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(1)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

313.816.828.110.1410.514.519.310.3214.516.5410.814.818939.612.6

514.819.8512.317.34101441418514.519.5412164111538.611.6

514.319.3311.114.147.511.5312.515.551520513.318.35101507.37.3

51520511.116.1513.518.551318514.819.8513.818.8513184.511.115.6

41519311.714.731013413.517.5514.819.8413.517.5512173.511.615.1

12.512.50121207.97.9غ2310.513.5210.812.846.510.5112.313.3213.815.8 ف 1حقوق اإلنسان س 

3151829.611.644.58.5212.814.8514.519.5212.514.55510010.910.9

314.517.5210.812.846101131451419513.518.5112131.57.79.2ل112أدب مقارن ف 

314.317.3211.113.14913413.317.3213.815.8212.514.55101539.212.2

13.513.508805.15.1غ214.316.327.89.805519.510.5214.516.5ل110.3علم اللغة ف 

ل112أدب مقارن ف 

3141729.911.94711111.812.821416213.515.549131.58.19.6

212.814.828.410.43811112.313.321416310.813.80882.56.48.9ل112أدب مقارن ف 

514.819.859.914.951015312.515.5514.519.559.814.8510153.56.610.1

51318411.115.141014411.315.3514.819.8510.515.53912310.313.3

513.818.847.511.54610411.315.3514.819.8512.317.3410141.57.79.2
إسراء أيمن إبراهيم على4514

ضجـجـ جـمجـللم

أريج على عبد الغفار إبراهيم عطا هللا4512
لجـجـمجـجـجـم

الزهراء السيد على عواد4513
جـلجـمجـجـجـم

أحمد نبيل محمد عبد المجيد رزق4510
ضجـجـجـ جـلللجـ جـ

السيد محمد السيد محمد حجازى4511
ضضجـجـ جـجـللجـ

أحمد مسعد أحمد سليمان4508
لجـجـجـجـ جـجـجـجـ جـ

أحمد محمد عبد الحكيم على4509
ض جـضجـجـ جـلض جـضجـ جـ

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم4506
للجـمجـضلم

أحمد محيي فاروق محمد إبراهيم4507
ضجـممجـللجـ جـ

أحمد عبد المعز أحمد نور الدين4504
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـجـم

أحمد مجدى محمد محمود4505
ضللجـجـللجـ

أحمد رجب سعيد عبد الرحمن 4502
ضجـممجـلجـم

أحمد صبحى سالم عبد اللطيف4503
جـمممممجـ جـم

أحمد بيومى محمد عطا4501
لجـجـ جـممجـجـ جـم

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  هىاد التخلف

ل ل

قاعت بحث
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

ل

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

4500
جـ

أحمد أمين محمد السيد

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

جـ جـجـ جـ

ههاراث اللغت 

والوحادثت

ض

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

جـ

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 



(2)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

413.817.849.313.345931215514.819.8513.518.508807.77.7ل111الترجمة ف 

514.519.559.914.9413.517.5212.814.8514.519.5512.517.541115311.114.1

2314.517.527.29.2410.514.5310.813.8213.315.3310132121403.93.9الدراما ف 

2514.819.827.59.54101431114213.515.5311.514.51101107.57.5الدراما ف 

51520311.714.741014313.516.5514.819.8513.518.5510153.51215.5

12.512.508808.48.4غ110.311.3213.315.3غغ313.816.8210.812.80ل112أدب مقارن ف 

2 ف 2أمريكى س 

514.519.5410.514.54131711314214.316.351318411152.510.713.2

514.319.3511.116.141115413.817.8514.519.551217481239.412.4

5152058.413.4551041216514.519.5411.315.3410143.57.911.4

514.819.8512.917.951318513.818.8514.819.8514.519.5512174.512.216.7

514.819.8411.715.741216412.816.8514.819.8412.816.841216410.514.5

514.319.359.314.3411.515.5312.315.351520513184.51115.53.58.812.3

513.518.5510.215.24101431215514.819.859.514.5410143912

413.517.525.17.108828.510.5213.815.858132101204.14.1ل110 ف 2علم اللغة س 

413.517.5310.213.2511.516.5112.513.551419511.316.35111649.413.4

314.817.8210.212.249134131721416410.814.84101438.811.8غغ1مهارات ف 
إلهام عبد هللا زكريا محمد4530

لجـجـجـ جـجـ جـجـلجـ جـ

آالء ضياء محروس السيد المالكى4528
ض جـلجـجـلضضجـ جـ

البراء محمد إبراهيم حسن على 4529
جـجـ جـجـ جـمجـجـ جـجـجـ جـ

أسيل محمد إبراهيم أحمد4526
لجـممجـجـجـم

أشرقت محمد محمود محمد عامر4527
لجـجـمجـجـجـم

أسماء محمد بكر محمد4524
جـ جـجـ جـممممجـ جـم

أسماء محمد حامد عيسوى الطويل4525
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـم

أسماء أسعد عبد المقصود شعبان4522
للجـ جـمجـ جـجـجـ جـم

أسماء فوزى مصطفى أحمد4523
لجـجـمجـ جـلجـم

إسالم على محمد عبد الفتاح4520
ضضلجـلغلجـ جـ

أسماء أحمد أحمد بيومى4521
جـجـمجـ جـجـجـ جـجـم

إسراء محمد حسنين على عبيدو4518
ضلجـجـجـجـضم

إسالم جمعة عمر عمر متولى4519
جـجـممجـ جـجـجـم

إسراء عالم إسماعيل إمام خاطر4516
جـجـجـ جـمجـجـ جـجـم

إسراء على محمد على حنفى4517
ض جـجـجـجـجـجـضجـ جـ

إسراء شعبان عبد الفتاح عبد الجليل4515
ضضممجـضجـجـ جـ
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(3)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

