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

ممتاز 1085 ممتاز 984 ممتاز 1185 ممتاز 997
ممتاز مع 

مرتبة 

الشرف

86.76% 4251 أوجینا رمسیس دمیان كامل 140896 1

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د / عبدالمنعم ابو شونھ

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

1150 1350 1150 4900

عميد الكلية    یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 1 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع
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دي

تق
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ية
كل

 ال
بة
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الن
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لك
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مو

ا�

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

1250

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

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 1من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جیدجدا 1052 جیدجدا 950 ممتاز 1168 جیدجدا 948
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف

84.04% 4118 ھبھ عاطف سعد جادا � 140911 2

جیدجدا 1015 جیدجدا 944 جیدجدا 1112 جیدجدا 945
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف

81.96% 4016 ھبة عدلي عبدا � محمود عكاشة 140904 3

جیدجدا 1027 جیدجدا 935 جیدجدا 1103 جیدجدا 912
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف

81.16% 3977 آیة فتح هللا محمد طعیمة 140859 4

جیدجدا 1016 جیدجدا 945 جیدجدا 1083 جیدجدا 897
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف

80.43% 3941 أمیرة جابر عبدالنبى عرایس 140889 5

جیدجدا 1033 جیدجدا 905 جیدجدا 1090 جیدجدا 874
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف

79.63% 3902 إیمان یحیى محمود زیدان 140905 6

جیدجدا 982 جیدجدا 928 جیدجدا 1089 جید 860 جیدجدا 78.76% 3859 منار سعید عبدا لمنعم حسن 140890 7

جیدجدا 1015 جیدجدا 906 جیدجدا 1103 جید 815 جیدجدا 78.35% 3839 نورھان مجدي حمیدة ملطان 140897 8

جیدجدا 1006 جیدجدا 892 جیدجدا 1071 جید 845 جیدجدا 77.84% 3814 ریم خالد محمد تركي 140867 9

جیدجدا 1022 جیدجدا 881 جیدجدا 1049 جید 839 جیدجدا 77.37% 3791 آیة سامي محمد بیومي سماحة 140876 10

جیدجدا 1030 جید 847 جیدجدا 1055 جید 834 جیدجدا 76.86% 3766 سعد إبراھیم سعید زیدان 140892 11

جیدجدا 980 جیدجدا 886 جیدجدا 1064 جید 830 جیدجدا 76.73% 3760 إسراء جابر فھمي الریفي 140886 12

جیدجدا 963 جیدجدا 911 جیدجدا 1064 جید 821 جیدجدا 76.71% 3759 إسراء طنطاوى مصطفى حجاج 140864 13

جیدجدا 943 جیدجدا 875 جیدجدا 1043 جید 862 جیدجدا 75.98% 3723 ھناء محمود محمود المقیمى 140852 14

جیدجدا 962 جیدجدا 894 جیدجدا 1034 جید 825 جیدجدا 75.82% 3715 شرین أشرف عبدا لحمید عبدالنبى 140881 15

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د / عبدالمنعم ابو شونھ

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

1150 1350 1150 4900

عميد الكلية    یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم  14 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

1250

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

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 2من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جیدجدا 1003 جیدجدا 908 جید 1005 جید 749 جید 74.80% 3665 یاسمین ربیع عبدا لسمیع جرادة 140857 16

جید 893 جید 858 جیدجدا 1013 جیدجدا 881 جید 74.39% 3645 منى إبراھیم عزوز المخرط 140871 17

جید 919 جید 845 جیدجدا 1033 جید 842 جید 74.27% 3639 صفاء رجب السید الطویل 140878 18

جید 912 جید 836 جیدجدا 1048 جید 838 جید 74.16% 3634 حسناء حسنین محمد الخولى 140873 19

جیدجدا 940 جید 836 جیدجدا 1015 جید 835 جید 74.00% 3626 شروق جعفر یوسف جعفر 140885 20

جید 898 جیدجدا 872 جیدجدا 1027 جید 817 جید 73.76% 3614 أمیرة حاتم محمد سعدة 140888 21

جید 917 جید 820 جید 991 جید 854 جید 73.10% 3582 فاطمة حمدي عبدا لسمیع 140887 22

جیدجدا 954 جید 844 جید 971 جید 782 جید 72.47% 3551 أمینة محمد عبدا لحمید أبود نیا 140854 23

جیدجدا 944 جید 810 جیدجدا 1023 جید 774 جید 72.47% 3551 نرمین أحمد حلمي شاھین 140908 24

جیدجدا 950 جید 827 جید 995 جید 761 جید 72.10% 3533 أمیرة سعید محمد عبدا لھادى 140900 25

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ یاسمین ابراھیم

د / عبدالمنعم ابو شونھ

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

عميد الكلية    یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

1150 1350 1150 4900

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم  22 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع
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كل

 ال
بة
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لي
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ا�

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

1250

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

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 3من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

1150 1350 1150 4900

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم  22 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن
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لك

ع ا
مو

ا�

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

1250

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

جید 925 جید 815 جید 984 جید 807 جید 72.06% 3531 یاسمین شحاتة مصطفى خضر 140870 26

جید 900 جید 853 جیدجدا 1015 جید 747 جید 71.73% 3515 أماني حاتم عالم عالم 140902 27

