
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
قواعد 

قي  الموس
ى  قاع حر إ

(2)
ة عزف آله ثان
 أو غناء (1)

عزف الة 
ة  مواد التخلفترو

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    1  من  5الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ات  أساس
الحاسب اآللي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
حى عبد المتجلى غلغغمحمد ص غلغل151101

لجـ=جـ جـلمي مرزوق سعد الكرد لللجـ=151123
ف محمد  فتحي خيرة لجـ جـللمروان شر لللجـ=151158

م ي ابراه اء لطفي ز لجـ جـجـ جـللم لللجـ=151167
ملجـ=لهند حلمي محمود اسماعيل لللجـ جـ151183

غلجـ جـلأميرة محمد عبد الرازق عبد الحميد غانم لجـ جـلجـ جـ160501
جـ جـلجـ جـجـ جـنجو محسن محمد حموده حسن للجـ جـجـ=160508

ه رزق عبد المنجى يوسف عبد ره لجـ=للآ لللجـ جـ160530
م المخر لللمفاطمه سعيد ابراه جـ=للجـ جـ160531

ر  جـ=جـ جـجـ=لهاجر مصطفى محمد الجز جـ=لجـ=جـ جـ160534
جـ=مللمحمود عماد على حسن 160539X ةجـ جـ اللغة العر قرءات شعرة  لXغ

جـ جـلملمحمد رمضان السيد عبد هللا ل160556 علم الصوتجـ= جـ=لجـ=
م يونس جـ=جـ=ممطه محمد عبد العظ لللجـ جـ160560
مجـ=لجـ جـرمضان ابو الفتح احمد عزام جـ=لجـ=م160562

سى ه محمد السندب ممجـ جـجـ جـسلمى وج جـ=جـ جـجـ جـم160576
جـ=لملأحمد محمود سيد على جـ=للجـ جـ160580

م البنا م جمال ابراه ممملابراه رل160584 ةجـ= اللغة العر قرءات شعرة  جـ=جـ=ل
ممجـ جـجـ=احمد عاطف عثمان الجند لجـ=جـ جـجـ جـ170601

للللثناء عبد المحسن عبد المحسن مصلحى جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170602
ممجـ جـمسارة سعيد محمد سالم جـ=ممم170604

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

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

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 عبدالحميد أ .د / محمد ز ا.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسا.د/  ه مون ع اسر م ا حامدا.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان  فتحىد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

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: 

2019/2018

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
قواعد 

قي  الموس
ى  قاع حر إ

(2)
ة عزف آله ثان
 أو غناء (1)

عزف الة 
ة  مواد التخلفترو

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    2  من  5الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ات  أساس
الحاسب اآللي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـجـ=ممندا أشرف محمود أمين جـ=جـ=جـ جـم170606

جـ جـلجـ جـمهدير محمد معوض الصاو  لجـ=جـ جـجـ جـ170607
لجـ جـجـ جـماسراء خالد السيد حسين يونس جـ جـممم170608
ملجـ جـمند محمود مصطفى طاحون  جـ=جـ=جـ=جـ جـ170609
مللمارا دسوقى عبد الغفار الميت جـ جـجـ جـمم170610

لجـ جـمجـ=رضو سعيد نبو الشيخ جـ=لجـ جـجـ=170614
اة عبد المجيد محمد مصطفى للللح ل170615 عروض شعر جـ جـ جـ=لجـ جـ

شو سمير سعد يوسف ممممب جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170616
ممجـ جـمأمانى محمود احمد طاحون  جـ جـجـ=جـ جـم170617

مجـ=لماسمين سعيد محمود األشقر جـ جـجـ جـمجـ جـ170619
ه ز عب Xلمجـ=عبد الحميد حاتم حنفى عبد العز جـ=لجـ=جـ جـ170622

جـ=جـ=مجـ جـمصطفى أحمد محمد حجاز  جـ=لجـ جـجـ جـ170624
مممممالك رزق امين عطا هللا جـ جـممم170625
ملجـ جـمضحى جعفر يوسف جعفر لجـ=مم170628

حى عبد الحميد على عبد الرحمن ملجـ جـمند ص جـ=ممم170632
جـ=جـ=ملأمل محمد محمد على الزغبى جـ=جـ=مم170633
جـ=للجـ جـماهيتاب أحمد سعد ابو سالم جـ جـلمجـ جـ170634
م السيد ملممحسناء مجد ابراه جـ=لجـ جـم170635
جـ جـلمجـ جـاسمين جمال عبد هللا زهران جـ=لمم170637

ة ماهر عوض هللا محمد عبد العال مجـ=ممآ لجـ جـمم170638
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

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 عبدالحميد أ .د / محمد ز ا.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسا.د/  ه مون ع اسر م ا حامدا.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان  فتحىد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

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: 

2019/2018

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
قواعد 

قي  الموس
ى  قاع حر إ

(2)
ة عزف آله ثان
 أو غناء (1)

عزف الة 
ة  مواد التخلفترو

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    3  من  5الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ات  أساس
الحاسب اآللي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ع خليل ع عبد السم مجـ=جـ جـمغاده عبد البد جـ=لمجـ جـ170640

