
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

المسرح المدرسي : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لم=جـلكريم عادل عبد العزيز شاكر ل140018 صوتيات والقاءجـ جـ XXلل
جـ جـممجـ جـايمان رمضان مصطفى عبد المنعم الزىار جـ جـجـ جـرللم140062

=جـجـ جـمجـ جـمحمود عطية الدسوقى سعد النعمانى جـ جـجـ جـلXجـ جـ140102
رلجـ جـجـ جـXعمرو احمد سعد حجران ل=جـXل=جـ140103

لجـ جـملاسماء عبد المقصود عبد الغفار العكل ل140157 تكنولوجيا التعميم فى التخصصل =جـلXل
لجـ جـمXفاطمة محمد ابراىيم عبد البارى للXلجـ جـ140193

=جـمملرحمة نبيل ابراىيم البربرى جـ جـلXل=جـ140198
لممXاحمد السيد عبد العظيم ابو حسنين ل140204 صوتيات والقاءم Xل=جـرل

=جـ=جـ=جـجـ جـسمر عشري رجب عمي جـ جـلل=جـم140211
لجـ جـجـ جـXاميرة عصام محمد مصطفى دياب =جـ=جـXل=جـ140216

لمجـ جـXندى محمد عباس ىولو =جـلرلX=جـ140244
ل=جـ=جـلشيماء كرم توفيق عالء الدين ل=جـرللل140293

=جـمملاميرة ماىر محمود موسى بكر دياب ل140304 مسرحة المناهججـ جـ =جـ=جـرلل
لجـ جـملىشام مطيع لبيب السيسى ل140332 صوتيات والقاء=جـ XXجـجـ جـ=

لمجـ جـلخمود مصطفى احمد فوزى مصطفى جـ جـمXXل140337
Xجـ جـجـ جـXايمان  اسماعيل حسانين قطب جـ جـ=جـرلX=جـ140349
جـ جـمم=جـحامد جمال الدين احمد نواره ل140358 صوتيات والقاء=جـ XXجـ جـ=جـ

=جـجـ جـملسمر عاطف عبد الفتاح البوىى جـ جـجـ جـXXجـ جـ150002
جـ جـمم=جـاسراء محمد عبد المطمب عبد الرحمن =جـجـ جـللجـ جـ150004

جـ جـممماية عبدالسالم مراد محمد =جـجـ جـللجـ جـ150005

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  بيسه 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

المسرح المدرسي : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مممجـ جـاميرة ابراىيم احمد ابراىيم =جـجـ جـ=جـلم150006
ل=جـمXسماح انور فتحى محمد ميابو جـ جـلرلXل150007

ممملسممى محمد عبد العزيز ابو دخان مجـ جـلXجـ جـ150009
لجـ جـجـ جـلحنان رمضان السيد محمود ل150016 تكنولوجيا التعميم فى التخصصل Xل=جـل

=جـمم=جـدينا عاطف شرف الدين الشيالى جـ جـجـ جـللجـ جـ150020
جـ جـجـ جـجـ جـلشيماء خالد عبد الباسط محمد احمد جـ جـ=جـلX=جـ150021

=جـجـ جـجـ جـلسارة عادل صالح فتح اهلل لجـ جـXXجـ جـ150029
ممملزينب خالد رشاد سعيد لجـ جـXلم150030

=جـمم=جـفتحى عصام فتحى عمى ابراىيم ل150032 نظم سياسيه وسياسات االعالم=جـ =جـجـ جـلل
=جـمملامانى ىانى عبد العزيز ابراىيم جـ جـ=جـXX=جـ150034

جـ جـممجـ جـمحاسن سميمان ثابت سميمان خالف جـ جـمللم150035
مممجـ جـايمان حسن شحات المبودى مجـ جـجـ جـلم150036
جـ جـجـ جـمجـ جـىيام محمد مصطفى عبد اهلل مم=جـلجـ جـ150037
=جـممجـ جـسمية خميفة محمد الشرقاوى جـ جـجـ جـ=جـXجـ جـ150042

=جـجـ جـملىدير احمد عمى صالح ل150044 تكنولوجيا التعميم فى التخصص=جـ XXجـجـ جـ=
مممجـ جـاسماء  احمد ابراىيم عبد الرحمن مجـ جـXلم150045

جـ جـمملحسناء ناصف السيد عمى جـ جـجـ جـرللجـ جـ150047
ممممصفاء مسعد السيد احمد ممم=جـم150049
جـ جـممجـ جـريم رضا محمود طاحون جـ جـجـ جـللجـ جـ150050

جـ جـمملاسراء الشافعى احمد محمد الشافعى =جـجـ جـXلم150051

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  بيسه 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

