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نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

7طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم
مستجد مممممها جمعه حسين عبد الجواد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170485 22991.6   ناجحناجحناجح1

مستجد ممممأميره صالح شحات بكر االقرع ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170528 22590   ناجحناجحناجح2

مستجد جـ جـمجـ جـماسراء سامى عبد الفتاح البابلى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170401 22088   ناجحناجحناجح3

مستجد جـ جـممموفاء محمد أحمد جوده الالهونى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170496 21987.6   ناجحناجحناجح4

مستجد جـ جـمجـ جـمآيه ياسر صديق مصطفى قنديل ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170411 21786.8   ناجحناجحناجح5

مستجد =جـمجـ جـمبسمله ممدوح صابر شريف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170409 21586   ناجحناجحناجح6

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمضحى محمد جابر الشامى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170412 21385.2   ناجحناجحناجح7

34طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم
مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمندا محمود محمد دويدار ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170437 21084   ناجحناجحناجح1

مستجد =جـمجـ جـمجهاد يحيى محمد الغريب على ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170500 21084   ناجحناجحناجح2

مستجد لمجـ جـماميره موسى عبد الرازق موسى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170408 20983.6   ناجحناجحناجح3

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمعال أشرف عبد الوهاب مدين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170404 20782.8   ناجحناجحناجح4

مستجد =جـمجـ جـمأمنية محمود على أبو عاليه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحم170501 20782.8   ناجحناجحناجح5

مستجد جـ جـمجـ جـمدولت محمد عبد الحى محمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170415 20682.4   ناجحناجحناجح6

مستجد جـ جـمجـ جـجـ جـتقى محمد عبد المنعم حماد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170519 20682.4   ناجحناجحناجح7

مستجد =جـم=جـمسندس محمد بهاء محمود الشيخ ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170472 20280.8   ناجحناجحناجح8

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 
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10  من  2صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

مستجد =جـجـ جـجـ جـممى ابراهيم حمدى احمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170468 20180.4   ناجحناجحناجح9

مستجد =جـم=جـمهاجر محمود شحاته عوف شريف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170477 20180.4   ناجحناجحناجح10

مستجد =جـجـ جـ=جـممديحه عبد الرحمن عبد النعيم عبد الرحمن البرى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170413 20080   ناجحناجحناجح11

مستجد =جـمجـ جـمميرنا أمير أحمد سرور ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170407 19979.6   ناجحناجحناجح12

مستجد لمجـ جـمشيماء عبد المنعم السيد مطر ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170470 19979.6   ناجحناجحناجح13

مستجد =جـمم=جـالسيد محمود السيد حميده ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170539 19979.6   ناجحناجحناجح14

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرنا فوزى محمد حنفى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170403 19879.2   ناجحناجحناجح15

مستجد جـ جـ=جـجـ جـماحمد علي عبد اللطيف عز الدين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170523 19879.2   ناجحناجحناجح16

مستجد =جـجـ جـمجـ جـأحمد صالح الدين عبد العظيم على اسماعيل ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170542 19879.2   ناجحناجحناجح17

مستجد =جـمم=جـتقى اشرف اسماعيل عبد الفتاح ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170543 19879.2   ناجحناجحناجح18

مستجد =جـم=جـمدميانه عياد شحات حنا ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170461 19778.8   ناجحناجحناجح19

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـغاده رجب محمد درويش ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170445 19678.4   ناجحناجحناجح20

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـ=جـايمان حسن ابراهيم يوسف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170443 19377.2   ناجحناجحناجح21

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـ=جـشروق رضا محمد الشبينى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170504 19377.2   ناجحناجحناجح22

مستجد =جـمجـ جـ=جـوسام صبرى محمود دياب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170506 19377.2   ناجحناجحناجح23

مستجد جـ جـ=جـ=جـمهاجر محمد أيمن محمد عبد العظيم أبو العزم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170438 19276.8   ناجحناجحناجح24

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 
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10  من  3صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـريهام احمد رشاد احمد عامر ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170483 19276.8   ناجحناجحناجح25

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمصطفى نبيل محمد حلمى حسين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170521 19276.8   ناجحناجحناجح26

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـالشيماء محمود صالح هدهود ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170538 19276.8   ناجحناجحناجح27

مستجد لجـ جـجـ جـمنورهان محمد السيد ابو عميش ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170473 19176.4   ناجحناجحناجح28

مستجد =جـم=جـجـ جـتقى هشام أمين القاضى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170513 19076   ناجحناجحناجح29

