
C+A-A-B-B+AAC-B-BD+C-

2.333.673.672.673.33441.672.6731.331.67

FFFD+D+DB+

0001.331.3313.33

D+FFB+CCB-CCFB-FFF

1.33003.33222.672202.67000

CFC+BB-B-B+CB+FBD+AC

202.3332.672.673.3323.33031.3342

DCCB+A-B+AC+ACA-C-AB

1223.333.673.3342.33423.671.6743

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر  غـغـغـغـغـغـ

غـغـ

غـغـ

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022راسب وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022راسب وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

المعدل 
التراكمي 
للطالب
CGPA

الرمز

علم اللغة النفسي

ص
برامج تطبيقات علمية بالتخص

مقرر اختياري

النقد األدبي بين النظرية والتطبيق

علم األساليب

أدب انجليزى حديث 
1

طرق بحث

س
مناهج وطرق تدري

التراكيب النحوية

رقم الجـلوس

اسم الطالب

أمنية عبد السالم محمود ابراهيم225085

225086

النحو التحويلي التوليدي

علم المعاجم

دراسات شكسبير المعاصرة

أدب انجليزى حديث 
2

األدب األمريكي

األدب المقارن

آية إسماعيل عبد الحميد سالم

225083

أمانى محمد صبرى هاللى225084

إسراء إبراهيم سليمان خليل

آية فكرى السيد جلبط225087

نتيجـة امتحان الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى اآلداب والعلوم
2022-2021لطالب قيد عام دراسي  (دور مايو ) 2022-2021العام الدراسى 

لغة إنجـليزية         : شعبة
  جامعة عين شمس

     كلية التربية

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية
رئيس لجنة النظام والمراقبة

: كتب األسماء 
: راجع الكتابة 
: أمأل األسماء 
: راجع اإلمالء 



المعدل 
التراكمي 
للطالب
CGPA

الرمز

علم اللغة النفسي

ص
برامج تطبيقات علمية بالتخص

مقرر اختياري

النقد األدبي بين النظرية والتطبيق

علم األساليب

أدب انجليزى حديث 
1

طرق بحث

س
مناهج وطرق تدري

التراكيب النحوية

رقم الجـلوس

اسم الطالب

النحو التحويلي التوليدي

علم المعاجم

دراسات شكسبير المعاصرة

أدب انجليزى حديث 
2

األدب األمريكي

األدب المقارن

نتيجـة امتحان الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى اآلداب والعلوم
2022-2021لطالب قيد عام دراسي  (دور مايو ) 2022-2021العام الدراسى 

لغة إنجـليزية         : شعبة
  جامعة عين شمس

     كلية التربية

C+BCA-AB+A-CA-C+B+C-DB

2.33323.6743.333.6723.672.333.331.6713

C-CC-D+D+A-B

1.6721.671.331.333.673

CD+DC+B+B-B+C+BC+B+C-C+C+

21.3312.333.332.673.332.3332.333.331.672.332.33

FFFC+FBBFFFB-FB-F

0002.330330002.6702.670

C+BFA-BAA-C+B+BBC+AA-

2.33303.67343.672.333.33332.3343.67

CBB+A-B-AA-B-A-B-A-C+AA-

233.333.672.6743.672.673.672.673.672.3343.67

غـغـغـ غـغـغـ

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022راسب وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

3.216B

غـغـ

225088

عاليه عماد مصطفى األنصارى

سلمى أحمد إبراهيم محمود

رضوى مدحت أحمد السيد

شيماء خالد على عبد المولى225091

225090

زياد أشرف مبروك متولى225089

225092

عبيده حسن حسن على225093

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية
رئيس لجنة النظام والمراقبة

: كتب األسماء 
: راجع الكتابة 
: أمأل األسماء 
: راجع اإلمالء 



المعدل 
التراكمي 
للطالب
CGPA

الرمز

علم اللغة النفسي

ص
برامج تطبيقات علمية بالتخص

مقرر اختياري

النقد األدبي بين النظرية والتطبيق

علم األساليب

أدب انجليزى حديث 
1

طرق بحث

س
مناهج وطرق تدري

التراكيب النحوية

رقم الجـلوس

اسم الطالب

النحو التحويلي التوليدي

علم المعاجم

دراسات شكسبير المعاصرة

أدب انجليزى حديث 
2

األدب األمريكي

األدب المقارن

نتيجـة امتحان الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى اآلداب والعلوم
2022-2021لطالب قيد عام دراسي  (دور مايو ) 2022-2021العام الدراسى 

