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

ممتاز 960 جیدجدا 874 ممتاز 774 ممتاز 716
ممتازمع مرتبة 

الشرف
87.47% 3324 ھدیر صالح شحات بكر االقرع 140363 1

ممتاز 960 ممتاز 899 ممتاز 770 جیدجدا 668
ممتازمع مرتبة 

الشرف
86.76% 3297 حسناء فرج عبد السالم الماشي 140362 2

ممتاز 944 ممتاز 904 ممتاز 773 جیدجدا 644
ممتازمع مرتبة 

الشرف
85.92% 3265 سحر صالح احمد عبد الجواد بدر 140036 3

ممتاز 927 ممتاز 892 ممتاز 775 جیدجدا 662
ممتازمع مرتبة 

الشرف
85.68% 3256 مى سمیر یوسف زرزور 140088 4

ممتاز 919 جیدجدا 888 جیدجدا 731 ممتاز 700
ممتازمع مرتبة 

الشرف
85.21% 3238 دعاء صبرى عبد السالم زیدان 140013 5

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

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

المسرح المدرسى القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 5 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1050

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة

عميد الكلية

د / أیمن حمدى محمد

1050 900 800 3800

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل

أ.د/ حنان حسىن يشار

د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 1من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

ممتاز 927 ممتاز 901 جیدجدا 756 جیدجدا 643
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
84.92% 3227 سارة احمد توفیق درویش 140065 6

ممتاز 923 ممتاز 904 جیدجدا 764 جیدجدا 602
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
84.03% 3193 إسراء زینھم بیومى سبل 140375 7

ممتاز 897 جیدجدا 878 جیدجدا 738 جیدجدا 619
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
82.42% 3132 مریم یوسف محمود عشرى 140008 8

جیدجدا 883 جیدجدا 834 جیدجدا 750 جیدجدا 661
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
82.32% 3128 اسماء على كامل سلیمان عبدة 140178 9

ممتاز 910 جیدجدا 867 جیدجدا 717 جیدجدا 623
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
82.03% 3117 شیماء نجاح حسین القطان 140022 10

ممتاز 899 جیدجدا 861 جیدجدا 727 جیدجدا 627
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
81.95% 3114 سارة جالل عبد العزیز صالح 140031 11

جیدجدا 875 جیدجدا 859 جیدجدا 703 جیدجدا 616
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
80.34% 3053 ایمان عید عبد الحمید عشماوى 140128 12

ممتاز 909 جیدجدا 884 جید 666 جید 586 جیدجدا 80.13% 3045 ایة رمضان سعد منصور عطیة 140028 13

جیدجدا 857 جیدجدا 809 ممتاز 782 جید 594 جیدجدا 80.05% 3042 سھیلة عید فرحات بدر 140100 14

جیدجدا 873 جیدجدا 852 جیدجدا 702 جیدجدا 606
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
79.82% 3033 اسراء سامى عطیة البش 140120 15

ممتاز 892 جیدجدا 852 جیدجدا 697 جید 583 جیدجدا 79.58% 3024 اسراء طلعت عبد المقصود الزنارى 140177 16

جیدجدا 864 جیدجدا 819 جیدجدا 731 جید 591 جیدجدا 79.08% 3005 اسماء سامى عبد القادر محمد عبد 140184 17

جیدجدا 863 جیدجدا 847 جیدجدا 688 جید 597 جیدجدا 78.82% 2995 ایة عبد السالم ابو الیزید شھاب 140186 18

ممتاز 904 جیدجدا 847 جید 648 جید 590 جیدجدا 78.66% 2989 صفاء عیسى عبد اللة یوسف 140191 19

جیدجدا 826 جیدجدا 824 جیدجدا 707 جیدجدا 618
جیجدا مع مرتبة 

الشرف
80.34% 3053 ھالة عثمان جابر عثمان طعیمة 140148 20

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

جيدجدا وعددهم 38 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1050 1050 900

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

المسرح المدرسى القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

800 3800

یعتمد : عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

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

د/ بیسھ عبدهللا

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 2من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جيدجدا وعددهم 38 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1050 1050 900

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

المسرح المدرسى القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

800 3800

جیدجدا 848 جیدجدا 831 جیدجدا 700 جید 594 جیدجدا 78.24% 2973 إیمان السید عبد اللطیف طراد 140230 21

جیدجدا 847 جیدجدا 833 جیدجدا 697 جید 595 جیدجدا 78.21% 2972 ھند بالل عبد العزیز زكى شومان 140206 22

جیدجدا 862 جیدجدا 792 جیدجدا 693 جیدجدا 611 جیدجدا 77.84% 2958 شیماء محمد عبد المنعم ابو العنین 140054 23

