
نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  1صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جػغغغاحمد فرج عبدالعاؿ عبده جػ جػؿؿ=جػ160737
غغغغخالد جميؿ محمد ابو المجد النحاس غغغغ170441

جػ جػجػ جػؿؿسالى سامى صابر السيد 170444Xجػؿـ=
ؿؿؿؿابتياؿ اشرؼ عمى شعباف ؿؿؿؿ170450
ؿؿؿؿعبداهلل صابر محمد خضر ؿؿجػ جػ=جػ170457
غؿؿؿىاجر محمد شديد خطاب ؿؿؿؿ170459

ؿؿ=جػ=جػموسى السيد موسى السيد =جػؿجػ جػجػ جػ170475
ؿؿ=جػ=جػزينب رأفت عبدالرحمف مسعود =جػجػ جػجػ جػؿ170478

ؿؿؿؿامنية محمود رشاد الجدامى =جػؿؿؿ170479
ؿؿؿؿمروة طاىر عبدالصمد شماخ ؿؿجػ جػؿ170480

ؿ=جػؿؿايو حامد محمد عمى عبدالعاؿ ؿجػ جػجػ جػ=جػ170486
ؿؿؿؿميار عماد فؤاد الشعار ؿؿجػ جػ=جػ170488

ؿؿؿؿسممى محمد ابراىيـ االسحاقى ؿؿجػ جػؿ170497
ؿ=جػؿؿيمنى وائؿ أحمد دياب 170509Xؿؿ=جػ

ؿجػ جػ=جػؿسحر محمد السيد عبد العاؿ ؿؿ=جػ=جػ170515
ؿؿؿجػ جػياسميف جماؿ فيمى ابو اسماعيؿ ؿؿجػ جػؿ170527
ؿؿXؿاحمد محمد عبدالحميد محمد ونس غؿؿؿ170536

ؿؿ=جػؿنورىاف ابراىيـ محمد الصفراوى ؿXجػ جػؿ170545
ؿؿؿؿمحمد سعيد عباس احمد الخولى ؿؿؿؿ170547

ؿؿXؿمحمد عبد اهلل سميـ مصطفى جػ جػؿؿؿ170552

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  2صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػـؿ=جػدعاء عبدالحميـ محمد عمى جػ جػ=جػ=جػـ180401
ـ=جػ=جػؿأميرة شعباف عبدالمطيؼ أبوالسعادات جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180402

ـجػ جػؿجػ جػىدير احمد شرؼ حموة جػ جػجػ جػؿـ180403
جػ جػؿؿؿأحمد السيد غنيـ الطوخى =جػؿؿ=جػ180404

ـجػ جػؿـحسناء اسامو عطوة موسى عطوه =جػؿجػ جػجػ جػ180405
ــؿـاالء ىانئ عبد الفتاح خميفو خطاب ـ=جػــ180406

جػ جػجػ جػؿؿنورا ىاشـ محمد العربى توفيؽ =جػؿؿجػ جػ180407
ـؿؿـفاطمو محمد محمد عبد العاؿ عوده ـ=جػؿ=جػ180408

ـجػ جػؿجػ جػحناف ناصؼ محى الشيتى =جػجػ جػ=جػجػ جػ180409
جػ جػ=جػؿـوفاء عمى كورانى سميماف جعفر جػ جػؿجػ جػجػ جػ180410

جػ جػ=جػؿ=جػاسماء يسرى محمد عبد الحميد ندا ـؿجػ جػجػ جػ180411
ـ=جػؿجػ جػفاطمو إسالـ أحمد عبدالسالـ ـؿؿجػ جػ180412

ـجػ جػؿؿىبو اهلل عبد الفتاح محمد الخولى جػ جػجػ جػؿجػ جػ180413
=جػؿؿ=جػاالء أحمد محمد إبراىيـ عطية جػ جػؿؿجػ جػ180415
ـؿؿؿمعتز سامح عبدالحميد غانـ =جػؿؿ=جػ180416
جػ جػ=جػX=جػآيو محمود أحمد شرؼ الديف =جػؿؿ=جػ180417

