
نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  1صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ؿؿؿؿنياؿ أحمد محمد سعد الديف قممة ؿغؿجػ جػؿؿ170803
غغغغاسراء محمد السيد عمى طاحوف غغغغغغ170811

ؿرؿؿؿمعاذ أشرؼ بيجت عباس ؿؿؿؿXؿ170814
ؿغغغمحمد مجدى محمد أبوركيبة ؿؿغغغؿ170820

ؿؿؿؿمرسى ىشاـ مرسى محمد درويش ـؿؿؿؿؿ170826
=جػؿجػ جػ=جػرمضاف السيد رمضاف الجيزاوى ـؿ=جػ=جػؿ=جػ170834

غؿؿؿأيمف عماد عشرى صقر ؿؿؿؿؿؿ170843
ؿؿؿؿحساـ عالء رشاد أحمد المصرى ؿؿؿؿXؿ170850

غغغغسعيد إبراىيـ سعيد إبراىيـ جػ جػؿغغغغ170853
ؿؿؿؿعبداليادى رجب عبداليادى =جػXXؿؿؿ170856

ؿؿ=جػؿعبدالرحمف سيدأحمد عبدالمعز =جػؿؿؿؿؿ170861
ؿؿXغصبحى إبراىيـ صبحى إبراىيـ =جػؿؿؿؿؿ170862

ؿؿؿؿمحمد أحمد محمد محمد الجندى جػ جػؿؿؿؿجػ جػ170864
غؿغغخالد عبدالرازؽ سعد السيد ؿؿغغغغ170881

ؿؿؿXإسالـ يحيى جماؿ أميف منصور ؿؿؿؿؿؿ170883
ؿؿؿؿمحمد حسف حسنى نوار =جػؿ=جػؿؿؿ170884

ؿؿؿؿمصطفى يوسؼ محمد أبوشحاتة ؿؿؿؿؿؿ170885
ؿؿؿXإيياب سامى أنور محمد 170891Xجػؿؿؿؿ=

جػ جػؿؿؿشروؽ جماؿ السيد عفيفى ؿؿؿؿؿؿ170893
غؿغغحساـ الديف فرحات محمد طنطاوى ؿؿغغغغ170896

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  2صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ؿؿؿXأحمد ذكى محمد العباسى ؿXؿؿؿؿ170897
ؿؿؿؿعمى ممدوح عمى النجار 170901Xؿؿؿؿؿ

ؿؿؿؿأحمد وليد جمعة محمد جمعة ؿؿغؿؿؿ170905
ؿؿؿؿيوسؼ شعباف عمى غانـ 170907XXؿؿXؿ

ؿؿؿؿمحمد رضا عبدالعزيز حسف ؿؿ=جػؿؿجػ جػ170909
ؿؿؿؿإسالـ أيمف عبدالغنى السنباطى ؿؿؿؿؿؿ170910

ؿؿؿؿإيياب عبدالرحمف عبدالعميـ عطا ؿXؿؿؿ=جػ170912
ؿؿؿؿالشيماء محمد إماـ محمد عبدالدايـ =جػXؿؿؿؿ170913

غغغغاسراء محمود السيد إبراىيـ غغغغغغ170922
غؿXXمحمد عادؿ السيد زيداف 170924XXؿXؿرؿ

ؿؿؿؿأحمد مصطفى عبدالعزيز خضر =جػXؿؿؿؿ170925
ؿ=جػؿؿأحمد محمد إبراىيـ عفيفى ؿؿؿؿؿؿ170926

ؿؿؿؿأحمد أشرؼ المتولى السيد شحاتة ؿXؿؿؿؿ170927
ؿؿؿؿعبدالسالـ سمير سمير عبدالسالـ ؿؿؿؿؿؿ170933
ؿرؿؿؿمحمد عيدشحاتة أحمد زيف الديف ؿؿXؿؿؿ170940
ؿؿؿؿمحمد مصطفى عمى عبدالوىاب ؿؿؿؿؿؿ170942

ؿرؿXرؿمحمد شعباف حمدى البدوى 170946XXؿؿؿؿ
ؿؿؿؿعبدالحميد بيومى السيد بيومى سعد ؿؿؿؿؿؿ170953

ؿرؿؿXمحمود محمد حسف سمطح 170958XXؿؿؿؿ
ؿرؿؿXأمجد باسـ عبدالخالؽ محمد الخولى =جػXؿ=جػXؿ170959

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  3صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػ=جػؿؿندا عادؿ محمد عبدالعزيز 170960Xجػؿؿؿؿ=
=جػؿؿؿفوزى عبدالقادر حسف عبدالقادر ؿؿؿؿؿؿ170971

ؿؿؿؿمحمود روحى محمود ابراىيـ 170973Xجػؿؿؿؿ=
غغغغجياد أحمد سعيد سطوحى غغغغغغ170983
ؿرؿؿؿعبداهلل أشرؼ السيد محمد 171006XXؿؿXجػ=

غغغغمحمد سمير السيد جمبط ؿغغغغغ171010
غغغغعالء عماد مدبولى صديؽ غغغغغغ171012

غغغغفؤاد سمعو فؤاد معوض الخباز غغغغغغ171015
غغغغسالـ سمير سالـ يونس غغغغغغ171017

ؿؿؿؿمحمد ىانى محمد المحمدى ؿؿؿؿ=جػؿ171020
جػ جػ=جػجػ جػؿأحمد مصطفى الشافعى محمد ؿؿجػ جػجػ جػجػ جػـ171021
ؿؿؿؿمحمد عبد الغفار عمى حسنيف ؿؿجػ جػؿؿ=جػ171023

ؿ=جػؿؿايياب محمدطنطاوى محمد طنطاوى ؿؿ=جػ=جػؿؿ171026
ؿرؿؿؿاحمد رياض محمد حممى =جػؿX=جػؿؿ171031
ؿؿؿؿأحمد أشرؼ محمد رزؽ ؿؿؿؿؿ=جػ171035
ؿرؿXXإسالـ أسامة راشد خميؿ ؿXXؿؿؿ171041

=جػ=جػؿؿمحمود حمدى عبدالفتاح عمى يوسؼ ؿؿؿؿؿغ171052
غغغغأحمد محمود فوزى إبراىيـ غغغغغغ171060