المسرح المدرسي : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـملاسماء محمد حممى محمد =جـ=جـ=جـل=جـ150054
ممممامورة جمال سميمان حسن ممم=جـم150059
جـ جـممجـ جـصباح مدحت محمود عمى جـ جـجـ جـلXجـ جـ150064
لمملندا محمود محمد حماد جـ جـجـ جـللجـ جـ150065

مممممروة شحات محمد العدوى ممجـ جـلم150067
ممم=جـندا محمد حممى محمد جـ جـلللم150068

مجـ جـجـ جـ=جـاسراء محمد حسن اسماعيل جـ جـم=جـل=جـ150071
=جـجـ جـم=جـعمرو عزت عبد الحميد سالم جـ جـجـ جـللل150075
ممممسارة جمال عبد السالم بيوضة مجـ جـجـ جـ=جـم150079
ممممبثينة اكرم محمد عبد الحميد مجـ جـللجـ جـ150081
جـ جـمملنورا ابراىيم عبد اهلل عزب =جـجـ جـلXجـ جـ150102

=جـجـ جـملبسمة حسن عبد العظيم حسن جـ جـمXلجـ جـ150105
=جـجـ جـجـ جـلاسراء اشرف فوزى شرف الدين =جـجـ جـXXجـ جـ150112

=جـمم=جـشروق سعيد محمد زىران Xجـ جـXلم150114
=جـمملىناء ناصر محمد حممى عبد العزيز =جـ=جـللجـ جـ150118

جـ جـجـ جـم=جـياسمين سمير زكى القطان =جـ=جـللجـ جـ150120
لجـ جـم=جـامنية السيد عمى العجان جـ جـجـ جـXXل150122

ل=جـجـ جـلمحمد حسانين عمى حسانين صفو لجـ جـXX=جـ150125
جـ جـممجـ جـيمنى صابر عبد العزيز احمد االشمونى جـ جـملXجـ جـ150134

=جـممجـ جـمروة صالح عبد الحميد خير اهلل جـ جـجـ جـلXم150141

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  بيسه 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

المسرح المدرسي : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  4صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـجـ جـ=جـشيماء مصطفى عبد الفتاح محمد جـ جـمللجـ جـ150145
ممجـ جـ=جـميا صبرى حسن احمد الشاذلى مم=جـلم150148

ممممىند محمود محمد السيد جـ جـجـ جـللم150149
=جـمجـ جـلاية خالد محمد عمى =جـ=جـرللجـ جـ150150

جـ جـ=جـجـ جـلاسماء سامى محمد محمد =جـلرلX=جـ150153
=جـمجـ جـلنورا عبد الوىاب محمد خفاجى =جـجـ جـXلم150156

=جـجـ جـ=جـXنيفين محمد السيد خميل جـ جـجـ جـXلل150157
جـ جـمم=جـاسماء عادل مرعى ابو زيد نصار مملXجـ جـ150158

=جـمملسارة اسماعيل ابراىيم حشاد لجـ جـللجـ جـ150166
لجـ جـمجـ جـاحالم فتحى محمد شرف =جـم=جـل=جـ150171

=جـممجـ جـىند عبد العزيز معوض عبد العزيز حسن جـ جـم=جـلجـ جـ150179
جـ جـجـ جـمجـ جـاميرة عبد الحكيم احمد محمد ندا جـ جـجـ جـلل=جـ150183

لجـ جـجـ جـلاشجان جميل حسن الحمامى ل=جـللجـ جـ150186
جـ جـممجـ جـرحمة  محروس عبد العزيزالغباشى ل=جـXلم150188

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمحمود بدر حسن محمد لجـ جـلX=جـ150193
جـ جـمجـ جـلشروق عربى السيد عبد السالم =جـجـ جـللجـ جـ150194
جـ جـمممرييام محمد حمدى عبد الرازق م=جـجـ جـلم150195

=جـجـ جـجـ جـجـ جـشيماء عبد الحميد محمد محمد الكالف =جـجـ جـللل150196
جـ جـممجـ جـابتسام جمال عيد شمبى جـ جـجـ جـXلجـ جـ150198

=جـ=جـجـ جـلساره ىانى عبد الفتاح محمد ل=جـXلل150202

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  بيسه 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

المسرح المدرسي : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  5صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـمممايمان عبد المقصود عبد المقصود ابراىيم جـ جـمجـ جـلم150204
لجـ جـجـ جـلمحمد فتحى عمى عبده ل150206 مسرحة المناهج=جـ ل=جـXل

مجـ جـمجـ جـفاطمة عيد ابراىيم احمد الخطيب جـ جـجـ جـللجـ جـ150209
مممماية عبد الكريم احمد اليبتمى ممللم150210