لغة إنجـليزية         : شعبة
  جامعة عين شمس

     كلية التربية

CD+D+BFBBCB+C+C+CA-C

21.331.33303323.332.332.3323.672

B-B+FA-BA-A-B-AB-B+C-AA

2.673.3303.6733.673.672.6742.673.331.6744

B-A-CA-AAA-B+A-B-BCAA

2.673.6723.67443.673.333.672.673244

B-A-C+A-AAAC+ABB+CB+B+

2.673.672.333.674442.33433.3323.333.33

FFFFC+

00002.33

D+C+FA-B+

1.332.3303.673.33

غـغـغـغـغـغـغـ

غـغـغـغـغـغـغـغـ

غـ

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

3.311

3.261

B

B

عزة منير دياب الديب225094

علياء يحيى عبد الرحيم عباس225095

225096

مريم شعبان مصطفى محمد أشرف

225099

غـ

غـغـ

غـ

مريم محمد حامد محمد أحمد

كريم أسام محمد محمد

ماريان نبيل شوقى عطا هللا225097

225098

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية
رئيس لجنة النظام والمراقبة

: كتب األسماء 
: راجع الكتابة 
: أمأل األسماء 
: راجع اإلمالء 



المعدل 
التراكمي 
للطالب
CGPA

الرمز

علم اللغة النفسي

ص
برامج تطبيقات علمية بالتخص

مقرر اختياري

النقد األدبي بين النظرية والتطبيق

علم األساليب

أدب انجليزى حديث 
1

طرق بحث

س
مناهج وطرق تدري

التراكيب النحوية

رقم الجـلوس

اسم الطالب

النحو التحويلي التوليدي

علم المعاجم

دراسات شكسبير المعاصرة

أدب انجليزى حديث 
2

األدب األمريكي

األدب المقارن

نتيجـة امتحان الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى اآلداب والعلوم
2022-2021لطالب قيد عام دراسي  (دور مايو ) 2022-2021العام الدراسى 

لغة إنجـليزية         : شعبة
  جامعة عين شمس

     كلية التربية

BB+CB+B-AA-B+A-B-A-C+BA

33.3323.332.6743.673.333.672.673.672.3334

CB+D+B+B+A-B

23.331.333.333.333.673

B-

2.67

ABFB+BA-B+A-A-C+B-D+A-B

4303.3333.673.333.673.672.332.671.333.673

D+CD+B-C+BF

1.3321.332.672.3330

C+BFB-B-A-A-B+A-D+B+C-A-B+

2.33302.672.673.673.673.333.671.333.331.673.673.33

B

غـغـغـغـغـغـغـغـ

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

غـغـغـغـغـغـغـغـ

غـغـغـغـغـغـغـغـ

3.191

غـغـ غـغـغـغـ

مصطفى محمد محمود محمد225100

مونيكا مينا رضا إبراهيم225101

ميار محمد مصطفى عوض هللا225103

مى مدحت عبد الحليم على225102

ندى على جاد المولى سعد225105

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

ميرنا رأفت ميخائيل جرجس225104

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية
رئيس لجنة النظام والمراقبة

: كتب األسماء 
: راجع الكتابة 
: أمأل األسماء 
: راجع اإلمالء 



المعدل 
التراكمي 
للطالب
CGPA

الرمز

علم اللغة النفسي

ص
برامج تطبيقات علمية بالتخص

مقرر اختياري

النقد األدبي بين النظرية والتطبيق

علم األساليب

أدب انجليزى حديث 
1

طرق بحث

س
مناهج وطرق تدري

التراكيب النحوية

رقم الجـلوس

اسم الطالب

النحو التحويلي التوليدي

علم المعاجم

دراسات شكسبير المعاصرة

أدب انجليزى حديث 
2

األدب األمريكي

األدب المقارن

نتيجـة امتحان الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى اآلداب والعلوم
2022-2021لطالب قيد عام دراسي  (دور مايو ) 2022-2021العام الدراسى 

لغة إنجـليزية         : شعبة
  جامعة عين شمس

     كلية التربية

D+BD+A-A-B+AA-A-B-BD+CB+

1.3331.333.673.673.3343.673.672.6731.3323.33

FBDB+B+B+AC+ACBC-B+B-

0313.333.333.3342.334231.673.332.67

D+

1.33

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

2022راسب وله حق دخول دور سبتمبر 

غـغـغـغـغـغـغـغـ

غـغـغـغـغـغـغـغـ

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

2022غائب  وليس له حق  دخول دور سبتمبر 

غـ

غـغـغـغـغـغـ

غـغـغـغـغـغـ

والء إيران نور الدين إبراهيم225109

ندى محروس حسن أحمد225106

نورهان نادر عبد الستار أحمد225107

هدى عماد محمد السيد225108

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية
رئيس لجنة النظام والمراقبة

: كتب األسماء 
: راجع الكتابة 
: أمأل األسماء 
: راجع اإلمالء 


