
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ه نوع
علم نفس 
اجتماع

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  5الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

خ فن  تار
اسالمي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م احمد دمحم البرعى Xلللمحمود ابراه ل120822

ك م مل غغغغدمحم طارق ابراه غ120860
غجـ=للدينا عالء الدين سعيد محسن غ120883

مان احمد السيد الفقى غغغغا غ120888
مال حسين داود للXجـ=ضحى دمحم  جـ=130303

م رجب ه عماد ابراه لللجـ=امن جـ جـ140450
غغغجـ=انتصار شوقى عبد المجيد ابوموسى غ140478

للللدمحم عبد الناصر دمحم الطحالو  ل140489
Xلللدمحم حسين فتحى أحمد ل150958 ةل اللغه االجنب قرأت 

ه مصطفى دمحم الشافعى للجـ=له جـ=150973
سو  جـ=لللدمحم رشاد شحاته الع جـ جـ150975
ف سعيد دمحم XXللنورهان شر جـ=150990

ن الدين للللاسراء دمحم مصطفى ز رل150996 مل تارخ الفن المصر القد
م للجـ=لتقى عمرو شرف السيد ابراه ل151010
للللأحمد محمود سامى سعد عسل جـ=151032

طاو  لجـ=جـ=لهاجر سيد محمود ال جـ=151040
جـ=لجـ=جـ=اسراء رجب احمد عبد المقصود جـ جـ151045

للللساره دمحم عبد اللطيف يوسف العقده ل151046
ه ناجى دمحم ابوالسعود للجـ=لآ جـ=151060

جـ=لللاحمد اناو محمود عبد الفتاح ل151072
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ه نوع
علم نفس 
اجتماع

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  5الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

خ فن  تار
اسالمي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
للللشروق عماد الدين عبد الحميد سمينه جـ=151074

جـ=جـ جـجـ جـجـ=حسناء اسامة عبد المحسن عماره ل160700
شاو  ه أحمد على الف جـ=جـ جـجـ=جـ=راو 160701X مه(1)جـ جـ تارخ فن حضارات قد

جـ=جـ جـلجـ=مصطفى عبد القو محمود القفل م160702
ش ار أمين دمحم صادق ض جـ جـجـ جـممم م160703
لللجـ=هند عادل أحمد على جاد الح جـ جـ160704

جـ=جـ جـجـ=جـ=نورهان سامى محمود عشماو  جـ جـ160705
ه ماء سعيد حامد زالب للجـ=جـ=ش جـ=160706

لجـ=لجـ=دمحم جمال دمحم حجاج جـ جـ160708
ى القعقاع جـ=لللدعاء دمحم ز م160710

جـ=جـ=للسرا دمحم عبد الصمد عطا هللا جـ جـ160711
م عبد السالم فايد لجـ=Xجـ=عالء مجد عبد الرح جـ جـ160712

ة سمير أحمد أحمد على جعفر جـ جـجـ جـمجـ جـأمن م160713
جـ=جـ=لجـ=صفاء سعيد فتحى سعد الششتاو  جـ جـ160714

م جـ=جـ=جـ جـجـ جـاسماء عبد النبى عبد المحسن ابراه م160715
جـ=جـ=للاسماء مبروك احمد البدو  م160717

جـ=جـ=لجـ=دمحم عبد الغفار دمحم عابد جـ جـ160718
م عيد عبد المعبود جـ=Xلجـ جـدمحم ابراه ل160719 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 

جـ=للجـ=دمحم رجب دمحم دمحم ل160720 هجـ= اللغه االجنب قرأت 
م ع دمحم ابراه ه احمد عبد السم جـ جـلجـ=جـ جـامن ل160721 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ه نوع
علم نفس 
اجتماع

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  5الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

خ فن  تار
اسالمي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـجـ=جـ=جـ جـغاده جالل راغب دمحم الشامى جـ=160722

ه هللا عصام سعد فوده جـ جـجـ جـممه م160723
م جـ جـجـ جـجـ=مأميرة احمد عبد الستار عل م160724

سى مال ع جـ=جـ=لجـ=اميرة محمود  جـ جـ160725
جـ جـجـ جـلمعبير أشرف موسى عبده م160726

ر  مه(1)جـ=جـ جـلجـ=أسماء مروان مصطفى الجز تارخ فن حضارات قد رلل160727 علم نفس النموجـ=
ان مان السيد محمود شع لجـ=Xلا ل160729 ةجـ= اللغه االجنب قرأت 

ع شاكر مان حاتم ر جـ جـجـ جـجـ=لا جـ جـ160730
جـ جـجـ جـلجـ جـهدير عبد هللا رجب السيد جـ جـ160731