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـعلياء سامح السيد ابو زكرى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170428 مدخل إلى ل ناجحناجحناجح30

تكنولوجيا

التعليم

18975.6

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـندا وجيه فاروق الدجوى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170433 18975.6   ناجحناجحناجح31

مستجد لم=جـجـ جـهاجر محمد على محمد على ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170490 18975.6   ناجحناجحناجح32

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـايمان محمود السيد أبو سنه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170464 18875.2   ناجحناجحناجح33

مستجد =جـجـ جـجـ جـجـ جـابراهيم حمادة ابراهيم يسين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170533 18875.2   ناجحناجحناجح34

55=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم
مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـأالء رضا عباس شرف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170402 18674.4   ناجحناجحناجح1

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـالشيماء وحيد عبد الجيد حموده ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170420 18674.4   ناجحناجحناجح2

مستجد لم=جـجـ جـنعمه طلعت عبد العليم برى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170463 18674.4   ناجحناجحناجح3

مستجد لململميس عبد المنعم مصطفى عبد الحميد الجزاره ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170469 18473.6   ناجحناجحناجح4

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـاحمد رضا محمد الغتمى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ160812 18373.2   ناجحناجحناجح5

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 
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10  من  4صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

مستجد =جـ=جـجـ جـ=جـضحى صبحى عبد الرحمن احمد جويلى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170410 18373.2   ناجحناجحناجح6

مستجد =جـجـ جـجـ جـلايمان صابر عبد العظيم عيسى الشلوف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170511 18373.2   ناجحناجحناجح7

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـهدير سامى رزق محمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170481 18272.8   ناجحناجحناجح8

مستجد لجـ جـجـ جـجـ جـوسام حسام حسن محمود ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170535 18272.8   ناجحناجحناجح9

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـندى السيد أبو المعاطى حبيب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170416 18172.4   ناجحناجحناجح10

مستجد ل=جـ=جـمخلود السيد على العجان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170526 18172.4   ناجحناجحناجح11

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـاسماء كمال احمد فهمى عز العرب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170414 تاريخ  لناجحناجحناجح12

ونظريات

التربية الفنية

18072

مستجد لجـ جـجـ جـلعبير صالح محمد الشرقاوى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170417 18072   ناجحناجحناجح13

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـتقى محمد نجيب عبد السميع عبده ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170425 18072   ناجحناجحناجح14

مستجد ل=جـ=جـمحسناء محمد أحمد عيسى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170484 17971.6   ناجحناجحناجح15

مستجد جـ جـجـ جـل=جـايمان محمد عبد اللطيف محمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170440 17770.8   ناجحناجحناجح16

مستجد لجـ جـ=جـ=جـنورا عبد المقصود عبد المقصود حسب هللا ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170456 17770.8   ناجحناجحناجح17

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـايمان مختار عبد العزيز سالم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170458 17770.8   ناجحناجحناجح18

مستجد =جـ=جـ=جـجـ جـعمرو محمود شوقى بازيد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170548 17770.8   ناجحناجحناجح19

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـشيماء عادل محمد عبد الحميد الحنفى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170502 17670.4   ناجحناجحناجح20

مستجد =جـجـ جـ=جـلاسراء سعيد  جاد الشحنه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170518 17670.4   ناجحناجحناجح21
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مستجد =جـجـ جـ=جـلسماح يحيى جالل مهنى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170531 17670.4   ناجحناجحناجح22

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـهبه عبد هللا عبد الحميد ابراهيم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170466 17570   ناجحناجحناجح23

مستجد ل=جـ=جـلسوسن نبيل عبد العليم عبد الحميد الفار ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170429 تاريخ الفن  لناجحناجحناجح24

المصري

القديم

17469.6

مستجد لجـ جـلجـ جـهاجر عونى عدلى يكن أحمد غريب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170507 17469.6   ناجحناجحناجح25

مستجد لجـ جـ=جـ=جـنبيله عبد الرحمن صالح يوسف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170529 17469.6   ناجحناجحناجح26

مستجد لجـ جـ=جـلانهار اشرف حلمى عباس حلمى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170430 مدخل إلى ل ناجحناجحناجح27

تكنولوجيا

التعليم

17369.2

مستجد لجـ جـل=جـانجى محمود الحسينى محمود الشاذلى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170476 17369.2   ناجحناجحناجح28

مستجد =جـجـ جـ=جـلعلياء محسن محمد الفرماوى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170482 17369.2   ناجحناجحناجح29

مستجد لجـ جـ=جـ=جـأسماء عواد عبد المعز رمضان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170503 17369.2   ناجحناجحناجح30