لمجـ جـلرحاب احمد السيد محمد ل150211 صوتيات والقاء=جـ XXجـ جـ=جـ
مممجـ جـابراىيم محمد لبيب زيد جـ جـمجـ جـل=جـ150215

ممممسمية الحسينى ابو الفتح ىيكل =جـم=جـلم150218
لجـ جـملاميرة محمد سعيد الحنفى جـ جـجـ جـXXجـ جـ150224

جـ جـمم=جـمحمد متولى ابراىيم الحفناوى جـ جـ=جـرلل=جـ150228
جـ جـمملغادة  عبد البر عبد الحميد درغام جـ جـجـ جـرلل=جـ150231

مممجـ جـىدير محمد محمد طاحون =جـمللجـ جـ150235
=جـممجـ جـجياد عماد الدين مصطفى صالح لملXجـ جـ150237

=جـمملرييام عبد النبى فيمى احمد =جـمXلم150239
=جـمم=جـاية عبد الخالق عبد السميع عطيو =جـ=جـلXجـ جـ150242

ممممسارة احمد محمد الشيخ عمى جـ جـمجـ جـلم150243
ممممليديا نبيل كمال بانوب =جـملXم150245

=جـممجـ جـاميرة خالد عبد الحميد الشاذلى =جـجـ جـللجـ جـ150246
لجـ جـجـ جـXايمان محمد صالح ناجى ل150248 تاريخ مصر الحديثل جـ جـجـ جـرلل

لجـ جـمXىاجر اشرف محمد السيد عمر =جـجـ جـXل=جـ150250
=جـجـ جـم=جـزينب محمد عبد السالم العراقى =جـجـ جـلXم150254

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  بيسه 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 
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الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نظريات النقد 
المسرحى

المسرح 
التعميمى

الدراما الحركيةالمسرح الشعرى
مواد التخمف والباليو

المادة

كمية التربية النوعية
9  من  6صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

لقاء صوتيات وا 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

طرق التدريس
(نوعية) 

التقدير

تربية مقارنة

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

التقدير

لغة انجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـم=جـاية ايمن مبروك عبد الغنى الزناتى لجـ جـللم150255
=جـجـ جـم=جـمحمد شحاتة عبد الفتاح عمى شحاتو ل=جـرللم150256

Xجـ جـ=جـXمريم اشرف محمود القاضى ل150258 تكنولوجيا التعميم فى التخصصل =جـ=جـXل
=جـجـ جـملىاجر عالء عشرى صقر ل150261 تكنولوجيا التعميم فى التخصصجـ جـ ملرلل

=جـممجـ جـاعتماد محمد عبد المقتدر عبد الحق جـ جـجـ جـللم150267
مممجـ جـاميرة محمد محمود صقر مجـ جـ=جـلم150274
مجـ جـمجـ جـىدير محمود كمال محمود ل=جـ=جـلجـ جـ150279

=جـجـ جـجـ جـ=جـندا عالء حسيب امين محمد Xجـ جـلXم150283
جـ جـمملاسراء محمود عبد الوىاب  الشرقاوى لمللم150285

=جـجـ جـمجـ جـحسام الدين السيد محمد الجمل لجـ جـXل=جـ150286
=جـممXاسراء محمد شحاتو الفقى ل150287 صوتيات والقاءجـ جـ لجـ جـXل
مممجـ جـاية ناصف فيمى ىدىود جـ جـمللم150289

مممماية عبد العزيز محمد البارودى جـ جـجـ جـللم150291
لجـ جـ=جـXمروة ابو النواس محمود طريح =جـ=جـرللجـ جـ150293
=جـجـ جـمXاسراء معوض عمى السيد عمى ل150295 تكنولوجيا التعميم فى التخصصم =جـجـ جـXل

=جـجـ جـجـ جـلدعاء كمال الدين محمد عبد القوى موسى =جـ=جـللل150297
=جـممجـ جـاية محمد عفبفى عبد البارى لملل=جـ150298

لجـ جـملاميرة نبيل عبد المجيد ابو سميمان رل=جـلل=جـ150299
لجـ جـجـ جـلياسمين ماىر كمال يسن =جـ=جـXل=جـ150301

لجـ جـ=جـ=جـبسمة ابراىيم حسن النطاط =جـجـ جـXلم150305

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
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محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسه 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 
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جـ جـمملعصام محمد عمى دويدار ل150306 نظم سياسيه وسياسات االعالم=جـ Xلجـ جـرل
جـ جـممماميرة عمى فتحى الفيشاوى لجـ جـلل=جـ150307
لمجـ جـلدنيا رمضان محمد عتيم جـ جـجـ جـXلجـ جـ150318
لمم=جـاسراء يسرى حسن حماد =جـ=جـلX=جـ150319

