
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

التربية الموسيقية : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
عزف الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  1صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

غغغغامانى احمد محمد حنفى غغغغ160547
ل=جـ=جـلمى ماجد السيد محمد إسماعيل =جـلرلل170603

ل=جـللخمود سامح حسن محمود للXل170613
لل=جـلبشرى درويش عبدالمقصود أبودان لجـ جـXل170626

ل=جـرللاحمد ناصر محمد نوار لللل170630
للل=جـامنية محمد عبد المنصف خالد =جـلرل=جـ170631

لجـ جـ=جـلمروة عمى عبد الحميد أحمد لللل170636
XلXلمحمود اسامو مينى البيومى =جـللل170639

لل=جـ=جـمنى حسين محمد الجعبرى لللل170649
ل=جـ=جـلنرمين عبد المجيد عبدالعال شمبى لللل170650

لل=جـلدعاء محمود عبد المقصود محجوب لللل170660
جـ جـلللنورىان نصر عبدالحميم ابراىيم =جـللل170663

=جـلجـ جـغآالء  رياض عمى اسماعيل شرف جـ جـغلغ170666
للرللامل وحيد ابراىيم سعيد =جـلXل170670

للللاحمد سعيد عبدالرحمن عبده =جـللل170672
لجـ جـ=جـلاليام حمدى أحمد عفيفى =جـللل170674

لللرلزىراء أحمد محمود محمد عيسى =جـللل170680
=جـللجـ جـنعمو سعيد السيد فاروق لللل170681

للللمحمد سعيد حسن الجندى لللل170701
جـ جـجـ جـملاسراء اشرف بخيت عبداهلل بخيت مجـ جـل=جـ170702

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  2صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـلجـ جـلسممى ىشام سعيد الشيخ جـ جـجـ جـل=جـ180601
=جـجـ جـم=جـإسراء محمد إبراىيم محمد الفيشاوى جـ جـجـ جـجـ جـم180602

جـ جـلملأميرة سعيد شعبان موسى جـ جـجـ جـلل180603
ل=جـجـ جـلحبيبة محسن مصطفى طاحون جـ جـجـ جـلجـ جـ180604

لجـ جـملاسراء عالء فتحى السيد الجحش جـ جـم=جـم180605
=جـ=جـ=جـلشيماء عبدالمنعم محمد عبدالمجيد جـ جـمل=جـ180606

لجـ جـ=جـ=جـنورا محمد محمد مياح جـ جـ=جـلجـ جـ180607
غغغغإسراء عادل عبدالواحد غريب غغغغ180608

ل=جـملشيماء إسماعيل عمى شريف عوف جـ جـمل=جـ180609
ل=جـملسيام محمد عبدالستار أبو الحديد جـ جـ=جـل=جـ180610
=جـجـ جـم=جـسمرأمجد فوزى عبدالعظيم عشرى جـ جـملم180611

ل=جـ=جـرلإسراء حسنى محمد دياب جـ جـملل180612
للمجـ جـآيو محمد عبدالعاطى عبداهلل جـ جـ=جـلجـ جـ180613

=جـلملمحمد ىشام محمد طاحون مجـ جـلم180614
ل=جـللمريم فوزى عبدالمقصود عبدالفتاح جـ جـملجـ جـ180615
للرللأحمد حامى اإلسالم محمود محمد جـ جـجـ جـل=جـ180616

م=جـمجـ جـأحمد سمير حامد إبراىيم القرو جـ جـملجـ جـ180617
جـ جـلم=جـندى نصر محمد جمعو طاحون جـ جـجـ جـل=جـ180618

ل=جـ=جـلنورا عاطف السيد القطان لجـ جـX=جـ180619
ل=جـملىاجر عبدالحميد مصطفى الحاج جـ جـملم180620

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  3صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

للرلغمحمد ماىر صبرى محمد أحمد =جـرلرلل180621
لجـ جـجـ جـلأمل أيمن سعيد الطيب جـ جـملل180622

لللجـ جـأروى سمير عبدالمنعم فايد لم=جـل180623
لXرللسارة ياسر عابد محمد لجـ جـرلل180624
للملإسراء عمى يحيى عمى =جـملجـ جـ180625

Xلرللمصطفى عبداهلل عبدالعظيم دومو جـ جـ=جـXل180626
لل=جـلإيمان عبدالغفار عبدالموجود حبمص جـ جـمل=جـ180627

Xلجـ جـرلأمل عبدالناصر منصور ماضى =جـملل180628
لXرلXسيام أشرف شبل دياب جـ جـ=جـلل180629

=جـXملرويدا محمد محمد أبوسعدة جـ جـجـ جـلل180630
للجـ جـ=جـآية رضا عبدالفتاح العميمى حالوة جـ جـجـ جـلجـ جـ180631