مستجد لجـ جـ=جـ=جـريهام طارق محمد فرحات ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170546 17369.2   ناجحناجحناجح31

مستجد =جـجـ جـل=جـسلوى زكى عبد الحميد الحضرى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170427 17268.8   ناجحناجحناجح32

مستجد جـ جـجـ جـ=جـلدينا محمد بيومى السيد قنديل ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170465 17268.8   ناجحناجحناجح33

مستجد =جـ=جـ=جـلنسرين محمد حسين سالم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170495 17268.8   ناجحناجحناجح34

مستجد جـ جـجـ جـ=جـلشيماء فتحى جالل عبد الحميد زايد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170525 17268.8   ناجحناجحناجح35

مستجد ل=جـ=جـجـ جـندى محمد فؤاد علوان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170474 17168.4   ناجحناجحناجح36

مستجد =جـ=جـل=جـضحي محمد أحمد شحاتة سعد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ150972 لل ناجحناجحناجح37 أشغال خشبية

1
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كلية
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مستجد =جـجـ جـللمنى صبحى صابر ابراهيم البنا ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170514 17068   ناجحناجحناجح38

مستجد ل=جـ=جـ=جـايه صالح عبد الحليم مطاوع ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170460 16867.2   ناجحناجحناجح39

مستجد ل=جـل=جـعطاء السيد دسوقى ابراهيم حمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160793 16766.8   ناجحناجحناجح40

مستجد ل=جـ=جـ=جـخديجه سامى حسيب خالف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170421 16766.8   ناجحناجحناجح41

مستجد لجـ جـ=جـ=جـايمان مجدى احمد ابراهيم طه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170426 16766.8   ناجحناجحناجح42

مستجد ل=جـ=جـ=جـاسراء يوسف سليمان كبود ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170494 16766.8   ناجحناجحناجح43

مستجد =جـلل=جـمي احمد سليمان احمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160776 أشغال خشبية ل ناجحناجحناجح44

1
16666.4

مستجد =جـجـ جـل=جـسمر محمد عبد العظيم خالد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170406 16666.4   ناجحناجحناجح45

مستجد ل=جـ=جـلبدر عماد الدين عبد الوهاب سيد احمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170431 16666.4   ناجحناجحناجح46

مستجد =جـجـ جـللشاهيناز عزت زينهم يوسف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170435 16666.4   ناجحناجحناجح47

مستجد ل=جـل=جـحسام السيد محمد خطاب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170534 16666.4   ناجحناجحناجح48

مستجد =جـ=جـللليلى جمال معوض الشابورى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160788 16566   ناجحناجحناجح49

مستجد =جـجـ جـللايمان صبحى صابر ابراهيم البنا ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170520 16566   ناجحناجحناجح50

مستجد ل=جـ=جـ=جـياسمين محمد رسالن احمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170492 16465.6   ناجحناجحناجح51

مستجد ل=جـ=جـلاسراء عاطف فتحى محمد ابو خضر ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170530 16465.6   ناجحناجحناجح52

مستجد ل=جـ=جـ=جـمحمد صالح الدين محمد طلبه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170467 16365.2   ناجحناجحناجح53
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 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

مستجد ل=جـل=جـاسراء صابر رشاد جعفر ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170487 16365.2   ناجحناجحناجح54

مستجد لجـ جـللميار محمد عبد العليم سالمه ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170524 تاريخ الفن  لناجحناجحناجح55

المصري

القديم

16365.2

29طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم
مستجد ل=جـ=جـ=جـياسمين محمد ابراهيم رجب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170451 16264.8   ناجحناجحناجح1

مستجد لجـ جـل=جـاسراء عبد الرحمن عبد اللطيف الجداوى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170489 16264.8   ناجحناجحناجح2

مستجد لجـ جـللمى عصام مختار ابراهيم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170498 16264.8   ناجحناجحناجح3

مستجد ل=جـجـ جـلمحمد شعبان شفيق الجندى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160780 16164.4   ناجحناجحناجح4

مستجد ل=جـ=جـلهند جمال محمد الصعيدى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170442 16164.4   ناجحناجحناجح5

مستجد لجـ جـ=جـليمنى وليد عبده حسن ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170510 مدخل إلى ل ناجحناجحناجح6

تكنولوجيا

التعليم

16164.4

مستجد ل=جـللياسمين عمرو عبد الحكيم األودن ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160732 16064   ناجحناجحناجح7

مستجد ل=جـللآالء سعيد ابراهيم على الطحان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160786 16064   ناجحناجحناجح8

