آية محمود محمد محمود الكشك

جـ جـجـ جـمملجـ جـم

924.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010319391110197آية نجيب محمد يوسف

جـجـجـ جـجـللجـ جـ

1037ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132121235120121197ايمان احمد مصطفي احمد

جـ جـجـممجـجـ جـجـ جـ

956ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13512920993115184ايمان جمال ابراىيم محمد أبو زيد

جـجـمجـلجـ جـم

1022ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14012524690116198ايمان حمدي كامل بسيوني

جـ جـجـمجـجـ جـجـ جـم

941ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1379520589117184ايمان سعيد السيد عبدالواحد عامر

جـجـمجـللم

963ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130101193101124202ايمان سيد أمام حسن

جـجـ جـمجـ جـللجـ جـ

مــــــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح12510923097120204ايمان سعيد محمد ابراىيم ابراىيم

خجـ جـمجـجـجـجـ جـ

998ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14299222103121204ايمان عز الرجال عبداهلل عموان

جـجـ جـمجـ جـجـلم

954ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010923175121198ايمان عمي عبداهلل عبداهلل

جـجـملجـجـجـ جـ

996ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13712920493116196ايمان فرحات عطية عبدالمرضي ىندي

جـجـمجـلجـ جـم

944ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010719975118199ايمان مفرح محمد ابراىيم السيد

جـجـمللجـجـ جـ

974ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125117233105105179ايمان محروس عالم عبدالوىاب

جـجـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م
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969ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12012524575112185ايناس السيد حسن مختار

جـجـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

1039.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14012122993112220ايناس صالح الدين محمد توفيق

جـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـم

مـــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح12511122493115195ايناس عبدالفتاح محمد عمي جنش

جـمجـجـجـجـ جـ

881.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11711121075117157بدور خالدمحمد عبدالعزيز

جـلملجـجـجـ

914ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010718090119198بسمة أحمد أبوالسعود أحمد محمد

جـجـمجـلجـجـ جـ

1064ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120132231123124208بسمة السعيد السيد سعيد حميدة

جـ جـجـ جـممجـجـ جـجـ جـ

928ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11710623785119157بسمة سعيد عبدالمنعم أحمد يوسف

جـلملجـجـجـ

881ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259420875112171بسمة بكري عبدالرحمن يوسف

جـلجـ جـلللجـ جـ

1108ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135132263122121209بسنت السيد حافظ عباس

جـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـم

999.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12510625275120199بسنت يسري عبدالخالق محمد

جـجـملجـ جـجـجـ جـ

965.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11512920810498199بالل خالد محمد السيد

جـجـجـجـ جـلجـ جـجـ

912ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209220085114192تغريد محمد عيد عواد

جـجـملللجـ جـ

مــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح10011918076102150تيسير السيد اسماعيل محمد

(5)صرف وفونولوجي+(2)محادثة وقراءةخلجـ جـللجـل

مــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح11512822275111196جياد أشرف فتحي السيد عبدالجميل

خجـجـ جـلجـجـ جـجـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من7

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

994.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10513122599119208جياد سمير سيد الفنجري

جـجـ جـمجـجـجـ جـجـ

884ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12213220475111150جياد فكري محمد عبدالعزيز

جـلجـ جـللجـ جـجـ جـ

918ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14090197106107188جياد محمد أمين أحمد سالم

جـجـجـ جـجـ جـللم

1009.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132114228115124191حبيبة محمد عبدالموجود جاداهلل

جـ جـجـممجـجـجـ جـ

مــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح801271809980158حسناء مجدي متولي معوض

للجـلجـ جـض

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140130256116123213حسن فتحي ابراىيم السيد عمي

جـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـم

960.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125108247100116165حسناء رشدي محمد عمار محروس

جـلمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

989ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12713222786117196حسناء عمي صابر عمي صابر

جـجـملجـجـ جـجـ جـ

892.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12290181109114177حنان حمدي محمد عامر

جـجـمجـ جـللجـ جـ

1038ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120129225115124200حنين حامد عفيفي كامل

جـ جـجـ جـممجـجـ جـجـ جـ

969.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12513019487118195خالد أحمد عمي شاىين