جـ جـجـ جـجـ جـ=جـروضة مصطفى عبد الوىاب ابراىيم =جـ=جـXX=جـ150327
فن الكتابه لممسرح=جـجـ جـجـ جـلمصطفى رافت عبد العظيم حسنين لل150328 نظم سياسيه وسياسات االعالمجـ جـ XXجـ=جـ=

=جـممجـ جـيوستينا نزيو جرجس ابراىيم =جـجـ جـللم150331
جـ جـمم=جـىبة عمى صالح عافية مجـ جـللم150334

جـ جـممجـ جـاية عبد الرحمن اسماعيل زىران =جـجـ جـ=جـلم150347
لجـ جـ=جـلىدى عماد فؤاد عبد الفتاح ل150351 تكنولوجيا التعميم فى التخصصل =جـلXل
لجـ جـجـ جـ=جـدينا عادل احمد مرزوق ل=جـللم150352

لجـ جـجـ جـ=جـاية جمال فاروق اسماعيل عبد الرحمن ل150354 صوتيات والقاءم Xل=جـل
لمجـ جـلسارة محمد محمد الحالل =جـجـ جـXلجـ جـ150358
لجـ جـجـ جـلمنة اهلل يسرى فتحى النعا جـ جـ=جـلل=جـ150359
لمملسارة امين محمد زيدان للXلم150362
لمجـ جـلمنى كساب محمود فميفل ل150371 صوتيات والقاءجـ جـ XXلجـ جـ

Xجـ جـجـ جـXشيماء عمى عبد الحميد شرف =جـ=جـرلX=جـ150374
لجـ جـملدينا حسانين ابراىيم حسانين ل150375 صوتيات والقاء=جـ XXل=جـ

مممماية احمد محمود حسين جـ جـجـ جـجـ جـل=جـ150379
لجـ جـمXىند صالح فرج فرج عبد النبى =جـ=جـلXل150380

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول
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وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
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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 
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مجـ جـملامال اسماعيل عطية احمد لجـ جـ=جـXم150382
لجـ جـمجـ جـرحاب عبد اهلل شوقى عباس ل=جـXلم150383

=جـجـ جـم=جـرحاب يحيى عمى عفيفى =جـ=جـ=جـلم150386
جـ جـمممصالح الدين عبد الوىاب عبد الباقى تمراز جـ جـجـ جـ=جـلم150387

جـ جـممجـ جـىبة طارق محمد ابراىيم =جـجـ جـللجـ جـ150391
=جـمجـ جـ=جـاية مجدى عيسى الوكيل جـ جـجـ جـلX=جـ150398

جـ جـمجـ جـلرحاب شيدى محمود سميمان ل150400 صوتيات والقاء=جـ XXلجـ جـ
ممجـ جـ=جـىنية شعبان محمد توفيق جـ جـجـ جـللم150403

لجـ جـجـ جـلاسراء فايز عبد الشافى جمعو ابو النجا جـ جـ=جـرلXل150409
=جـجـ جـجـ جـ=جـنورا مجدى نور الدين الفقى رل=جـXلل150411

=جـجـ جـ=جـXاسماء عنتر اسماعيل الصيفى ل=جـرلل=جـ150414
=جـجـ جـم=جـمروة محمد مصطفى شافعى لجـ جـ=جـلجـ جـ150423

لجـ جـجـ جـXبسمة حسن احمد سعيد سيف =جـجـ جـرلX=جـ150427
=جـجـ جـجـ جـلنورا شريف محمد اسماعيل شريف ل=جـXXجـ جـ150431

جـ جـمم=جـايمان متولى سعيد ابو عواض جـ جـجـ جـللجـ جـ150437
=جـمجـ جـ=جـاية السيد سعيد مرعى لجـ جـللجـ جـ150440

لجـ جـجـ جـXمنة اهلل منتصر محمد صبرى صقر جـ جـلXلم150443
جـ جـممXندا عبد العميم ابراىيم عبد العميم ل=جـXلم150445

لجـ جـملمنال محمود السيد العسكرى =جـمXXجـ جـ150448
=جـجـ جـ=جـلحاتم عبد الحميد عبد السالم عبد الوىاب =جـ=جـXXل150452
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جـ جـممجـ جـوفاء سعيد محمد دياب جـ جـ=جـللجـ جـ150453
=جـممجـ جـاسراء سعيد لطفى اسماعيل لجـ جـللم150455
تكنولوجيا التعميم فى التخصصلمجـ جـلىيام عبد الفتاح سعيد عون لل150459 صوتيات والقاء=جـ XXجـ جـ=جـ

=جـممXىدير عبد العزيز محمد عبد العزيز جـ جـ=جـرلXم150462
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