ممتاز 893 جیدجدا 797 جیدجدا 710 جید 556 جیدجدا 77.79% 2956 تقى عبد الواحد محمد عبد الواحد 140001 24

جیدجدا 847 جیدجدا 817 جید 658 جیدجدا 630 جیدجدا 77.68% 2952 رحاب عبد العزیز ابراھیم عبد 140051 25

جیدجدا 848 جیدجدا 833 جیدجدا 682 جید 589 جیدجدا 77.68% 2952 اسماء عماد الدین لطفى خلف 140055 26

جیدجدا 869 جیدجدا 834 جید 663 جید 569 جیدجدا 77.24% 2935 مى صابر فؤاد ھاشم 140166 27

جیدجدا 847 جیدجدا 814 جیدجدا 694 جید 573 جیدجدا 77.05% 2928 ھالة خالد عبد الحمید الصفراوى 140081 28

جیدجدا 809 جیدجدا 816 جیدجدا 693 جیدجدا 604
جیدجدا مع مرتبة 

الشرف
76.89% 2922 نورا حمدى حسن عبد الغنى 140153 29

جیدجدا 827 جید 785 جیدجدا 687 جیدجدا 621 جیدجدا 76.84% 2920 ندى كرم محمد الكفراوى 140046 30

جیدجدا 877 جیدجدا 819 جیدجدا 678 جید 527 جیدجدا 76.34% 2901 مرام احمد محمد شعالن 140340 31

جیدجدا 826 جیدجدا 820 جید 661 جید 589 جیدجدا 76.21% 2896 احمد رضوان النبوى محمد شاھین 140005 32

جیدجدا 883 جیدجدا 817 جیدجدا 680 مقبول 511 جیدجدا 76.08% 2891 الشیماء محمد احمد محمد عثمان 140094 33

جیدجدا 808 جید 765 جیدجدا 685 جیدجدا 621 جیدجدا 75.76% 2879 اسماء ماھر محمد حسن زیدان 140049 34

رئیس الكنترول

رئيس اجلامعةأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل

یعتمد : عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

أ.د/ حنان حسىن يشار أ.د / حممد زيدان د / أیمن حمدى محمد

د / عماد بدیع خیرى

د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 3من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جيدجدا وعددهم 38 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1050 1050 900

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

المسرح المدرسى القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

800 3800

جیدجدا 820 جید 781 جید 669 جیدجدا 608 جیدجدا 75.74% 2878 شیماء شعبان فتحى عطا 140034 35

جیدجدا 866 جیدجدا 797 جید 622 جید 593 جیدجدا 75.74% 2878 امیرة السید على عبد اللة 140118 36

جیدجدا 838 جیدجدا 818 جید 659 جید 557 جیدجدا 75.58% 2872 بسمة محمد طارق حسنى النیدانى 140265 37

جیدجدا 846 جیدجدا 837 جید 655 جید 526 جیدجدا 75.37% 2864 فاتن السید عبد اللة السید جاب اللة 140176 38

جیدجدا 845 جیدجدا 811 جید 625 جید 580 جیدجدا 75.29% 2861 ایات محمد مبروك محمد عبد 140117 39

جیدجدا 833 جیدجدا 801 جید 646 جید 578 جیدجدا 75.21% 2858 كریمة محمد حامد عبد الغنى 140109 40

جیدجدا 809 جیدجدا 793 جید 642 جیدجدا 611 جیدجدا 75.13% 2855 سمر احمد على عفیفى رجب 140003 41

جیدجدا 826 جید 767 جید 656 جیدجدا 606 جیدجدا 75.13% 2855 ایة مصطفى السید محمد داود 140262 42

جیدجدا 830 جید 772 جید 668 جید 582 جیدجدا 75.05% 2852 نرمین عبد الخالق السید محمد عمر 140147 43

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

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

عميد الكلية

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

د / عماد بدیع خیرى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 4من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جیدجدا 796 جیدجدا 808 جیدجدا 699 جید 545 جید 74.95% 2848 ایمان محمد عبد الكریم عمر 140173 44

ممتاز 827 جید 785 جید 654 جید 564 جید 74.47% 2830 رانیا خالد على فیاض 140026 45

جیدجدا 843 جیدجدا 826 جید 628 جید 528 جید 74.34% 2825 ھاجر محمود عثمان محمد مرسى 140116 46

جید 770 جیدجدا 809 جید 654 جید 588 جید 74.24% 2821 علیة عمر على رسالن 140064 47

جیدجدا 804 جید 762 جید 655 جید 577 جید 72.74% 2764 حنان محمد على ابو فرو 140151 48

جیدجدا 815 جید 747 جید 649 جید 582 جید 73.50% 2793 سارة جمال عبد اللة عبد الحى 140201 49

