
التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 1747 ممتاز 1480 ممتاز 1695
ممتاز

1556
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
96.69% 6478 یاسمین ھشام محمد السرسى 140423 1

ممتاز 1693 ممتاز 1403 ممتاز 1591
ممتاز

1381
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
90.57% 6068 یمنى یسرى فاروق عبد اللطیف 140444 2

ممتاز 1685 ممتاز 1408 ممتاز 1599
جیدجدا

1345
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
90.10% 6037 ھاجر محمد عبد العظیم نصار 140419 3

ممتاز 1647 ممتاز 1391 ممتاز 1579
ممتاز

1390
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
89.66% 6007 سھام عبد هللا عبد الحلیم سید احمد 140409 4

ممتاز 1622 ممتاز 1390 ممتاز 1493
جیدجدا

1325
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
87.01% 5830 الشیماء رضا محمد فتحى عبد 140459 5

ممتاز 1549 ممتاز 1386 ممتاز 1504
جیدجدا

1333
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
86.15% 5772 ایة عبد الجواد عبد الفتاح عبد 140454 6

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 6 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 1من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 1596 ممتاز 1373 جیدجدا 1415
جیدجدا

1269
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
84.37% 5653 ندى صالح الدین فؤاد شعیب 140438 7

ممتاز 1582 جیدجدا 1299 جیدجدا 1475
جیدجدا

1229
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
83.36% 5585 ایمان رضوان شعراوى نعام 140404 8

ممتاز 1569 جیدجدا 1307 جیدجدا 1410
جیدجدا

1296
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
83.31% 5582 اسامة یحیى فتحى محمد قمبر 140437 9

جیدجدا 1514 ممتاز 1342 جیدجدا 1430
جیدجدا

1239
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.46% 5525 تقى وجیة احمد الرباط 140441 10

ممتاز 1531 ممتاز 1362 جیدجدا 1385
جید

1177 جیدجدا 81.42% 5455 ایمان محمد حمدى ایوب سالم 140480 11

جیدجدا 1484 جیدجدا 1242 جیدجدا 1415
جیدجدا

1207
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.82% 5348 ندى عبد العزیز عبد الرؤف عبد 140403 12

ممتاز 1530 جیدجدا 1307 جیدجدا 1380
جیدجدا

1226
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.24% 5443 اسراء ابراھیم عبد العزیز محمد 140472 13

جیدجدا 1513 ممتاز 1345 جیدجدا 1401
جید

1182 جیدجدا 81.21% 5441 ایة محمد ناصف جبریل 140429 14

ممتاز 1559 جیدجدا 1291 جیدجدا 1362
جیدجدا

1212
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.96% 5424 إیمان السید السید خیر هللا 140412 15

ممتاز 1615 جیدجدا 1308 جیدجدا 1371
جید

1118 جیدجدا 80.78% 5412 یارة منیر عبد العظیم احمد 140422 16

جیدجدا 1490 جیدجدا 1300 جیدجدا 1355
جیدجدا

1264
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.73% 5409 ضحى على طة الخولى 140442 17

جیدجدا 1452 جیدجدا 1269 جیدجدا 1423
جیدجدا

1264
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.72% 5408 بسمة كمال محمد المیت 140426 18

جیدجدا 1508 جیدجدا 1276 جیدجدا 1345
جیدجدا

1276
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.67% 5405 منى طلعت احمد خلیفة 140405 19

ممتاز 1530 جیدجدا 1245 جیدجدا 1404
جیدجدا

1223
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.63% 5402 یاسمین صالح على محمد المقص 140407 20

جیدجدا 1524 جیدجدا 1296 جیدجدا 1332
جیدجدا

1246
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.57% 5398 ھند عدلى توفیق اسماعیل 140479 21

جیدجدا 1528 جیدجدا 1269 جیدجدا 1357
جیدجدا

1226
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.30% 5380 ایة ھالل عبد الحمید نصر 140473 22

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 45 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

رئيس اجلامعة عميد الكلية
یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 2من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 45 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

