
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    1  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لXلغمحمد صالح عبد الفتاح حجاز  150571Xلللل
للجـ=لعمر عالء محمد السيد سعد لللرلل161408

ا شهاب الدين ر جـ=جـ=جـ=جـ=محمود نبيل ز جـ جـجـ=جـ=Xجـ=161416
جـ جـجـ جـجـ=جـ=سلمى محب متولى حماد جـ جـجـ=لXل161424

لجـ=جـ=جـ=احمد عالء الدين عثمان عامر ل161425 ةجـ= اللغة العر قراءات  Xجـ=لل
م الشاذلى جـ=جـ جـجـ=جـ جـاسالم عبد الصادق عبد الح جـ جـلللل161437

م القارح لجـ جـجـ=جـ=أحمد صالح عبد العظ ل161438 اتل مقدمة الحاس جـ جـجـ=لرل
مبى ةجـ جـلجـ جـممحمد مجد السيد ال اللغة العر قراءات  لل161439 ةجـ= الت الصوت األذاعة والتسج جـ=جـ=مرل
ماء فتحى جابر حماده لجـ=جـ=جـ=ش جـ جـللرلل161467

ار  جـ جـجـ=لجـ=خلود محمد محمد عبد ال جـ جـلجـ=Xل161475
لجـ جـجـ=جـ=نور الدين على انور متارد ل161492 ةل اد التر م جـ جـجـ=لرل

جـ جـجـ جـجـ=جـ=اسالم السيد عبد المعطى الغزالى جـ جـجـ=جـ=لجـ=161498
جـ=مجـ جـجـ جـعبد الرحمن احمد السيد احمد ابو اللبن جـ=جـ=لXجـ=161528

م شلبى لجـ جـجـ=جـ=اسالم خالد ابراه جـ=جـ=لرلل161531
نب حسام الدين عبد الرحمن قاسم لجـ جـجـ جـجـ جـز جـ جـجـ=للجـ=170801

ن العابدين الشافعى جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهند طارق ز جـ جـجـ=للجـ=170802
جـ=جـ=جـ=جـ=هند جمال فتح هللا حامد خضر جـ=جـ=جـ جـXجـ=170804

م راغب جـ=جـ=جـ=جـ=هدير محسن إبراه جـ=جـ=لXل170805
ز محمد جـ=مجـ جـجـ جـأحمد عمرو عبد العز جـ جـجـ=لXجـ جـ170806

ر المسلمانى م حسنى  للجـ=جـ=ر م170807 مدخل إلى الجودة واالعتمادجـ= Xجـ جـجـ=ل
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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    2  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ممجـ جـمبيتر غطاس يونان عازر جـ جـجـ=ملجـ جـ170808
لجـ=جـ=جـ=محمد صبر عبد الصادق صابر على جـ=لجـ=لجـ=170809

اده جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاسماء هانى محمد ع جـ جـجـ=جـ جـلجـ=170810
لجـ=جـ=جـ=مصطفى محى الدين محمد الجمال جـ=جـ=جـ=Xجـ=170812

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمحمد بدر محمد الجند جـ=لجـ جـجـ=جـ جـ170813
جـ=جـ=جـ=جـ=محمد احمد محمد احمد جـ=للرلل170816

ف جـ=جـ جـجـ جـجـ جـمصطفى أحمد عبد المعطى الشر جـ=جـ=ملجـ جـ170817
جـ جـجـ جـجـ=جـ=عبد هللا محمد حامد ابو خليل جـ جـللXل170818
جـ جـجـ=جـ جـجـ جـوالء رأفت على عبد الرحمن جـ جـلجـ=جـ=جـ=170819

جـ=جـ جـمممحمود صالح عبد الواحد رضوان جـ جـلجـ جـلجـ جـ170821
جـ=جـ جـجـ جـجـ جـمحمد رمضان أحمد الشيخ جـ جـلجـ جـXجـ جـ170822

م جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـنصر عبد المالك نصر ابراه مجـ=جـ=لجـ جـ170823
فى سالم جـ جـجـ جـجـ جـممصطفى محمد عبد الحميد عف جـ جـلجـ جـجـ=جـ=170824