جیدجدا 844 جید 759 جید 642 جید 545 جید 73.42% 2790 محمد فتحى عبد اللة عید 140212 50

جیدجدا 856 جید 773 جید 619 جید 541 جید 73.39% 2789 بسمة عبد الجلیل احمد شھاب 140237 51

جیدجدا 798 جید 760 جید 662 جید 550 جید 72.89% 2770 مى ربیع عبد الرؤف محمود 140025 52

جیدجدا 798 جید 762 جید 650 جید 540 جید 72.37% 2750 اسماء محمد حسن الشرقاوى 140159 53

جیدجدا 819 جید 768 جید 605 جید 540 جید 71.89% 2732 امانى عبد الفتاح كلیب مھدى سالم 140215 54

جیدجدا 811 جید 772 جید 600 جید 529 جید 71.37% 2712 خلود خالد عبد الرحیم فرحات 140038 55

جیدجدا 791 جید 763 جید 613 جید 528 جید 70.92% 2695 ایة حسین السید حسین 140130 56

جید 780 جید 709 جید 595 جیدجدا 602 جید 70.68% 2686 كریمة على اسماعیل على 140200 57

جیدجدا 804 جید 761 جید 624 مقبول 487 جید 70.42% 2676 ندى سامى عبد الحمید محمد دخان 140346 58

جیدجدا 796 جید 738 جید 588 جید 544 جید 70.16% 2666 سمر اسامة عبد المنعم حصوة 140301 59

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

یعتمد : عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

المسرح المدرسى

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

جيد وعددهم 29الطالب احلاصلون على تقدير عام
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1050 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه
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ع ا
مو

ا�

االسم

900 800 3800

أعضاء الكنرتول

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

د/ بیسھ عبدهللا

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 5من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

المسرح المدرسى

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

جيد وعددهم 29الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي

تق
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بة

س
الن

 الرقم

األكادميي

1050 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم

900 800 3800

جید 722 جیدجدا 794 جید 664 مقبول 474 جید 69.84% 2654 بسمة نبیل عبد الكریم عمر عفان 140172 60

جیدجدا 787 جید 748 جید 597 جید 521 جید 69.82% 2653 صفاء السید عبد ربة البدرى 140180 61

جیدجدا 831 جید 738 جید 601 مقبول 474 جید 69.58% 2644 محمد عبد العلیم السید على 140325 62

جید 780 جید 753 جید 603 مقبول 501 جید 69.39% 2637 ندى عاطف احمد ابو علم 140228 63

جید 740 جید 712 جید 636 جید 543 جید 69.24% 2631 ایمان یاسر حسیب محمد عامر 140197 64

جیدجدا 793 جید 716 جید 626 مقبول 492 جید 69.13% 2627 ھدیر مبروك عبد الھادى ستوت 140152 65

جید 758 جید 740 جید 607 مقبول 518 جید 69.03% 2623 جیھان عادل عامر عبد الھادى 140233 66

جید 772 جید 739 جید 586 مقبول 508 جید 68.55% 2605 امیرة حسن على بدر 140074 67

جید 762 جید 726 جید 601 مقبول 511 جید 68.42% 2600 ناریمان احمد سامى العجان 140263 68

جید 772 جید 704 مقبول 550 جید 525 جید 67.13% 2551 صباح اشرف عبد العلیم محمد 140188 69

جید 750 جید 689 مقبول 555 جید 538 جید 66.63% 2532 رضوى عبد الفتاح عمر احمد 140043 70

جید 763 مقبول 659 مقبول 570 مقبول 513 جید 65.92% 2505 سارة سعید خطاب على خطاب 140131 71

جید 710 جید 718 مقبول 572 مقبول 471 جید 65.03% 2471 منار اسامة محمد صادق حبیب 140354 72

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د / عماد بدیع خیرى

أعضاء الكنرتول

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

یعتمد : عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 6من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



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

جید 738 جید 683 مقبول 555 مقبول 475 مقبول 64.50% 2451 محمود فوزى محمد عثمان 140224 73

جید 720 مقبول 681 مقبول 519 مقبول 495 مقبول 63.55% 2415 ایمان عبد السالم عبد الرحیم موسى 140187 74

جید 706 مقبول 679 مقبول 523 مقبول 430 مقبول 61.53% 2338 لمیاء منیر محمد السید محرم 110308 75

رئیس الكنترول

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ بیسھ عبدهللا

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

المسرح المدرسى القسم/الشعبة :-

مقبول وعددهم 4 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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 الرقم

األكادميي
م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1050 1050 900 800 3800

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

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

عميد الكلية

د/ یاسمین ابراھیم

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبدالمنعم ابو شونھ

د /ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 7من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015