ـجػ جػ=جػ=جػعاصـ أحمد عبدالمطمب عوف جػ جػؿ=جػجػ جػجػ جػجػ جػ171061
غغغغعبد المقصود حامد عبد المقصود جػ جػغغغغغ180801

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  4صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػامنية محمود عبد اهلل محمود =جػؿجػ جػـ=جػجػ جػ180802
جػ جػؿجػ جػؿنورىاف محمد مصطفى إبراىيـ جػ جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180803
جػ جػؿجػ جػ=جػميار طارؽ محمد فيمى حتاتة =جػؿؿـ=جػ=جػ180804

جػ جػؿ=جػؿشيماء فوزى الغباشى محمد =جػXؿـ=جػؿ180805
=جػجػ جػجػ جػؿمروه عبدالصادؽ عبدالحكيـ ؿؿ=جػ=جػؿ=جػ180806

=جػ=جػ=جػؿسمر أسامو سعد مصطفى جعفر =جػؿؿ=جػ=جػؿ180807
=جػ=جػجػ جػ=جػريـ محمدعادؿ محمد جميؿ جػ جػؿؿـ=جػجػ جػ180808
ـ=جػ=جػ=جػايماف عادؿ محمد الجماؿ ؿXؿجػ جػ=جػؿ180809

=جػ=جػ=جػؿحناف ياسر عبدالمنعـ حسف إبراىيـ =جػؿ=جػ=جػؿؿ180810
=جػؿؿؿأمؿ عبدالحميد عبداهلل زغموؿ =جػؿؿ=جػ=جػؿ180811

جػ جػجػ جػجػ جػجػ جػأمنية أحمد كامؿ عمارة جػ جػؿجػ جػ=جػجػ جػ=جػ180812
ـ=جػـ=جػماجدة ىانى عبده مجدى جػ جػؿ=جػـجػ جػ=جػ180813
جػ جػؿجػ جػؿبسمو عماد حمدى بكير =جػؿؿؿ=جػؿ180814

جػ جػجػ جػ=جػ=جػريياـ إبراىيـ محمد إبراىيـ =جػؿ=جػـ=جػؿ180815
ـجػ جػ=جػ=جػصفاء محمد صديؽ شياب الديف ؿؿؿ=جػ=جػؿ180816

=جػؿ=جػؿمحمد أيمف سعد السيد يونس =جػؿXؿؿؿ180817
=جػؿؿؿدينا سعيد عبدالواحد البحيرى جػ جػXؿؿ=جػؿ180818

ؿؿؿؿحبيبة جماؿ يوسؼ عباس تعيمب 180819Xغؿؿؿؿ
غغغغإبتساـ خالد عبدالنعيـ إبراىيـ ؿغغغغغ180820

ؿؿؿؿفرح محمد محمد السيد البرماوى ؿؿؿ=جػXؿ180821

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  5صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػؿ=جػؿىاجر سعيد عبدالعميـ عبدالرحمف 180822Xجػؿؿ=جػؿ=
=جػ=جػؿ=جػسمر عصاـ عبداهلل حسف جاب اهلل ؿجػ جػؿجػ جػ=جػ=جػ180823

جػ جػ=جػجػ جػجػ جػكريمو خيرى إبراىيـ عبدالشافى =جػ=جػ=جػ=جػجػ جػ=جػ180824
ــجػ جػـرقية محمد سالـ ابراىيـ غؿؿـ=جػـ180825

=جػؿجػ جػؿاميرةطارؽ عبدالجميؿ عفيفى ؿؿؿجػ جػ=جػؿ180826
=جػؿ=جػ=جػشروؽ اشرؼ عمى توفيؽ القناوى جػ جػؿؿ=جػؿؿ180827

ؿ=جػؿؿىاجر مجدى عبدالحى عبداهلل 180828XXؿؿؿ=جػ
=جػؿ=جػؿحنيف عالء الديف فؤاد العرياف ؿؿ=جػؿؿؿ180829

=جػؿ=جػؿنورا منير توفيؽ محمد نصر ؿؿؿجػ جػؿؿ180830
جػ جػؿ=جػ=جػمحمود الحسف محمد عبادة حسف =جػؿؿـ=جػ=جػ180831

=جػؿؿؿرضوى عبدالناصر عبدالرحمف =جػؿجػ جػؿؿ=جػ180832
ؿؿ=جػ=جػمنار جمعو عبد الحميـ المغورى =جػؿؿ=جػؿ=جػ180833
جػ جػؿ=جػؿروضة محمد عبدالحميد صبيح جػ جػؿؿ=جػ=جػؿ180834

=جػجػ جػ=جػ=جػاحمد رافت فريد رمضاف جػ جػؿXجػ جػؿؿ180835
ؿؿرؿؿرويدا طمعت شاىيف محفوظ 180836Xجػؿؿ=جػؿ=

غجػ جػ=جػ=جػمادونا مالؾ شحاتو مترى =جػؿغجػ جػ=جػرؿ180837
ؿؿؿؿاية اهلل عمرو سعيد البنا =جػؿؿؿؿؿ180838

جػ جػؿؿ=جػسممى سمير بكر المسممانى جػ جػ=جػؿؿ=جػؿ180839
جػ جػ=جػ=جػؿاميرة كماؿ اسماعيؿ عبدربو =جػؿؿ=جػؿ=جػ180840

جػ جػجػ جػجػ جػؿايو بشير السيد الصباحى =جػؿ=جػ=جػؿ=جػ180841

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  6صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػغؿؿمحمد مصطفى عباس اماـ سطوحى جػ جػXؿ=جػؿ=جػ180842
ـجػ جػـجػ جػعمرو عبدالعاطى عبد العميـ جػ جػؿ=جػـ=جػجػ جػ180843

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػىايدى سامى السيد محمد جػ جػؿ=جػـ=جػجػ جػ180844
جػ جػ=جػجػ جػؿايو بشير صبرى سيد احمد جػ جػؿؿؿ=جػرؿ180845

=جػ=جػجػ جػجػ جػاميره سمير السيد عبدالمطيؼ جػ جػؿجػ جػ=جػجػ جػؿ180846
ؿرؿؿؿمحمد صابر محمد حسيف 180847Xجػ جػؿؿؿؿ

جػ جػ=جػ=جػ=جػكريـ طارؽ عبدالمنعـ عمى ابو جػ جػXؿؿؿؿ180848
=جػؿ=جػؿخالد ممدوح فوزى احمد =جػؿؿؿ=جػ=جػ180849