جید 911 جید 830 جیدجدا 1019 مقبول 728 جید 71.18% 3488 إیمان عزت عید الصعیدي 140882 28

جیدجدا 955 جید 813 جید 976 مقبول 737 جید 71.04% 3481 فاطمة عبدا لرحمن سعد زغلول 140893 29

جید 931 جید 808 جید 978 جید 747 جید 70.69% 3464 منى محمود حامد حمودة 140880 30

جید 892 جید 842 جید 956 جید 748 جید 70.16% 3438 دینا حشمت كمال سراج الدین 140858 31

جید 882 جید 832 جید 950 مقبول 739 جید 69.45% 3403 ھبة رمضان یوسف البطاوى 140879 32

جید 896 جید 837 جید 939 مقبول 694 جید 68.69% 3366 إیمان جمال عمر نوار 140866 33

جید 894 جید 795 جید 962 مقبول 701 جید 68.41% 3352 محمد جمال بسیونى االشمونى 140913 34

جید 891 جید 749 جید 902 جید 766 جید 67.51% 3308 محمد رضا عید الصعیدي 140912 36

جید 932 جید 788 مقبول 860 جید 761 جید 68.18% 3341 أمیرة صبحي عبد الرحمن 130651 35

جید 845 جید 785 مقبول 869 مقبول 710 جید 65.49% 3209 آیة محمد محمود الخولى 140891 37

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ یاسمین ابراھیم

د / ھند احمد الھلباوى

د / عبدالمنعم ابو شونھ

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

عميد الكلية    یعتمد : أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 4من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جیدجدا 1003 جیدجدا 908 جید 1005 جید 749 جید 74.80% 3665 یاسمین ربیع عبدا لسمیع جرادة 140857 16

جید 893 جید 858 جیدجدا 1013 جیدجدا 881 جید 74.39% 3645 منى إبراھیم عزوز المخرط 140871 17

جید 919 جید 845 جیدجدا 1033 جید 842 جید 74.27% 3639 صفاء رجب السید الطویل 140878 18

جید 907 جید 836 جیدجدا 1048 جید 838 جید 74.06% 3629 حسناء حسنین محمد الخولى 140873 19

جیدجدا 940 جید 836 جیدجدا 1015 جید 835 جید 74.00% 3626 شروق جعفر یوسف جعفر 140885 20

جید 898 جیدجدا 872 جیدجدا 1027 جید 817 جید 73.76% 3614 أمیرة حاتم محمد سعدة 140888 21

جید 917 جید 820 جید 991 جید 854 جید 73.10% 3582 فاطمة حمدي عبدا لسمیع 140887 22

جیدجدا 954 جید 844 جید 971 جید 782 جید 72.47% 3551 أمینة محمد عبدا لحمید أبود نیا 140854 23

جیدجدا 944 جید 810 جیدجدا 1023 جید 774 جید 72.47% 3551 نرمین أحمد حلمي شاھین 140908 24

جیدجدا 950 جید 827 جید 995 جید 761 جید 72.10% 3533 أمیرة سعید محمد عبدا لھادى 140900 25

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د / عبدالمنعم ابو شونھ

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

1150 1350 1150 4900

عميد الكلية    یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم  22 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

1250

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

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 5من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

1150 1350 1150 4900

التربیة الموسیقیة القسم/الشعبة :-

جيد وعددهم  22 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
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كل

 ال
بة

س
الن

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

1250

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

جید 925 جید 815 جید 984 جید 807 جید 72.06% 3531 یاسمین شحاتة مصطفى خضر 140870 26

جید 900 جید 853 جیدجدا 1015 جید 747 جید 71.73% 3515 أماني حاتم عالم عالم 140902 27

جید 911 جید 830 جیدجدا 1019 مقبول 728 جید 71.18% 3488 إیمان عزت عید الصعیدي 140882 28

جیدجدا 955 جید 813 جید 976 مقبول 737 جید 71.04% 3481 فاطمة عبدا لرحمن سعد زغلول 140893 29

جید 931 جید 808 جید 978 جید 747 جید 70.69% 3464 منى محمود حامد حمودة 140880 30

جید 892 جید 842 جید 956 جید 748 جید 70.16% 3438 دینا حشمت كمال سراج الدین 140858 31

جید 882 جید 832 جید 950 مقبول 739 جید 69.45% 3403 ھبة رمضان یوسف البطاوى 140879 32

جید 896 جید 837 جید 939 مقبول 694 جید 68.69% 3366 إیمان جمال عمر نوار 140866 33

جید 894 جید 795 جید 962 مقبول 701 جید 68.41% 3352 محمد جمال بسیونى االشمونى 140913 34

جید 891 جید 749 جید 902 جید 766 جید 67.51% 3308 محمد رضا عید الصعیدي 140912 36

جید 932 جید 788 مقبول 860 جید 761 جید 68.18% 3341 أمیرة صبحي عبد الرحمن 130651 35

جید 845 جید 785 مقبول 869 مقبول 710 جید 65.49% 3209 آیة محمد محمود الخولى 140891 37

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د / عبدالمنعم ابو شونھ

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

عميد الكلية    یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 6من 6

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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