حى ابو الفتوح الحلوانى ه ص لXلجـ جـا جـ=لجـ جـجـ جـ170641
جـ جـلجـ جـموالء فتحى منصور عبد الغفار محمد جـ=جـ=جـ جـم170642

جـ جـجـ=لمنورا عادل محمد العجرود جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170643
اده سامى ابو الفتح الحناو  جـ=جـ جـلمم جـ=جـ=جـ جـم170644

م احمد ابو سعده مجـ جـجـ جـماميرة السيد ابراه لجـ جـمم170645
مجـ جـجـ جـمتقى محمد سعد مسلم ل170646 ةم دراسات بيئ لجـ=م

جـ جـللجـ جـساره محمد محروس مرعى ل170648 عروض شعر جـ= جـ=جـ=جـ جـ
م سعد جعفر جـ جـجـ جـجـ جـمنورا ابراه جـ=جـ=مم170652

مجـ جـجـ جـمآالء حسين حسن االسحاقى جـ=جـ=مم170653
ف مجـ=جـ جـماسمين رجب عثمان شر جـ=جـ جـمم170654

م د ابراه مجـ=للايناس رمضان أبو ز ل170655 ة أو غناءم عزف آلة ثان للجـ جـ
ز السيد ملطان جـ=للمدينا عز للجـ جـجـ جـ170656

للجـ جـجـ=هاجر محمد جمال الدين الشيخ جـ=جـ=جـ جـم170657
لللموسام احمد عبد المقصود عابدين للجـ=جـ جـ170659

ملجـ جـمسعاد محمد احمد حسن لجـ=مم170661
مجـ جـجـ جـرلدعاء أسامة حامد الشقنقير  رل170664 ةجـ جـ اللغة العر قرءات شعرة  جـ=Xجـ جـ

اب مممممحمود السيد عبد الفضيل د جـ=ممم170667
جـ=غللسلمى سمير محمد رصاص جـ=لجـ جـجـ=170668

ه ملمجـ=هاله عادل عبد السالم عط للجـ جـجـ جـ170671
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

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 عبدالحميد أ .د / محمد ز ا.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسا.د/  ه مون ع اسر م ا حامدا.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان  فتحىد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

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: 

2019/2018

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
قواعد 

قي  الموس
ى  قاع حر إ

(2)
ة عزف آله ثان
 أو غناء (1)

عزف الة 
ة  مواد التخلفترو

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    4  من  5الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ات  أساس
الحاسب اآللي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
اب مجـ جـجـ جـمانعام جمال سعد على د جـ=لجـ جـجـ جـ170675

للجـ جـرلرندا هشام السيد محمد راضى ل170676 علم الصوتجـ= جـ=جـ=جـ جـ
ز عبد الحف جـ جـلجـ جـمغاده محمد عبد العز للجـ جـجـ جـ170677

م اء عبد المنعم محمود سل للجـ جـمعل لجـ=جـ=جـ=170678
سى ع ع مجـ=جـ جـممنار رمضان عبد السم جـ=جـ=مجـ جـ170679

شه د عر جـ=ملرلمحمد حسام محمد ابو اليز للجـ جـجـ جـ170683
لXلXخلود مجد سعيد رمضان ل170684 ةجـ= ء التر اد م للجـ=
جـ جـجـ=ملندا صالح عبد الحميد ديدو لجـ=جـ جـجـ جـ170685
ملمجـ جـأسماء سالمة علو حواش جـ=Xجـ=جـ=170686
لللجـ جـنورا عبد النبي مهتد دومه ل170687 ة أو غناءجـ جـ عزف آلة ثان للجـ=

مال نصار مجـ=جـ جـمعايده عبد الحميد  لجـ جـمم170688
م جـ=جـ جـممصالح أشرف محمد صالح الدين عبدالحل جـ=لجـ جـجـ=170689

ز مجـ=جـ جـجـ جـاسمين عبد الفتاح حسيب محمد عبد العز جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170690
ة ملجـ جـمشروق حمدان صالح مصر جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170691

مان مصطفى عبد الحف ابو الحسن مجـ=لجـ جـا لجـ جـجـ جـجـ جـ170692
حى عبد الرحمن عبد الوهاب مجـ=جـ جـمآالء ص جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170693

سى جـ جـجـ جـجـ جـجـ=أميره خالد سعيد محمد ع جـ جـجـ=جـ جـجـ=170694
ملجـ جـمسماح احمد عبد هللا محمد المغرى للجـ جـجـ جـ170695

للللنورهان عبده احمد موسى لجـ جـجـ=جـ جـ170697
م شوقي عبد الفتاح صقر للملر ل170699 وردل ة ر عزف آلة ترو للجـ=

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

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

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 عبدالحميد أ .د / محمد ز ا.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسا.د/  ه مون ع اسر م ا حامدا.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان  فتحىد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

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: 

2019/2018

ة ق ة الموس التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
قواعد 

قي  الموس
ى  قاع حر إ

(2)
ة عزف آله ثان
 أو غناء (1)

عزف الة 
ة  مواد التخلفترو

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    5  من  5الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ات  أساس
الحاسب اآللي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م جمعه لرللجـ=سهيله اسامة فه جـ=لمجـ=170700

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

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

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 عبدالحميد أ .د / محمد ز ا.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسا.د/  ه مون ع اسر م ا حامدا.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان  فتحىد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

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