ؿرؿؿؿمصطفى محمد احمد القزاز =جػXؿؿؿؿ180850
جػ جػؿؿؿكماؿ نادر محمدمحمداحمدالطويؿ =جػرؿ=جػؿؿؿ180851

جػ جػجػ جػ=جػجػ جػسييمة عصاـ عبدالنبى عمى =جػ=جػ=جػجػ جػ=جػجػ جػ180852
جػ جػؿؿؿحساـ مصطفى سعيد فودة =جػXؿؿؿؿ180853

=جػؿ=جػؿمحمود عصاـ محمد ابراىيـ =جػXؿؿؿؿ180854
=جػ=جػـؿمصطفى احمد احمد الناقو =جػؿؿ=جػؿؿ180855

جػ جػ=جػجػ جػؿندا أحمد صالح رشدى جػ جػؿؿ=جػ=جػ=جػ180856
=جػ=جػ=جػ=جػمصطفى محمد دسوقى احمد سالـ =جػؿؿـ=جػؿ180857

جػ جػ=جػجػ جػ=جػعمى ممدوح عمى عمر حموة جػ جػؿ=جػجػ جػ=جػؿ180858
=جػؿؿؿايو مجدى عبدالمحسف ابوشادى جػ جػؿؿ=جػؿؿ180859

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػىبو محمد عمى عطية جػ جػؿ=جػـجػ جػؿ180860
=جػؿؿؿمؤمف عبدالخالؽ سعيد عطاهلل =جػXؿ=جػؿؿ180861

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  7صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػ=جػؿؿأمينة جماؿ عبدالغنى عبدالمؤمف ؿؿؿ=جػؿؿ180862
جػ جػجػ جػ=جػ=جػأسماء عبدالمقصود أحمد خضر =جػ=جػ=جػـ=جػجػ جػ180863

جػ جػ=جػ=جػ=جػأحمد محمد محمد باظة =جػX=جػ=جػ=جػ=جػ180864
جػ جػجػ جػـ=جػمصطفى محمد محمود عبدالمعطى جػ جػؿؿجػ جػ=جػؿ180865

جػ جػـجػ جػ=جػآيو أحمد السيد مرسى =جػؿ=جػـ=جػ=جػ180866
جػ جػؿجػ جػ=جػإسالـ محمد عبدالمحسف محمد ؿ=جػؿجػ جػ=جػ=جػ180867

=جػ=جػؿؿىاجر محمد يوسؼ أبوالعنيف ؿؿ=جػجػ جػؿ=جػ180868
=جػ=جػجػ جػؿمايسو عاطؼ أحمد عبدالرازؽ =جػؿ=جػـؿؿ180869

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػفاطمو ىانىء سعيد مرسى =جػXؿـؿؿ180870
=جػ=جػ=جػؿكوثر عبدالخالؽ محمد العشرى ؿؿؿ=جػؿؿ180871

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػىدى أحمد إسماعيؿ العطار ؿؿ=جػجػ جػ=جػجػ جػ180872
جػ جػؿ=جػؿساره جماؿ سعد ىاروف ؿؿ=جػ=جػ=جػؿ180873

جػ جػجػ جػ=جػؿالشيماء عبداهلل زيداف مصطفى ؿؿؿ=جػؿؿ180874
جػ جػجػ جػ=جػؿسعاد مصطفى السيد مصطفى =جػ=جػؿجػ جػؿؿ180875

جػ جػجػ جػجػ جػؿشيماء خميس نبيؿ دومو =جػ=جػؿجػ جػ=جػ=جػ180876
ـجػ جػجػ جػ=جػأميرة عادؿ محمد غزيز جػ جػؿؿـ=جػؿ180877

ـجػ جػجػ جػ=جػأسماء حسف عبدالرحمف رضواف جػ جػؿؿجػ جػؿؿ180878
=جػؿؿؿعثماف خالد عباس حجازى 180879XؿؿؿXؿ

=جػ=جػؿؿإسراء محمد عبدالحفيظ عبدالعظيـ 180881Xؿؿؿ=جػؿ
غغغغأميرة شعباف عبدالرحيـ ذكى بدوى غغغغغغ180882

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  8صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػؿؿؿرغده صبحى عبدالظاىر الحمبى 180883XؿؿXجػ جػؿ
جػ جػجػ جػؿؿرحاب محمد فوزى خميفة جػ جػؿؿ=جػؿؿ180884

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػياسميف محروس محمد فضؿ اهلل ـؿؿـؿؿ180885
جػ جػؿجػ جػ=جػأسماء أحمد حافظ عراقى جػ جػؿؿـؿؿ180886

جػ جػجػ جػجػ جػؿإسراء ربيع عمى زالبية جػ جػؿؿ=جػ=جػؿ180887
جػ جػؿ=جػؿمريـ مجدى يوسؼ إسكندر جػ جػXؿ=جػؿؿ180888

جػ جػؿXؿاحمد وليد عبد الحسيب الصاوى جػ جػؿؿ=جػؿؿ180889
جػ جػؿؿؿإسراء عبداهلل صالح عبداهلل =جػؿ=جػؿ=جػجػ جػ180890

ـؿجػ جػ=جػإسراء جماؿ عبدالعزيز خضر جػ جػؿجػ جػـ=جػ=جػ180891
=جػؿؿؿإسراء سعد كماؿ الجحش 180892Xجػ جػؿؿؿؿ

رؿؿؿؿسارا سمير محمد عبدالحميـ 180893Xجػؿؿ=Xؿ
ؿرؿؿؿعبدالرحمف محمود رمضاف داود 180894XXؿؿXؿ

ؿرؿؿؿأحمد حسنى محمد عبدالفتاح والش 180895XؿؿؿXجػ جػ
=جػؿؿؿشيدة إبراىيـ سعيد محمد حيدر ؿXؿ=جػؿؿ180896

ـجػ جػجػ جػ=جػأمانى عبداليادى محمد إسماعيؿ =جػ=جػ=جػـ=جػجػ جػ180897
جػ جػؿ=جػؿحبيبة ياسر أحمد عفت محمد عفت ؿؿؿجػ جػ=جػؿ180898

جػ جػ=جػ=جػؿغادة رجب مصطفى ابو العنيف ؿؿؿجػ جػ=جػ=جػ180899
جػ جػ=جػؿؿاحمد عبد العزيز عبد العزيز الجندى ؿؿؿ=جػؿؿ180900