جػ جػؿؿ=جػإبراىيـ أيمف إبراىيـ الناظر جػ جػX=جػؿ180418
ـXXؿمحمد مجدى السيد مصطفى الغزولى جػ جػؿجػ جػؿ180419

ـ=جػXجػ جػساره عاطؼ محمدى محمد شاىيف =جػؿجػ جػجػ جػ180420
جػ جػؿؿ=جػمحمد حاـز رزؽ كشؾ =جػؿ=جػ=جػ180421

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  3صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػؿؿأسماء أبوالقاسـ عمى محمد شمة =جػؿ=جػؿ180422
جػ جػ=جػX=جػمنو اهلل مجدى عبدالعزيز درويش =جػؿجػ جػؿ180423
ـ=جػؿ=جػضحى يوسؼ عبدالمنعـ السرجى ؿؿ=جػ=جػ180424
ـؿؿؿمنيرة عبدالعميـ عبدالمعيف قطب ؿXؿؿ180425

جػ جػ=جػX=جػمحمود أحمد شحاتة أحمد عبداهلل =جػ=جػ=جػؿ180426
جػ جػؿXؿىاجر أحمد محمود شوماف ؿ=جػؿ=جػ180427

جػ جػؿؿ=جػابراىيـ عماد السيد أبو عميش ؿ=جػؿؿ180428
ـجػ جػؿ=جػآية محمد محمود أحمد الخطيب =جػ=جػؿجػ جػ180429

=جػجػ جػؿـدينا جماؿ عزت بدر جػ جػ=جػؿ=جػ180430
جػ جػؿXؿآيو طو سعيد زىراف جػ جػؿؿؿ180431

جػ جػXؿؿاحمد وليد أحمد الشبشيرى 180432Xجػؿؿ=
جػ جػؿXؿسممى زكى محمود خطاب =جػؿـؿ180433

=جػؿXؿنرميف وليد عمى عبده جػ جػؿجػ جػؿ180434
=جػؿؿجػ جػمياده ممدوح عمر األفندى 180435Xجػ جػXجػ=

=جػؿؿ=جػنورىاف نبيؿ عبده عمر عبدالبر جػ جػؿ=جػؿ180436
جػ جػؿ=جػجػ جػبسمة طارؽ عمى فييـ عطية جػ جػؿؿؿ180437
جػ جػ=جػX=جػفايزة عادؿ حسف فاضؿ نجـ =جػؿجػ جػؿ180438

ـ=جػ=جػ=جػنورىاف عبدالغنى عمى مطاوع =جػ=جػؿجػ جػ180439
=جػؿؿؿيارا محمود عبود داود 180440Xجػ=Xجػ=

=جػؿXؿآيو عبدالشافى عبداهلل عبدالشافى جػ جػؿ=جػؿ180441

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  4صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جػؿؿؿيسرا محمود حسف القميطى =جػؿ=جػؿ180442
=جػ=جػ=جػؿرباب خالد عبدالحميد منصور =جػؿجػ جػجػ جػ180443

ـؿؿجػ جػإيماف خميس عمى البركى ؿؿ=جػجػ جػ180444
=جػؿؿؿىاجر محمود عبدالغفار فرحات 180445Xجػ جػؿ=جػ

جػ جػ=جػؿـياسميف ىشاـ عمى عبدالعميـ حماده =جػ=جػ=جػؿ180446
=جػ=جػؿؿمروه أنور عبدالمجيد الوكيؿ =جػؿ=جػ=جػ180447

جػ جػXؿجػ جػياسميف مجدى عبدالسميع أحمد ؿؿؿؿ180448
جػ جػؿؿؿأمؿ وليد رجب عبدالحميد ؿXجػ جػؿ180449

جػ جػؿؿ=جػغادة عمى محمد عبدالمطمب جػ جػ=جػـؿ180450
جػ جػؿؿؿرنا عصاـ عبدالمعطى النادرى =جػؿجػ جػجػ جػ180451
ؿؿXؿىديؿ سميح عبدالمنعـ حمامة =جػؿؿؿ180452

