
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ة نوع
علم نفس 
اجتماعي

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  4الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ة  اله تان
(غناء)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ه  اله ترو
(ماندولين)
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م جـ=جـ=للسمه مسعد حسنين سل غ120452 ه او غناء(1)غ عزف اله تان م
ه دمحم أحمد الفخرانى XXللآ ل140853 قي النظره (1)جـ جـ قواعد الموس جـ جـ

م جاد حسين مال ابراه لXللهاد  جـ جـجـ جـ140906
ز االشقر Xلجـ جـلفاطمه دمحم سامى عبد العز جـ جـم151100

م Xجـ=للنيره دمحم جالل عبد الرح ل151103 علم نفس النموجـ جـ جـ جـ
لجـ=جـ=لرجاء اشرف عبد المجيد مطاوع مم151115

للللدمحم طه سرحان السيد مم151125
ى المعداو  لجـ جـجـ=جـ جـهند صالح ذ جـ جـجـ=151126

طى لجـ جـجـ=لايتهال احمد السيد احمد بل مم151139
لجـ=جـ جـجـ جـمى توفي ابو المعاطى الجمل جـ جـجـ جـ151142
م طاحون  لجـ=للأمانى عيد عبد العل مم151157

لجـ=جـ جـلايناس سعيد السيد احمد غ151164 ة او غناءل عزف اله تان جـ=
جـ=لللتقى السيد جابر هاشم جـ جـجـ جـ151166

جـ جـلللآالء حاتم محمود الصوفى جـ جـجـ جـ151176
للجـ=جـ=ثروت احمد احمد ابوقوره جـ جـجـ جـ151178

جـ=جـ جـجـ جـجـ جـغاده مجد على دمحم مم160500
ز احمد اء شوقى عبد العز جـ جـجـ جـممعل مم160502

لجـ جـجـ=جـ جـاسراء رمضان شفي ابو العنين مجـ جـ160505
جـ=جـ=جـ=مساره عبد الحميد احمد القاضى مم160507

ا سعد ر لجـ=جـ=جـ جـسنت سمير ز مم160509
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د حنان حسبي 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د /دمحم عبد الحميد ز م الد ابراه أ.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح  الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ة نوع
علم نفس 
اجتماعي

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  4الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ة  اله تان
(غناء)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ه  اله ترو
(ماندولين)
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ=جـ جـجـ=جـ جـأميره حسن دمحم دمحم حسن مم160510
ماء دمحم دمحم ابواحمد لللجـ جـش مم160512

د ظافر المرزوقى أحمد يوسف لللجـ جـتغر مم160514
هام دمحم عبد الحميد االشمونى لجـ=جـ=جـ جـر مم160515

د از جـ=لجـ=جـ جـندا عونى حسين  مم160517
م حماد حيى ابراه لجـ=لجـ جـرحمه  مم160518

سو  جـ جـلجـ جـلنداء محمود دمحم عبد الرحمن الع مم160519
او  جـ جـجـ=جـ جـمدينا سعيد عبد الحميد الغر مم160520
ار مجد دمحم حسينى نوفل لجـ=لجـ جـم مم160521

جـ=جـ=ممسندس السيد دمحم دندوح مم160522
س حسن صل عبد الون مان ف جـ=جـ=جـ=ما مم160523

ن الدين دمحم جمال الدين حسين لجـ جـجـ جـجـ جـهدير دمحم ز مم160526
جـ=جـ=جـ جـجـ=نارمين فوز ميخائيل تادرس مم160527
لجـ=جـ جـجـ=اسماء عبد الغفار دمحم قنديل مم160528

ات حى عبد المعطى أبوغ جـ=جـ=جـ جـجـ جـأسماء ص مجـ جـ160532
لجـ=جـ=مأميره صالح عبد الفتاح سالمه مجـ جـ160535

جـ جـجـ=جـ=جـ جـنورهان محمود دمحم االخناو  مم160536
مان محمود دمحم االخناو  جـ جـجـ=جـ جـجـ جـنار مم160537

جـ=جـ=جـ جـجـ جـحنان حماده احمد زهو مم160538
طل لللجـ جـعمر حسن دمحم ال مم160541

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د حنان حسبي 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د /دمحم عبد الحميد ز م الد ابراه أ.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح  الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ة نوع
علم نفس 
اجتماعي

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  4الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ة  اله تان
(غناء)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ه  اله ترو
(ماندولين)
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ع ع دمحم س جـ جـجـ=جـ=جـ جـنورا س مم160543
م البرماو  جـ=جـ جـجـ=مند طلعت دمحم ابراه مم160544

انى ه فهمى خالد الق جـ=جـ=جـ=جـ جـآ مم160545
اء ماجد االحمد الحفنى غزاله لجـ=جـ=جـ جـلم مم160546
م حسب هللا جـ=جـ=جـ جـجـ جـخلود عاطف عبد العل مم160548

لجـ=لجـ جـزهراء سعيد فؤاد قنديل مم160549
جـ=جـ=جـ جـجـ جـغاده نبيل راشد شهاب الدين مجـ جـ160550

لجـ=لجـ جـفاطمه فرحات على غانم مم160552
لجـ=جـ=جـ جـدينا عاصم عبد الحميد طاحون  مم160553
لجـ جـجـ=جـ=نعمه عبد الفتاح حسين ابوالعز مم160554

جـ جـجـ=جـ=مأسماء السيد عبده الخطيب مم160555
جـ=جـ=جـ=مندا سمير دمحم الطنانى مم160559

لجـ=جـ جـجـ=دعاء حمد دمحم خالف مم160561
ن للجـ=جـ=دمحم أحمد محمود المز مم160563
جـ=لجـ=جـ جـاسمين دمحم احمد فرج مم160564

للجـ=جـ=فاطمة احمد عبد القادر عمر مم160565
للجـ=جـ=منة هللا سامح عبد الواحد محمود خضر مم160567

ه دومه حه عيد نعمانى طل لجـ=لجـ=سم مجـ=160568
لجـ=لجـ جـعبير عماد عيد خليف مجـ جـ160569

م الجند Xجـ=جـ=جـ جـند جمال ابراه مم160570
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د حنان حسبي 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د /دمحم عبد الحميد ز م الد ابراه أ.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح  الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ة نوع
علم نفس 
اجتماعي

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  4الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ة  اله تان
(غناء)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ه  اله ترو
(ماندولين)
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م جـ جـجـ جـجـ جـمساره رشاد عبد السالم غن مم160572
نب دمحم الليثى مخلوف مجـ=جـ=مز مم160573
م محمود غيته جـ جـجـ جـجـ=جـ جـوالء ابراه مجـ جـ160574

ش ابوضلع جـ=جـ=جـ جـجـ=نهله جمال درو مجـ جـ160575
جـ جـجـ=جـ جـجـ=أالء طارق أحمد دمحم قنديل مم160578

جـ جـلللغادة حامد دمحم الشيخ ل160579 عروض شعر جـ جـ م
م جـ جـلجـ جـجـ جـرنا على دسوقى ابراه مم160585

او  ماء عماد محمود الغر جـ جـجـ=جـ جـمش مم160586
ا عادل محمود مرشد هجـ=Xللدال دراسات بيئ لل160587 ات الحاسب االليجـ= اساس غ

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د حنان حسبي 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د /دمحم عبد الحميد ز م الد ابراه أ.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح  الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.