مستجد =جـلل=جـحسناء مصطفى مصرى العقدة ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170434 تاريخ الفن للناجحناجحناجح9

المصري

القديم

تاريخ الفن

القبطي
16064

مستجد لجـ جـل=جـخلود طارق عبد الستار عبد الوهاب العريف ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170493 16064   ناجحناجحناجح10

مستجد =جـجـ جـللندا فتحى عبد الجواد دويدار ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170439 15963.6   ناجحناجحناجح11

مستجد لجـ جـلليوسف شعبان عبد السميع بشرى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170452 لل ناجحناجحناجح12 تاريخ الفن

القبطي

مدخل إلى

تكنولوجيا

التعليم

15963.6

مستجد لجـ جـللجهاد جمعه فايز عمران ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170544 تاريخ الفن  لناجحناجحناجح13

المصري

القديم

15863.2

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 



اسم الطالبرقم الجلوس

األصول 

االجتماعية

 للتربية

طرق 

تدريس 

نوعية

علم نفس 

اجتماعي

تكنولوجيا 

التعليم في 
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تاريخ فن 

إسالمي

تاريخ 

التربية  

والتعليم

علم نفس 

تعليمي 

(تعلم)

التصوير 

(2)

التصميم 

(3)

أشغال فنية(3)النحت 

 (2)

نسيج يدوي

 (2)

حالة 

الطالب
م

تاريخ فن 

أوربي

استخدام 

الحاسب في

 التربية 

الفنية

التربية 

الميدانية

الثانية اساسياالولى اساسياالولى اساسي

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

فصل ثانيفصل أول

مــــــــــواد التخلف

المواد االساسية المواد االساسية

        

المجموع

  

النسبة

 

المئوية

                    

   مالحظات

10  من  8صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

مستجد ل=جـل=جـاحمد محمد نبوى أبو دنيا ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170424 15762.8   ناجحناجحناجح14

مستجد للل=جـنورهان حاتم مبروك القبانى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170455 أساسيات للناجحناجحناجح15

الحاسب اآللى

مدخل إلى

تكنولوجيا

التعليم

15762.8

مستجد لجـ جـللايناس عاطف عبد الواحد حموده ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170537 15762.8   ناجحناجحناجح16

مستجد لجـ جـللفاطمة مجدى مصطفى الشوربجى ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170550 15762.8   ناجحناجحناجح17

مستجد للل=جـندى جمال احمد محجوب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170419 15662.4   ناجحناجحناجح18

مستجد ل=جـللسمر محمد سعيد عثمان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ170447 15662.4   ناجحناجحناجح19

مستجد ل=جـ=جـلعال عبد النبى رجب عماره ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170505 115662.4التصوير ل ناجحناجحناجح20

مستجد ل=جـللساره محمد سعيد دهيم ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170418 15461.6   ناجحناجحناجح21

مستجد ل=جـلجـ جـياسمين وليد عبد المحسن محمد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170462 15361.2   ناجحناجحناجح22

مستجد للللنرمين صابر ابراهيم النجار ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170423 15160.4   ناجحناجحناجح23

مستجد لجـ جـللشرين عصام محمد فهمى منصور ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170491 تاريخ الفن للناجحناجحناجح24

المصري

القديم

115160.4الخزف 

مستجد ل=جـللمى وائل احمد نصار ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170532 15060   ناجحناجحناجح25

مستجد ل=جـللمريم مسعود عبد الفتاح عبد الرازق ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160791 14758.8   ناجحناجحناجح26

مستجد ل=جـللدينا نصر فريد عمران ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170454 14758.8   ناجحناجحناجح27

مستجد للللابراهيم عبد العظيم فؤاد شعيب ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160739 14558   ناجحناجحناجح28

مستجد للللمحمد ناصر السيد حسين ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل170449 13955.6   ناجحناجحناجح29

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 
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تاريخ 

التربية  
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التصوير 

(2)

التصميم 

(3)

أشغال فنية(3)النحت 

 (2)

نسيج يدوي

 (2)

حالة 

الطالب
م

تاريخ فن 

أوربي

استخدام 

الحاسب في

 التربية 

الفنية

التربية 

الميدانية

الثانية اساسياالولى اساسياالولى اساسي

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

فصل ثانيفصل أول

مــــــــــواد التخلف

المواد االساسية المواد االساسية

        

المجموع

  

النسبة

 

المئوية

                    

   مالحظات

10  من  9صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

4طالب باقون لإلعادة بمادة تخلف واحدة :عددهم
مستجد ل=جـللأحمد حمدى حسن عبد الجواد ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحل160779 تاريخ الفن غلناجحناجحناجح1

