
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

ة ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    1  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م االشقر لXلجـ=أميرة محمد ابراه ل150955

م الخضراو  ة محمد ابراه لXللا رل150959 مةل تارخ فن حضارات قد
ان جـ=للجـ=اسراء عبد المنعم السيد شع ل150962

لXXXسلمي اشرف محمد الدجو  ل150968 ةل اللغة العر قراءات 
للللضحي محمد أحمد شحاتة سعد ل150972
مان جـ=لللسارة محمد عبد الحميد سل 160728X مةل تارخ فن حضارات قد

م األودن جـ=Xللاسمين عمرو عبد الح ل160732
م فؤاد شعيب م عبد العظ جـ=جـ=لجـ=ابراه ل160739

ة سامي علي مجاهد للرللأمن ل160767
مان احمد جـ=لللمي احمد سل ل160776

جـ=Xللأحمد حمد حسن عبد الجواد ل160779
ان شفي الجند جـ=لللمحمد شع ل160780

م على الطحان للللآالء سعيد ابراه ل160786
لجـ جـللليلى جمال معوض الشابور  ل160788 ةل اللغة العر قراءات 

م مسعود عبد الفتاح عبد الرازق  للللمر 160791X
م حمد للجـ=لعطاء السيد دسوقى ابراه ل160793

م ةجـ=رللXمحمد نبيل متولى سل اللغة العر قراءات  160797Xل Xة ة الفن تارخ ونظرات التر
م ابو العز للللعالء نبيل ابراه 160803X

ف ضة اشرف جالل  شر لغغجـ=رو ل160804
ار  م عبد ال مال مختار ابراه للللمصطفى  ل160807 ةل اللغة العر قراءات 

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    2  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ة مصطفي عبد الحسيب عبد الرحمن لغغغا غ160809 ةل اللغة العر قراءات 

جـ=جـ=جـ=جـ=احمد رضا محمد الغتمى ل160812
ابلى مجـ جـجـ=جـ=اسراء سامى عبد الفتاح ال جـ جـ170401

اس شرف جـ=جـ جـجـ=جـ=أالء رضا ع جـ=170402
جـ=جـ جـجـ=جـ=رنا فوز محمد حنفى جـ=170403

جـ جـمجـ=جـ=عال أشرف عبد الوهاب مدين جـ جـ170404
م خالد جـ جـجـ=لجـ=سمر محمد عبد العظ جـ جـ170406

جـ جـجـ=لجـ=ميرنا أمير أحمد سرور جـ=170407
جـ=مجـ جـجـ=اميره موسى عبد الرازق موسى جـ جـ170408

ف مجـ جـلجـ=سمله ممدوح صابر شر جـ جـ170409
لى حى عبد الرحمن احمد جو جـ جـلللضحى ص م170410

اسر صدي مصطفى قنديل ه  جـ جـمجـ جـجـ جـآ م170411
مجـ=لجـ=ضحى محمد جابر الشامى جـ جـ170412

م عبد الرحمن البر  حه عبد الرحمن عبد النع مجـ جـلجـ=مد جـ جـ170413
مال احمد فهمى عز العرب جـ=Xلجـ=اسماء  170414X ةجـ جـ ة الفن تارخ ونظرات التر

جـ=جـ جـجـ=جـ=دولت محمد عبد الحى محمد ل170415 ةجـ جـ ة الفن تارخ ونظرات التر
لجـ=للند السيد أبو المعاطى حبيب جـ=170416
جـ=جـ=للعبير صالح محمد الشرقاو  جـ=170417

م جـ=جـ=للساره محمد سعيد ده ل170418
جـ جـلللند جمال احمد محجوب ل170419

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    3  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ماء وحيد عبد الجيد حموده جـ جـللجـ=الش جـ جـ170420

جـ=لللخديجه سامى حسيب خالف ل170421
جـ جـلجـ=لهايد محمد محيى عبد المعطى ناصف جـ=170422

م النجار التشرح في مجال الفنجـ=لللنرمين صابر ابراه لل170423 ةجـ= ة الفن تارخ ونظرات التر
ا ةجـ=لللاحمد محمد نبو أبو دن اللغة العر قراءات  لل170424 ةجـ= اد التر م

ع عبده جـ جـلللتقى محمد نجيب عبد السم ل170425 ةجـ= اللغة العر قراءات 
م طه مان مجد احمد ابراه جـ جـللجـ=ا جـ جـ170426

ى عبد الحميد الحضر  جـ=للجـ=سلو ز جـ=170427
ر  اء سامح السيد ابو ز جـ جـللجـ=عل جـ=170428

م عبد الحميد الفار جـ=رلللسوسن نبيل عبد العل جـ جـ170429
اس حلمى جـ=جـ جـجـ=لانهار اشرف حلمى ع جـ=170430