جػ جػؿ=جػ=جػمريـ ىشاـ نظير ابو ىيبة ؿؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180901
جػ جػ=جػجػ جػؿنيمو سالمة السيد ابو العال ؿؿ=جػ=جػؿؿ180902

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  9صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػ=جػ=جػاحمد محروس جابر محروس مدكور جػ جػؿ=جػؿؿ=جػ180903
=جػؿؿؿسمية جماؿ منصور محمد =جػؿؿ=جػؿؿ180904

=جػجػ جػ=جػ=جػجميمة حسف فرج حسف =جػؿؿؿؿ=جػ180905
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػسارة أحمد محمد حممى مصطفى =جػؿؿ=جػ=جػجػ جػ180906

ؿ=جػ=جػؿمحمد عبد الحميد احمد عبدالعزيز جػ جػؿؿ=جػؿؿ180907
=جػؿؿؿسماء صبحى عبدالظاىر حمبى 180908Xجػؿ=جػؿ=جػ=

=جػؿ=جػ=جػامنية سيد احمد محمد عبدالوىاب ؿX=جػجػ جػ=جػ=جػ180909
جػ جػؿؿؿمى رضا محمد رمضاف بردانو ؿؿ=جػجػ جػ=جػجػ جػ180910
جػ جػ=جػجػ جػ=جػريياـ رضا عمى محمد الدقماف =جػؿجػ جػ=جػ=جػجػ جػ180911

جػ جػجػ جػ=جػ=جػايماف محمد عبدالواحد احمد جػ جػX=جػجػ جػ=جػؿ180912
=جػؿؿؿعبد اهلل سعيد عمى سالـ =جػؿ=جػ=جػؿ=جػ180913

جػ جػـ=جػ=جػزينب محمد عبدالحميد إبراىيـ جػ جػؿ=جػ=جػ=جػ=جػ180914
جػ جػؿؿ=جػلؤى وليد عطية الغزالى =جػXؿؿؿؿ180915

جػ جػؿ=جػ=جػبسنت ايياب زاىر الجوىرى =جػؿؿـ=جػؿ180916
غغغغعمرو أنور عطية إبراىيـ الحبيبى غغغغغغ180917

جػ جػـجػ جػ=جػخمود بميغ محمدى خالؼ جػ جػؿجػ جػـ=جػجػ جػ180918
=جػؿ=جػؿفاطمة سالمو محمد العنانى ؿؿؿ=جػXؿ180919
=جػرؿؿؿاسالـ احمد عبدالكريـ احمد جػ جػرؿرؿXؿؿ180920
ؿرؿXؿمحمود جماؿ احمد مصطفى 180921XXؿؿؿؿ

جػ جػ=جػ=جػ=جػاميرة محمد ابراىيـ عطااهلل موسى جػ جػؿؿجػ جػؿؿ180922

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  10صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ـــ=جػفاطمة مصطفى توفيؽ الصاوى =جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180923
=جػؿؿؿسييمة يسف محمد ابو حسانيف ؿؿؿ=جػؿؿ180924

=جػ=جػؿؿرانيا جماؿ محمد سميماف عرفات ؿؿغؿؿؿ180925
=جػــجػ جػايماف سالمو فوزى ابو النصر جػ جػؿجػ جػـجػ جػجػ جػ180926

جػ جػ=جػجػ جػ=جػامنية سالمو محمد عبد الحميد جػ جػؿ=جػؿ=جػ=جػ180927
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػرانيا رضا عبداهلل محمد الشاذلى ـ=جػ=جػجػ جػ=جػجػ جػ180928

غغغغاحمد محمود محمد عطية غغغغغغ180929
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمحمد مصطفى عبد السالـ عرفو ـؿؿجػ جػ=جػ=جػ180930

ؿرؿؿ=جػعمى احمد فايز القاضى جػ جػXXؿؿؿ180931
جػ جػ=جػـ=جػرانيا سعيد سعد شعيب =جػؿؿ=جػ=جػ=جػ180932

جػ جػؿؿؿايو ىشاـ ابراىيـ محمد الفقى =جػؿؿؿؿؿ180933
جػ جػجػ جػجػ جػجػ جػرانيا محمد عبداليادى عبد المطيؼ ـجػ جػ=جػـ=جػ=جػ180934

=جػرؿؿؿأحمد أشرؼ أحمد الحداد =جػXؿؿؿؿ180935
جػ جػ=جػ=جػ=جػاميف نوح اميف نوح النجار =جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180937

جػ جػ=جػ=جػؿعبد اهلل رشاد سعد عبد الرسوؿ جػ جػؿؿجػ جػ=جػؿ180938
جػ جػؿؿؿعالء الديف ميدى صبرى اليوارى ؿؿؿؿؿؿ180939

=جػؿؿؿندى عبد المؤمف ابو العنيف حفيشة =جػؿؿ=جػ=جػؿ180940
غغغغسميره جماؿ سعيد عاشور غغغغغغ180941

جػ جػ=جػ=جػ=جػداليا حساـ عبدالمعبود عبدالعاطى =جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180942
غغغغمحمد ناصر محمد الشامى ؿغغؿغغ180943

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  11صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػجػ جػؿإيياب أيمف عبدالصادؽ الجوىرى ؿؿؿ=جػؿ=جػ180944
=جػؿجػ جػ=جػمحمد منير محمد عبداهلل =جػؿؿؿ=جػ=جػ180945

=جػؿ=جػؿإسراء جماؿ كامؿ عبدالقوى ؿؿؿجػ جػؿؿ180946
=جػجػ جػ=جػؿايمف صابر مغاورى العميمى ؿؿ=جػؿؿ=جػ180947

جػ جػجػ جػجػ جػؿىيثـ محمود جابر عمياف ؿXؿؿ=جػجػ جػ180948
ؿؿ=جػ=جػمحمد العربى بيومى الرغيوى =جػؿؿ=جػؿؿ180950
=جػؿجػ جػؿمريـ عادؿ احمد بكر القطاف جػ جػXؿ=جػؿؿ180951
ـجػ جػــوئاـ وحيد عبدالمحسف فوده ـؿ=جػـجػ جػجػ جػ180952

ـؿ=جػؿمريـ حمدى حامد عبد الفتاح =جػؿ=جػ=جػجػ جػجػ جػ180953
جػ جػؿ=جػؿاسراء عبدالعزيز السيد رسالف ؿؿؿؿ=جػ=جػ180954