214.816.829.611.64101441317514.819.851217511162911

51419411.715.741317312.515.5514.519.5411.515.5512173.58.812.3

313.816.8510.215.24101441216514.819.859.314.347.511.538.811.8ل110 ف 2علم اللغة س 

514.319.323.95.9471119.510.5513.318.3411.315.338111.57.79.2غغ1مهارات ف 

5141948.412.4412164913514.319.35121759142.57.710.2

991111204.94.9غ36.89.827.59.516717821214ل112أدب مقارن ف 

514.319.3511.116.149.513.5411.815.85152059.514.558133.59.813.3

513.518.5410.814.84913412.816.8514.519.551116512173.510.113.6

51419410.814.8410.514.5212.814.8514.319.3510.515.536907.97.9

313.516.5211.113.14711212.814.8514.319.3511.316.34101409.29.2

571256.311.34101438.811.8512.317.347.811.8511163.56.910.4

514.819.829.911.941115311.514.5214.516.559.314.3012122.510.312.8

513.818.847.811.84812310.813.85141956.811.84101406.66.6

51419591449134131751520512.517.5511163.59.412.9

514.519.5411.715.74111541216514.819.8412.516.5312152.59.211.7

314.517.5311.114.14812311.514.5514.319.3512175101539.212.2
إيمان على عبد الباسط محمود4546

لجـجـ جـمجـلجـجـ جـ

إيمان سامى عبد الرحمن درويش4544
لجـ جـجـ جـمجـ جـجـجـم

إيمان عصام محمد عبد الحكيم4545
لجـجـ جـمجـ جـجـجـم

إيمان أشرف محمد فهمى درويش4542
للجـجـ جـجـجـلم

إيمان أيمن حسين عبد الهادى 4543
ض جـجـلمجـللم

آيات محمود عبد الحميد مصطفى 4540
ضجـجـ جـمجـلجـجـ جـ

إيمان أحمد إبراهيم شاهين4541
لجـ جـلجـ جـلجـلل

إنجى محمد رضا عبد المنعم 4538
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـجـم

آيات عبد الهادى عبد الوهاب عبد الهادى4539
ضضجـمجـجـجـم

أميرة طارق عبد العليم عزب4536
ض جـلضجـضضضض

أميرة محمد رزق أحمد شعبان4537
جـجـجـمجـجـجـ جـم

أميرة سعيد أحمد محمد نور4534
ضلجـمللض جـم

أميرة عبد الخالق شوقى عبد الخالق4535
لجـجـ جـمجـجـ جـلم

أمنية عبد هللا عبد الرازق محمد4532
لجـ جـجـمجـجـ جـجـم

أميرة سمير سعد الدين عبد الهادى4533
للجـمجـ جـجـجـجـ جـ

أمانى ناجى عبد المنعم السيد4531
لجـ جـجـ جـمجـ جـجـلجـ جـ

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 



(4)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

51520412.616.651116414.518.5514.819.8514.519.541216411.815.8

514.519.5510.815.801111112.513.5214.516.5511161.5910.509.29.2

514.819.849.913.941014413.317.3514.819.85111659142.5911.5

513.818.829.611.641115412.316.3514.519.559145101537.710.7

5152029.611.64913212.314.351520510155111639.212.2

213.815.829.311.35101531215514.319.349.513.5410142.57.39.8

513.518.549.613.64913211.313.3514.519.5411.315.3510153.57.911.4

5152058.113.14913212.514.551520511.516.5510153.5912.5

512.317.33694711310.313.3512.317.347.511.54.5812.51.56.47.9

514.519.5410.214.241014412.516.5514.819.8310.313.3412162.57.710.2

21517210.212.241014312.315.3514.819.8512.517.5410143.5912.5

513.318.359144812411.815.8514.519.5511.516.54111528.110.1ل112أدب مقارن ف 

51318410.514.541014410.514.551520410.514.5411152.58.110.6

2151748.712.7412164131751520512.317.3410143.5912.5

2512.517.5410.214.24101439.812.8514.819.859.814.819101.59.611.1 ف 2نقد س 

514.819.8510.215.25914312.815.8514.819.851116410143.58.612.1
آية على عبد الفتاح البمبى4562

لجـجـ جـمجـجـجـم

آية عصام عبد  هللا أحمد عيسى4560
لجـجـ جـمجـ جـجـ جـلجـ جـ

آية عالم إمام مصلحى4561
للجـملجـجـجـ جـ

آية عبد الناصر إبراهيم أحمد4558
لجـجـ جـمجـلجـم

آية عبد الرسول معوض درويش4559
لجـجـمجـجـجـم

آية شحتة محمدى بيومى جاد4556
لجـ جـجـمجـ جـجـجـم

آية عاطف مأمون محمود4557
لجـجـ جـمجـجـلجـ جـ

آية أشرف عايش سالم4554
لجـجـ جـمجـجـجـم

آية حسن على محمد4555
ضللجـ جـجـلضجـ جـ

آية أحمد حسن قاسم4552
ضجـجـمجـجـلجـ

آية أحمد ضياء الدين إبراهيم 4553
لجـجـمجـجـجـم

إيمان مرعى جودة عبد الغفار4550
لجـجـمجـ جـجـلم

آية إبراهيم السيد هالل عراقى4551
لجـ جـجـمجـجـلم

إيمان مجدى محمد أبو الخير4548
ضلجـ جـجـ جـجـلجـم

إيمان مسعد أحمد سالم4549
لجـجـ جـمجـ جـجـجـم

إيمان عمرو محمد صبرى عفيفى 4547
جـجـ جـمممجـ جـجـ جـم

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 



(5)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

213.515.529.311.34711311.814.851318511161.5910.507.37.3

513.818.8591451116411.515.551419511.316.3512171.58.49.9

514.319.3410.514.54913311.514.5514.319.3511.516.54111539.812.8

214.816.8210.512.5412163131651520411.815.8412163.510.514

514.819.858.413.441216312.315.3514.819.85131858133.59.613.1

5152049.913.94913312.815.851520411154.51115.5310.313.3

512.817.859.914.9491338.811.8513.518.5411.315.341115010.910.9

21517410.514.541115213.515.5514.819.8512.517.541014312.215.2

9911112066غ213.315.328.110.1077110.311.321315ل110.7مهارات ف 

2الدراما ف 

514.519.529.311.341014111.812.8514.819.851015411151.510.311.8

5152049.913.95813411.315.351520310.813.84121639.412.4

51520410.514.54913312.515.5514.519.551419512173.511.314.8

51520410.514.541216313.816.8514.819.8512.517.5410143.512.215.7

214.316.328.110.14101421113513.518.5511.816.80.599.508.18.1

51520410.214.251116512.817.8514.519.5410.814.8511162.59.211.7

213.815.828.410.441014111.312.3213.815.847.811.81.51112.508.68.6ل112أدب مقارن ف 
حازم محمد عبد الحميد عبد الفتاح4578