ةجـ جـجـ=للبدر عماد الدين عبد الوهاب سيد احمد اللغة العر قراءات  لل170431 ةل اد التر م
ه فاروق الدجو  جـ جـلجـ=جـ=ندا وج جـ جـ170433

جـ جـXجـ=لحسناء مصطفى مصر العقدة ل170434 ةجـ= اد التر م
نهم يوسف ملللشاهيناز عزت ز م170435

دار جـ جـجـ=لجـ=ندا محمود محمد دو جـ جـ170437
م أبو العزم من محمد عبد العظ جـ=لللهاجر محمد أ جـ جـ170438

دار للجـ=جـ=ندا فتحى عبد الجواد دو جـ جـ170439
مان محمد عبد اللطيف محمد جـ=لللا ل170440 ةل اد التر م

جـ جـXللهند جمال محمد الصعيد جـ جـ170442
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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    4  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م يوسف مان حسن ابراه جـ جـجـ جـجـ=جـ=ا جـ جـ170443
ش جـ جـجـ=جـ=لغاده رجب محمد درو جـ=170445

سى جـ=لجـ=لمحمد احمد فؤاد ع جـ=170446
لXللسمر محمد سعيد عثمان جـ=170447

جـ=لللمحمد احمد وحيد محمود عبد اللطيف ل170448
جـ=لللمحمد ناصر السيد حسين ل170449 ةل ة الفن تارخ ونظرات التر

م رجب جـ=لللاسمين محمد ابراه جـ=170451
شر  ع  ان عبد السم لجـ=لجـ=يوسف شع ل170452 ةل ة الفن تارخ ونظرات التر

د عمران ةجـ=لXلدينا نصر فر اللغة العر قراءات  لل170454 ةل اد التر م
انى رلXللنورهان حاتم مبروك الق ل170455 ةل اد التر م

جـ=جـ=جـ=جـ=نورا عبد المقصود عبد المقصود حسب هللا ل170456
ز سالم مان مختار عبد العز جـ جـجـ=جـ=لا ل170458 ةجـ جـ اد التر م
م مطاوع ه صالح عبد الحل جـ=Xجـ=لا جـ=170460

اد شحات حنا انه ع جـ=جـ=جـ=جـ=دم جـ جـ170461
جـ=لجـ=لاسمين وليد عبد المحسن محمد ل170462

م بر  مجـ=جـ=جـ=نعمه طلعت عبد العل جـ جـ170463
مان محمود السيد أبو سنه جـ جـلجـ=لا ل170464 ةجـ= اد التر م

جـ=لللدينا محمد بيومى السيد قنديل ل170465 ةجـ جـ اللغة العر قراءات 
م ه عبد هللا عبد الحميد ابراه جـ جـجـ=جـ=جـ=ه جـ=170466
ه جـ=لجـ=لمحمد صالح الدين محمد طل ل170467

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    5  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م حمد احمد جـ جـمجـ=جـ=مى ابراه جـ جـ170468

س عبد المنعم مصطفى عبد الحميد الجزاره جـ=لجـ=جـ=لم جـ=170469
ماء عبد المنعم السيد مطر جـ جـجـ=جـ=جـ=ش جـ جـ170470

جـ جـلللمها مصطفى سعيد فوده 170471X مةجـ= تارخ فن حضارات  قد
مجـ=جـ=جـ=سندس محمد بهاء محمود الشيخ م170472
ش جـ جـلجـ=لنورهان محمد السيد ابو عم جـ جـ170473

جـ=جـ=XXند محمد فؤاد علوان جـ جـ170474
جـ جـلللانجى محمود الحسينى محمود الشاذلى جـ جـ170476

ف مجـ=جـ=جـ=هاجر محمود شحاته عوف شر جـ جـ170477
جـ جـلللهدير سامى رزق محمد جـ=170481

اء محسن محمد الفرماو  جـ=لللعل جـ جـ170482
هام احمد رشاد احمد عامر جـ=لللر ل170483 ةجـ= اد التر م

سى جـ=للجـ=حسناء محمد أحمد ع جـ=170484
ممجـ=جـ جـمها جمعه حسين عبد الجواد م170485

جـ جـجـ=جـ=لاسراء صابر رشاد جعفر م170487
جـ=جـ=للاسراء عبد الرحمن عبد اللطيف الجداو  جـ جـ170489

جـ=جـ جـجـ=جـ=هاجر محمد على محمد على جـ جـ170490
ن عصام محمد فهمى منصور لXجـ=Xشر ل170491 ةجـ جـ اد التر م