جـجـمللجـ جـجـ جـ

مـــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13012924961110198خالدأحمد جمال الدين الحسيني

جـجـ جـضجـ جـجـ جـجـ جـ

973.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11512820882119207خالد محمد المعتز باهلل عمي شرف

جـجـ جـمللجـ جـجـ

مـــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259318058110176خديجة السباعي عبدالواحد السباعي

جـجـ جـضللجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م
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941ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010520897115188خمود حسين شحات محمد محمود

جـجـمجـلجـجـ جـ

1029.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125123244105119198داليا جمال عبدالعزيز عيسي

جـ جـجـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

مــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح11012522375122197داليا رضا عبدالرازق عبدالجواد

خجـملجـجـ جـجـ

897.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10511919983105186دعاء السيد عبدالصادق زيدان

جـجـجـ جـللجـجـ

1062.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140128238113123198دعاء عالء الدين جالل عبدالكريم

جـ جـجـممجـجـ جـم

897ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711620975107173دنيا عبداهلل حسان متولي حسين

جـلجـ جـللجـجـ جـ

867ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1051182097597166دينا عبده فاروق عبده

للجـللجـجـ

968ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13211221188120191دينا الدسوقي ابراىيم الدسوقي

جـجـمجـجـجـجـ جـ

947ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12212819376124192راندا نزية حامد السيد يوسف

جـجـمللجـ جـجـ جـ

1033.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135118226117125192رانيا أشرف عبدالمنعم خطاب

جـ جـجـممجـجـم

986.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح122124203113124198رانيا السيد عبدالظاىر أحمد

جـجـمملجـ جـجـ جـ

927ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12511823475112173رحاب عصام صابر السيد

جـلجـ جـلجـجـجـ جـ

887.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1359620085120151رحاب عمي عبدالفتاح عمي البيو

جـلملللم

881ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12512318075116168رحمة شكري سميمان سميمان

جـلمللجـ جـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من9

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

ة التدريب الميدانياسم الطالب
سل

ال
2

%

المجموع 

الكلي

المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

925.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11510119788119208رضوة زغمول السيد محمد

جـجـ جـمجـللجـ

920ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12212119275118182رضوة أحمد عبدالعظيم عطية

جـجـمللجـ جـجـ جـ

936.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11510521392120188رييام بياء عبدالغني يوسف

جـجـمجـجـجـجـ

917ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010718093120182رييام صبري محمد السعيد عمي

جـجـمجـلجـجـ جـ

909ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010719276123179رييام عبدالعاطي أحمد محمد عبدالحميم

جـجـمللجـجـ جـ

963ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13710121381116201سارة عبدالناصر محمود عمي

جـجـ جـملجـلم

932ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12013119783115196سارة محمد جالل عبدالصمد أبوغريبة

جـمللجـ جـجـ جـ

مـــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح13011321592109188سحر أحمد صابر رزق عمي

خجـجـ جـجـجـجـجـ جـ

986ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13211721684119193سحر عبدالفتاح السيد حواش

جـجـملجـجـجـ جـ

998ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132121205115121186سممي أحمد سابق أحمد

جـجـمملجـ جـجـ جـ

859ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1279018097110150سممي سعيد ىمام عمي ىمام

للجـ جـجـللجـ جـ

887ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11011719375118168سممي صابر رمضان جبر مصطفي

جـلمللجـجـ

910ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13510318094120177سماح محمد عبدالعظيم عبدالرحمن

جـجـمجـللم

955ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010722075117196سمر عبدالمعطي محمد عبدالمعطي

جـجـملجـجـجـ جـ

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م
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956ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12299200112118199سمر عيد أمين محمد عبدالحميد

جـجـمجـ جـللجـ جـ

968.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125117228109119166سيام السيد رضا محمد الجمودي

جـلمجـ جـجـجـجـ جـ

958ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120101222110114186شربات بسيوني السيد رمضان محمد

جـجـمجـ جـجـلجـ جـ

مـــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1206918083109187شرين حمودة حمودة محمد سعفان

جـجـ جـللضجـ جـ

946.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13210719982122190شيماء أحمد محمد أحمد فرج

جـجـمللجـجـ جـ

953.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140107180115120189شيماء محروس محمد اسماعيل

جـجـمملجـم

974.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130113201112120206شيماء ناصر بدران احمد بدران