ضللجـلجـلجـ

تهانى إبراهيم عبد العدل المعداوى4576
ضضجـ جـمجـجـلجـ جـ

حاتم رجب متولى عبد المقصود4577
لجـ جـجـمجـ جـجـ جـجـم

تقى أيمن جودة إبراهيم السيد4574
جـجـ جـممجـجـجـم

تقى سالم أحمد عبد الغنى نصر4575
جـجـجـ جـمجـ جـجـ جـجـم

بسنت أحمد محمد صالح الدين 4572
لجـجـملجـلم

تسنيم إبراهيم معوض شافعى4573
لجـ جـجـمجـجـجـم

بسمة مسعد إسماعيل محمد العبادى4570
جـجـجـ جـمجـجـجـجـ جـ

بسمة محمد محمد سليمان4571
ض جـلضجـلضلجـ

بتول سامى محمد زاهد عبد هللا4568
جـجـجـمجـجـجـم

بسمة رضا قاسم أحمد4569
لجـجـملجـجـجـ جـ

آية محمد عبد الرازق عبد السالم4566
جـجـ جـجـمجـ جـجـ جـلجـ جـ

آية ياسر رمضان حسين 4567
جـجـممجـجـ جـجـم

آية محمد أحمد مصيلحى 4564
ضجـ جـجـ جـمجـجـ جـجـم

آية محمد المتيسر عبد البديع 4565
لجـجـ جـمجـجـجـم

آية مجدى فتحى أبو سنة4563
ضلجـ جـمجـللجـ
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قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

2151729.911.94610312.515.5214.516.551015512171.55.46.9

5152049.613.64913312.515.5514.819.851419511163.59.813.3

210.512.529.611.6077111.812.821416511.316.30101006.66.6ض18نقد ف 

514.519.5510.515.54913311145141949.313.34121637.910.9

5141959.314.34131741216514.319.351015411153.510.113.6

512.517.5511.716.74121629115141959.514.5481209.29.2

51520512.317.341115211.813.8514.819.859.314.34121639.812.8

51520210.212.2412.516.5213.815.851520411.315.341014310.513.5

512.817.8212.314.341115111.312.3514.819.849.513.53121534.57.5

41418210.212.24101441115514.319.3510.315.32.51113.538.411.4

514.819.8512.617.6411.515.53141751520512.517.54.51216.53.511.114.6

514.519.5510.815.84121631316514.519.5513.518.54111538.811.8

31518210.212.241014410.814.8213.815.851217412163.56.610.1

513.518.559.914.94711311.514.5513.818.8512.817.8510152.58.611.1

214.816.8510.515.54913312.315.351520412.516.54913411.615.6

59.314.346.910.947.511.5110.511.5213.515.5410.314.33.525.52.57.710.2
رانيا جودة محمد عبد السالم4594

لض جـجـجـلللجـ

رانيا إبراهيم داود رزق هللا4592
لجـجـ جـمجـلجـم

رانيا أمير فوزى عيد4593
جـجـجـ جـمجـجـجـجـ جـ

دينا فتحى نعمة هللا محمد عويس4590
لجـممجـ جـجـ جـجـم

رنا حسن السيد حسن4591
لجـ جـجـ جـجـجـجـلم

ديانا هشام محمد كمال 4588
ل5جـمجـجـلم

دينا أحمد عبد المجيد محمد 4589
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـم

دنيا عالء على محمد على4586
جـجـجـمجـجـ جـلم

دنيا مصطفى عبد العظيم محمد 4587
ضجـجـملجـجـجـ جـ

دعاء جمال فهمى عبد المعطى4584
ضلجـملجـ جـجـ جـجـ جـ

دعاء عادل محمدى حسن عوض4585
لجـ جـجـمجـجـجـ جـم

حنان عرفان عبد الجليل سيد أحمد4582
لجـ جـجـمجـجـجـم

خلود فتحى السيد عبد  ربه مرعى4583
جـجـجـمجـ جـجـ جـجـم

حسناء عبد هللا أحمد محمد حجازى4580
جـجـ جـممجـجـجـم

حسن عبد هللا يوسف حافظ4581
ض جـلجـ جـجـ جـلضلل

حسام عبد الباسط عبد الرازق إبراهيم4579
ض جـجـ جـجـجـ جـجـللجـ جـ
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قىاعذ اللغت 
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51520511.416.441216413.817.8514.819.8512.517.5413173.59.613.1

11415210.512.541115411.815.8514.319.3411.515.5411151.57.18.6

11516211.713.7412.516.5313.316.3514195121751217410.114.1

514.319.349.613.64121631215514.319.3411.815.84111539.812.8

25131859.914.9411.515.53121521517510.315.3512172.511.313.8مناهج ف 

513.518.5410.814.841115311.314.3514.319.3510.315.34111547.311.3

514.319.3410.514.541216413.317.3514.519.53.59.513412163.510.514

414.318.348.412.4461021113513.518.551217410142.57.39.8

41317510.215.24111521113513.318.351217410142.510.312.8

514.519.549134913410.814.8514.319.3511.516.55101537.710.7

513.518.557.512.54812310.313.3514.519.5510.515.519103.56.910.4

21517410.214.24111541216213.815.859.514.51.578.53.58.812.3

212.514.537.510.5471148.512.52121458.313.3381107.57.5

51419310.213.241014311.314.3514.319.35111611011310.313.3

2113.314.328.110.14812312.815.8214.316.33111448121.57.99.4الدراما ف 
سعيد أحمد سعيد النجار4610

ضلجـجـ جـجـللجـ

سحر عبد العزيز سالمة حامد4608
ضلجـجـلللجـ

سعاد محمود حامد لبيب حسين4609
جـلجـ جـمجـجـجـم

سارة عبد هللا عبد هللا مصطفى4606
للجـمجـللم

سارة عماد حسنى إبراهيم المالح4607
لضجـجـجـ جـجـجـجـ جـ

سارة إميل فخرى جرجس4604
لجـجـ جـمجـجـجـجـ جـ

سارة طاهر محمد محمود 4605
لجـجـ جـمجـجـجـم

ريهام حسن محمد مصطفى4602
جـجـ جـجـمجـ جـجـ جـجـم

سارة إبراهيم الدسوقى السيد أحمد 4603
ضجـجـ جـمجـللم

روضة عبد الفتاح عبد العليم سعد4600
لجـجـمجـجـجـم

انظر قائمة الوافدين4601

رنا رباح محمد عرفة حسن بحيرى4598
لجـجـمجـجـ جـجـم

روضة رضا محسوب النبى محمد4599
جـجـ جـجـجـ جـجـجـجـم

رحاب أحمد عبد الحميد أبو عامر4596
جـجـمجـجـلجـ

رضوى أحمد على حسن حسين4597
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـ

رانيا مصطفى عبد العزيز محمد 4595
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـم

ض
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2113.514.528.110.101111111.812.8213.515.5510.815.81121307.57.5 ف 2نقد س 

2الدراما ف 

514.819.8410.514.54610412.816.8514.819.841216481207.57.5

313.816.829.611.64101449.513.551520411.815.85111607.57.5

112.513.5210.212.241014111.512.5212.314.3511160.599.51.57.99.4ل112مهارات ف 

2الدراما ف 

114.815.8210.212.241014411.815.8514.519.559.814.83.51013.52.56.28.7

214.816.829114111531114513.318.3511.316.33121536.49.4

4141858.713.74812312.315.3513.518.5510.315.3410143.56.49.9

31518512.317.351318312.315.351520512.317.3412163.510.313.8

21151629.911.9411151121321517511.516.50.51010.51.55.67.1الدراما ف 

414.818.827.59.54913412.816.8514.319.3511.516.5510152.57.510

2411.315.328.710.74101419.810.851419511.316.3111122.58.410.9 ف 2نقد س 

113.314.329.611.64121611213214.316.3510.815.8410142.56.48.9

113.514.529114711113.314.3214.316.3511.316.348121.56.47.9

2114.815.828.710.7481231316214.516.5512.317.3312151.58.19.6الدراما ف 

313.816.849.613.651217211.513.5512.817.8511163.51114.53.57.511

4151959.614.6461031013515205121751217010.510.5
عبد هللا محمود صفوت سليمان4626

لجـ جـجـ جـمجـلجـم

عبد الرحمن على محمد عبد هللا4624
ضجـجـ جـجـ جـجـ جـللجـ

عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن محمود4625
لجـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـجـ جـ

عبد المحسن محمد بيومى محمد4622
ضجـجـجـ جـجـجـ جـلجـ

عبد الرحمن سعد إمام التوم4623
ضلجـ جـجـ جـجـللجـ

شيماء محمد عبد النبى حسين4620
لجـجـ جـمجـ جـجـضم

عائشة هشام زكريا محمود4621
للجـ جـملجـلجـ

شيماء رجب مصطفى خالد منطاوى4618
جـجـ جـجـ جـمجـمجـ جـم

شيماء عماد السيد نصر محمد 4619
ضلجـ جـجـ جـجـجـلجـ جـ

شروق نجم الدين مصطفى حميدة4616
ضجـجـ جـمجـجـلجـ جـ

شيرين عبد هللا عبد الحليم عبد الشافى4617
ضجـجـمجـلجـم

سهيل محمد صبحى عبد الحميد4614
ضضجـ جـجـلجـلجـ

شاهيناز عالء الدين محمد أحمد 4615
ضجـجـمجـجـلجـ

سميرة صالح شندى طلبة4612
ضلجـ جـمجـ جـلجـم

سيد مصطفى السيد حسن أحمد4613
ضجـ جـجـمجـجـلجـ جـ

سلمى محمد أشرف محمد حافظ4611
ضجـجـجـلللجـ
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241519310.513.541014112.513.551318512.817.8591408.48.4الدراما ف 

2شعر ف 

51520510.815.84913413.517.551520512.817.851217310.513.5

513.318.3510.815.841115211.313.3514.519.54121651217311.114.1

31417510.515.55914412.516.5514.319.3512.517.5510153.510.714.2

414.518.5310.813.84913312.515.551419512.517.55712010.110.1

214.816.829.911.941216312.815.851419511.316.35101529.811.8

114.815.8211.713.74111541115514.519.5512.817.85111637.710.7

414.818.8311.114.141115411.515.5514.819.8512.817.8512173.510.914.4

11516211.413.44101429.511.521517512172131507.77.7

514.519.5510.515.551217513.318.3514.819.8510.815.851217310.913.9

414.518.5210.212.24711113.514.5514.819.8512.317.3511162.57.710.2

114.815.8211.713.7411151131421517512.517.5511162.57.510

41418510.215.2481211213514.519.559.814.84121608.58.5

5152051217481211112514.519.5511.816.831114310.113.1

413.317.3511.116.149132111351419512.317.3510152.510.312.8

514.319.3511.716.751015311.814.851520511.816.8510154.511.315.8
مارينا سمير عازر عبد المالك 4642

جـجـجـ جـمجـجـجـ جـم

مادونا بديع سعد يوسف4640
جـجـجـ جـمللجـ جـم

مادونا كرم صبرى عطية4641
لجـجـ جـمجـجـجـ جـجـ جـ

كريم محمد جابر محمد4638
لجـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـجـ

كرستينا نمر خلف عوض هللا4639
ضجـ جـجـمجـلجـم

فيوال أيمن توفيق برسوم حنا4636
جـجـ جـجـممجـ جـجـم

كريم عصام سيد رزق4637
لجـ جـجـ جـمجـللم

غادة ماهر سالم محمد4634
جـجـ جـجـ جـمجـجـجـم

فاتن عبد القادر عبد الحميد محمد4635
ضجـجـ جـجـ جـلجـجـجـ جـ

عمر محمد حسنى محمد سلطان4632
لجـجـ جـمجـجـ جـلجـ جـ

غادة صالح محمد محمد على4633
لجـ جـجـ جـمجـجـجـجـ

على محمد محمد أحمد حسين4630
جـجـجـ جـمجـ جـجـجـجـ جـ

عمر محمد حافظ أحمد قابيل4631
للجـ جـمجـجـجـم

عبير عادل محمد السيد4628
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـجـم

عفاف وهبة فرج منصور4629
جـجـ جـجـ جـمجـجـجـم

عبد المعبود صالح عبد المعبود محمد4627
ضجـجـ جـمجـجـجـم
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47115914491339.812.8512.817.856.811.8512171.56.27.7

