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

ممتاز 1818 ممتاز 1798 ممتاز 1434 ممتاز 1780
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
89.87% 6830 محمود السید عبد الحي جبریل 140751 1

ممتاز 1717 ممتاز 1829 ممتاز 1416 ممتاز 1816
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
89.18% 6778 ربیع عبد هللا عبد المقصود محمد 140757 2

ممتاز 1781 ممتاز 1828 ممتاز 1361 ممتاز 1786
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
88.89% 6756 فتحیة فھمي احمد سعد 140803 3

ممتاز 1763 ممتاز 1808 ممتاز 1368 ممتاز 1778
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
88.38% 6717 نادیة احمد حلمى مبروك 140764 4

ممتاز 1760 ممتاز 1824 ممتاز 1379 جیدجدا 1693
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
87.58% 6656 سناء عبد العزیز رجب طایل 140738 5

ممتاز 1747 ممتاز 1792 ممتاز 1389 جیدجدا 1683
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
86.99% 6611 محمد عبد الحي محمد شھدى شھاوى 140733 6

ممتاز 1691 جیدجدا 1719 جیدجدا 1343 ممتاز 1722
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
85.20% 6475 إیھاب اشرف مرسى محمد الداعر 140732 7

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

2050 1600 2000 7600

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

تكنولوجیا التعلیم القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 7 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1950

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

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 1711 جیدجدا 1726 جیدجدا 1328 جیدجدا 1685
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
84.87% 6450 یاسمین عادل فرج مزید 140753 8

ممتاز 1727 ممتاز 1749 جیدجدا 1283 جیدجدا 1658
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
84.43% 6417 والء السید عبد الستار خلیل 140756 9

جیدجدا 1645 جیدجدا 1724 جیدجدا 1295 جیدجدا 1636
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.89% 6300 كریم محمد رزق صالح 140736 10

ممتاز 1702 جیدجدا 1720 جیدجدا 1231 جیدجدا 1614
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.46% 6267 إیمان احمد فرج السید 140750 11

جیدجدا 1608 جیدجدا 1656 جیدجدا 1234 جیدجدا 1676
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.24% 6174 احمد على محمد سعد 140768 12

ممتاز 1668 جیدجدا 1716 جیدجدا 1243 جیدجدا 1533
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.05% 6160 عبد هللا محمد عبد هللا جمل 140722 13

جیدجدا 1618 جیدجدا 1630 جیدجدا 1248 جیدجدا 1660
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.00% 6156 نورة جالل أنور عبد المنعم سیف 140763 14

جیدجدا 1626 جیدجدا 1686 جیدجدا 1268 جید 1494 جیدجدا 79.92% 6074 أسماء إیھاب عمري عافیة 140724 15

جیدجدا 1639 جیدجدا 1661 جیدجدا 1239 جید 1479 جیدجدا 79.18% 6018 نورا إبراھیم احمد زید 140726 16

جیدجدا 1579 جیدجدا 1664 جیدجدا 1242 جیدجدا 1506
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.83% 5991 شیماء محمد احمد عبد الرحمن 140714 17

ممتاز 1665 جیدجدا 1638 جیدجدا 1231 جید 1445 جیدجدا 78.67% 5979 أمل سعید عامر حسن 140725 18

جیدجدا 1638 جیدجدا 1634 جیدجدا 1247 جید 1425 جیدجدا 78.21% 5944 نسمة عبد الظاھر على غنیم 140782 19

جیدجدا 1610 جیدجدا 1626 جیدجدا 1235 جید 1458 جیدجدا 78.01% 5929 یاسمین ممدوح عبد العزیز یوسف 140713 20

جیدجدا 1533 جیدجدا 1608 جیدجدا 1259 جیدجدا 1500
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.63% 5900 اصالح عبد القادر عبد العاطى 140801 21

جیدجدا 1592 جیدجدا 1638 جیدجدا 1209 جید 1451 جیدجدا 77.50% 5890 زینب إبراھیم على إبراھیم 140712 22

جیدجدا 1588 جیدجدا 1561 جیدجدا 1218 جیدجدا 1514
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.38% 5881 عوض عبد الجواد عوض إبراھیم 140748 23

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ ھند احمد الھلباوى

م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1950 2050 1600 2000 7600

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

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

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

تكنولوجیا التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 33 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

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

م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1950 2050 1600 2000 7600

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

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

تكنولوجیا التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 33 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي

جیدجدا 1535 جیدجدا 1569 جیدجدا 1241 جیدجدا 1529 جیدجدا 77.29% 5874 احمد محمد حسین حماد 140746 24

جید 1409 جیدجدا 1553 جیدجدا 1243 جیدجدا 1668
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.28% 5873 فاطمة محمد متولي رزق 140769 25

جیدجدا 1511 جیدجدا 1550 جیدجدا 1213 جیدجدا 1584
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.08% 5858 محمود عبد الحفیظ عبد الفتاح 140816 26

جیدجدا 1558 جیدجدا 1578 جید 1150 جیدجدا 1544 جیدجدا 76.71% 5830 خلود احمد إبراھیم الغزالي 140749 27

جیدجدا 1538 جیدجدا 1558 جید 1196 جیدجدا 1537 جیدجدا 76.70% 5829 منار ماھر عبد الظاھر رمضان 140709 28

جیدجدا 1506 جیدجدا 1546 جیدجدا 1260 جیدجدا 1504
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
76.53% 5816 أسماء احمد السید محمد فرحانة 140706 29

جیدجدا 1556 جیدجدا 1603 جید 1136 جیدجدا 1518 جیدجدا 76.49% 5813 عفاف محمد حلمى طاحون 140743 30

جیدجدا 1501 جیدجدا 1644 جیدجدا 1202 جید 1462 جیدجدا 76.43% 5809 جھاد محمد حسانین على شلبى 140796 31

جیدجدا 1546 جیدجدا 1597 جید 1185 جید 1462 جیدجدا 76.18% 5790 فاطمة محمود عبد الواحد رزق 140720 32

جیدجدا 1520 جیدجدا 1611 جید 1185 جید 1454 جیدجدا 75.92% 5770 رفیق كمال فایز جرس 140745 33

جیدجدا 1525 جیدجدا 1579 جید 1146 جیدجدا 1512 جیدجدا 75.82% 5762 فوزي مسعد محمد عبد ربة 140739 34

جید 1448 جیدجدا 1623 جید 1151 جیدجدا 1518 جیدجدا 75.53% 5740 احمد أیمن عبد الونیس السید 140765 35

جیدجدا 1488 جیدجدا 1545 جید 1199 جیدجدا 1506 جیدجدا 75.50% 5738 أیة محمد عبد الھادي احمد 140719 36

جیدجدا 1540 جیدجدا 1571 جید 1179 جید 1448 جیدجدا 75.50% 5738 محمد غریب إبراھیم البرلسى 140771 37

جیدجدا 1510 جیدجدا 1625 جید 1121 جید 1468 جیدجدا 75.32% 5724 نعیمة سعید محمود الشاذلى سالم 140781 38

جیدجدا 1477 جیدجدا 1564 جیدجدا 1226 جید 1448 جیدجدا 75.20% 5715 زینب محمود راضى أبو راضى 140780 39

جیدجدا 1505 جیدجدا 1566 جید 1098 جیدجدا 1543 جیدجدا 75.16% 5712 غادة رفاعي السید رفاعي السید 140799 40

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

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

م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1950 2050 1600 2000 7600

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

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

تكنولوجیا التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 33 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي

د/ ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

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 1565 جیدجدا 1571 جید 1125 جید 1432 جید 74.91% 5693 أیة محمد محمود باظة 140759 41

جید 1441 جیدجدا 1569 جید 1184 جید 1492 جید 74.82% 5686 بسمة محمد سلیمان الجندى 140794 42

جیدجدا 1580 جیدجدا 1588 جیدجدا 1210 جید 1301 جید 74.72% 5679 إسالم طارق عمران محمد 140792 43

جیدجدا 1511 جیدجدا 1546 جید 1090 جید 1483 جید 74.08% 5630 غیداء على أنور متارد 140703 44

جید 1455 جیدجدا 1594 جیدجدا 1215 جید 1363 جید 74.04% 5627 رانیا عاطف إبراھیم الفیشاوى 140774 45

جیدجدا 1488 جیدجدا 1555 جید 1160 جید 1409 جید 73.84% 5612 احمد رجب كامل كشك 140808 46

جیدجدا 1477 جید 1517 جید 1115 جید 1498 جید 73.78% 5607 عبیر عالء فوزي الفقى 140707 47