جـ جـلللاسمين محمد رسالن احمد جـ جـ170492
ف جـ=لجـ=لخلود طارق عبد الستار عبد الوهاب العر جـ جـ170493

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    6  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
بود مان  لجـ=لجـ=اسراء يوسف سل جـ=170494
ن محمد حسين سالم ةجـ=جـ=جـ=لنسر ة الفن تارخ ونظرات التر لل170495 ةجـ= اد التر م

جـ جـجـ=لجـ=وفاء محمد أحمد جوده الالهونى م170496
م جـ=لللمى عصام مختار ابراه جـ جـ170498

جـ جـلللاسراء رأفت القلشى عبد الغنى القلشى م170499
ب على حيى محمد الغر مجـ=جـ=جـ=جهاد  جـ جـ170500
ه ة محمود على أبو عال جـ=جـ=جـ=جـ=أمن جـ جـ170501

ماء عادل محمد عبد الحميد الحنفى جـ جـلجـ=جـ=ش ل170502
جـ=جـ جـجـ=لأسماء عواد عبد المعز رمضان جـ جـ170503

جـ جـلجـ=جـ جـشروق رضا محمد الشبينى جـ جـ170504
جـ=للجـ=عال عبد النبى رجب عماره ل170505 ةجـ= اد التر م
اب ملجـ=جـ=وسام صبر محمود د ل170506

ب ن أحمد غر جـ جـجـ=جـ=جـ=هاجر عونى عدلى  جـ=170507
جـ جـجـ=للمنى وليد عبده حسن ل170510 ةجـ جـ اللغة العر قراءات 

سى الشلوف م ع مان صابر عبد العظ جـ جـللجـ=ا جـ=170511
جـ=Xللمحمد السيد فوز عبد الحميد ل170512

جـ=للجـ=تقى هشام أمين القاضى جـ جـ170513
م البنا حى صابر ابراه ةجـ=للجـ=منى ص ة الفن تارخ ونظرات التر Xل170514 ةل اد التر م

غغغغأسماء عبد الحميد مصطفى أبو نيده غ170516
للللاسراء سعيد  جاد الشحنه ل170518

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    7  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـجـ جـللتقى محمد عبد المنعم حماد ل170519

م البنا حى صابر ابراه مان ص جـ=للجـ=ا ل170520
جـ=جـ جـلجـ=مصطفى نبيل محمد حلمى حسين ل170521
جـ جـجـ جـجـ=جـ=احمد علي عبد اللطيف عز الدين جـ=170523

م سالمه ار محمد عبد العل جـ جـرللجـ=م ل170524
ماء فتحى جالل عبد الحميد زايد ملللش ل170525

جـ جـلللخلود السيد على العجان جـ=170526
ر االقرع جـ جـجـ=جـ=جـ=أميره صالح شحات  جـ جـ170528

جـ=لجـ=جـ=نبيله عبد الرحمن صالح يوسف جـ=170529
جـ=Xلجـ=اسراء عاطف فتحى محمد ابو خضر جـ=170530

حيى جالل مهنى جـ جـللجـ=سماح  جـ=170531
جـ=لللمى وائل احمد نصار ل170532

سين م  م حمادة ابراه جـ جـجـ=لجـ=ابراه ل170533
جـ جـجـ جـللحسام السيد محمد خطاب جـ=170534
جـ=للجـ=وسام حسام حسن محمود ل170535 ةجـ= اد التر م

جـ=Xللايناس عاطف عبد الواحد حموده جـ=170537
ماء محمود صالح هدهود جـ جـلللالش جـ=170538

ةجـ جـلجـ=لالسيد محمود السيد حميده اللغة العر قراءات  لل170539 ةم اد التر م
م على اسماعيل ةجـ جـلجـ=لأحمد صالح الدين عبد العظ اللغة العر قراءات  لل170542 ةم اد التر م

جـ جـلجـ=لتقى اشرف اسماعيل عبد الفتاح ل170543 ةم اللغة العر قراءات 

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ء  اد م
س التدر

خ الفن علم نفس النمو تار
م المصر القد

ات  أساس
مواد التخلفالحاسب اآللي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    8  من  8الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اللغة  قراءات 
ة االجنب

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـXللجهاد جمعه فايز عمران ل170544 ةجـ= ة الفن تارخ ونظرات التر

هام طارق محمد فرحات جـ=لللر ل170546 ةجـ= ة الفن تارخ ونظرات التر
د از جـ جـلللعمرو محمود شوقى  جـ جـ170548

لXللاسمين هاشم محمد الخولى ل170549
لXللفاطمة مجد مصطفى الشورجى 170550X

ه هللا محمد عبد الحميد على شديد جـ=Xلله جـ جـ170551

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 او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش ا حامدد/  ا د/  ران

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