=جػ=جػؿؿآيو سمير مشحوت عبداهلل =جػؿجػ جػؿ180453
=جػXرؿ=جػأميره عادؿ عبدالعميـ ريو 180454Xجػ=Xجػ=

جػ جػؿؿؿآيو خالد عبدالنبى مصطفى دومو 180455Xجػؿ=جػ=
غغغغزياد إيياب فاضؿ أبوموسى غغغغ180456

جػ جػؿXؿمريـ عبدالمنعـ عبدالمقصود =جػؿ=جػؿ180457
=جػؿؿ=جػمناؿ محمود عبدالحميـ محمود =جػ=جػ=جػؿ180458
=جػجػ جػXؿآالء سامى معوض عشماوى =جػؿ=جػؿ180459

جػ جػؿXؿتقى سامح السيد خالؼ 180460Xجػؿؿ=
=جػؿXؿىاجر سمير إبراىيـ محمود =جػؿجػ جػؿ180461

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  5صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػؿ=جػمنو اهلل رمضاف محمد إبراىيـ =جػؿؿ=جػ180462
ـؿؿؿصفاء محمد محمود بدر =جػؿ=جػؿ180463

ــؿـنعمو عبدالنبى إبراىيـ خميؿ =جػ=جػؿجػ جػ180464
=جػؿؿ=جػدينا عماد محمود الحموانى =جػؿ=جػ=جػ180465
=جػ=جػؿجػ جػندا عبد البصير محمد رابح Xؿؿجػ جػ180466

ؿؿؿؿىدير شوقى عبدالمجيد أبوموسى ؿؿ=جػ=جػ180467
جػ جػؿXؿرجاء عادؿ المحمدى الدسوقى =جػXجػ جػؿ180468

=جػؿXؿياسميف سمير توفيؽ عبدالوىاب 180469Xجػ=Xؿ
جػ جػجػ جػؿـزينب عمى أحمد معتوؽ جػ جػ=جػ=جػجػ جػ180470

ؿؿرؿؿنجوى جماؿ عبدالقادر رخا 180471XXXؿ
جػ جػجػ جػؿـمريـ عبدالناصر زىراف أبوناشى جػ جػـ=جػجػ جػ180472

=جػؿؿ=جػنوارة خالد عبدالعزيزأبوطالب 180473Xؿؿؿ
=جػXXؿنياؿ أسامة عبدالمطيؼ رجب 180474XؿXؿ

=جػ=جػؿ=جػإسراء شاكر محمد شبؿ جاب اهلل ؿؿؿجػ جػ180475
ؿؿؿ=جػمحمود خالد عبدالحميـ حبيب 180476Xجػؿؿ=

Xؿؿؿىاجر شريؼ جابر شعباف جػ جػؿجػ جػؿ180477
=جػXXؿكاممة إسماعيؿ حسف إبراىيـ =جػؿ=جػؿ180478
جػ جػ=جػؿـرضوى خالد عباس الضوى ؿؿؿؿ180479
جػ جػؿX=جػأمانى شعباف محمود خضر =جػ=جػؿ=جػ180480

Xؿرؿؿسيمية مصطفى محمد أحمد شبانة 180481XXؿX

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  6صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جػؿXؿمنو ىشاـ محمد عزت إماـ فودة =جػؿ=جػ=جػ180482
جػ جػ=جػرؿ=جػمنو اهلل زكريا عبدالعظيـ عيادة ؿؿ=جػ=جػ180483

=جػؿؿجػ جػشيماء فرج إبراىيـ خميفة =جػؿ=جػؿ180484
جػ جػؿX=جػمروه عبدالظاىر أنور مصيمحى =جػؿ=جػؿ180485
=جػXX=جػمنار حاتـ عبدالعميـ أبوالدىب 180486Xجػؿؿ=
=جػؿXؿميا سعيد محمود عبدالرازؽ =جػ=جػ=جػجػ جػ180487