جیدجدا 1551 جیدجدا 1556 جید 1129 جید 1348 جید 73.47% 5584 فاطمة عبد السمیع إبراھیم عامر 140791 48

جیدجدا 1490 جید 1528 جید 1081 جید 1484 جید 73.46% 5583 احمد سامي محمد قرشم 140705 49

جیدجدا 1499 جید 1504 جید 1150 جید 1397 جید 73.03% 5550 ھبة ناصر عبد المقصود شادي 140770 50

جیدجدا 1497 جیدجدا 1558 جید 1129 مقبول 1235 جید 71.30% 5419 احمد سعید یوسف عبد الدایم 140793 51

جیدجدا 1474 جیدجدا 1558 جید 1103 مقبول 1283 جید 71.29% 5418 احمد عاطف احمد بسیونى ندا 140728 52

جیدجدا 1496 جیدجدا 1555 مقبول 1026 جید 1319 جید 71.00% 5396 مروة رضا عبد المجید شرف 140717 53

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ ھند احمد الھلباوى

1600 2000 7600

الفرقه األوىل

الرقم األكادميي

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

تكنولوجیا التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

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

جيد وعددهم 26الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

1950 2050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

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

1600 2000 7600

الفرقه األوىل

الرقم األكادميي

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

تكنولوجیا التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

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

جيد وعددهم 26الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

1950 2050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم

جیدجدا 1485 جید 1499 جید 1121 مقبول 1277 جید 70.82% 5382 سلمى محمد محمود حسب هللا 140721 54

جید 1419 جید 1528 جید 1128 مقبول 1285 جید 70.53% 5360 مي صبري على الشوبرى 140704 55

جیدجدا 1572 جید 1535 جید 1082 مقبول 1165 جید 70.45% 5354 سمیرة یوسف عبد السالم عبد 140716 56

جید 1374 جید 1504 مقبول 1038 جید 1415 جید 70.14% 5331 احمد عبد الباسط إبراھیم البسیونى 140787 57

جید 1329 جید 1497 جید 1066 جید 1435 جید 70.09% 5327 ریھام إبراھیم یحیى خالف 140804 58

جید 1403 جید 1495 مقبول 998 جید 1391 جید 69.57% 5287 احمد یحیى محمد العزب 140761 59

جید 1460 جیدجدا 1552 جید 1055 مقبول 1219 جید 69.55% 5286 محمد خالد حسنى عبد المنعم مناع 140710 60

جید 1380 جیدجدا 1554 جید 1080 مقبول 1220 جید 68.87% 5234 إسراء مسعد كمال محمود شحاتة 140777 61

جیدجدا 1465 جید 1435 مقبول 1030 مقبول 1237 جید 67.99% 5167 احمد محمد عبد الستار جاد 140715 62

جید 1324 جید 1399 مقبول 1039 جید 1392 جید 67.82% 5154 یاسمین مجدى بھجات الشاذلى 140806 63

جید 1362 جید 1524 مقبول 998 مقبول 1198 جید 66.87% 5082 نسرین فرحات حسن عبد الحمید 140708 64

جید 1369 جید 1392 جید 1081 مقبول 1215 جید 66.54% 5057 أمیرة مصطفى على برغش 140805 65

جید 1342 جید 1407 مقبول 1010 مقبول 1265 جید 66.11% 5024 احمد ناصر عزب سلیمة 140800 66

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

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 1376 جید 1376 مقبول 1002 مقبول 1216 جید 65.39% 4970 سارة محمد محمد حسن طلبة 140718 67

جید 1306 جید 1347 مقبول 963 مقبول 1247 مقبول 63.99% 4863 أمال عماد موسى موسى إبراھیم 140776 68

جید 1330 جید 1333 مقبول 982 مقبول 1166 مقبول 63.30% 4811 شیماء طة منصور حفرج 140788 69

جید 1362 جید 1353 مقبول 927 مقبول 1102 مقبول 62.42% 4744 رحمة احمد لطفي عیسى 140798 70

جید 1417 مقبول 1297 مقبول 847 مقبول 1186 مقبول 62.46% 4747 أیة محمد یوسف محمد االعرج 140778 71

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/بیسھ عبدهللا

د / عبد المنعم ابو شونھ

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

2050 1600 2000 7600

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

تكنولوجیا التعلیم القسم/الشعبة :-

مقبول وعددهم 5 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1950

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

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 7من 7

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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