ـ=جػ=جػ=جػايو اشرؼ محمد شريؼ =جػؿؿـ=جػ=جػ180955
جػ جػ=جػ=جػؿىاجر مسعد محمود ىاروف =جػؿؿـ=جػجػ جػ180956
جػ جػؿجػ جػؿىدى صالح فتحى ابو بكر ؿؿ=جػ=جػؿجػ جػ180957

=جػؿؿؿابتساـ خالد احمد محمد جاد ؿؿؿ=جػؿؿ180958
=جػؿ=جػؿايو سويمـ حمدى سويمـ ؿؿؿجػ جػؿ=جػ180959

جػ جػ=جػ=جػ=جػرنا إبراىيـ محمد ذكريا سالـ جػ جػؿ=جػجػ جػؿؿ180960
ؿؿؿؿآف صالح محمد فتحى صالح 180961XؿؿXؿؿ

=جػؿؿؿمحمد سعيد ابراىيـ الفار ؿؿؿؿؿؿ180962
جػ جػؿ=جػؿحناف احمد احمد شحاتو ؿؿؿؿؿ=جػ180963

=جػؿ=جػ=جػاحمد ماىر عبدالظاىر رمضاف جػ جػؿؿ=جػؿؿ180964

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  12صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػؿجػ جػؿدنيا عصاـ فؤاد البسيونى =جػؿ=جػ=جػ=جػ=جػ180965
ـؿجػ جػ=جػايات عاطؼ عبد الرحيـ جاد =جػؿ=جػـ=جػؿ180966

ـ=جػجػ جػ=جػاحمد فريد رمضاف احمد ابو السعود جػ جػ=جػ=جػـ=جػ=جػ180967
جػ جػؿ=جػؿمنو مجدى حامد حمد جػ جػ=جػ=جػـؿؿ180968

جػ جػ=جػجػ جػ=جػمصطفى خالد عمى زلمو =جػؿؿ=جػ=جػؿ180969
=جػؿؿ=جػمارجريت عوض يوناف عوض ؿؿؿؿ=جػؿ180970
جػ جػـ=جػ=جػإيماف بشير عبدالمولى الجمؿ ؿؿ=جػـ=جػ=جػ180971

جػ جػؿ=جػ=جػاسراء محمد محمود السندبيسى جػ جػXجػ جػ=جػؿؿ180972
ـ=جػجػ جػ=جػسارة محمد عمى السناف =جػ=جػؿـ=جػجػ جػ180973

ـجػ جػـجػ جػغادة رجب عبدالعظيـ اسماعيؿ ـؿ=جػـ=جػ=جػ180974
جػ جػ=جػجػ جػؿشيماء اسماعيؿ عبدالعزيز =جػؿؿ=جػ=جػؿ180976

جػ جػؿؿؿاحمد ياسر ابراىيـ عمى عبداهلل ـؿ=جػؿ=جػ=جػ180977
ؿؿؿؿعمر وجيو السيد عبدالدايـ =جػؿؿؿؿؿ180978

ؿؿؿؿمايكؿ سمير شحاتو سميماف 180979XXجػؿؿؿ=
ؿؿجػ جػؿاسالـ طو فتحى سيؼ الديف جػ جػXؿ=جػؿ=جػ180980
جػ جػ=جػ=جػؿىدير احمد عبدالعاؿ حسف =جػؿؿ=جػؿؿ180981

=جػؿ=جػؿرضوى جماؿ الوصاؿ عبدالمقصود ؿ=جػؿ=جػ=جػؿ180982
جػ جػؿجػ جػؿاسراء محمد فاروؽ مطاوع =جػؿ=جػ=جػؿؿ180983
ـ=جػـجػ جػايماف جماؿ يوسؼ نصار جػ جػ=جػجػ جػـجػ جػجػ جػ180984

ـؿجػ جػ=جػابتساـ طمعت احمد الخولى جػ جػؿجػ جػ=جػ=جػجػ جػ180985

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  13صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ؿرؿؿؿمحمود محمد عبدالعزيز قنديؿ 180986XؿؿؿXؿ
ـ=جػجػ جػ=جػحسف بدر حسف محمد =جػؿ=جػغ=جػ=جػ180987

ـجػ جػـ=جػخمود السيد فرج جمعو ابراىيـ ـؿجػ جػـ=جػجػ جػ180988
=جػؿجػ جػ=جػاسالـ فتحى صالح محمد مطر ـؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ180989
ؿؿXؿمحمد رفيؽ محمد محمد رجب ؿؿؿؿؿؿ180990

جػ جػ=جػجػ جػ=جػشييرة عزت احمد عبدربو ـؿؿجػ جػ=جػ=جػ180991
=جػؿ=جػؿمروة سامى اميف يوسؼ الننى =جػؿؿؿؿؿ180992

جػ جػؿ=جػؿمحمود مغازى محمد مغازى ؿؿؿجػ جػؿ=جػ180993
ـــ=جػرانيا سعيد عبدالحافظ حسنيف ـؿ=جػـ=جػجػ جػ180994

جػ جػــجػ جػمحمد عبد المرضى عمى الجندى ـؿ=جػـجػ جػ=جػ180995
ـجػ جػـجػ جػاسراء محمد اميف البمشى جاد ـؿ=جػجػ جػجػ جػجػ جػ180996

جػ جػجػ جػ=جػ=جػاحمد عادؿ عبدالحكـ عبدالميدى جػ جػؿ=جػ=جػؿـ180997
جػ جػرؿ=جػ=جػفارس ناجى محمد قنديؿ سعد ابو جػ جػؿؿؿؿـ180998

=جػؿؿؿاحمد اسامو محمد محمود فوده ؿXؿ=جػؿجػ جػ180999
جػ جػ=جػجػ جػ=جػاسالـ محمد محمد عمى عيسى ؿؿؿـ=جػجػ جػ181000

جػ جػؿؿ=جػميا السيد عمى عمى النمر ؿXؿؿؿؿ181001
ـــجػ جػمحمدجمعو عبدالمطمب ىاشـ ـؿجػ جػـجػ جػـ181002
غغغغمحمد عبداهلل ىنداوى ابو زيد =جػغغغغغ181003

=جػؿؿؿشربات رمضاف محمد كامؿ =جػؿؿ=جػؿؿ181004
جػ جػ=جػجػ جػ=جػربيع رافت حمدى عبدالعميـ ؿؿ=جػجػ جػ=جػجػ جػ181005

