
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

التربية الموسيقية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
عزف الو ثانية

 او غناء
آلة تربوية 

جيتار ترم أول
طرق تدريس التربية المقارنة

مواد التخمفنوعية
المادة

كمية التربية النوعية
3  من  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـلللاسراء رجب عبدالحميد ابوشريف جـ جـ110363
=جـغللمنارحمدي عبد اهلل دومة =جـ110373

للم=جـرحاب سامى ابراىيم محمد مصطفى جـ جـ120496
=جـلللسامية حسن عشرى حسن =جـ130601

=جـلممخالد محمد ابراىيم الفيشاوى جـ جـ140851
=جـ=جـل=جـدعاء ممدوح مسعد البسيونى م140856

=جـلللاية محمد عبد المعطى الصواف م140860
=جـلللسممى جمال عبد الفتاح الكاشف جـ جـ140868

لXجـ جـ=جـآيات صالح عبد الصمد عبد الباقي ل140874
Xلللاميرة محمد فاروق سالمة ل140899

=جـXلماحمد السيد عبد العظيم الجندى جـ جـ140901
لXللىاجر ميدى محمد كمال الطنطى 151102X

مم=جـجـ جـايو اسماعيل سعد ايوب م151105
جـ جـلللندى عبد الباسط عبد السالم العيسوى جـ جـ151106

جـ جـلجـ جـXىاجر ايمن احمد فؤاد غانم جـ جـ151107
جـ جـجـ جـلجـ جـساره اشرف عطية قمتو جـ جـ151109
=جـلل=جـروان محمد سعيد النعا جـ جـ151110

مجـ جـ=جـ=جـاصالة محمد شكرى عبد العزيز البوىى م151111
=جـل=جـ=جـاسراء يسرى منير عاشور =جـ151112
ل=جـ=جـجـ جـجياد حامد السيد الغرابمى جـ جـ151114

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

د محمد عبدالحميد زيدان.أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د.م.ا
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

التربية الموسيقية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
عزف الو ثانية

 او غناء
آلة تربوية 

جيتار ترم أول
طرق تدريس التربية المقارنة

مواد التخمفنوعية
المادة

كمية التربية النوعية
3  من  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـلXاسراء احمد عبد اهلل عطيو منصور م151116
لرلللاميره اشرف محمود عمم الدين ل151117

للللشيماء محمد عبد العزيز ابو حسن م151118
جـ جـل=جـ=جـروان حسن مختار االورفمى جـ جـ151119

ل=جـل=جـاميره ممدوح صابر عبد اهلل مصطفى =جـ151120
=جـجـ جـجـ جـلاسراء عصام عبد الفتاح زيدان م151121

جـ جـX=جـجـ جـمحمد محمود فوزى طعيمو جـ جـ151122
جـ جـل=جـلدينا اشرف محمد شبل المجراوى جـ جـ151127

=جـXل=جـمريم ميخائيل شكرى لبيب =جـ151128
جـ جـلجـ جـ=جـمارى لبيب فرج فييم جـ جـ151129

جـ جـX=جـلموده عبد السالم عبد اهلل قابل م151130
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـايو عماد نبوى منصور م151132

=جـل=جـ=جـرييام جمال عفيفى سميمان م151133
م=جـجـ جـمىبة اهلل محمد درغام سيد احمد م151134

جـ جـلجـ جـجـ جـمريم احمد احمد شرشر جـ جـ151136
جـ جـXلXاسماء طارق محمد ابو عوف جـ جـ151138
جـ جـللجـ جـمحمد سمير محمد عبد السالم جـ جـ151144

جـ جـجـ جـللاسراء محمد احمد سميمان ابو ستو =جـ151149
=جـلل=جـاسراء رضا عيد طاحون جـ جـ151150

جـ جـXلXحنين حسن صالح الدين السيد ورد جـ جـ151151

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

د محمد عبدالحميد زيدان.أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د.م.ا
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

التربية الموسيقية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
عزف الو ثانية

 او غناء
آلة تربوية 

جيتار ترم أول
طرق تدريس التربية المقارنة

مواد التخمفنوعية
المادة

كمية التربية النوعية
3  من  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

عمم نفس 
فروق)تعميمي 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـلللرييام يسرى عبد المقصود البنا م151152
جـ جـجـ جـجـ جـمعبد المنعم فريد عبد الحميد حماد م151153

جـ جـلل=جـامانى سامى عبد الرحمن عالم جـ جـ151154
جـ جـ=جـ=جـ=جـرانيا سعيد سعيد زين الدين م151155

جـ جـلللايناس طارق عبد المنعم االحمر جـ جـ151156
=جـلللوالء رمضان عبد اهلل عبد الظاىر جـ جـ151159

=جـل=جـلياسمين سعد ابراىيم بدر الدين جـ جـ151160
=جـX=جـلياسمين بسيونى فكرى العفيفى جـ جـ151161

=جـل=جـ=جـسمر محمد صديق مينا =جـ151162
=جـلللاسالم احمد السيد صالح جـ جـ151163

جـ جـجـ جـجـ جـممحمود فوزى عبد الرازق قطقاط م151165
للل=جـنرمين الشحات محمود وىيبى جـ جـ151170

للللاالء يحيى قطب مسعود =جـ151171
لل=جـلمروة محمد عثمان شرف الدين م151172
=جـل=جـXندا جمال محمود موسى الخولى جـ جـ151175

جـ جـمجـ جـمالحسن صالح صالح احمد م151177
مجـ جـجـ جـجـ جـنوال جمال درويش ابو ضمع م151180

جـ جـ=جـل=جـايمان فتحى محمود نصار جـ جـ151181

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

د محمد عبدالحميد زيدان.أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د.م.ا
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 