ـؿXؿتقى مصطفى عبدالكريـ خالؼ =جػؿؿؿ180488
جػ جػؿؿ=جػأسماء شندى صبحى شندى =جػؿ=جػؿ180489
جػ جػجػ جػX=جػأسماء خالد مصطفى عباس جػ جػ=جػ=جػـ180490

جػ جػ=جػؿؿتقى أحمد أبواليزيد شمبى =جػ=جػؿ=جػ180491
جػ جػجػ جػؿـبسنت عبد الرحمف فيمى العجاف ؿ=جػؿجػ جػ180492

=جػ=جػؿ=جػريياـ محمود صالح مصطفى محمد =جػ=جػ=جػؿ180493
=جػؿؿجػ جػياسميف عبدالرازؽ عبدالغفار بدر جػ جػ=جػؿؿ180494
جػ جػـؿ=جػمنو اهلل أيمف محمد حسف عمى جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180495

=جػ=جػؿ=جػإيماف عبدالعميـ عبدالظاىر ىدىود ؿؿؿجػ جػ180496
ـXX=جػحبيبو عالء عبداهلل محمد جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180497

ـ=جػؿؿىدير سعيد أبو المكاـر أبوعمى =جػ=جػ=جػجػ جػ180498
جػ جػؿؿ=جػفاتف عمى صابر محمد 180499Xؿؿؿ

جػ جػ=جػXؿأية ربيع محفوظ أبوسنة 180500Xؿؿؿ
=جػؿؿ=جػأحمد أشرؼ محمد عبدالعزيز نصر =جػXجػ جػؿ180501

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  7صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػXرؿ=جػخالد ذكى أحمد العشماوى ؿؿ=جػؿ180502
=جػؿXؿإسراء جماؿ عمى عمى أبةعجيزة ؿؿ=جػؿ180503

جػ جػؿؿؿمناؿ لطفى أحمد محمدشاىيف ؿؿؿؿ180504
=جػXXؿإسالـ محمد محى الديف عبدالجواد 180505Xجػ=Xجػ=

جػ جػXXؿعالعصاـ عبدالسميع عامر =جػؿ=جػؿ180506
جػ جػ=جػؿ=جػىمس مجدى احمد حسب النبى =جػ=جػـ=جػ180507

=جػؿXؿىايدى اصيؿ محمد بندارى ؿؿؿرؿ180508
=جػؿXؿنرميف اشرؼ مبروؾ الشرقاوى =جػX=جػؿ180509
=جػؿؿجػ جػعنايات محمدعدلى يكف احمد ؿ=جػ=جػ=جػ180510

جػ جػؿؿ=جػاحمد عزت احمد يوسؼ ؿؿؿ=جػ180511
جػ جػؿXؿمارى ماىر بطرس يوسؼ 180512Xؿؿؿ

=جػؿXؿكرستينا مجدى عبداهلل جرجس ؿX=جػؿ180513
ؿؿXؿروزانا عاطؼ محمود عمى دخاف ؿXؿؿ180514

غغغغرانيا انور محمد السيد طمبة غغغغ180515
=جػؿؿ=جػمنار عمى فوزى محمد 180516Xؿؿ=جػ

=جػؿؿؿشروؽ احمد عبدالفتاح الجنيدى =جػؿجػ جػ=جػ180517
جػ جػؿرؿؿاسماء سامح عبدالمنعـ عبدالعزيز ؿؿؿؿ180518

جػ جػؿؿ=جػضحى حسف عمى بدر ؿؿ=جػ=جػ180519
جػ جػ=جػؿجػ جػرقية جماؿ احمد محمد الشاؿ =جػ=جػ=جػجػ جػ180520

جػ جػ=جػؿ=جػاسماء حمدى محمد عمـ الديف =جػؿجػ جػـ180521

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  8صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ؿ=جػؿ=جػنورىاف سعيد نوح زالبية =جػؿجػ جػ=جػ180522
ـؿؿؿتسنيـ اسامو عبدالنور عبدالحميـ جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180523

ـ=جػX=جػاسراء محمد عبدالحؽ الحنفى جػ جػ=جػؿ=جػ180524
ـؿؿؿوجدى محمد ىاشـ عيسى المعداوى =جػ=جػؿ=جػ180525

