
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تقنيات التعميم

(1) عن بعد 
صيانة 

الحاسب اآللى
البرمجة 
باستخدام 

تصميم 
مواد التخمفالمواقف 

المادة

كمية التربية النوعية
5  من  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

إنتاج برامج 
الفيديو 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

تربية مقارنة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـملاسراء محمد محمد صالح الدين غجـ جـلل110492
X=جـل=جـعبد المنعم محمد ابراىيم محمد X=جـلل120593

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمحمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن حسانين Xجـ جـل=جـ140701
X=جـللمحمد احمد فايز عبد الفتاح القاضى X=جـلل140702
=جـ=جـ=جـجـ جـلميس السيد عبد الرحمن ابو ضمع ل=جـل=جـ140711
=جـ=جـ=جـجـ جـىبو نصير سيد احمد نصير راضي لجـ جـلل140735

X=جـل=جـمحمود عمى جاد الرب الريفى Xجـ جـلل140762
ل=جـ=جـ=جـمى جمال محمد ابو غنيم Xجـ جـلل140775

=جـ=جـل=جـفاتن حمدى عبد العظيم الخولى Xجـ جـلل140783
X=جـXلاحمد شوقى عبد الغنى عياد XلXل140784

X=جـلجـ جـمحمد عمى اسماعيل ابو غربيو 140785Xل=جـل
تحميل وتصميم نظم المعموماتل=جـل=جـمحمود عبد العاطى عبد الحميم مسمم 140786XX Xمنظومة الحاسب االلى Xمل

ل=جـ=جـجـ جـزينب احمد عبد العميم قاسم لمل=جـ140789
X=جـلجـ جـمصطفى محمد صديق شياب الدين Xجـ جـلل140802

=جـجـ جـلجـ جـاحمد رزق محمود الجزيرى لجـ جـلل140807
X=جـXXمحمود صالح محمد زىران 140811XملX

ل=جـللعمرو فتحى ميدى زين ل140812 Xتحميل وتصميم نظم المعمومات Xجـ جـل
جـ جـ=جـلجـ جـمحمد عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن النعمانى لجـ جـل=جـ140815

جـ جـجـ جـ=جـ=جـياسمين حسب النبى محمد الرومى لمل=جـ150500
جـ جـجـ جـ=جـمعبد العزيز محمد عبد العزيز محمد مملجـ جـ150502

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسة عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/ د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/ د
نهاد عمى/ د
غادة ربيع/ د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تقنيات التعميم

(1) عن بعد 
صيانة 

الحاسب اآللى
البرمجة 
باستخدام 

تصميم 
مواد التخمفالمواقف 

المادة

كمية التربية النوعية
5  من  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

إنتاج برامج 
الفيديو 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

تربية مقارنة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لجـ جـ=جـجـ جـنياد جمال عبد المؤمن الفيشاوى Xجـ جـلل150504
جـ جـجـ جـجـ جـمعمى مسعد عمى ابو النصر مملجـ جـ150505

X=جـلجـ جـاحمد سعيد عبد المنعم عجينو Xجـ جـلل150506
ل=جـ=جـ=جـندى جمال السيد عبده عبده Xجـ جـلل150507
ل=جـجـ جـمرضا انور عبد الرحيم يونس XمXل150508

XلX=جـمحمد عادل محمود جاد Xجـ جـل=جـ150510
=جـجـ جـ=جـمىالة امين احمد قطب السكرمى Xمل=جـ150514

ل=جـللاحمد محمد مصطفى ابراىيم جعفر X=جـلل150517
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاسالم عمى عبد النبى سعيد لمل=جـ150518

اختبار الوسائل التعميميه واستخدامهال=جـX=جـىبة اهلل احمد فتوح محمد سعدات لل150519 Xتطبيقات الحاسب فى المكتبات X=جـل
جـ جـ=جـ=جـمياسمين امجد محمد خالف =جـجـ جـل=جـ150520

=جـجـ جـل=جـمحمد شعبان ابو المجد السيد طاحون Xجـ جـلل150521
=جـ=جـلجـ جـميا ميدى محمد عبد الحفيظ لمل=جـ150523

=جـ=جـ=جـجـ جـميا عاطف فتحى الطرشة لجـ جـل=جـ150526
مجـ جـ=جـمياسمين طارق عمى عبد العميم لجـ جـلجـ جـ150528

=جـ=جـ=جـماية طارق حمدى جاد الرب لمل=جـ150529
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاسماء ابراىيم سالم محمد =جـجـ جـلجـ جـ150530

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـندى رأفت فريد رمضان لجـ جـل=جـ150532
=جـ=جـلجـ جـاسماعيل عبد المرضى اسماعيل خميس لجـ جـل=جـ150533

ل=جـلجـ جـداليا عفت طمبة العزباوى لجـ جـل=جـ150534

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسة عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/ د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/ د
نهاد عمى/ د
غادة ربيع/ د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تقنيات التعميم

(1) عن بعد 
صيانة 

الحاسب اآللى
البرمجة 
باستخدام 

تصميم 
مواد التخمفالمواقف 

المادة

كمية التربية النوعية
5  من  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

إنتاج برامج 
الفيديو 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

تربية مقارنة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـلجـ جـمنى عيد مرزوق عمى غرابو لجـ جـلل150535
جـ جـجـ جـجـ جـمبسمة عمى عبد المحسن عبد اهلل الضميل ل=جـلل150536

جـ جـ=جـجـ جـجـ جـسالم محمد سالم محمد حوا لجـ جـلجـ جـ150541
ل=جـلجـ جـحسناء محمد السيد ابراىيم لمل=جـ150545