جـجـ جـمجـ جـلجـجـ جـ

1003.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132121191113124209صبا محمد رضا يوسف

جـ جـجـ جـمملجـ جـجـ جـ

1062ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13212925195124193صفا عادل موسي أمام موسي

جـ جـجـمجـجـ جـجـ جـجـ جـ

954ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12210122275117202ضحي محمد زكي محمد سعد

جـجـ جـملجـلجـ جـ

مــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11012922549115152طو أحمد فوزي أحمد

لمضجـجـ جـجـ

1016.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130121219107120205عالية محمد عبداهلل محمد

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

مـــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120901807583129عائشة صالح عمي بحيري

(2)طرق تدريس+(10)محادثة وقراءه+(1)لغة ومجتمعضللللجـ جـ

مـــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901252075692150عبدالرحمن عبدالمحسن محمد

لجـضلجـ جـل
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900ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13011121381116159عزة شريف أحمد محمد موافي

جـلملجـجـجـ جـ

840ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1179318093115150عزيزة سعيد عبدالحميد محمد

للمجـللجـ

مـــــــــــادتين ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح100901944775163عفيفي أحمد مسعد عفيفي

للضللل

952ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11012121592119205عفاف أحمد عبدالباقي محمد محمد

جـجـ جـمجـجـجـ جـجـ

974ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح137125184108120191عال ابراىيم عبدالوىاب السيد

جـجـمجـ جـلجـ جـم

972ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14010921199121183عال أحمد فتحي محمد أحمد

جـجـمجـجـجـم

1084.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح14012926595124200عمياء حميدة أحمد سالمة ابراىيم

جـ جـجـ جـمجـجـ جـجـ جـم

920ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13210119775119190فاطمة الزىراء محمود عبدالحميد

جـجـملللجـ جـ

972.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12712620791117204فاطمة حاتم محمد سميمان عمي

جـجـ جـمجـلجـ جـجـ جـ

914ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1279218195120191فاطمة شحتو عبدالعزيز عمي دسوقي

جـجـمجـللجـ جـ

946.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130125180105117185فاطمة عبداهلل محمد سالم

جـجـمجـ جـلجـ جـجـ جـ

926ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010120886113208فاطمة عفو اهلل عبدالعزيز سالم

جـجـ جـملللجـ جـ

1031.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127129211111122205فاطمة عمي أحمد محمد عجوز

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

1016.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح137101208106120219فايزة رضا جالل محمد عيد

جـ جـجـ جـمجـ جـللم
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1083ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح145135211120125203فدوي محروس يوسف أحمد

جـ جـجـ جـممجـمم

938ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010722475118195كرستين سامي فرحات موسي

جـجـملجـجـجـ جـ

898.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13011419675118169كريم مجدي عبدالعزيز

جـلمللجـجـ جـ

951ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح137102210106117174كوثر أسامة عبدالعزيز عبدالحميد

جـلمجـ جـجـلم

999ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135116229107118179ليمي خالد محمد أبوالفتوح محمود

جـجـمجـ جـجـجـم

مـــادتين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح122901625099173لؤلؤة عبدالخالق عبدالمعطي

لجـضضلجـ جـ

816ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110902157596167محمد السيد لبيب محمد

للجـلجـلجـ

مـــــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010818260116186محمد جمال محمد حسن النادي

جـمضلجـجـ جـ

989ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125112206111121185محمد سامح فتحي محمد

جـجـمجـ جـلجـجـ جـ

882ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13290183102122163محمد عصام عبدالعزيز عبدالفتاح

جـلمجـ جـللجـ جـ

865.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010318378112175محمد وجية محمد عبدالرشيد

لجـجـ جـلللجـ جـ

895ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12511718675110190محمود جالل أنور محمود المبان

جـجـجـ جـللجـجـ جـ

914.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11711719380104193محمود حمدي عبدالعظيم محمد

جـجـجـ جـللجـجـ

مــــــــــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1009021079107115محمود زكريا محمد ىيبة الفخراني

ضجـ جـلجـلل
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870ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010920076112163محمود محمد رزق عمي رزق

للجـ جـللجـجـ جـ

1082.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135135252119123188مرام يوسف رمضان يوسف