ممجـ جـميوسف ممدوح أبو الخير مهران مجـ جـمجـ جـجـ=170825
ان حلمى ابو الحديد ممجـ جـماسمين شع جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=170827
مجـ جـجـ جـمحنان احمد عبد النبى ابو خليل جـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ170828
مان صالح عبد الجيد عبد هللا مجـ جـجـ جـما جـ جـجـ=جـ=لجـ جـ170829

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـايناس سعد السيد خاطر جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170830
جـ جـجـ جـجـ=جـ جـسمه رأفت حسن مرسى جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170831

م البوشى مجـ جـجـ جـمساره معتز ابراه مجـ=مجـ=جـ=170832
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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    3  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ماء عبد اللطيف حسين عبد اللطيف مجـ=جـ=جـ=الش جـ جـلللجـ=170833
ر  مممممعتز جمال عبد السالم الجز مجـ=ممجـ جـ170835
جـ جـلجـ=جـ جـاسماء حسن جالل عبد الرحمن جـ جـجـ=جـ جـلجـ=170836

ف محمد ابو طالب اللبود جـ جـجـ جـجـ جـجـ=أميرة شر جـ=لللجـ=170837
مان الحسينى منصور جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاحمد سل جـ=لملجـ=170838

ةلXللاسالم على رمضان شاهين الت الصوت األذاعة والتسج لل170839 مقدمة البرمجة (1)ل جـ=جـ=لرل
مممماحمد مصطفى محمد البر  جـ جـجـ=جـ=لجـ جـ170840

ممجـ جـجـ جـايناس صابر خليل الطنطاو  مجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170841
مان اح مرزوق محمد سل ه مص جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـآ جـ=جـ=لXجـ=170842

مان احمد عبد المنعم محمد مممما ممممجـ جـ170844
مان حمد عيد ابو الحديد لجـ=جـ جـجـ جـا جـ=جـ=للجـ=170845
م ناصف م محمد ابراه ةغغغغابراه الت الصوت األذاعة والتسج غغ170846 ةغ م ات إنتاج الرسومات التعل أساس غغغغ

ةلجـ=جـ=جـ=أحمد خالد يوسف محمد الدهشان اد التر م لل170847 اتجـ= ات الحاس راض XXجـ=ل
ممجـ جـجـ جـدعاء أحمد محروس الحملى جـ جـجـ=جـ=لجـ جـ170849

د شقره جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـدينا مجد فر جـ جـجـ=جـ جـمجـ=170851
ه ان نور الدين وه جـ جـجـ جـجـ=جـ جـسمر شع جـ جـلجـ جـجـ=جـ=170852

ماء عبد الرحمن احمد ابو العنين للللش جـ=جـ=Xلل170854
س السيد من عبد الون جـ جـجـ جـجـ=لشروق ا جـ جـلجـ جـجـ=جـ جـ170855
م حى فرحات عبد الحل لجـ=لجـ=محمد ص ل170858 ةجـ= الت الصوت األذاعة والتسج جـ=للرل
من عبد الوهاب الفقى جـ جـجـ جـجـ=لنورهان ا جـ جـلجـ=جـ جـل170859

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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    4  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لجـ=للند أحمد حسين أحمد جـ جـلللجـ=170860
ز مال الدين محمود عبد العز جـ جـلجـ جـجـ=محمود  ل170863 ةجـ= اد التر م جـ=جـ=لل

لجـ جـجـ جـجـ جـمحمود رجب أحمد مبروك جـ جـجـ=جـ=لجـ=170865
ه م عبد المجيد محمد زالب مجـ=جـ=لمر ل170866 ةجـ= اد التر م جـ=لجـ=ل

جـ جـجـ جـجـ جـجـ=محمد عبد الفتاح سيد احمد عبد الرحمن شعالن جـ جـلجـ جـلجـ=170867
جـ جـجـ=جـ=جـ=نهله بيومى شحاته عبده جـ جـلللجـ=170868