=جػؿؿؿمحمود محمد رجب عبدالفتاح طو جػ جػؿ=جػ=جػ180526
ـ=جػؿـىالة مجدى ابراىيـ عبدالمنعـ ضبش =جػ=جػ=جػ=جػ180527

ـ=جػؿ=جػاية يحيي محمد ابو احمد =جػؿجػ جػ=جػ180528
=جػؿXؿيوستينا ىشاـ اسعد رزؽ اسعد =جػؿؿؿ180529

جػ جػجػ جػؿـنرميف فكرى عمى السيد عمى =جػؿؿجػ جػ180530
=جػؿؿؿنرميف وجية عبدالنعيـ عبدالرحمف =جػؿؿؿ180531

جػ جػ=جػؿجػ جػطارؽ محمد إبراىيـ شريؼ جػ جػ=جػ=جػـ180532
=جػؿؿ=جػسحر صالح عبدالعظيـ عبدالعزيز جػ جػؿ=جػؿ180533

=جػؿؿؿمى محمد مختار الشيمى =جػؿؿؿ180534
جػ جػجػ جػؿ=جػفاطمة نادى شعباف عزالديف جػ جػ=جػجػ جػجػ جػ180535

ؿ=جػؿ=جػسامية محمد عبدالفتاح شاىيف =جػؿجػ جػ=جػ180536
جػ جػؿXؿدينا ياسر سعيد محمود =جػؿ=جػؿ180537
جػ جػجػ جػؿجػ جػتقى عيد حسنيف محمد جػ جػؿجػ جػجػ جػ180538

غغغغايو شاكر اسماعيؿ قابيؿ غغغغ180539
جػ جػجػ جػؿ=جػاميرة اشرؼ صبرى جاداهلل ابو جػ جػ=جػ=جػـ180540

=جػXؿؿىند رضا ابراىيـ حشاد =جػXؿؿ180541

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  9صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جػؿX=جػشيريف طارؽ جابر عيد شرؼ 180542Xجػؿ=جػ=
=جػXرؿؿاحمد اسامة عبدالفتاح محمد 180543Xجػؿؿ=

ؿؿX=جػعبد الرحمف محمد زيف العابديف 180544XؿXجػ جػ
غغغغليمى يسرى عمى صالح غغغغ180545

جػ جػؿؿجػ جػاسراء صالح محمد عبدالمؤمف جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180546
جػ جػؿXؿايو اسامة عبدالحميد محمدمحمد ؿؿؿ=جػ180547

جػ جػجػ جػXـدينا عاطؼ كماؿ خميؿ جػ جػ=جػجػ جػ=جػ180548
=جػ=جػؿ=جػمريـ محمد صابر فرج جػ جػؿؿ=جػ180549

=جػؿؿؿعبير معوض فييـ رفاعى 180550Xجػؿ=جػ=
جػ جػؿؿ=جػسممى السيد البيومى السيد بصار 180551Xجػ جػ=جػ=جػ
جػ جػؿXغاميرة سامى مصطفى حساـ الديف 180552Xجػؿ=جػ=

جػ جػؿXؿفاطمة فتوح سنوسى محمد 180553Xجػ جػ=جػؿ
=جػ=جػؿ=جػىاجر عبد الحميد عبدالمجيد محمد جػ جػ=جػؿؿ180554

ـجػ جػؿـإيماف أحمد عبدالشكور خطاب ـجػ جػجػ جػجػ جػ180555
جػ جػـXجػ جػمحمد ممدوح أميف سيدأحمد مرزوؽ ـ=جػؿـ180556

جػ جػـXجػ جػأحمد سامى السيد عبداهلل السيسى ـ=جػ=جػجػ جػ180557
جػ جػـؿجػ جػأحمد محمد عبدالفضيؿ حجر ـ=جػ=جػـ180558

جػ جػـؿجػ جػياسميف صالح محمد مرسى الشيخ ـ=جػ=جػجػ جػ180559
جػ جػـXجػ جػعمر خالد صبحى محمود سيدأحمد ـ=جػ=جػجػ جػ180560