سى علم نفس النموجـ=جـ جـللعال حامد عبد الرازق عبد اللطيف الس لل160733 ةجـ= اللغه االجنب قرأت 
جـ جـجـ جـجـ=جـ=أسماء سعد  احمد حمد ل160734 ةل اللغه االجنب قرأت 
اده م ز د ابراه مجـ جـمماسراء فر م160735

م للجـ=جـ=افنان سمير دمحم عبد العل ل160736
سى جـ=جـ=لجـ جـدعاء حمد سعيد الس جـ=160738
هام مهتد فوز الخولى لجـ جـلجـ=ر ل160740 علم نفس النمول

علم نفس النموجـ=جـ جـXجـ=شروق أشرف عوض هللا محمود عبد العاطى لل160741 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 
جـ=جـ جـلجـ=منار سعيد عبد القو الشرقاو  ل160742 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 
فى جـ=جـ جـجـ جـجـ=هدير أمير عبد المجيد العف جـ=160743

لرللجـ=نورهان دمحم فضل اسماعيل ل160744
للللاسمين سامى حاف شعير ل160745 علم نفس النموجـ=

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ه نوع
علم نفس 
اجتماع

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  5الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

خ فن  تار
اسالمي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م للللوالء أحمد متولى ابراه ل160746 ةجـ= اللغه االجنب قرأت 
للللندا خالد مختار مخلوف جـ=160747

جـ=جـ=جـ جـلايناس مجد معوض الشابور  جـ=160748
جـ جـلجـ=جـ=هدير بدر الدين عماره نايل ل160749

د جـ=لللاسراء دمحم سيد أحمد ز ل160750 علم نفس النمول
ز موسى مان سامى عبد العز Xلللا جـ=160751

للجـ=لأحمد حماده احمد عبد النبى جـ جـ160752
قوش جـ=Xللنهال دمحم عبدهللا  ل160753

جـ=لجـ=لاسمين أحمد جابر الجمال جـ=160754
لجـ=لجـ=محمود سامى عبد الحميد نصر جـ=160756

نا عاطف جرجس حنا جـ=جـ جـجـ=جـ=مار ل160757
م الزهار جـ جـجـ جـممتقى عادل ابراه جـ جـ160758

جـ=لللاسمين دمحم مشحوت سراج الدين جـ=160759
فى جـ جـجـ=جـ جـجـ جـفاطمه حمد عبد القو الص جـ جـ160762

ان جـ=جـ=جـ=لندا اسامه فهمى شع ل160763
جـ=للجـ=هناء هشام دمحم خلف ل160764 ةل اللغه االجنب قرأت 

س س عبد الخال خم مان خم جـ=للجـ=ا جـ=160765
ى لجـ=جـ=جـ=مرثا نبيل عزمى ز ل160768

للجـ=جـ=سهيله سالمه رسالن محروس ل160769
لللجـ=مصطفى احمد السيد دمحم ل160770

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 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 ة الفن التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
االصول 

ة  االجتماع
س  طرق تدر

ه نوع
علم نفس 
اجتماع

ا  تكنولوج
م في  مواد التخلفالتعل

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    5  من  5الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

خ فن  تار
اسالمي

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ=للجـ=سمر أمين صبر يوسف ل160772

اجور  م ال جـ=للجـ=خلود عادل ابراه ل160773
ه مجاهد الشحات على جـ جـللجـ=أمن جـ=160774

حى عبد الغنى حمزه جـ جـجـ جـلجـ جـهدير ص جـ جـ160775
جـ جـجـ=مماسراء اشرف عبد القادر هاشم جـ جـ160783

جـ=جـ=جـ=جـ جـمى طه دمحم دمحم حسين جـ=160784
ا لجـ=للوالء خالد السيد أبودن ل160787

م شهاب الدين ه فوز ابراه لجـ=للآ ل160789 ات الحاسب االليجـ= اساس
جـ=جـ=جـ=لعبد القيوم طلعت دمحم عمر جـ=160790
ه مصطفى يوسف عمر للللآ ل160794

ه لجـ=للسها سامى رمضان ابوغا ل160795
ه من دمحم عط جـ جـجـ=جـ=جـ جـاسمين ا جـ=160796
لجـ=جـ جـجـ=رحمه عمرو دمحم سيف جـ جـ160798

جـ=جـ=لجـ=رغده عصام السيد احمد جـ=160800
جـ=جـ=لجـ=هدير بهاء عبد السالم سعد ل160801 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 

م عبد الواحد عوض هللا لجـ=للهاجر رضوان ابراه ل160802
ان دمحم الحلفاو  للللدمحم شع 160805X

Xللجـ=اسراء حسين أحمد الخفيف ل160806
ز م عبد العز جـ=جـ=جـ=جـ=هاجر محمود عبد الحل ل160808 ةجـ جـ اللغه االجنب قرأت 

لجـ=Xجـ=نورهان حمد جالل عبد المنعم جـ=160811
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 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.


