
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

للللشروق محمد نجيب محمد صقر 010053

ل=جـXXوالء عادل فؤاد عطية 011005

للXXمصطفي ىشام جودة المال 120716

=جـجـ جـXXندي محمد محمد شرابي غ120759 االصول االجتماعيو لمتربيو

ل=جـلXاسالم ناصر سعيد الطباخ 120768

=جـل=جـXمعتز عبد الوىاب حمودة ابراىيم 120793

X=جـXلاسماء ابراىيم السيد ابو حجازي 120803

للXلبالل كامل عبد السالم حجران 120815

=جـجـ جـلXجميمة السيد ابراىيم حماد ل120835 قراءات بالمغو االجنبيو

للللحسام كرم محمد مدكور 120836

X=جـلXبسمة كمال معوض سمارة 120847

=جـللXابراىيم محمود عبد الحميد عوض 120853

للللأميرة السيد شحات عمار غ120887 عمم نفس اجتماع

=جـلللزينب مدحت انور سيد سالمة 130213

للXXمحمود محمد عزب حنيش ل130321 قراءات بالمغو االجنبيو

=جـجـ جـXXاحمد مسعود احمد محمد 130340

=جـ=جـXXاحمد وائل احمد ابودنيا 130343

للللاسالم محمد جابر عبد الجواد ل130351 االصول االجتماعيو لمتربيو

=جـجـ جـ=جـلمحمد شبل محمد الصعيدى 130355

=جـجـ جـجـ جـ=جـاسالم عبد اهلل عبد الحميد الفرماوى 140408

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـلXاسماء خيرى عبد الرازق سعد 140432

لجـ جـXلمحمد صابر محمود شعير 140446

=جـجـ جـلXوالء مجدى شوقى الحمفاوى 140447

لجـ جـ=جـXدينا جابر عمي ابو ريشة 140475

للXXرنيم محمد عبد المجيد ابوزىرة 140483

جـ جـ=جـلXيارا محمود صالح معتوق 140485

=جـجـ جـللمحمد عبد المنعم جابر ابو النصر 140486

ل=جـلXسارة محمد حسن تركى 140500

م=جـجـ جـXعبد التواب سعيد معوض ابو حصوة ل150950 تكنولوجيا التعميم فى التخصص

جـ جـجـ جـلXامنية خالد ابراىيم بالل ل150952 طرق تدريس نوعية

جـ جـجـ جـللاية ابراىيم يوسف حجاج 150953

مممجـ جـاسراء طاىر عبد الرؤف جمعة 150954

ممجـ جـ=جـىند بركات محمود جابر 150956

مجـ جـ=جـ=جـمختار عبد الرحمن مختار ناجى 150960

مجـ جـ=جـلنرمين جمال السيد صديق 150961

جـ جـمجـ جـ=جـامانى مينى صنع اهلل محمد السرساوى 150963

جـ جـجـ جـ=جـلىادى ابو العنين عبد اهلل خميل 150964

مجـ جـ=جـلايمان نبيل محمد عيش 150966

ممجـ جـلندا عماد سعد دياب 150967

جـ جـمجـ جـليسرا محمد ذكى البربرى 150969

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مجـ جـللاية مكرم محمد عيد 150970

مم=جـلىدير مطيع عبد العزيز حجازى 150971

مجـ جـللداليا عزت عزيز كامل 150974

جـ جـجـ جـلXزياد سميح عامر محمد عامر 150977

لجـ جـللاحمد سعد محمود مصطفى 150978

مجـ جـللوعد زينيم محمد الربيعى 150979

مجـ جـلجـ جـاسراء محمد رشاد حسن حموده 150980

مملXاسراء محمد احمد القاضى 150981

جـ جـجـ جـللامنية محمد عبد الفتاح البدوى 150982

جـ جـمللروان محمد رجب حامد 150983

جـ جـجـ جـل=جـاميرة محمد عيسى يوسف 150984

مجـ جـلXسمفانا جمال فوزى مكساموس 150985

جـ جـجـ جـلXنيرة احمد فتوح محمد سعدات 150987

=جـ=جـلXمنار محمد عبد الحميد رمضان عوف 150988

جـ جـجـ جـ=جـXىاجر عبد النبى عبد الحكيم الجيوشى 150989

=جـجـ جـ=جـلاسراء حسنى شفيق عبد الرحمن 150991

ممجـ جـXيارا ايمن حمدى مبروك 150992

لجـ جـلXاية منصور عبد العزيز محراث 150994X تاريخ فن اسالمى

ممم=جـاسراء اسامة محمد عبدالحميد عطية دياب 150995

جـ جـمللىدير يحيى عبد المنعم الشيخ 150997

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  4صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـم=جـXماجى محمد عاشور الجوىرى 150998