جػ جػجػ جػXجػ جػيسرا ىماـ فييـ بشرى ـ=جػجػ جػـ180561

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  10صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػؿؿشياب أحمد عبد النبى عبدربو =جػؿؿؿ180562
ؿ=جػؿؿىند عبدالعزيز ممدوح ابو سالـ =جػ=جػؿؿ180563

جػ جػؿؿؿريياـ صبحى أحمد أبوغزالة 180564XـXؿ
ؿؿؿؿايو عاطؼ توفيؽ صبح =جػXؿؿ180565

=جػXؿ=جػىشاـ عبدالرحيـ  أحمد سيدأحمد 180566XؿXؿ
جػ جػ=جػؿؿنورىاف محمد أبو السعود جالؿ ؿؿؿؿ180567

جػ جػؿؿؿآيو محمد محمد أحمد عامر عسكر ؿؿؿجػ جػ180568
جػ جػؿؿؿىشاـ محمد عالـ صقر ؿؿؿجػ جػ180569

ؿXؿؿعمياء ممدوح السيد السيد ؿؿجػ جػؿ180570
ؿؿؿ=جػخديجة شوقى محمد الدسوقى 180571Xؿؿجػ جػ

ؿXؿؿمحمد فؤاد جابر السيد الشافعى 180572XؿXؿ
=جػXXؿحسيف رفعت طمبة حسف 180573XؿXؿ

=جػؿؿ=جػامانى نبيؿ ناجى سميـ 180574Xؿؿؿ
=جػؿؿؿباسـ عادؿ عبداهلل محمد الحمو 180575XؿXؿ
=جػؿؿ=جػمارليف وجية شكرى عبدالممؾ ؿؿ=جػجػ جػ180576
=جػXؿؿوالى صالح والى أحمد والى 180577XXXؿ

=جػؿؿؿمحمود سامى عبدالخالؽ محمد 180578Xؿؿؿ
ؿؿؿؿإبراىيـ إيياب محمود إبراىيـ ؿؿ=جػؿ180579
ؿؿغؿعبداهلل إبراىيـ عبداهلل إبراىيـ ؿؿؿؿ180580
=جػؿX=جػعبداهلل صفواف عمى الدويؾ ؿX=جػؿ180581

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/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

2019/2018

التربية الفنية : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
تاريخ فف دراسات بيئيةمبادىء التربية

حضارات 
تاريخ 

مواد التخمؼونظريات 
المادة

كمية التربية النوعية
11  مف  11صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

التشريح فى 
مجاؿ الفف

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات متحفية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخؿ الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ؿXرؿ=جػتقى حسنى كماؿ الكاشؼ ؿXؿؿ180582
=جػXؿغعمى عبدالناصر محمد الطحالوى ؿXؿؿ180583

=جػؿؿ=جػمعتز جماؿ مشحوت محمد البغدادى ؿؿؿؿ180584
ـؿرؿؿمحمد أشرؼ سعيد سميـ ؿ=جػؿؿ180585

جػ جػؿؿؿنورىاف ميدى عطية الباجورى ؿؿجػ جػ=جػ180586
=جػؿؿ=جػسحر محمد عبداهلل السعداوى =جػؿجػ جػ=جػ180587

جػ جػ=جػXؿياسر خالد الحمكة جػ جػXؿؿ180588
Xؿؿؿأميرة صبحى الصباحى تصار 180589Xجػ جػؿ=جػ

ؿXXؿإنجى أيمف وىبو فرج جػ جػؿجػ جػؿ180590
جػ جػؿؿ=جػندى ابراىيـ عبد العظيـ المشد جػ جػ=جػؿ=جػ180591

=جػؿؿؿمحمد عزت محمد عطا اهلل غؿ=جػ=جػ180592

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف  حسني 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
هشام السرسي/ د.م.ا
يسرية عبد الحميد/ د.م.ا

احمد العطار/د
ليمي بيومي/ د
عدلية يوسف/د
مني عبد المقصود/د

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