جـ جـجـممجـ جـمم

846ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209019475102175مروة أحمد أمين عبدالعظيم

لجـجـ جـلللجـ جـ

857ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125931889396172مريم سعيد عبدالخالق محمد حماد

للجـجـللجـ جـ

884ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12510518075117182مريم سمير معوض سركيس

جـجـمللجـجـ جـ

818.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1059718175116150مريم عربي فوزي عمي حسن

للملللجـ

896ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711720875107172مصطفي سمير شحات أمام

جـلجـ جـللجـجـ جـ

راســــبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح40904979101مصطفي محمد عبدالعاطي عفيفي

ضلضلض جـ

مــــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح13511119995115189مادونا مالك حممي توفيق

خجـمجـلجـم

895ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1279319888116183منار أسامة أحمد عبدالحميد النجار

جـجـمجـللجـ جـ

مـــــادة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11590153103117183منار عزمي عبدالرحمن محمد

جـمجـ جـضلجـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209019061104127ميادة محمد ىشام عبدالمنعم

مـــــادتينضجـ جـضللجـ جـ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105901615091150ميرنا عمي عاطف محمود

مـــــادتينلجـضضلجـ

911.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259720188113178مني محمود محمد عبدالجواد

جـجـمجـللجـ جـ

غائب
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مــــادة ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح1259019575114170ميا أشرف عوض منتصر

(5)نقد+(11)طرق تدريس+(1)لغة ومجتمعلملللجـ جـ

1045ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح127129208122123190مي ربيع محمود محمد عيسي

جـ جـجـمملجـ جـجـ جـ

962.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125107203114117192ميرفت حمدي عبدالعظيم علي 

جـجـمملجـجـ جـ

985ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135110232102116190ميرنا مظهر عبدالمسيح عبدالمالك

جـجـمجـ جـجـجـم

889ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1359220896110158نادية سيد بحيري سابق

جـلجـ جـجـللم

1056ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135135209115121205نادين محمد احمد الشربيني عبدالغني

جـ جـجـ جـمملمم

1072ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح140137233119124184نادية مختار محمد السيد محمد 

جـ جـجـممجـمم

899ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209521185109187نادية ىاني عبدالرؤوف عبدالعظيم

جـجـجـ جـلجـلجـ جـ

مـــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12773180109118155نانسي عادل عبداهلل عوض اهلل

لمجـ جـلضجـ جـ

841ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1159020275107154نبيية فرج ابراىيم السيد

للجـ جـلللجـ

930ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135105180122116164نجالء يوسف عبدالمقصود يوسف

جـلمملجـم

919ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13010619487114189ندا محسن حسين عبداهلل

جـجـمللجـجـ جـ

929ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11512318793120177ندي السيد موسي رجب

جـجـمجـلجـ جـجـ

813ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1109518079109150ندي زغمول أبوالفتوح السيد

للجـ جـلللجـ
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969ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120110215113112180نرمين عادل محمد حسن أبو المجد

جـجـجـ جـمجـجـجـ جـ

1028.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح125110230112121199نسرين سميح عطيو صبح

جـ جـجـمجـ جـجـجـجـ جـ

983.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120123213102123185نسرين عماد عبدالرؤوف مدبولي

جـجـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

929ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12598235101102178نياد شريف مصطفي

جـجـجـ جـجـ جـجـلجـ جـ

1008ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135131202111123184نور اليدي ممدوح الشحات

جـ جـجـمجـ جـلجـ جـم

مـــــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1329318551112179نورا ابراىيم عبدالعاطي

جـجـ جـضللجـ جـ

985.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135123224101120174نورا فكري عبدالعميم الجزار

جـخلمجـ جـجـجـ جـم

919ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12010121578114177نورا ياسر احمد عطية سميم

جـجـملجـلجـ جـ

985.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135129206109118176نورة أحمد عبدالكريم محمد بدوي

جـجـمجـ جـلجـ جـم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1107318075106150نورىان ايياب ادري عبدالفتاح

مــــادةلجـ جـللضجـ

845.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1209019575102159نورىان محمد الغمري محمد

للجـ جـلللجـ جـ

977ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13211122793116177نورىان مسعد ابراىيم السيد عبده