11.511.51101107.77.7غ214.516.5210.512.55712113.514.521517ل112أدب مقارن ف 

314.817.8211.113.1491331316212.514.5512.317.35111608.88.8

313.516.5211.113.1481211213513.818.851015512172.58.410.9

21517512.917.9410141121321517513.318.33101308.48.4

11516213.215.24913112.513.5214.516.5512.817.84711011.111.1

1151621214167112132111359.814.8512171.59.210.7

112.813.829.911.901111110.511.5211.513.538.311.308807.97.9

414.518.5512.317.3513.518.5512.817.8514.319.351318512173.59.412.9

114.815.8210.812.84812112.813.821416510.515.5012121.59.611.1

51520511.116.1099210.812.8514.519.5511.316.355103.59.813.3ل112لغة عربية ف 

514.819.8512.917.9512.517.531316514.519.551318510153.59.412.9

514.819.8513.518.5413.517.5413.817.8514.519.5513.518.5512174.513.718.2

114.815.8212.914.9459313.816.8213.515.541317010101.513.515ل112أدب مقارن ف 

2الرواية ف 

214.816.8212.914.944.58.5412.816.8514.519.5513.318.3511162.511.614.1ل112أدب مقارن ف 

217857.812.808849.313.3512.317.358.513.5510152.55.68.1الدراما ف 
مريم أشرف وديع إبراهيم4658

ضجـجـجـ جـجـضلض

محمدى جودة محمدى جالل4656
جـلجـ جـجـجـ جـضجـجـ

ممدوح إبراهيم عبد هللا إبراهيم4657
جـجـ جـممجـ جـضجـجـ جـ

محمود صابر زناتة عبد المنعم4654
لجـممجـ جـجـ جـجـ جـم

محمود محمد نجيب محمد4655
مجـ جـممجـ جـجـ جـمم

محمد محمد أحمد إمام4652
للجـجـ جـجـللجـ

محمود بكرى عبد الرحمن إبراهيم4653
جـلجـ جـملضجـ جـم

محمد على فرج على4650
ضضلجـلللجـ

محمد فخرى على الصيفى4651
لجـ جـممجـ جـمجـ جـم

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن4648
للجـ جـجـ جـجـجـجـجـ جـ

محمد عبد الناصر أبو الفتوح شحاتة4649
لجـ جـجـجـجـضجـجـ جـ

محمد أيوب سيال فكنتى4646
لجـ جـجـمجـلجـجـ جـ

محمد صابر عبد الحليم حسين قاسم4647
ضجـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

محمد أحمد عبد المنعم أبو مسلم4644
ضللجـ جـجـللجـ جـ

محمد أيمن فتحى عبد الجليل أحمد4645
ضجـ جـجـ جـجـجـ جـجـجـجـ جـ

مارينا مجدى زاهى يوسف بشاى4643
ضجـ جـلجـ جـلجـجـل
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(11)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

41519511.116.14111521315514.819.8512.817.85121728.810.8

101008.48.4غ12.812.8غ11213411.415.405.55.511112213.315.3

2112.313.328.410.45510212.314.351419413174101407.37.3الدراما ف 

2414.318.35121741115410.514.5514.319.3512175101509.49.4مناهج ف 

5152051217510.515.5511.816.851520513184121639.612.6

515205121741115312.315.351520513.818.8512172.59.612.1

314.517.5511.116.141115413.517.551520513.318.3512173.59.613.1

514.819.8511.116.1513.518.5312.815.851520511.316.3511163.510.313.8

514.519.5513.218.2512174131751520512.817.8512173.59.613.1

11516212.614.648122111351520413175111639.812.8

414.318.3410.214.247.511.521214514.319.3412.816.851015010.710.7

414.818.8211.413.447.511.5212.314.351520412.516.5510152.510.312.8

4151958.113.1088411.515.5514.819.8512.517.55111609.29.2

1151628.110.1410.514.5110.311.321517410.314.3210121.58.610.1

17.38.327.29.2471119.310.32121451015581304.94.9ل112علم اللغة ف 

2414.318.3211.113.1581319.310.3514.519.55914581336.99.9مناهج ف 
نهى جمال إبراهيم محمد4674

ضجـجـملجـجـم

ندى فرج  غندور عبد الرازق4672
للجـجـ جـلجـلجـ جـ

نرمين عماد حسن عبد الهادى4673
ض جـجـجـجـللضض

ندى أحمد محمود على الجوهرى4670
لجـجـ جـمجـلجـم

ندى عبد هللا عبد الرحمن على4671
ضجـ جـجـ جـمجـضجـم

نجالء سعيد السيد القطب محمد4668
لجـ جـجـ جـمجـلجـجـ جـ

ندا مرعى سليمان عبد الظاهر4669
لجـجـ جـمجـلجـم

مينا مندوه فهمى سعيد4666
جـجـ جـجـ جـمجـمجـ جـم

ناهد محمد عبد العظيم محمد بدر4667
جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـمم

مى محمد محمود عبد الهادى4664
لجـ جـممجـجـجـ جـم

مى مصطفى عبد العزيز محمد 4665
جـجـ جـممجـ جـجـجـ جـجـ جـ

منى محمد أحمد على4662
ضجـجـ جـمجـجـجـ جـم

مى عصام فاروق أحمد 4663
لجـ جـممجـ جـجـجـ جـم

مصطفى أحمد محمد أمين4660
ضللجـلض جـجـجـ

مصطفى حسام الدين شفيق محمد4661
ضجـجـ جـمجـللجـ

مريم فؤاد وهبة جاد بقطر4659
لجـ جـجـ جـمجـجـجـ جـم
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(12)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

41519412.616.651217413.317.3514.819.8512.517.5511164.511.616.1

512.317.3510.515.541014311.314.3514.819.841014512172.59.411.9

16.57.528.710.7481217.88.82121458.513.50992.56.28.7

4151949.913.941216212.314.35152047.811.8512172.57.39.8

512.317.349.313.307.57.5111.812.8213.315.3510.815.85101506.96.9ل112أدب مقارن ف 

5141949.613.6591421012511.816.8511165101508.68.6

514.519.559.914.941115311.814.8514.519.5511165121739.412.4

513.518.529.611.641317312.315.3514.819.8512.517.551217310.113.1

10103.5912.5غ214.816.8512.317.346.510.5311.814.821517410.814.8

314.817.8410.814.8412.516.5312.815.8514.819.851116510152.59.411.9

4141849134101429.811.8215175914212142.58.811.3

1151648.412.44101421113514.519.559.814.8510151.58.610.1

5141939.612.648.512.521113514.819.851015512171.57.59

5152057.212.24711411.515.5514.319.35914511163912

11516210.212.24101431114514.519.5510.315.3512172.57.39.8

113.314.339.612.64913410.514.5514.519.551015512172.56.28.7

نورا سمير ذكى سيد أحمد 4675
جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـم

وجدى حسين محمد وجدى 4690
ضجـ جـجـمجـجـلجـ

هند على محمد أنور على الراعى4688
لجـ جـجـمجـللم

هيام السيد حسن شوشة4689
ضجـ جـجـمجـجـلجـ جـ

هدير مدحت أحمد محمد الزهرى4686
لجـجـمجـجـلجـ جـ

هند سليمان عفيفى محمد4687
ضجـ جـجـمجـللم

هبة معوض السعيد عليوة الوكيل4684
لجـجـ جـمجـجـ جـجـجـ جـ

هدير راضى عبد الفتاح حسن4685
لجـجـجـ جـلجـجـم

هاجر حمدى محمد أحمد سالمة4682
جـجـ جـجـ جـمجـجـ جـلم

هاجر صالح السيد إبراهيم4683
للجـجـ جـجـلجـ جـجـ جـ

نورهان محمود حمدى إبراهيم 4680
ضجـجـ جـجـ جـلجـجـم

نيرة محمد عبد الرحيم محمود4681
لجـ جـجـ جـمجـجـجـم

نورهان جمال محمد أبو الفتوح 4678
ضجـ جـلمجـجـ جـجـم

نورهان فتحى محمد على عبد المعطى4679
ض جـجـجـجـلضجـجـ جـ

ضضجـجـضللض

جـ جـ

نورهان أحمد السيد قاسم4677

نور اإليمان رضا عبد الفتاح4676
لجـ جـجـمجـجـجـ
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كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

413.817.8410.814.841317411.815.8514.319.3510.315.3512173.5912.5

413.317.3411.115.1491349.813.8513.818.851015013132.56.48.9

غغ0غغ5غغ4غغ2غغ1غغ0غغ2غغ1

4141849.913.951015311.814.8514.819.849.513.5512172.5911.5

41519210.812.841014512.317.3514.819.8511.316.3512173.58.812.3

41317210.212.24913310.813.8514.319.35914512171.56.98.4

414.818.8410.214.241014311.814.8314.817.859.814.85111608.68.6

414.818.8511.116.14111519.810.8514.519.5511.816.85131808.88.8

121410310.312.9101513.2710

9.39.30771021412.913.514.5610غ10

1210410121021512.915.2512.633.55.69.1

1110101026.58.514.2511.2810

غغ101012.490غغغ141010

151510101014.518.9110

غغ0غغغغغغغغ2غغ1غغغغ2غغ23أمريكى ف 

2قواعد ف 

ياسمين ياسر حسين  عبد الحليم4694
لجـ جـجـمجـجـجـم

يمنى خليل عبد المنعم إبراهيم4695
لجـ جـجـ جـمجـ جـجـلم

يارا عماد السيد عبد العزيز4692
ضجـجـمجـجـجـجـ جـ

يارا محمد حسن على النياوى4693
غغغغغغغغ

والء نبيل عبد القادر القلشى4691
لجـ جـجـمجـجـ جـجـجـ جـ

ضجـ جـمجـجـلجـ جـ

أحمد عبد العزيز على على مصطفى

ضمملجـجـ جـم

ضجـ جـجـ جـ

يمنى ممدوح هاشم عبد المعطى4696

يوستينا كميل عوض هللا سليمان4698

يمنى وليد صالح الدين محمود4697
جـجـجـم

4699

أحمد محمد جالل أبو العينين4701
ضلللللل

لجـلللجـل

أحمد فتحى أحمد عابدين حسن4700
لجـللضضل

إسراء أحمد رفاعى عبد  الرحمن4702
للضلللل

إسالم هالل عيد محمد مرزوق4703
غللغللجـ

أسماء حمدى محمد إسماعيل4704
لملللجـجـ

أسماء مسعد إسماعيل محمود 4705
غغغغغغغ

جـ

جـ

جـ جـ

جـ

جـ

جـ

جـ

ل

جـ

غ

باقون لإلعادة انتظام
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كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

13141013.251011.2515.1313

1315.6310غغ1011.752غغغ212أمريكى ف 

2شعر ف 

10.7510.7710غغ102غغغغغ212شعر ف 

13161010214.312.910.2517.8411

13141011.5213.812.914.2516.3410

13111010213.512.911.7514.3407.77.7

161310102101214.516.1210

1312459101112.7518.4810

131243710212.812.914.512.913.55.69.1

غغ0غغغغغغغغغغغ1غغغغغ2غغ23أمريكى ف 

10.210.2167101010.7516.5610غ10

11101010.251013.7518.710

12131013.251012.7518.4810

18131010212.812.913.7514.210

215111010211.812.910.2515.204.94.9أمريكى ف 

2رواية ف 

13121010101218.0510

ل للضلل

4715

4716

فاطمة سعيد عبد الفتاح السيد
غغغغغغغ غ

كيرلس إبراهيم سعيد سليمان

لمللللل جـ

مارينا إلين حنا جرجس 4718

4717

4720

4719

4721

ماجد محمد عز الدين صادق عبده

لجـ جـ

لملجـلجـل ل

إيمان سعيد حسن عبد الحميد4706
جـجـلجـلجـجـ ل

إيناس عاطف عبد الرحمن سيد4707
لجـغللغل جـ

آية محمد عبد  الصادق عبد السالم4708
للغلغغل ل

4710

آية محمد غباشى عبد هللا عيطة4709
لجـ جـلللجـ جـجـ ل

4712

4711

4714

4713

جهاد زكريا عمارة السيد 
لجـ جـلللجـجـ جـ

دعاء وحيد شعبان الحسينى
ضجـللللجـ ل

رابعة أحمد محمد أحمد عبد العال
لجـ جـلللجـجـ جـ جـ

سلمى سيد عبد هللا على سالم
لمللضلجـ ل

شيماء جمال حسين محمد الفقى
ضلللضلجـ جـ

محمد سامى لطفى إمام أبو العز
لجـلللجـم جـ

محمد محمد عبد العزيز يوسف
ض جـجـللللجـ ل

محمود عبد المجيد محمد السعيد
لمللللجـ ل
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كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