جـ=جـ=جـ=جـ جـنورا امام محمود ابو طالب جـ جـلللل170869
جـ جـجـ=للهاجر سعيد محمد جرنه جـ جـللجـ جـجـ=170870

ع سالم ع عادل عبد السم لجـ=جـ=لعبد السم ل170871 اتجـ= مقدمة الحاس جـ=للل
جـ جـجـ=جـ=جـ=اسراء مجد صابر صالح جـ جـجـ=جـ=لجـ جـ170872

مال عابد حى محمد محمد  جـ=لجـ جـلص جـ=للXجـ=170873
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـندا محمد احمد السيد جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=170876

فى جـ جـجـ جـجـ=جـ جـنورهان عالء يوسف أحمد عف جـ جـلللجـ=170878
م ةجـ=جـ جـجـ=جـ=عبد الرحمن محمود نبو عبده عت اد التر م لل170879 اتل ات الحاس راض جـ جـللجـ جـ

م عبد الرحمن محمد م رضوان ابراه للجـ=جـ=ابراه جـ=لللجـ=170880
م لXللاسراء جمعه حسن ابراه ل170882 اتل ات الحاس راض Xجـ جـلل

ش غانم لجـ=جـ=جـ=اسماء محمد محمد درو لجـ=جـ=جـ جـجـ=170886
ماء سالم محمد محمد سالم ةللللش الت الصوت األذاعة والتسج غغ170888 اتل مقدمة الحاس لللرل

ةجـ=لجـ=جـ=فاطمه محمد حسن الميهي الت الصوت األذاعة والتسج لل170889 اتل مقدمة الحاس Xجـ=لل
جـ=جـ جـجـ جـمأميرة خالد عبد المجيد السيد جـ جـجـ=للجـ=170892

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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    5  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ=جـ=جـ=جـ=اسراء جاد رمضان جاد المليجي جـ=للجـ=ل170899
للللاسراء أحمد توفي أحمد صقر لللرلل170908

ةلجـ=جـ=لند محمد أمين زنون  اد التر م لل170916 ةل م ات إنتاج الرسومات التعل أساس Xجـ=لل
ماء محمد احمد طة جـ=جـ=لجـ جـالش ل170917 ةجـ= الت الصوت األذاعة والتسج جـ جـللل

جـ=رلجـ=جـ=امل سعيد احمد قطب جـ=جـ=للجـ=170918
ا صالح صابر محمد جـ جـجـ=جـ=جـ=دن ل170919 مقدمة البرمجة (1)جـ= جـ=جـ=لل

م لجـ=لجـ=مني خير محمد ابراه ل170920 ةل الت الصوت األذاعة والتسج جـ جـجـ=جـ=ل
اسين م  مان حري عبد الحل جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـا جـ=لجـ=لجـ=170923

جـ جـجـ=جـ=جـ جـاسالم محمد عيد محمود جـ=للXجـ جـ170929
جـ جـجـ جـجـ جـمارة السيد فتحى ابو اسماعيل جـ=لجـ=لجـ=170931

مال محمد فرحات ا  جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـران جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـ170932
ةلجـ=جـ=لفاطمة سعيد عبد الخال قنديل الت الصوت األذاعة والتسج لل170935 اتل ات الحاس راض جـ=لجـ=رل

م ماء محمد خليل ابراه جـ جـجـ جـجـ=جـ جـش جـ=جـ=جـ جـلجـ=170936
ة ابو الفتوح مطر جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمني مصطفي وه جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=170937

جـ جـملمتقي محمود شاكر حسن مجـ=جـ جـلجـ جـ170938
مان صالح محمد المحروقي جـ=جـ=جـ=جـ=ا جـ جـلجـ=لجـ=170941

ا عبد الحميد عبد الفضيل ابو هشهش للللران ل170944 اتل مقدمة الحاس جـ=للرل
م مختار احمد حواء جـ جـجـ جـلجـ=سنت احمد عبد الكر جـ=جـ=جـ=لل170949
جـ جـجـ=جـ جـجـ=نوال خالد رشد محمد احمد ابو العنين جـ=لجـ=لجـ=170950