جـجـمجـجـجـجـ جـ

948ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132109191112115184نيرة أشرف محمد رجائي محمود

جـجـمجـ جـلجـجـ جـ

1030.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13212324498120202نرمين جمال محمد عمي

جـ جـجـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـ
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951ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1359322999118167 ىاجر السيد محمد عبداهلل ىاشم

جـلمجـجـلم

889ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11210321175114161هاجر حسن فهمي زيدان

جـلملجـلجـ

912.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13093185108120180هاجر محمد عبدالغني عبدالغفار

جـجـمجـ جـللجـ جـ

854.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1179318875115164هاجر ممدوح عبدالفتاح

للملللجـ

988.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120111233104124176هالة مسعد حلمي داود 

جـجـمجـ جـجـجـجـ جـ

989ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13599232112121182هايدي محمد عبدالحميد

جـجـمجـ جـجـلم

953.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1259324181118191هبة جمال عابدين علي

جـجـملجـ جـلجـ جـ

862.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1309018775116171هبة حسن مندور حسن

للملللجـ جـ

962ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13511322087123165هبة زكريا محمد السيد حجاب 

جـلملجـجـم

1069ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح132127238116122208هبة سعد موسي ندا

جـ جـجـ جـممجـجـ جـجـ جـ

973.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح130117212101122177هبة مسعود سيد عيسي 

جـجـمجـ جـجـجـجـ جـ

1030.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135111212122124203هدير غريب لطفي موسي احمد

جـ جـجـ جـممجـجـم

882.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح11511320175114170همس محمد عبدالصمد محمد

جـلمللجـجـ

مــــــادةناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح135109240120117197وفاء مجدي عبدالغفار محمد

جـممجـ جـجـم

938ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711119998124183والء عزالعرب شعبان عواد

جـجـمجـلجـجـ جـ

916ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12210919992115185ياسمين اشرف محمد عبدالفتاح

جـجـمجـلجـجـ جـ

903ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1309818676120197ياسمين حسام نورالدين يسن

جـجـملللجـ جـ

1002ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح13012022591121213ياسمين صابر عبدالخالق المرسي 
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المجموع الكليالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

1501503001251252503001003001252502001201501001250النهاية الكبري

909018075751502806018075150120729060750النهاية الصغري

طرق +سيكولوجية

ذوي )تدريس 

االحتياجات 

(الخاصة

التربية 

وقضايا 

العصر

علم اللغة 

التطبيقي

+ دراما 

قصة
(3)ترجمة 

علم اللغة 

+ التقابلي 

تحليل 

الخطاب

الفروق الفردية

 + (3)كتابة 

مقدمة في علم 

اللغة العام

اللغة والمجتمعالشعر

 (3)محادثة 

 (3)وقراءة 

اوكتابة ابتكارية

(1)طرق تدريس 

تكنولوجيا 

التعليم وحاسب 

آلي في 

التخصص

فونولوجي/ علم الصرف

جـ جـجـ جـمجـجـجـ جـجـ جـ

986ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135110221100113192ياسمين صالح السيد أبوالعزم

جـجـمجـ جـجـجـم

مــــادةناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجح1259024085116172ياسمين عبدالهادي محمد يسن

لملجـ جـلجـ جـ

981.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح135107209104116192ياسمين محمود فوزي السيد

جـجـمجـ جـلجـم

887.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1309718985113165ياسمين مسعد حسين فهمي

جـلملللجـ جـ

مــــادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12711124054118183ياسمين هشام صادق علي

جـمضجـ جـجـجـ جـ

975.5ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح12013921293115182يوسف السيد السيد حميد

جـجـمجـجـمجـ جـ

100901847575150189691898915912969.599768هالة عاطف عبدالسالم راغب

لللللللللللللللل

غائب غائب غائب غائب غائبغائب غائب غائب غائب غائبغائبغائب  غائبغائبغائبسمر مغاوري جودة

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من18

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(5)طرق تدريس+(14)محادثة وقراءة