المصري

القديم

1التصوير

مستجد =جـجـ جـللعالء نبيل ابراهيم ابو العز رلناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـ160803 لل ناجحناجحناجح2 2التصميم  أشغال خشبية

1

مستجد لجـ جـ=جـلمحمد احمد وحيد محمود عبد اللطيف ناجحناجحناجحرلناجحناجحناجح=جـ170448    ناجحناجحناجح3

مستجد لجـ جـ=جـلمها مصطفى سعيد فوده ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170471 1)تاريخ فن  غلناجحناجحناجح4

حضارات (

قديمة

1التصوير

3طالب باقون لإلعادة بمادتى تخلف :عددهم
مستجد =جـ=جـللسارة محمد عبد الحميد سليمان ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ160728 1)تاريخ فن  غضناجحناجحناجح1

حضارات (

قديمة

1التصوير

مستجد لح=جـ=جـمحمد احمد فؤاد عيسى ناجحناجحناجحرلناجحناجحناجحجـ جـ170446 1التصوير ل ناجحناجحناجح2

مستجد لجـ جـلجـ جـهبه هللا محمد عبد الحميد على شديد رلناجحناجحناجحناجحناجحناجح=جـ170551 تاريخ الفن غلناجحناجحناجح3

المصري

القديم

1التصوير

3طالب باقون لإلعادة :عددهم
مستجد =جـجـ جـللاسراء عبد المنعم السيد شعبان رلناجحناجحناجحرلناجحناجحل150962 2التصميم  غ ض جـناجحناجح1

مستجد غغغغمصطفى كمال مختار ابراهيم عبد البارى رلناجحناجحناجحرلرلرلغ160807 1التصوير غ ناجحناجحرل2

مستجد ل=جـ=جـ=جـمحمد السيد فوزى عبد الحميد ناجحناجحناجحناجحرلناجحناجح=جـ170512 لل ض جـناجحناجح3 1التصوير 1الخزف 

1طالب مفصولون لرسوبهم عامين متتاليين و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة أولى :عددهم
باق للللمحمد عبد الناصر محمد الطحالوى لرل=جـرلرلللل140489 1التصوير ل ض جـض جـرل1

1طالب مفصولون لرسوبهم ثالثة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثانية :عددهم
فرصة أولى للللمحمود ابراهيم احمد محمد البرعى =جـ=جـللل=جـلل120822 (2 )نحت  ل ض جـلل1

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 
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 (2)

حالة 
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م
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أوربي
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الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

فصل ثانيفصل أول

مــــــــــواد التخلف

المواد االساسية المواد االساسية

        

المجموع

  

النسبة

 

المئوية

                    

   مالحظات

10  من  10صفحة    

نتيجة امتحان  العام الجامعى

: الفرقة

2020-2019

: القسم  التربية النوعية بأشمون

 

 جامعة المنوفية

كلية
التربية الفنيةالثالثة

مايو:  دور 

3طالب مفصولون لرسوبهم أربعة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثالثة :عددهم
فرصة ثانية غغغلمحمد طارق ابراهيم مليك رلرلرلرلرلللغ120860    ض جـض جـل1

فرصة ثانية غغغغايمان احمد السيد الفقى رلرلرلرلرلرلرلغ120888 التربية غ ض جـض جـرل2

ومشكالت

المجتمع

فرصة ثانية غغغ=جـانتصار شوقى عبد المجيد ابوموسى رلرلرلرلرلرلرلغ140478 غغ ض جـض جـرل3 التربية

ومشكالت

المجتمع

ألطفال\فنون 

و البالغين

1طالب مفصولون لرسوبهم خمسة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة رابعة :عددهم
فرصة ثالثة غ=جـللدينا عالء الدين سعيد محسن رلرلرلرللرلرلغ120883 غغ ض جـض جـرل1 أشغال خشبية

1

1الخزف 

عميد الكلية رئيس لجنة النظام و المراقبة

حنان حسني يشار.د. أميالد ابراهيم متى/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد. د.أ

يعتمد ،
رئيس الجامعة

عادل السيد مبارك. د. أ

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
25/08/2020 :تاريخ الطباعة 

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة

عبد الحميد عامر/ د

منى جمال بيوضه/ د

حامد عباس جبريل/ د.م.أ

محمد عبدالحفيظ هارون/ د.م.أ

امانى فرغل/ د.م. أ

خالد محمد رشدى/د 

هند جمال البكرى/ د

عبدالمنعم ابو شونه/ د

هند منصور/ د 