مان سمير احمد ة سل جـ=جـ=لجـ=ا جـ=للرلجـ=170951
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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    6  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م اسماعيل مان عبد المجيد عبد العظ للللا 170952X اتل ات الحاس راض جـ=لXرل
في الشابور  جـ جـجـ=جـ=جـ جـاالء وائل عبد المرضي عف للجـ=لجـ=170954

ز السيد عبد الهاد حي عبد العز جـ=لللرنا محمد الشت ل170956 اتل ات الحاس راض لللل
ز بيومي لXللسارة مصطفي عبد العز لجـ=للل170961

اس شرقاو  جـ جـجـ جـجـ=جـ جـسميرة سعيد ع جـ جـللرلجـ=170962
م مصطفى المليجى جـ=جـ جـجـ=جـ=نهال سعيد عبد العظ جـ جـلللجـ=170964

لXXلأحمد فتحى محمد زهران ل170965 Xة الت الصوت األذاعة والتسج جـ=للرل
ى ه عزمى محمد ز جـ جـجـ جـجـ=جـ جـآ مجـ=جـ=لجـ=170966

جـ جـرلجـ=جـ جـاسماء صابر محمود اللبود جـ جـجـ=غلل170969
ز عبد الفتاح جـ=جـ جـجـ=جـ=محمد سمير عبد العز جـ جـلجـ=غجـ=170970

م سعيد بدر لXXلأحمد ابراه ل170972 ةل اد التر م جـ جـلXرل
دات م عو م محمد ابراه للجـ=جـ=سندس ابراه ل170975 ةل اد التر م جـ=لجـ=ل

ماء خالد عبد الوهاب محمد جـ=للجـ=ش 170976X اتل ات الحاس راض Xجـ=جـ=ل
جـ جـجـ جـجـ=جـ جـمحمد سعيد عبد الواحد الطوخى جـ=لجـ جـلجـ=170978

م رجب جـ جـجـ جـجـ=جـ جـعالء حسنى عبد العل جـ جـجـ=جـ=لجـ=170979
جـ=جـ جـجـ جـماحمد نجيب عبد العاطى الشامى جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـ170980

ز سمره جـ جـجـ جـجـ=جـ=دينا ناصر عبد العز جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=170981
م عوض هللا بدو  انه نع ممجـ جـمجم جـ=لجـ جـجـ جـجـ جـ170982

جـ=لللاسراء محمد على اللبود جـ=لللجـ=170984
جـ جـمجـ جـممحمد حسن حسين القطان جـ=جـ جـجـ جـلجـ جـ170985

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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    7  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

فى جـ=جـ جـمجـ جـأحمد جمال حسب النبى عف جـ جـجـ=جـ=لجـ جـ170986
هام سامى مجد حبيب ممجـ=مر جـ جـجـ=مجـ جـجـ جـ170987

مان شاكر صدي المصر  مجـ جـجـ=جـ=نار جـ=جـ=للجـ=170988
جـ جـمجـ جـماسماعيل سعيد محمد عبد المعطى جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170989

رم جاب هللا عبد الخال جـ=جـ جـجـ=جـ=محمد  جـ=لللل170990
ا ة عاطف عبد الخال الع جـ جـجـ جـلجـ جـآ جـ=لجـ=لجـ=170991

م سر محمد محمد ابراه لجـ=لجـ=محمود  جـ=لجـ=لجـ=170992
ان جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـنرمين فوز محمد شع جـ جـلجـ=Xجـ=170993
فراو محمود جـ=مجـ جـجـ جـأحمد جمال  جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=170994
مه سامى محمد دسوقى جـ جـمجـ جـمر جـ جـلمجـ=جـ=170995

مجـ=جـ=جـ=نسمه عوض عبد الستار عوض رضوان جـ=لXلل170996
جـ جـمممأحمد محمد محمد زنون  جـ جـجـ=ملجـ جـ170997