لل=جـلندا مصطفى درويش أبوشنب جـ جـ=جـل=جـ180632
=جـ=جـملمينا توفيق نجيب منسى جـ جـم=جـ=جـ180633

للللتقى عالء الدين صادق سمارة جـ جـجـ جـلجـ جـ180634
=جـ=جـممأميرة السيد عبدالعزيز الميمب جـ جـجـ جـ=جـم180635

للX=جـتقى إبراىيم محمد البنا جـ جـمXل180636
ل=جـX=جـرانيا وحيد محمد محمد شتمة جـ جـمل=جـ180637
=جـجـ جـمجـ جـسمسبيل محمد حامد منصور جـ جـملم180638

لللجـ جـلينا محمود شاكر حسن =جـجـ جـXل180639
XXرل=جـمروان أحمد سعيد لطفى جـ جـجـ جـXل180640

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  4صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـشاىنده خالد فاروق أبوصقر لجـ جـلجـ جـ180641
XلXXسممى محمد كمال محمود النمسة لملل180642

للجـ جـلاالء محمد عبدالحميد عنبر جـ جـم=جـ=جـ180643
لXلرلمريم خالد محمد عبالسالم عجور جـ جـرللل180644

لرلXلىاجر عبدالفتاح محمود =جـجـ جـلل180645
للللسيف الدين طارق إبراىيم صالح جـ جـلXل180646

للملندى نبيل عبدالسميع صبيحة جـ جـجـ جـل=جـ180647
للللايمان مصطفى السيد محمد الشامى جـ جـللل180648

للللىاجر أحمد شحات حبيب لللل180649
ل=جـملايمان أحمد محمد عمارة =جـجـ جـ=جـل180650

X=جـللرنا محمد السيد شمبى =جـم=جـ=جـ180651
ل=جـجـ جـ=جـرضوى السيد حسن جاب اهلل =جـملجـ جـ180652
=جـلجـ جـ=جـنورىان محمود يوسف محمد =جـمل=جـ180653
للرللأسماء ياسر محمود الطحان لجـ جـلل180654

ل=جـ=جـلمحمود يسرى عبدالناصف محمد لجـ جـلل180655
ل=جـل=جـأسماء فضل عبدالمحسن فضل =جـجـ جـXل180656

لX=جـلنورامصطفى محمد عبداهلل =جـمرلل180657
للملناردين صفوت عياد جرجس جـ جـجـ جـلم180658

ل=جـملمايسو حمدى عبدالشافى أبوقورة جـ جـملم180659
للرللمريم مجدى عبدالفتاح عزب لجـ جـلل180660

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  5صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لXجـ جـ=جـاالء أيمن إبراىيم أبوغزالة لمل=جـ180661
ل=جـ=جـرلمريم وائل جالل عراقى =جـرللل180662

X=جـللمحمد نبيل جمعو محمد =جـ=جـل=جـ180663
XXل=جـشيد كمال عبدالحميد الشيشينى =جـجـ جـلل180664

للجـ جـ=جـأحمد خالد محمد عمى لمل=جـ180665
للجـ جـXمحمد ىانئ محمد نصير لجـ جـلل180666

لجـ جـم=جـريم أمير أحمد سرور =جـملل180667
ل=جـم=جـىايدى صبحى حامد البدوى =جـمX=جـ180668
ل=جـل=جـياسمين جمال توفيق ظاظا =جـمرلل180669

لرلللجيرمين جمال حصاوى جريس =جـ=جـلل180670
=جـXللأحمد محمد سعد حسن عبدالوىاب =جـ=جـXل180671
جـ جـلجـ جـلشيماء صبرى عبدالحميد أبوشيخ مجـ جـلجـ جـ180672

=جـل=جـ=جـمحمد أمير محمد سرور =جـمرلل180673
ل=جـ=جـجـ جـاية عبدالناصر إسماعيل حشيش =جـجـ جـل=جـ180674

=جـ=جـجـ جـ=جـأمنية عبدالحميد حسن محمد جـ جـمل=جـ180675
ل=جـل=جـليمى محمد عبدالنبى المييى =جـجـ جـلل180676
لجـ جـم=جـتقى محمود بسيونى عامر =جـمل=جـ180677

للرللندى أحمد رجب أحمد =جـلرلل180678
لل=جـXأية ناصر فتحى حجازى أبوشمبى =جـجـ جـلل180679

لللغميرال محمد محمد خميفة الشيشينى =جـمل=جـ180680

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  6صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لرلمXمنى محمد عمى محمد عبدالمنعم =جـجـ جـرلل180681
=جـلمجـ جـرحمة وليد محمد غريب أبوشاكر =جـجـ جـل=جـ180682

للم=جـإسراء عبدالقادر عبدالعزيز الحناوى =جـجـ جـلجـ جـ180683
للجـ جـلاالء أسامة عبدالمحسن محمود لمXل180684