141210101011.516.483.58.111.6

131010110.811.821412.912.2514.7706.96.9

111000017.38.31011.7513.5634.57.5

771027.39.310.7512.710غغغغ13

1410121413غغغ1410

غغ0غغغغغغغغ2غغ1غغغغغغغغ22مناهج ف 

2شعر ف 

111548121610121010

غغ131011150غغغ21010أمريكى ف 

2مناهج ف 

1310111610غغ1610

21517211.113.151217312.315.3514.519.5512.517.5512173.511.314.8

غغ0غغغغغغغغ2غغ1غغ0غغ2غغ2

212.814.827.29.2491311112213.315.357.812.8511162.58.110.6ل112أدب مقارن ف 

2101249134711110.811.8213.515.556112121405.15.1ل112أدب مقارن ف 

213.815.859.914.941115310.813.8514.819.859145121735.88.8

أمنية جمال عبد الرحمن طلبة

ض

غغغغغغ

لضغجـ

 
جـجـ جـجـجـ جـ

مستجدون انتساب

4733
ل

هاجر نبيل عبد القوى السيد

جـم

ل

ض جـجـللجـل ل

جـ جـ

غ

لجـلجـضجـ

جـ جـ

غ

جـ جـ

إسراء محمد أشرف عواد محمد4731

آية إبراهيم محمد محمد إبراهيم4734

أحمد مجدى أحمد سعد4732

جـ

4725
ل

آية أحمد السيد أحمد4726
جـلجـغلجـ

4728

إيمان عبد الغنى عبد المرضى سيف4727
غغغغغغ غ

حسام عيد عبد السالم حسن 

غ

4730

4729

للجـ جـلجـل ل

زينب أشرف حسن عبد الحميد
غلجـغلل جـ

عمرو سمير عبد الحميد موسى
للجـغلجـ جـ جـ جـ ل

جـ

4722

نرمين عصام شحاتة متولى4724
ضجـلضض جـلل ل

4723

محمود على إسماعيل رمضان
لجـ جـللللجـ ل

مصطفى أشرف مصطفى عليوة
ض جـجـللللجـ ل

آية محمد مصطفى  دسوقى4735
ضجـ جـمجـجـجـجـ جـ

ل

ل

ل

ل

من الخارج أول مرة انتظام

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 



(16)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

213.315.3410.514.54111551015514.519.558135121735.18.1

312.315.348.712.74711510.515.5513.818.858.313.33111438.411.4

121205.45.4غ8.88.8غ8.78.74913110.811.8214.816.8غ214.516.5ل112أدب مقارن ف 

ل110الترجمة ف 

514.519.5511.116.141014412.316.321517511.516.5412163.510.313.8

514.319.3410.814.84913412.516.5214.816.8512.817.84121639.612.6

121207.77.7غ99غ214.316.329114610110.311.3214.316.3

514.819.8512.317.3513185131851520513.318.351318310.913.9

غغ0غغغغغغغغ2غغ1غغ0غغ2غغ2غغ1 ف 2لغة عربية س 

غغ12120غ8.38.3غ189214.516.5غغ259.814.827.89.80علم الداللة ف = دراسات 

312.515.5410.514.5471149.513.5513.818.8510.515.50992.56.28.7

549410.214.2461047.311.3512.317.35813581334.17.1ل110لغة عربية ف 

113.814.858.413.44913410.814.8514.319.358.813.85121736.49.4

17.38.329.611.607711011213.315.357.512.50111105.45.4

1111228.710.744811011514.519.558.313.30121208.68.6

36.89.848.412.4461049.813.8511.816.856.811.831114369ل112أدب مقارن ف 

111106.46.4غ9.39.3غ112.813.8310.213.2088111.512.5212.314.3ل112أدب مقارن ف 

ض جـ

لجـجـمجـل

ض جـجـلض ل ض

مصعب السعيد عبد الغفار أحمد 4750

غغغغ

مينا رأفت نزيه سامى4751
جـجـ

ضجـ جـجـللض جـ ل

ض

زينب محمد عفيفى فرج4740

على محمد الطنطاوى على4743
غغغ

لجـ جـجـ جـ

ضلجـ جـلل
شيماء مختار شحات عبد الحكيم

لجـ جـ

جـ جـجـجـم

صباح محمود منصور السيد4742

4741

غ

جـممممجـ جـم م

فاطمة جالل أبو السعود على حسن4745
ضضمجـلجـجـ جـ

عمر عواد عبد الغنى عبد هللا4744
غلجـ جـضغضجـ ض

ضجـ جـ

محمد كامل محمد إبراهيم رضوان

مصطفى محمد محمد أمين
لضلض

4747

محمد أحمد عبد هللا إسماعيل4746
جـ جـللجـض

جـ جـ

لضجـ جـلجـضجـ جـ

ض جـلجـ ل

جـ جـ

ضجـ جـمجـجـجـجـ جـ

جـجـ جـ

ل

ضجـ جـمجـجـجـ جـ

جـجـ جـ

لملضلل

4738

ض
مصطفى محسن محمد رزق

جـ

4748

4736

جمال حسن عبد المنعم حسانين

آية مسعد محمد فتحى محمود

زينب عبد العظيم عبد هللا نصار4739

4749

دنيا رضا شفيق عبد الرحمن صقر

4737
جـ

جـ

جـ جـجـ جـم

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 



(17)