ل=جـ=جـمعبد الرحمن عماد عبد الصادق عبد الحميد Xجـ جـلجـ جـ150546
ل=جـلجـ جـتقى خالد اسماعيل شرف الدين Xجـ جـل=جـ150547

جـ جـجـ جـلجـ جـىاجر عز الدين عمى سميمو Xملجـ جـ150548
مجـ جـجـ جـماية محمود محمد سميمو مم=جـم150549

جـ جـ=جـ=جـجـ جـاميرة جمال عبد الصبور طيره لمل=جـ150550
لجـ جـلجـ جـسارة اشرف محمد ابو زايد Xملجـ جـ150551
=جـجـ جـلجـ جـضحى السيد محمد نصار جـ جـمل=جـ150552

جـ جـجـ جـ=جـماسراء ايمن وىبو محمود سمطان جـ جـجـ جـلجـ جـ150553
جـ جـجـ جـ=جـمشيماء زين العابدين عبد الجيد عبد النبى =جـملجـ جـ150554

جـ جـجـ جـ=جـممنار ابراىيم منسى ابو حشيش =جـجـ جـلجـ جـ150555
جـ جـجـ جـ=جـماسالم محمد الفاضل محمد محمد الكالف =جـم=جـجـ جـ150556

=جـ=جـلجـ جـمصطفى توفيق سعيد عيسى لجـ جـلجـ جـ150557
=جـ=جـ=جـجـ جـاحمد سعيد احمد عبد النبى البصمى لملجـ جـ150559

ل=جـلجـ جـاسماء محمد سعيد فرج لجـ جـلل150560
=جـ=جـ=جـجـ جـاسالم عمى سعيد عمى Xجـ جـل=جـ150561

X=جـللاسماء عماد الدين محمد بكر جمعو ل150562 اختبار الوسائل التعميميه واستخدامها=جـ Xجـ جـل

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسة عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/ د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/ د
نهاد عمى/ د
غادة ربيع/ د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تقنيات التعميم

(1) عن بعد 
صيانة 

الحاسب اآللى
البرمجة 
باستخدام 

تصميم 
مواد التخمفالمواقف 

المادة

كمية التربية النوعية
5  من  4صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

إنتاج برامج 
الفيديو 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

تربية مقارنة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـلمامنية ايمن صبحى مصمحى غنيم لجـ جـلل150563
جـ جـجـ جـجـ جـمايو بسيونى احمد الشيبو جـ جـم=جـ=جـ150564

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـزينب عبد السالم ابراىيم عبد السالم =جـجـ جـ=جـ=جـ150565
ل=جـ=جـجـ جـابراىيم رمضان حمدى منصور زغمول لملل150566

=جـجـ جـ=جـجـ جـمحمد عالء محمد مصطفى ضيف جـ جـجـ جـل=جـ150567
=جـ=جـ=جـممحمود محمد محمود عوض =جـملجـ جـ150568

ل=جـجـ جـ=جـىشام اسامو عبد الحميد منصور نوار X=جـلل150569
=جـجـ جـ=جـ=جـفاطمة اسامة احمد عبد الصمد جـ جـجـ جـلجـ جـ150574

ل=جـلجـ جـمحمود يوسف سيد احمد يوسف =جـ=جـلل150582
ل=جـل=جـفاطمة محمد انور بينسى =جـ=جـX=جـ150583

جـ جـ=جـ=جـجـ جـفاطمة يوسف رمضان شوقى لمل=جـ150586
جـ جـ=جـجـ جـجـ جـمحمد صالح ابراىيم النشار لملجـ جـ150592
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاحالم  حنفى صابر حسن =جـم=جـ=جـ150593

جـ جـجـ جـ=جـمداليا عبد الرحمن عبد المنعم عاشور مملجـ جـ150595
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاميمة انور درويش عمى لجـ جـلل150596

ل=جـX=جـسامح جمال فتحى عبد الرحمن حماد ل150597 تحميل وتصميم نظم المعمومات=جـ ل=جـل
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاحمد ناصر صالح محمد ل=جـلجـ جـ150601

جـ جـ=جـجـ جـجـ جـاميرة سعيد بسيونى عبد اهلل لجـ جـل=جـ150602
=جـ=جـجـ جـجـ جـمحمود عبد المتجمى فتح اهلل ابو فارس Xجـ جـل=جـ150603

=جـ=جـلجـ جـاسراء جمال عبد العزيز عبد المعطى Xجـ جـ=جـل150604

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسة عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/ د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/ د
نهاد عمى/ د
غادة ربيع/ د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تقنيات التعميم

(1) عن بعد 
صيانة 

الحاسب اآللى
البرمجة 
باستخدام 

تصميم 
مواد التخمفالمواقف 

المادة

كمية التربية النوعية
5  من  5صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

إنتاج برامج 
الفيديو 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

تربية مقارنة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـ=جـمايمان عاكف صالح القطان =جـ=جـلجـ جـ150605
X=جـ=جـ=جـمحمد راضى محمد الطويل ل150606 تحميل وتصميم نظم المعموماتل Xجـ=X

جـ جـ=جـجـ جـجـ جـسحر رضوان رمضان عميوة X=جـلل150607
جـ جـجـ جـجـ جـملمياء عبد المنعم محمود محمد سميم جـ جـ=جـل=جـ150609

=جـ=جـ=جـمفاطمة طو احمد نصر لملل150611

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسة عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/ د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/ د
نهاد عمى/ د
غادة ربيع/ د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 