للللمصطفى والء مصطفى حامد =جـجـ جـXل180685
للمللمياء محمد فوزى خضر =جـجـ جـX=جـ180686

رلرلرل=جـايمان عصام عبدالخالق سعد عمى =جـجـ جـرلل180687
Xلللسممى احمد صبحى الميثى =جـمرلل180688
للرللفارس اسامة لطفى مبارك لجـ جـلل180689

لجـ جـجـ جـ=جـتقى حسين محمود محمد نصار ل=جـXجـ جـ180690
لجـ جـم=جـسارة اشرف ميدى عبدالمطيف =جـمل=جـ180691

للجـ جـرلايناس اسامو ابراىيم الزوق =جـجـ جـرلل180692
=جـ=جـملفاطمة ناصر عبدالفتاح ابو حسين =جـ=جـل=جـ180693

للرلجـ جـمحمود صبرى محمد نجم =جـجـ جـXل180694
=جـجـ جـم=جـعبير صبرى عبد الحميم شحاتو لجـ جـ=جـ=جـ180695

ل=جـملفاطمة محيى مسعد امام =جـجـ جـلل180696
=جـجـ جـجـ جـلاسماء ىاشم كمال عبدالفتاح =جـمل=جـ180697
ل=جـجـ جـXبسمو رمضان رزق أبوراضى لجـ جـلل180698

لجـ جـرل=جـأمينة ىارون عبدالمنعم الصبارى =جـجـ جـل=جـ180699
ل=جـرلجـ جـرييام احمد شفيق شافعى =جـللل180700

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  7صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ل=جـجـ جـجـ جـمحمد وسام الدين ابراىيم المصيمحى ل=جـلل180701
ل=جـجـ جـرلزياد عالء الدين ابراىيم محمد لجـ جـX=جـ180702

ل=جـ=جـمعمرو اشرف عصام ابراىيم =جـمرلل180703
Xرل=جـلسامى احمد سامى عبدالعظيم Xجـ جـXل180704

لجـ جـم=جـيوسف محمد عبد المنعم الميثى لجـ جـXل180705
Xم=جـلايناس عبداهلل اسماعيل عمى =جـللل180706

لمجـ جـلسارة اشرف محمد مصطفى بميطى ل=جـX=جـ180707
للXلمروان خالد عبد المجيد عامر =جـجـ جـرلل180708

ل=جـXلحسيب عبدالفتاح حسيب محمد =جـ=جـXل180709
ل=جـجـ جـلمحمود أحمد عمى سالم =جـ=جـلل180710

=جـ=جـX=جـزينب احمد ابراىيم خميفة جـ جـ=جـX=جـ180711
=جـجـ جـل=جـزينب مجدى صبرى دسوقى =جـم=جـم180712
=جـ=جـلرلاحمد مختار منصور محمد =جـ=جـXل180713

=جـ=جـلمسعيد محدى سعيد ابراىيم الخشاب =جـ=جـرل=جـ180714
Xلللىند صبرى كمال عبد الفتاح ابو =جـجـ جـرلغ180715
Xلللىند صبرى كمال عبد الفتاح ابو =جـجـ جـرلغ180715
Xلللىند صبرى كمال عبد الفتاح ابو =جـجـ جـرلغ180715
ل=جـ=جـجـ جـعبدالرحمن محمود محمد صالح لمXل180716
لللXإسراء محمد عبدالمنعم الرفاعى لجـ جـXل180717

لمرلرلدعاء أشرف عبد الواحد الفيشاوى =جـلرلل180718

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/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 الة ثانية

 او غناء
قراءات شعريةعمم الصوتعروض شعرى

مواد التخمف بالمغة العربية
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  8صفحة    االولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

مبادىء التربية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

دراسات بيئية

التقدير

عزف الة 
تربوية ريكورد

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لجـ جـ=جـ=جـشيماء صبحى احمد حماد لجـ جـلل180719
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـفوزية السيد رمضان جمعو جـ جـجـ جـل=جـ180720

للرلXإيمان أيمن مختار حسن عفيفى جـ جـللل180721
جـ جـممرلبسمة محمد عمى القاصد لجـ جـ=جـل180722

ل=جـل=جـسارة حازم عبدالحميد المميجى =جـجـ جـXل180723
لجـ جـجـ جـ=جـمروة محمود محمد أبو غزالة لجـ جـ=جـل180724

للXرلريم أشرف مختار عمارة =جـجـ جـلل180725
للل=جـرفيدة خالد احمد السيد عطية جـ جـلل=جـ180726
=جـل=جـلندى أشرف سعيد جابر سميم جـ جـلرلل180727

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن احمد العربى/ 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 زيدان 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
ليمي بيومي/ د
مني عبد المقصود/ د
عدلية يوسف/د

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 