جیدجدا 1480 ممتاز 1345 جیدجدا 1460
مقبول

1022 جیدجدا 79.21% 5307 ایمان سالمة ابراھیم الجناینى 130245 23

جیدجدا 1492 جیدجدا 1287 جیدجدا 1330
جید

1194 جیدجدا 79.15% 5303 اسراء عادل عبد النبى عبد ربة 140482 24

جیدجدا 1492 جیدجدا 1314 جید 1275
جیدجدا

1216 جیدجدا 79.06% 5297 سارة السید عبد المجید الطویل 140484 25

ممتاز 1548 جیدجدا 1265 جید 1281
جید

1194 جیدجدا 78.93% 5288 امنیة عبد العزیز عبد الفتاح 140490 26

جیدجدا 1514 جیدجدا 1251 جیدجدا 1373
جید

1149 جیدجدا 78.91% 5287 سھیلة مجدى احمد احمد 140417 27

جیدجدا 1478 جیدجدا 1277 جیدجدا 1402
جید

1127 جیدجدا 78.87% 5284 نوھیر احمد فتحى على فتیان 140431 28

جیدجدا 1495 جیدجدا 1212 جیدجدا 1338
جیدجدا

1229
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.72% 5274 اسراء محمد عبد الواحد ابو سویلم 140497 29

جیدجدا 1424 جیدجدا 1263 جید 1267
جیدجدا

1315 جیدجدا 78.64% 5269 ابانوب ناجى حنا سلیمان 140453 30

ممتاز 1531 جیدجدا 1270 جیدجدا 1319
جید

1122 جیدجدا 78.24% 5242 ندى محمود عبد المنعم الصنادیدى 140433 31

جیدجدا 1478 جیدجدا 1247 جیدجدا 1341
جید

1144 جیدجدا 77.76% 5210 الھام رافت محمدى احمد مراد 140425 32

جیدجدا 1469 جیدجدا 1251 جید 1308
جید

1179 جیدجدا 77.72% 5207 غادة محمد أبو الفتوح عفیفي 140410 33

مقبول 1167 جیدجدا 1283 جیدجدا 1434
جیدجدا

1310 جیدجدا 77.52% 5194 أمیرة سالم على عزیز 130334 34

جیدجدا 1428 جیدجدا 1217 جیدجدا 1407
جیدجدا

1207
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.49% 5259 إسراء حامد محمود عبد الحلیم 140414 35

جیدجدا 1427 جیدجدا 1216 جیدجدا 1316
جیدجدا

1218
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.27% 5177 بسمة عفیفى عفیفى غنیم 140449 36

جیدجدا 1467 جیدجدا 1245 جید 1242
جیدجدا

1216 جیدجدا 77.16% 5170 أسماء أحمد لطیف على 140493 37

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

د / عماد بدیع خیرى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 3من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 45 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

جیدجدا 1498 جیدجدا 1247 جید 1307
جید

1104 جیدجدا 76.96% 5156 ھاجر كامل عبد السالم حجران 140467 38

جیدجدا 1432 جیدجدا 1246 جید 1301
جید

1169 جیدجدا 76.84% 5148 تھانى خالد عبد المنعم شعبان 140494 39

جیدجدا 1482 جیدجدا 1231 جید 1257
جید

1168 جیدجدا 76.69% 5138 منة هللا محمد عطا السمنودى 140415 40

جیدجدا 1468 جیدجدا 1224 جید 1287
جید

1153 جیدجدا 76.60% 5132 مروة صالح عبد الجلیل الشاذلى 140458 41

جیدجدا 1462 جیدجدا 1226 جیدجدا 1331
جید

1111 جیدجدا 76.57% 5130 رضوى رافت حسین محمود محمد 140418 42

جید 1309 جیدجدا 1234 جیدجدا 1393
جید

1180 جیدجدا 76.36% 5116 مارینا مفرح جرجس مرقص 140464 43

جیدجدا 1355 جیدجدا 1282 جیدجدا 1322
جید

1139 جیدجدا 76.09% 5098 اسراء محمد السید شلبى 140481 44

جیدجدا 1425 جیدجدا 1258 جید 1280
جید

1116 جیدجدا 75.81% 5079 یاسمین عبد المعز السید الفار 140461 45

جیدجدا 1440 جیدجدا 1217 جید 1229
جید

1185 جیدجدا 75.69% 5071 آیة اشرف محمد أبو داغر 140411 46

جیدجدا 1373 جید 1128 جیدجدا 1352 جیدجدا 1212 جیدجدا 75.60% 5065 سارة محمد صالح محمد فتح الباب 140476 47