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  14صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػؿ=جػؿمنار عبدالحميد حسيف خميؼ ؿXؿؿ=جػؿ181006
=جػجػ جػ=جػ=جػمصطفى سميماف احمد سميماف ضيؼ جػ جػؿؿجػ جػؿجػ جػ181007

=جػجػ جػجػ جػ=جػىاجر أبوالعال عبدالمنعـ األشمونى جػ جػؿ=جػـ=جػجػ جػ181008
ؿؿؿؿأحمد إبراىيـ صالح الكمشوشى =جػXؿؿXؿ181009

ؿرؿؿؿمصطفى عبد الغنى عبد الصادؽ 181010XXؿؿؿؿ
=جػ=جػجػ جػ=جػمحمد جابر ابو النصر عيسى ؿؿؿجػ جػؿؿ181011
جػ جػجػ جػ=جػ=جػياسميف عالء متولى عبدالعميـ =جػX=جػجػ جػجػ جػ=جػ181012

=جػؿ=جػؿنبوى ايمف نبوى الحجرى =جػX=جػ=جػؿؿ181013
ؿرؿؿؿاسماعيؿ الدسوقى ابراىيـ محمد 181015XXؿXجػرؿ=

ؿرؿؿ=جػرضواف محمد عبدالعميـ عبدالمطمب =جػؿؿ=جػؿؿ181016
ؿرؿXؿإياد أيمف رجب شرؼ 181017XؿؿؿXجػ=

=جػؿؿؿاميف عبدالمعز أميف عباس 181018Xجػؿ=Xجػ جػؿ
جػ جػ=جػ=جػؿىدير سعيد احمد قناوى ؿؿؿجػ جػ=جػؿ181019

=جػXؿؿفوزية بركات فتحى بركات عبد ؿؿؿؿؿؿ181020
جػ جػجػ جػـ=جػرحاب عاطؼ سعيد ابراىيـ ـؿؿجػ جػ=جػ=جػ181022

جػ جػ=جػجػ جػ=جػنورا صبحى عبد الفتاح محمود جػ جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ181023
جػ جػجػ جػجػ جػجػ جػاية فتحى عبد المطيؼ المصرى ـؿ=جػـجػ جػجػ جػ181024

جػ جػجػ جػـ=جػفاطمة سامى عبدالحميد الفسخانى =جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ181025
جػ جػ=جػ=جػ=جػعبدالرحمف سعيد جاد الكمشوشى جػ جػؿؿ=جػ=جػؿ181026

ــجػ جػجػ جػعبد الرحمف مرسى عبد المجيد جػ جػجػ جػ=جػـجػ جػجػ جػ181028

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  15صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػ=جػ=جػعبد اهلل مرسى عبداهلل مرسى عمى جػ جػؿؿجػ جػؿ=جػ181029
ؿؿؿؿلطفى ضياء لطفى رزؽ حنا 181030XXؿXXجػ=
=جػؿ=جػ=جػفادى عماد صموئيؿ جريس ـؿؿجػ جػ=جػ=جػ181031

ـجػ جػـجػ جػايو جماؿ محمد سعفاف ـؿجػ جػـجػ جػ=جػ181032
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمصطفى محمود سعد محمد ـؿؿ=جػ=جػجػ جػ181033

جػ جػجػ جػجػ جػجػ جػمحمد احمد محـر مصطفى المسيدى ؿؿ=جػـ=جػ=جػ181034
جػ جػجػ جػجػ جػجػ جػسعد حمدى عبدالغفار السقا جػ جػؿ=جػـ=جػ=جػ181035
جػ جػ=جػجػ جػؿاحمد عاطؼ متولى شوكة جػ جػؿؿؿؿ=جػ181036
جػ جػ=جػجػ جػ=جػسمر سميماف عبد الحفيظ جػ جػؿ=جػـ=جػجػ جػ181039
جػ جػؿجػ جػ=جػمحمد صالح محمد خميفة جػ جػؿؿ=جػ=جػ=جػ181040

جػ جػ=جػؿ=جػاسراء صبرى عبد المرضى احمد جػ جػؿؿ=جػؿ=جػ181041
جػ جػ=جػجػ جػ=جػعزة محمد مرشدى احمد ـؿ=جػجػ جػجػ جػ=جػ181042

=جػجػ جػجػ جػ=جػمحمد ابراىيـ السيد زيداف مبارؾ جػ جػؿ=جػـ=جػؿ181045
جػ جػؿ=جػؿمحمد مصطفى عبداهلل عبدالقادر جػ جػXؿؿ=جػ=جػ181047

ـؿؿ=جػمحمد حجاج رزؽ الحفناوى جػ جػؿ=جػ=جػ=جػ=جػ181048
جػ جػ=جػجػ جػ=جػاالء طو سعيد زىراف جػ جػؿجػ جػـجػ جػجػ جػ181050

جػ جػؿؿؿكريـ نجيب طو الفرماوى جػ جػؿؿ=جػ=جػ=جػ181051
غغغغصباح صالح عبدالمجيد ابو الحديد Xغغغغغ181052

=جػؿ=جػؿشروؽ مسعد عبده سالـ جػ جػؿؿجػ جػ=جػ=جػ181053
=جػ=جػ=جػؿعبير حمدى حسف عمار جػ جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ181054

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  16صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ـ=جػؿؿياسميف محسف مختار السيد يونس =جػXجػ جػ=جػ=جػ=جػ181055
جػ جػؿؿؿمحمود سعيد فتحى الصعيدى ؿؿؿؿؿؿ181056

جػ جػؿؿؿمنار سعيد معوض خالؼ ؿؿؿؿؿ=جػ181057
ؿؿؿؿسارة محمد فوزى عمر خطاب =جػ=جػؿجػ جػؿؿ181058

جػ جػ=جػ=جػ=جػمنة اهلل محمد فتحى قاسـ جػ جػؿ=جػؿ=جػ=جػ181059
جػ جػ=جػؿؿدينا ايياب فاروؽ حسيف =جػXؿؿؿجػ جػ181060

جػ جػؿ=جػؿاسراء ايياب فاروؽ عبد الشافى جػ جػؿ=جػ=جػؿ=جػ181061
جػ جػ=جػجػ جػ=جػمحمد سعيد السيد ابو طالب =جػؿ=جػـؿجػ جػ181063

