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          جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   مستجد مصرى  احمد رافت السيد مصطفى 230
          ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجدة مصرىة اسماء السيد اسماعيل بالل 231
          ممتاز ممتاز جيد جدا   ممتاز جيد مستجدة مصرىة اسماء عبد هللا عبد العظيم 232
          ممتاز ممتاز جيد جدا   ممتاز جيد جدا   مستجدة مصرىة اسماء عبدالهادى رجب حسن 233
          ضعيف ممتاز جيد جدا   ممتاز ممتاز مستجد مصرى  الشريف جمال محمد محمد 234
          ممتاز ممتاز جيد جدا   ممتاز ممتاز مستجدة مصرية  امل محمد سعيد خيرى  235
          ممتاز ممتاز جيد جدا   ممتاز ممتاز مستجدة مصرية امنية سمير احمد يوسف   236
          غــــــــــــ جيد جدا   جيد جيد جدا   مقبول مستجد مصري  خالد حسين فوزى حسين 237
          جيد جيد جدا   جيد ممتاز مقبول مستجدة مصرىة ريهام رمضان احمد ابوالفتوح احمد 238
          غــــــــــــ غــــــــــــ غــــــــــــ غــــــــــــ غــــــــــــ مستجد مصرى  طارق سعيد احمد سعيد 239
          ضعيف جدا   ضعيف جدا   جيد ضعيف جدا   ضعيف جدا   مستجد مصري  على عبد الغنى عبد العاطى عبد الغنى 240
          ضعيف مقبول جيد ضعيف مقبول مستجد مصرى  عمرو صالح الدين اسماعيل محمد 241
          ممتاز ممتاز جيد جدا   ممتاز ممتاز مستجدة مصرية مروة محمود عبده عبدالحافظ  242
          ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجدة مصرىة ندى اشرف السيد حميد 243

 راجعه   كتبه   أماله 2018حتريراً يف    /   /    راجعه   كتبه   أماله  2018حتريراً يف    /   /
 رئيس لجنة مرحلة االمتحان                             رئيس لجنة مرحلة االمتحان
 رئيس لجان مراحل االمتحان                             رئيس لجان مراحل االمتحان

 2018وافق مجلس المعهد بجلسته      /    /                  2018وافق مجلس المعهد بجلسته      /    /
 2018 الجامعة بجلسته:   /    / ثم وافق مجلس                                  2018 الجامعة بجلسته:   /    / ثم وافق مجلس

 
 المشرف العام علي االمتحانات                                                                                 المشرف العام علي االمتحانات              

 (حسن محمد صبحى)أ.د.                         حسن محمد صبحى( )أ.د.    



 معهد البحوث والدراسات األفريقية
 2017/2018 لعام الدراسيا نتيجة امتحان

        AFPB0F112930نموذج رقم 
 25/3/2016( 01اصدار )/

 

 

  اللغات االفريقيةقسم الدبلوم الخاص /                                          

 

        2018يونيو   الثانيالفصل الدراسي                                                       2018الفصل الدراسي األول يناير         معهد البحوث والدراسات األفريقية         
 

رقم 
 الجلوس

 أسماء الطلبة
 حالة القيد الجنسية مرتبة حسب الحروف األبجدية

لغة
م ال

عل
 

عد
قوا

قى 
فري

ب أ
أد

 

دثة
محا

نية 
ة ثا

لغ
 

     

أعمال 
 السنة

المجموع 
الكلي 
 للدرجات

 مالحظات التقدير العام

          ضعيف جيد جيد جيد ضعيف جدا   مستجدة مصرىة هدى مصطفى الضاوى محمود 244
          جيد جدا   ضعيف جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   مستجد مصرى  هشام سيد سالم عبدالعليم 245
          ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد جدا   مستجد مصرى  وحيد حجازى محمد احمد 246
          ضعيف جيد جدا   مقبول جيد جدا   جيد مستجدة مصرىة وفاء محمد جمعه مسلم  247
          جيد مقبول جيد جيد ضعيف باقية مصرىة اكرام علي ابراهيم محمد عيد 248
          ضعيف جدا   مقبول جيد ضعيف جدا   ضعيف جدا   باقية مصرية احمد عبد الرحمنسعاد عطيه  249
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 راجعه   كتبه   أماله 2018حتريراً يف    /   /    راجعه   كتبه   أماله  2018حتريراً يف    /   /
 رئيس لجنة مرحلة االمتحان                             رئيس لجنة مرحلة االمتحان
 رئيس لجان مراحل االمتحان                             رئيس لجان مراحل االمتحان

 2018وافق مجلس المعهد بجلسته      /    /                  2018/   وافق مجلس المعهد بجلسته      / 
 2018 الجامعة بجلسته:   /    / ثم وافق مجلس                                  2018 الجامعة بجلسته:   /    / ثم وافق مجلس

 المشرف العام علي االمتحانات                                                                                 المشرف العام علي االمتحانات              
 
 (حسن محمد صبحى)أ.د.                         حسن محمد صبحى( )أ.د.    