جـ جـجـ جـجـ جـXسارة طارق صالح عزب شوشان 151000

ممجـ جـ=جـرنا حسام فاروق حسب اهلل 151002

جـ جـملXفاطمة سميمان محمد صبرى شاىين 151003

جـ جـجـ جـجـ جـXحسن جمال ابو المعاطى السيد حبيب 151004

مجـ جـجـ جـ=جـاسراء سامى عامر عبد الحميم المميجى 151005

ممملىند اشرف محمد السيد 151006

جـ جـجـ جـمXابتيال رمزى لبيب احمد 151007

جـ جـملXايمان السيد صديق ابو طبل 151008

جـ جـجـ جـللايمان عبده عيسوى احمد عبده 151009

=جـ=جـلXىدير مجدى عبد الحميد عبد القادر ابو زيد 151011X تاريخ فن اسالمى

=جـجـ جـلXشيماء طارق عبد الستار مكرم اهلل 151012X تاريخ فن اسالمى

مملجـ جـايمان طارق عمى جاد 151013

جـ جـجـ جـللاسراء مجدى صقر امام 151016

ممللبسمة رمضان حسن شحاتو 151017

ل=جـلXاسماء رمضان سعيد غانم 151018

جـ جـ=جـللنرمين محمود محمد عبد العاطى 151019

جـ جـجـ جـللمنار صبحى عبد العزيز عيد 151020

جـ جـجـ جـ=جـ=جـاية عبد الغفار السيد درويش 151021

مجـ جـ=جـ=جـاسراء عبد الغفار محمد قنديل 151022

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  5صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـ=جـللاميرة سعيد فكرى الخولى 151023

=جـجـ جـللفاطمة متولى محمد محمود السيد 151024

ل=جـلXفاطمة حامد محمد عمى 151025

=جـم=جـلامانى ابراىيم عبد الحميد حمودة 151027

=جـ=جـللأسماء يحيى فيمى عبد ربو 151029

جـ جـمللداليا طارق طو بحيرى 151030

=جـجـ جـللايمان سيد محمد عبد الجميل 151031

=جـمللساره مسعد عيد شحاتو 151033

ل=جـلXاميرة عبد الحميد عبد العزيز خطاب حمزة 151034

جـ جـجـ جـلجـ جـاسماء عادل خميل عبد الوىاب 151035

جـ جـجـ جـلXميا مجدى عمى عمر 151036

=جـجـ جـللايات محمد عبد المطيف التراس 151037

جـ جـ=جـ=جـلىدير صالح محمود عمر النياد 151038

=جـ=جـلXساره احمد محمود جاب اهلل 151039

=جـللXايمان مصطفى محمد حمزة 151041

=جـجـ جـXلاميرة محمد عبد المعطى حموده 151042

مجـ جـجـ جـلاية نبيل عبد الفضيل القاضى 151043

جـ جـمجـ جـلاسماء سيد عمى عمر السمينى 151044

=جـم=جـلاحمد شعبان الطوخى فييم 151047

جـ جـجـ جـجـ جـلايمان ناصر عبد الرحمن عابدين 151048

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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

التربية الفنية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
طرق تدريس تربية مقارنة

نوعية
عمم نفس 

فروق)تعميمى 
تاريخ فن 

مواد التخمفحديث ومعاصر
المادة

كمية التربية النوعية
6  من  6صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـم=جـلاحمد مصطفى فتحى عتيم 151049

جـ جـجـ جـلللمياء فتحى عبد اهلل عمر 151050

جـ جـمللياسمين حمدى عبد الحافظ عبد الوىاب 151051

جـ جـ=جـ=جـجـ جـضحى محمد عبد الرازق سالمة 151052

لل=جـXاية مصطفى فتحى سعيده 151053

=جـم=جـلساره ميتدى عبد العزيز الطيب 151054

=جـجـ جـلXاسماء عبد الحكيم محمد اسماعيل 151055

جـ جـجـ جـلXمحمد كمال جابر حماد 151056

مممجـ جـاسراء احمد فتحى الحمفاوى 151058

مجـ جـ=جـلساره عاطف مصطفى المناخمى 151061

جـ جـمجـ جـلاميرة زينيم ابراىيم عمى ابراىيم 151063

جـ جـم=جـ=جـاسماء مصطفى محمود محمد عبد اهلل 151064

=جـملXاية عمى احمد حجازى 151065

جـ جـمللشيماء زايد عبد الفتاح محمود  عبد اهلل 151066

جـ جـمجـ جـلعبد الرحمن  محمد احمد حسب النبى 151070

جـ جـمجـ جـ=جـاليام نزيو محمود حمادة 151071

مجـ جـ=جـلتسنيم سميم ابراىيم محمد الشوربجى 151073

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  بيسو عبداهلل رحمو/ د .م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/د
ىند اليمباوى/د

دعاء جعفر/ د
نياد عمى/ د
غاده 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 