جػ جػؿجػ جػؿامانى طارؽ العشرى راشد =جػX=جػـؿجػ جػ181064
ـجػ جػـجػ جػايو عبدالفتاح بدوى السطوحى ـؿ=جػـجػ جػ=جػ181065
جػ جػؿؿ=جػرحمو عبد المنعـ ابراىيـ محمد ـؿ=جػؿؿ=جػ181066

جػ جػؿجػ جػؿوفاء عبدالرحمف عبدالفضيؿ =جػX=جػ=جػ=جػ=جػ181067
=جػؿؿؿمارينا سمير عبده عزيز جػ جػXؿؿؿؿ181068

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػسماء محمد مجدى عباس السيسى ـؿ=جػ=جػؿ=جػ181069
جػ جػؿؿؿسييمة محمد السيد الشيف =جػXؿجػ جػؿؿ181070
جػ جػؿجػ جػ=جػمنار عارؼ حسانيف محمد جػ جػؿؿ=جػؿ=جػ181071
ـجػ جػجػ جػ=جػشيماء محمد ابراىيـ العياط =جػؿ=جػـجػ جػجػ جػ181072

جػ جػؿ=جػؿحبيبة احمد محمدى محمد بدوى ؿؿؿ=جػؿ=جػ181073
جػ جػ=جػجػ جػ=جػكـر مطاوع حمدى رسالف حمد =جػؿؿ=جػ=جػجػ جػ181074

جػ جػ=جػجػ جػ=جػعبد الغفار جماؿ عبدالغفار الجيزاوى جػ جػؿ=جػـ=جػ=جػ181075

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  17صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػؿ=جػؿمحمد عمى السيد عمى الحسانيف =جػؿ=جػ=جػؿ=جػ181076
=جػؿ=جػؿمحمد سامى يوسؼ ابو العـز =جػؿؿ=جػؿؿ181077
ـ=جػـجػ جػمحمود مسعودمعوض الخولى ـ=جػجػ جػجػ جػجػ جػجػ جػ181079
=جػ=جػجػ جػ=جػمحمد ضياء الديف رمضاف ابو =جػؿؿؿؿؿ181080

ـجػ جػـجػ جػمصطفى عاشور مصطفى زىراف جػ جػؿـــجػ جػ181081
=جػ=جػجػ جػؿاسراء جماؿ عبدالمنعـ عبداهلل ؿؿ=جػؿ=جػ=جػ181082
=جػجػ جػ=جػؿياسميف سعيد اسماعيؿ غنيـ ـؿجػ جػـ=جػ=جػ181083

جػ جػ=جػجػ جػجػ جػاسراء عادؿ محمد عمى جػ جػXجػ جػجػ جػجػ جػ=جػ181084
جػ جػ=جػؿ=جػرانيا صبحى عيد ابو طالب عالـ جػ جػؿ=جػؿؿؿ181085

=جػ=جػ=جػ=جػايو عبد المحسف فتح الباب الضبع ؿؿؿجػ جػؿ=جػ181086
=جػؿؿؿندى رجب محمد الفضالى =جػؿؿجػ جػ=جػؿ181087
جػ جػـجػ جػ=جػسارة احمد السيد الحريرى ـ=جػ=جػـ=جػجػ جػ181088

ـجػ جػـجػ جػزينب احمد بكر خالؼ جػ جػجػ جػجػ جػــجػ جػ181089
جػ جػؿ=جػجػ جػمحمود السيد محمود السيد محمد =جػؿ=جػ=جػؿ=جػ181090

=جػجػ جػجػ جػ=جػلبنى ىشاـ عبدالسميع الغزولى جػ جػؿؿـؿ=جػ181093
جػ جػ=جػجػ جػؿايو محمد عبدالمطيؼ أنس =جػؿ=جػ=جػ=جػجػ جػ181094
=جػ=جػ=جػؿتقى محمد صابر الحبشى ؿؿؿ=جػؿؿ181095
جػ جػؿؿؿايماف ايمف السيد فرحات =جػؿؿ=جػؿؿ181096

جػ جػؿؿؿرحمو محمد سعيد عمى ابو عمر =جػؿ=جػ=جػؿؿ181097
جػ جػ=جػجػ جػ=جػاميف طمعت عبدالفضيؿ محمد =جػؿؿ=جػ=جػجػ جػ181098

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  18صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

غغغغمصطفى عبداهلل محمود داود غغغغغغ181099
ـجػ جػـجػ جػاحمد طارؽ فتحى يوسؼ ـؿجػ جػـجػ جػـ181100

=جػجػ جػ=جػؿاسالـ محمد عبدالموجود كامؿ =جػؿؿ=جػؿؿ181101
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمحمد خالد عبد المحسف احمد جػ جػؿؿؿ=جػجػ جػ181103

=جػرؿؿؿكريـ اشرؼ فاروؽ بدير 181104XXؿؿؿؿ
جػ جػ=جػجػ جػ=جػإسراء عالء حساف عبد السالـ =جػؿ=جػجػ جػؿؿ181105
ؿرؿغؿعالء محمد عبدالرحيـ المراكبى ؿرؿؿؿXغ181106

جػ جػؿجػ جػ=جػمحمود ماىر محمود محروس الشيخ =جػؿؿ=جػؿ=جػ181107
ـ=جػـجػ جػايماف احمد فتحى حسيف ـؿ=جػجػ جػجػ جػ=جػ181109

جػ جػجػ جػ=جػ=جػايو شعباف حسف عبدالمعطى جػ جػؿؿ=جػؿؿ181110
جػ جػ=جػـ=جػايات حسف محمود زيد ؿؿجػ جػـ=جػجػ جػ181111

جػ جػؿ=جػ=جػعبداهلل ياسر خميؿ عصفور جػ جػؿؿجػ جػ=جػ=جػ181112
غغغغسامح مجدى السيد السعيد أحمد غغغغغغ181113
جػ جػؿ=جػ=جػعبدالرحمف محمد ابراىيـ الزىار ؿؿؿ=جػ=جػؿ181114
=جػؿ=جػؿمحمد  ايياب السيد عمى بركات ؿؿؿ=جػؿ=جػ181115

=جػؿؿؿمصطفى كماؿ محمد شقير جػ جػXؿ=جػ=جػؿ181116
=جػؿؿؿاحمد سامى عبدالمنعـ محمد عالمة جػ جػؿ=جػجػ جػ=جػ=جػ181117