جیدجدا 1460 جیدجدا 1168 جید 1301
جید

1121 جیدجدا 75.37% 5050 سارة عاكف عبد الرازق بدر دیاب 140427 48

جیدجدا 1375 جیدجدا 1247 جید 1286
جید

1133 جیدجدا 75.24% 5041 الشیماء وائل محمد جروین 140468 49

جیدجدا 1416 جیدجدا 1235 جید 1291
جید

1098 جیدجدا 75.22% 5040 سارة یسرى كامل احمد زین 140440 50

جیدجدا 1395 جیدجدا 1233 جید 1241
جید

1158 جیدجدا 75.03% 5027 امانى معروف ابراھیم محمد 140488 51

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

رئيس اجلامعة
یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د / ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 4من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جیدجدا 1402 جیدجدا 1171 جید 1263
جید

1166 جید 74.66% 5002 فاطمة سعید عبد الحمید عفیفى 140400 52

ممتاز 1418 جیدجدا 1192 جید 1238
جید

1119 جید 74.13% 4967 دعاء خالد عبد النعیم قنصوة 140416 53

جیدجدا 1355 جیدجدا 1229 جید 1272
جید

1107 جید 74.07% 4963 عبد السالم ربیع عبد السالم 140471 54

جیدجدا 1454 جیدجدا 1223 جید 1217
جید

1060 جید 73.94% 4954 ریھام عبد العلیم احمد غیث 140474 55

جید 1279 جید 1091 جید 1295
جیدجدا

1269 جید 73.64% 4934 ایمان رزق محمود عیسوى 140465 56

جید 1306 جیدجدا 1226 جید 1305
جید

1095 جید 73.61% 4932 سارة صالح الدین عبد العاطى 140495 57

جیدجدا 1443 جید 1124 جید 1167
جید

1190 جید 73.49% 4924 ایمان عبد الستار ابراھیم جعفر 140496 58

جید 1326 جیدجدا 1166 جید 1275
جید

1133 جید 73.13% 4900 خالد عادل عبد المنعم عمار 140457 59

جید 1304 جیدجدا 1214 جید 1267
جید

1103 جید 72.96% 4888 ایة محمد عبد العاطى ابو عاشور 140434 60

جید 1347 جید 1146 جید 1243
جید

1134 جید 72.69% 4870 دعاء مصطفى الشاذلى مصطفى 120881 61

جیدجدا 1357 جیدجدا 1179 جید 1252
جید

1068 جید 72.48% 4856 احمد عادل عبد القادر سلیمان سالم 140492 62

جید 1287 جیدجدا 1173 جیدجدا 1313
جید

1067 جید 72.24% 4840 ایة ایمن جابر الجزارة 140401 63

جیدجدا 1417 جید 1153 جید 1177
جید

1072 جید 71.93% 4819 رغدة رافت عبد الواحد عبد الحلیم 140439 64

جید 1221 جید 1142 جید 1266
جید

1159 جید 71.46% 4788 زینب عبد الرحمن عبد الكریم جاد 140413 65

جید 1299 جیدجدا 1165 جید 1228
جید

1089 جید 71.36% 4781 مارى مجدى لبیب اسكندر فام 140428 66

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم 35 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

لية
لك

ة ا
سب

الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

رئيس اجلامعة عميد الكلية

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان

د/ یاسمین ابراھیم

أعضاء الكنرتول

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 5من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم 35 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