(4)طرق تدريس

(10)محادثة وقراءة

(4)محادثة وقراءة

(2)نقد+(3)محادثة وقراءة

ناجح بمادة (15)نقد+(6)لغة و مجتمع

(6)محادثة وقراءة

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من19

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(7)محادثة وقراءة+(1)نقد

(4.5)نقد

(5)صرف وفونولوجي+(12)محادثة وقراءة

(8)نقد+(1)طرق تدريس

(2)صرف وفونولوجي

(15)نقد

(4)محادثة وقراءة

(6)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من20

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(12)لغة و مجتمع

(0.5)نقد

(3)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من21

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(19)محادثة وقراءة

(9.5)نقد

(3.5)نقد+(8)لغة و مجتمع

(4)نقد+(2)طرق تدريس+(15)لغة ومجتمع

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من22

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(1.5)نقد+(4)طرق تدريس

(1)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من23

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(6)طرق تدريس

(2)طرق تدريس

(0.5)نقد+(6)محادثة وقراءة

(10)طرق تدريس

(5)صرف وفونولوجي+(2)محادثة وقراءة

(11)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من24

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(12)طرق تدريس+(4)نقد+(1)صرف وفونولوجي

(7)نقد+(1)لغة ومجتمع

(21)محادثة

(25)محادثة و قراءه و كتابة 

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من25

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(2)طرق تدريس

(1.5)نقد+(7)طرق تدريس

(12)طرق تدريس

(12)نقد+(3)طرق تدريس

(1)طرق تدريس+(11)محادثة وقراءه

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من26

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(5)طرق تدريس

(5)محادثة وقراءه

(0.5)نقد

(1)صرف وفونولوجي+(4)محادثة وقراءه+(3)لغة ومجتمع

(2)طرق تدريس

(10)محادثة وقراءه

(3)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من27

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(7.5)نقد+(12)محادثة وقراءه

(1)محادثة وقراءه

(2)طرق تدريس+(10)محادثة وقراءه+(1)لغة ومجتمع

(14)صرف وفونولوجي+(10)الشعر

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من28

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(8)نقد

(3)صرف وفونولوجي+(1)محادثة وقراءه

(9)تكنووحاسب+(1)لغة ومجتمع

(4)نقد

(5)طرق تدريس

(2)محادثة وقراءه

(10)نقد

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من29

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(2)طرق تدريس

(10)طرق تدريس

(14)لغة ومجتمع

(4)طرق تدريس+(4)لغة ومجتمع

(2)نقد+(5)لغة ومجتمع

(7)طرق تدريس

(3)لغة ومجتمع

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من30

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(3.5)نقد

(7)نقد+(7)طرق تدريس+(5)لغة ومجتمع

(4.5)نقد

(6)طرق تدريس+(4)محادثة وقراءه

(1)صرف وفونولوجي+(7)طرق تدريس

(13)نقد +(11)لغة ومجتمع

(1.5)نقد

(0.5)نقد

(13)لغة ومجتمع

(12)نقد+(5)لغة ومجتمع

(8)صرف وفونولوجي+(9)لغة ومجتمع

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من31

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(5)نقد+(11)طرق تدريس+(1)لغة ومجتمع

(8)نقد

(14)محادثة وقراءه وكتابة

(1)طرق تدريس+(12)لغة ومجتمع

(13)محادثة وقراءه

(3)نقد+(3)صرف وفونولوجي+(2)محادثة وقراءه

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من32

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(12.5)نقد

(10)نقد

(10)نقد+(3)صرف وفونولوجي+(9)طرق تدريس+(2)محادثة وقراءه

(5)طرق تدريس+(1)لغة ومجتمع

سنة من الخارج للمرة األولي

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من33

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

سنة من الخارج للمرة األولي

(7)طرق تدريس

(11)طرق تدريس

(5)لغة ومجتمع

(11)طرق تدريس

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م



 

34من34

شعبة اللغة االنجليزية

 جامعة بنها                   2020  / 2019نتيجة العام الدراسي   

  كلية التربية      

(عام  )الفرقة الثالثة 

مالحظات

(5)لغة ومجتمع

(7)علم الصرفو الفونولوجي+ (12)لغة ومجتمع

إيمان محمد عبد الحق. د.أ\ مجدي الشحات     عميد الكلية. د.أ\ وكيل شئون الطلبة    رضا توفيق       . د.أ\ شيماء حمدي         رئيس الكنترول /م.إيناس عادل ، م/م.   رصد م