ؿؿؿؿمحمد عربى السيد عبد المعبود =جػؿؿؿؿؿ181118
جػ جػؿ=جػ=جػمى السيد عبد العميـ الشنوفى جػ جػ=جػ=جػجػ جػ=جػؿ181119

غغغغسعيد مسعد سعيد حسف حسيف غغغغغغ181120

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  19صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جػ جػؿؿؿاحمد ايمف احمد محمد سيد احمد ؿؿؿ=جػ=جػ=جػ181121
ؿؿؿؿاحمد عونى عمى الرشيدى ؿؿؿؿؿؿ181122

جػ جػؿ=جػؿمحمد محمد رأفت محمد سعد حجاج ؿؿؿ=جػ=جػ=جػ181123
=جػ=جػجػ جػؿمحمد ىشاـ محمد تيامى ؿؿ=جػجػ جػ=جػؿ181124

جػ جػ=جػجػ جػ=جػنورا محمد نور الديف محمد جػ جػؿؿـ=جػ=جػ181126
ؿؿؿؿعبدالفتاح ابراىيـ عبدالفتاح شمبى 181127Xجػؿؿ=Xجػ=

ؿؿؿؿاالء حمدى صبحى حامد عبدالكريـ جػ جػؿؿـجػ جػ=جػ181128
ـجػ جػجػ جػ=جػاحمد ربيع غنيـ الطوخى ـؿؿـ=جػؿ181129

جػ جػؿؿؿخمود عادؿ عبد الحميـ عمى جػ جػXؿ=جػ=جػؿ181130
ؿرؿXXراضى احمد راضى شمتوت 181131XXؿXؿرؿ

=جػجػ جػؿؿمريـ ماىر شمبى ذكى جػ جػؿؿجػ جػ=جػؿ181132
جػ جػؿؿؿداليا محمد محمد مصمحى =جػXؿؿؿؿ181133

=جػؿؿؿسارة يحي عمى يوسؼ ابو المكاـر جػ جػؿؿؿؿؿ181134
=جػ=جػ=جػ=جػعبدالوىاب صالح سعيد الشياوى جػ جػ=جػجػ جػ=جػ=جػ=جػ181135
ـ=جػجػ جػؿاحمد صابر ابو اليزيد جابر شديد ـXؿ=جػ=جػؿ181136

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػامانى لطفى عمى عمارة ـؿؿجػ جػ=جػجػ جػ181137
جػ جػ=جػـ=جػرواف السيد ابو بكر خمؼ ـؿ=جػ=جػؿ=جػ181138

جػ جػؿجػ جػؿوليد السيد فوزى فايد ـؿؿؿ=جػ=جػ181139
ـجػ جػـجػ جػاحمد محمود عشرى عمراف =جػؿجػ جػـ=جػـ181140
ـجػ جػجػ جػجػ جػبسنت صالح محمد شاىيف ـؿ=جػجػ جػ=جػجػ جػ181141

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  20صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ؿ=جػؿؿلورا عمادكماؿ عيد جػ جػXؿؿؿؿ181142
جػ جػجػ جػؿجػ جػاميرة محمد عبدالحميـ ابو سنة ـX=جػـجػ جػ=جػ181143

جػ جػ=جػ=جػ=جػاحمد محمد مرسى خميؼ ـؿ=جػ=جػؿجػ جػ181144
ؿؿؿؿىاجر ياسر محمود عبده =جػؿؿ=جػؿؿ181145

جػ جػ=جػجػ جػ=جػتيسير محمد محمد احمد عبد المعطى جػ جػXؿ=جػ=جػ=جػ181146
جػ جػـ=جػ=جػاحمد محمد شحات منصور 181147Xـؿ=جػؿ=جػ

جػ جػؿؿؿسارة احمد عمى بسيونى 181148Xجػ جػؿ=جػجػ جػؿ
جػ جػ=جػ=جػ=جػاحمد احمدعبدالرسوؿ شرؼ الديف ـؿؿ=جػؿ=جػ181149

جػ جػ=جػ=جػؿسميحة عيد رمضاف لبيب =جػؿؿ=جػ=جػؿ181150
=جػجػ جػجػ جػؿىدير عاطؼ محمد عبدالعزيز غؿؿ=جػ=جػ=جػ181151

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمحمد ابو الفتوح عبد اهلل احمددياب جػ جػؿ=جػ=جػجػ جػ=جػ181153
ـ=جػ=جػؿعمر رضا معتمد العزبة ؿؿؿجػ جػ=جػؿ181154

ـ=جػجػ جػ=جػمحمود اسامة محمد مرسى ـؿجػ جػـجػ جػـ181155
ؿ=جػ=جػ=جػآالء سعيد إبراىيـ عالـ جػ جػؿXجػ جػؿؿ181156

جػ جػؿؿ=جػمحمد طمعت فاروؽ زالبية جػ جػؿ=جػ=جػجػ جػـ181157
جػ جػجػ جػجػ جػؿخمود عمى محمد إبراىيـ =جػؿ=جػجػ جػؿؿ181158

جػ جػ=جػـؿسموى طاىر محمد محمد كنر جػ جػ=جػ=جػـ=جػجػ جػ181159
=جػؿ=جػ=جػأسماء عزت أحمد الحوفى ؿؿؿجػ جػؿجػ جػ181160

جػ جػ=جػ=جػ=جػىاجر عبدالنبى محمود خالؼ ؿ=جػؿ=جػؿؿ181161
=جػرؿؿؿإسراء السيد عبدالعزيز العزاوى 181162Xؿؿؿؿؿ

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2018/2018

تكنولوجيا التعميـ : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
مقدمة 

الحاسبات
مقدمة 
(1)البرمجة 

اساسيات 
انتاج 

المتاحؼ 
مواد التخمؼوالمعارض 

المادة

كمية التربية النوعية
21  مف  21صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

رياضيات 
الحاسبات

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

االذاعة 
والتسجيالت 

التقدير

مبادىء التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جػؿؿؿنورا عبد المطيؼ عبدالمطيؼ ؿؿؿ=جػ=جػـ181163

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف يشار/د . أ أيمف احمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيداف عبد الحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا
هشام السرسي/  د.م.ا

احمد العطار/ د
لبني فريد/د
مني عبد المقصود/ د
فردوس عبد المنعم/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 