لية
لك

ة ا
سب

الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

جیدجدا 1356 جیدجدا 1199 جید 1167
مقبول

1031 جید 70.94% 4753 رقیة صالح متولى سرور 140456 67

جید 1343 جید 1148 جید 1159
جید

1102 جید 70.93% 4752 محمود سامى السید البنا 140491 68

جیدجدا 1359 جید 1120 جید 1141
جید

1130 جید 70.90% 4750 وسام یحیى محمود علم الدین 140451 69

جیدجدا 1462 جیدجدا 1171 مقبول 1057
جید

1055 جید 70.82% 4745 احمد جمال عبد الصبور طیرة 130308 70

جیدجدا 1365 جید 1134 جید 1239
مقبول

1000 جید 70.72% 4738 شروق محسن متولى محمد عمار 130329 71

جید 1346 جید 1024 جید 1262
جید

1122 جید 70.96% 4754 اسامة طلعت عبد الحلیم عبد المولى 140406 72

جید 1308 جیدجدا 1167 جید 1160
جید

1090 جید 70.52% 4725 تقى یحیى ابراھیم حماد 140445 73

جید 1348 جید 1109 جید 1153
جید

1057 جید 69.66% 4667 اسماء خمیس عبد الفتاح السقا 140435 74

جیدجدا 1383 جید 1132 جید 1210
مقبول

938 جید 69.60% 4663 اسراء یاسر سعد حسن تعیلب 130349 75

جید 1233 جید 1146 مقبول 1124
جید

1144 جید 69.36% 4647 نورا عبدالمنصف محمد النحاس 120704 76

جید 1317 جید 1092 جید 1159
جید

1067 جید 69.18% 4635 عالء رأفت عطا الحلو 130316 77

جید 1323 جید 1093 مقبول 1127
مقبول

1022 جید 68.13% 4565 عبد العزیز عبد المقصود عبدالعزیز 130288 78

جید 1240 جید 1116 جید 1148
مقبول

1039 جید 67.81% 4543 جھاد محمود احمد سید احمد 140460 79

جید 1206 جید 1113 جید 1156
جید

1059 جید 67.67% 4534 ایمان محمد عبد الفتاح یوسف 140463 80

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 6من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

التربیة الفنیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم 35 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع
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دي

تق
ال

لية
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ة ا
سب

الن

لي
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ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1800 1550 1750 1600 6700

جید 1176 جید 1136 مقبول 1126
جید

1053 جید 67.03% 4491 ھالة توفیق أحمد تقى 120828 81

جید 1279 جید 1085 مقبول 1106
مقبول

990 جید 66.57% 4460 الھام عمرو عبد اللطیف عبد الحلیم 140452 82

جید 1246 جید 1110 مقبول 1035
جید

1069 جید 66.57% 4460 إیمان كمال مصطفى عبدالخالق 120777 83

جید 1216 جید 1116 مقبول 1135
مقبول

984 جید 66.43% 4451 احمد صالح عبد الفتاح جعفر 120875 84

جید 1172 جید 1120 مقبول 1121
مقبول

974 جید 65.48% 4387 محمد احمد عرفة غنیة 130268 85

جید 1311 جید 1113 مقبول 1026
مقبول

908 جید 65.04% 4358 شروق اشرف صابر المحالوى 120800 86

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

رئيس اجلامعة

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

أعضاء الكنرتول

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 7من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جید 1325 مقبول 901 مقبول 1018
مقبول

918 مقبول 62.12% 4162 لیلى حسن السید الرقباوى 120760 87

جید 1269 مقبول 972 مقبول 1032
مقبول

877 مقبول 61.94% 4150 سارة ماھر وصال عبد المقصود 120764 88

مقبول 1069 مقبول 986 مقبول 1054
مقبول

952 مقبول 60.61% 4061 ھاجر عماد الدین مصطفى صالح 120825 89

مقبول 1105 جید 1108 مقبول 1049
مقبول

849 مقبول 61.36% 4111 ھاجر عبدالعظیم السید كمشوش 120820 90

جید 1211 جید 1056 مقبول 972
مقبول

854 مقبول 61.09% 4093 ربیع وحید سید احمد عبد الفتاح 120886 91

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

مقبول وعددهم 5الطالب احلاصلون على تقدير عام
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االسم

1750 1600 6700

الرقم األكادميي

1800 1550

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

التربیة الفنیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 8من 8

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015