مى فى عبد ره الش جـ جـجـ جـجـ=جـ=وفاء محمود عف جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170998
م محمد غاز  جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمحمد عبد الحل مجـ=جـ جـجـ=جـ جـ170999
ة العايد ة طه عط جـ=جـ جـجـ جـجـ جـمحمد عط مجـ=جـ=لجـ جـ171003

جـ=جـ جـجـ=جـ جـمحمد رضا محمد أحمد جـ=لجـ=لجـ جـ171008
اب غغغغمحمد حسني محمود د غغغغغ171009
هام سامي حامد اللبود جـ جـجـ جـجـ=لر جـ جـجـ=جـ=لجـ=171011

جـ جـمجـ=جـ=عال حمد على عبد المجيد جـ جـلجـ جـلجـ=171013
جـ=جـ جـجـ جـجـ جـامل صبر أبو المعاطي أحمد جـ=لجـ=لجـ=171014

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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    8  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ=جـ=جـ=جـ=أميرة محمد محمد الهوار  جـ=لللجـ=171019
ةجـ=لللشروق مسعد محمد مصطفى اد التر م لل171022 اتل مقدمة الحاس Xجـ=لجـ جـ

م محمود يونس جـ=جـ=لجـ=سلمى عبد العل جـ جـلجـ جـلجـ=171024
ة الغمر عبد السالم جـ=جـ=جـ جـجـ جـجيهان سالمه عط ل171025 ةل اد التر م X=جـ جـلجـ

ف م شر جـ جـجـ جـجـ=لحسين فتحي ابراه جـ جـلجـ جـXل171028
جـ جـجـ جـجـ جـجـ=سناء متولى جابر الخولى جـ جـلجـ جـلجـ=171029

جـ=جـ جـجـ=جـ جـندا مصطفى عبد المجيد غ مجـ=جـ=لجـ=171030
م ناجى جـ=جـ جـجـ=جـ جـنيره محمد عبد الرح جـ جـلجـ=لجـ=171032

ان على جـ=جـ=جـ جـجـ جـاسراء محمد شع جـ=لجـ=لل171033
جـ=جـ=جـ=جـ=حسن محمد الصاو محمد جـ=لجـ=لجـ=171034

يل ماء محمد عبد الحميد الو للXلش للللل171036
سيونى ابو سالم جـ=جـ=جـ=جـ=أحمد عادل  جـ=لجـ جـلجـ=171037
ةللللأحمد سعيد امين عبد السالم الت الصوت األذاعة والتسج 171040Xل اتل مقدمة الحاس للرلرل

مال قمبر س ناصر  ةلللللم اد التر م لل171042 ةل الت الصوت األذاعة والتسج جـ جـللرل
جـ جـللجـ=عال حسنى محفو  اسماعيل فايد جـ جـلللل171043

ه السيد فرحات خواجه جـ=لللآ ل171044 ةل الت الصوت األذاعة والتسج جـ=للرل
جـ جـجـ=لجـ=اسراء جمال أحمد ابو فرو جـ=لجـ=لل171045

فى جـ=جـ جـجـ=جـ=اسراء حامد عبدالسالم الص جـ جـللXل171046
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـندا محمد عبد العاطى محمد جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=171048

م النحاس جـ=جـ=جـ جـماسراء مجد احمد ابراه جـ=جـ=جـ=لجـ جـ171049
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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

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

م ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
الحاسب اآللى 
(استخدام نوافذ)

انتاج الصور 
ة الضوئ

انتاج رسوم 
ة (1) م تعل

المراجع العامة
مواد التخلف والخاصة

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    9  من  9الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

أجهزة عرض 
(تشغيل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات شاملة ت م

التقدير

س ء تدر اد م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ=جـ=جـ جـساره حسنى محمد الحفناو  جـ جـجـ=جـ جـجـ=ل171051
اشى جـ=جـ=جـ=جـ=محمد على محمود غ للللجـ=171053

اح مصطفى ناجح الفاضى جـ=جـ=جـ=جـ=ص جـ جـجـ=جـ=لل171055

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 أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.  د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحىد/  ش او د/  ا 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.


