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 رسالة البرنامج:

ألكاديمية المرجعية في مجال ومية ابرنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير الق يلتزم

مجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة ال

 القيم واألخالق.
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جامـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021 /2020أوائل قسم اللغة اإلنجليزية للعام 

  الفرقة األولى

 النسبة المئوية التقدير االسم الرقم

 %91.36 ممتاز إسراء مصطفى متولي علي محمد 1

 %90.46 ممتاز مالك عماد عبد الغني حميدة إبراهيم 2

 %90.00 ممتاز مايسة محمد محمد عابدين السيد مهنا 3

 %90.00 ممتاز محمد فايز عبد المقصود عصفور 3

 

 

  الفرقة الثانية

 النسبة المئوية التقدير االسم الرقم

 %88.33 جيد جدا عمار إبراهيم سعد موسى طالب 1

 %86.67 جيد جدا القادر بسيوني الحفناويسارة عبد  2

 %86.25 جيد جدا نورهان عبد الطلب كمال الدين صالح 3
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 رسالة البرنامج:

ألكاديمية المرجعية في مجال مية اوبرنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير الق يلتزم

مجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة ال

 القيم واألخالق.
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  الفرقة الثالثة

 النسبة المئوية التقدير االسم الرقم

 %91.54 ممتاز فاطمة الزهراء احمد الجندي  1

 %91.15 ممتاز حسام ممدوح محمد البانوبي 2

 %90.00 ممتاز ندى محمد هالل محمد علي 3

 

 

  الفرقة الرابعة

 النسبة المئوية التقدير االسم الرقم

 %96.30 ممتاز ناهد أشرف عبد اللطيف مصباح  1

 %94.00 ممتاز اليزيد وهويدا عبد الناصر عبد العزيز أب 2

 92.73 ممتاز نهال وجيه محمد جاد الجنزوري 3
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 رسالة البرنامج:

ألكاديمية المرجعية في مجال مية اوبرنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير الق يلتزم

مجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة ال

 القيم واألخالق.
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 م2020/2021أوائل خريجى العام 

النسبة  التقدير االسم الرقم

 المئوية

جيد جدا مرتية  ناهد أشرف عبد اللطيف مصباح  1

 الشرف

88.75% 

جيد جدا مرتية  أميرة محمود عبدالرحمن موسى رفاعى 2

 الشرف

86.89% 

جيد جدا مرتية  نهال وجيه محمد جاد الجنزوري 3

 الشرف

86,57% 

 

 

 مميزال اللغة اإلنجليزية والترجمة الفرقة األولى برنامجأوائل 

 النسبة  التقدير االسم الرقم

 3.67 ممتاز إنجى سليم محمد محمد  1

 3,61 ممتاز عمر رشاد سالم عبدالرحمن 2

 3,59 ممتاز رنا إبراهيم على سليمان 3

 3,58 ممتاز مريم رمضان حامد أبو اليزيد 4

 3,53 ممتاز سلمى أحمد محمد بسيونى 5

 