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثعمثعمثعتقذيردرجتهادة

هالحظاث

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

20/19شعر القرى  قاعت بحثهىاد التخلف
أسواء الطلبت

أدب هقارى
نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

مستجدون انتظام 

س
ى
جل

ال
ن 

رق

هقال وتذريباث

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

49.313.348.712.74610411.815.851419511.316.3312152.568.5

513.318.358.413.40131321315514.519.5511.816.851318310.513.5

2310.813.849.613.64610410.314.321416511.816.85121726.28.2الدراما ف 

1145.49.4101029111010.1305.45.4

1346.910.91010.5213.812.91014.1310

111005510211.312.910.2515.4110

17829.811.8101005.85.8غ21047.511.5أمريكى ف 

2شعر ف 

غغ213461007710512.512.91013.060أمريكى ف 

11101010212.512.914.2514.63066

101007710.75213.812.910.2512.632.57.910.4ل111عربى ف 

7.37.31006.46.4غ7747.511.510111.812.810غ2شعر ف 

2علم الداللة ف = دراسات 

00010.51010.7513.1302.62.6غغ104ل110 ف 2شعر س 

2أمريكى ف 

لل

ل

ل

لللض جـل

ل

ض

جـ

ض جـلللض ل ل

جـ

ض

ل

جـللل

م

ل

ل

ض جـ

ل
محمد ممدوح رفعت على بحيرى

معتز على أحمد محمد
للض

لجـجـ

ل

جـ

ضجـ جـجـ

ض جـلضغلل

جـ

ل

ل

ضمجـللجـ جـ جـ جـ

يمنى أشرف محمد محمد4754
جـ جـجـ جـ

ندى بهاء عربى سالم 4753

ميار أشرف حلمى السيد 4752

جـمجـجـجـم جـ جـ

ل

4758

4761

4759
غللضلجـ

4760

 باقون لإلعادة انتساب 

4755

جرمين أسامة الشحات فهمى

إسراء فهمى عويس سيد 

أحمد محمد األمين عبد العزيز

آية جمال نجيب محمد
ل

ل

4757

4756

ل

4763

4762

عبد  الرحمن الشحات عبد  الرحمن على

ل للض جـغل

جـ

ض جـل

للللل

نجالء مجدى فؤاد محمد
ض جـ

جـ

ل

ل

أحمد عزت ياسين محمد راضى

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 
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.

كلية اآلداب

مثعمثشمثشمثعمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

5152048.112.141115110.811.8514.519.548.812.82.51113.52.56.69.1

ضجـملجـلم
ريم أحمد محمود بكارة4601

ل

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

ههاراث اللغت 

والوحادثت

قىاعذ اللغت 

اإلنجليزيت

قسم اللغة اإلنجليزية السنة الرابعة

مستجدة انتظام وافدة

س
ى
جل

ال
ن 

رق

20/19شعر القرى هىاد التخلف
هالحظاثأسواء الطلبت

علن )دراساث لغىيت 

(اللغت النفسً
قاعت بحثهقال وتذريباث أدب هقارى

نقذ نظري وتطبيقً  

20/19 القرى 

عبير فتح هللا الرباط/                            عميد الكلية                        أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية        وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  رصد النتيجة                  راجع النتيجة 
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     كلية اآلداب

تقذيزدرجتمادة

121012غ12غغ1نقد ف 

لللغل

غغغغغغغ1نقد ف 

غغغغغغغ1أدب مقارن ف 

غ1012غ211شعر ف 

غللغل

غغغغغ2شعر ف 

غغغغغ

101010غ16

لللغجـ جـ

11101010غغغ1نقد ف 

للللغ

من الخارج خامس مرة انتظام

مصطفى محمد محمد سعودى4765

باق لإلعادة انتظام

ية
غو

 ل
ت

سا
را

د

مواد التخلف

4764

خالد نجيب عوض عالم 4766

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

السنة الرابعة الالئحة القديمةقسم اللغة اإلنجليزية

من الخارج ثالث مرة انتظام

شيماء عاطف عبد التواب عبد هللا

من الخارج ثانى مرة انتظام

مالحظات

ي
يك

مر
 أ
ب

أد

ى 
ظر

 ن
قد

ن

ى
يق

طب
وت

من الخارج ثانى مرة انتساب

أسماء الطلبت

س
و
جل

ال
م 

رق

ة 
ار

ض
ح

ية
يز

جل
إن

ن
ار

مق
ب 

أد

وقف قيذ للتجنيذ

2017/2016عذر مزضى سادس 

وقف قيذ للتجنيذ

محمود طه محمد  أحمد 4767

منال السيد عبد هللا عباس4768

أحمد سعيد صبحى عبد الرحمن4769

عبير فتح هللا الرباط/ عميد الكلية أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية         وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  كتب النتيجة        راجع النتيجة
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     كلية اآلداب

يةتقذيزدرجتمادة
غو

 ل
ت

سا
را

د

مواد التخلف

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

السنة الرابعة الالئحة القديمةقسم اللغة اإلنجليزية

مالحظات

ي
يك

مر
 أ
ب

أد

ى 
ظر

 ن
قد

ن

ى
يق

طب
وت

من الخارج ثانى مرة انتساب

أسماء الطلبت

س
و
جل

ال
م 

رق

ة 
ار

ض
ح

ية
يز

جل
إن

ن
ار

مق
ب 

أد

غ1714غ16

غجـجـ جـغجـ جـ

101310غ10غغ1 ف 2شعر س 

لجـلغل

غ10101211

غلللل

181315غ10

جـجـمغل

غ111014غ

غجـللغ

21010101310 ف 1صوتيات س 

لجـللل2 ف 2لغة عربية س 
عزة حسين نصار حسين4775

4770

من الخارج للمرة الثالثة عشرة انتساب

محمد أحمد عبد العظيم مصطفى 4772

من الخارج للمرة الحادية عشرة انتساب

4773

4771

سحر سمير فتحى عبد الغفار 4774

حسام أحمد السعيد عبد الحى

من الخارج ثامن مرة انتظام

ميادة محمد عبد البديع محمد

من الخارج سادس مرة انتظام

عمرو محمد محمد محمد الحديدى

من الخارج تاسع مرة انتظام

عبير فتح هللا الرباط/ عميد الكلية أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية         وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  كتب النتيجة        راجع النتيجة
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     كلية اآلداب

يةتقذيزدرجتمادة
غو

 ل
ت

سا
را

د

مواد التخلف

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير العام الجامعى 

السنة الرابعة الالئحة القديمةقسم اللغة اإلنجليزية

مالحظات

ي
يك

مر
 أ
ب

أد

ى 
ظر

 ن
قد

ن

ى
يق

طب
وت

من الخارج ثانى مرة انتساب

أسماء الطلبت

س
و
جل

ال
م 

رق

ة 
ار

ض
ح

ية
يز

جل
إن

ن
ار

مق
ب 

أد

غغ12غ10غغ1أدب مقارن ف 

غغلغل

تقديردرجتمادة

16141216غغغ1لغويات ف 

جـ جـلجـجـ جـغ

21211121012أدب أمريكى ف 

للللل

4777

االسمرقم الجلوس

رضا فتح هللا مصطفى إسماعيل

ى
يك

مز
 أ
ب

أد

ح
سر

م

رة
ضا

ح
 و

ب
اد

قد
ن

ءة
زا

لق
 ا
ى

عل
ة 

ري
تذ

وائل محمد عبد الحميد خليل4778

 الئحة قديمة القديمة

عصام السيد حسين 4776

مالحظاث

مواد التخلف

عبير فتح هللا الرباط/ عميد الكلية أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية         وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة  أ د  كتب النتيجة        راجع النتيجة
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