
44من1    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

مادةناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجح73169104841076074ابتسام حسن السيد سيد أحمد10201

ناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـلللض

678ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9117312180936060ابراىيم عربي سيد محمد عزب10202

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـلجـ جـلل

716ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105185113102966748أحمد السيد عبد العميم أحمد10203

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـجـ جـجـلجـ

726ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9320911096906068أحمد السيد عميوة محمود10204

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـجـجـل

783ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10421413195926186أحمد عبد المنعم عبد العزيز10205

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـجـجـ جـجـل

744ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102200120931076260أحمد عصمت بسيوني ابراىيم10206

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـجـل

879ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1192421361171107877أحمد مجدي عبد الفتاح موسي10207

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـممجـ جـجـ

788ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97230114100956983أحمد مصطفي شوقي محمد10208

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـجـ جـجـجـ جـل

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من2    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

(4)جغرافٌة مصر 

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

ت فكر سٌاسر -(7)جغرافٌة مصر 

(8)

(1)ت فكر سٌاسى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من3    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

867ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102481351131067382أحمد نصر صبحي عبد الشكور10209

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـمممجـ

847ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1022221421031079081الشيماء أحمد محمد السيد طاىر10210

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـل

894ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1232491441081068084الشيماء مصطفي أمين عمي10211

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـممجـ جـ

804ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1191941361001126677أليام عمي عبد الحكم10212

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـمجـجـ

756ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9921513487896666اآلء حسام الدين فوزي محمود10213

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـلجـ جـجـل

710ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96192114751106063اآلء حمدي عبد اهلل محمد اغا10214

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـلجـلل

805ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح942251321101086175اآلء محمد رضا عبد العميم تيامي10215

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

839ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1042341351021096788اسراء ابراىيم أحمد السيد الجندي10216

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـ جـمجـ جـل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من4    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

جغرافٌة - (2) 1طرق تدرٌس 

(8)مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من5    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

815ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101240123971107272اسراء ابراىيم عبد العظيم السيد10217

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـل

716ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96179105981096960اسراء السيد عبد الرشيد سالم10218

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلل

732ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101177134891016565اسراء حمدي محمدي محمد10219

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـلل

714ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103186100991066060اسراء عاطف سعيد السيد شامة10220

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـللل

844ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1162161311101077688اسراء مجدي أحمد مرسي حسين10221

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

755ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101207116971066266اسراء محسن السيد محمود10222

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـجـل

801ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110212130981067372اسراء محمد محمد أحمد10223

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـجـجـ

808ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1092311021121107173اسراء ىيثم عبد الرازق نبيان10224

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من6    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(2)ت فكر سٌاسى 

(6)ت فكر سٌاسى - (3)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من7    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

836ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1132261371081066878اسماء ابراىيم الدسوقي السيد10225

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

859ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1222411301101067872اسماء أحمد محمد ابراىيم10226

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

810ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح117231126101997660اسماء أمين محمد رشاد10227

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

716ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح106165115921096564اسماء ايمن عبد العزيز مراد10228

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلجـ

828ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1272081191101048080اسماء جمال عبد المجيد السيد10229

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـ

744ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح108177112981097070اسماء حسين عبد الشافي السيد10230

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـلجـ

786ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1131791421031056579اسماء سعٌد محمد أحمد أحمد10231

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـملجـ

802ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105236123108926969اسماء صبحي كامل عيد القزم10232

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من8    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(6)مشرق اسالمى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من9    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

756ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح124199113991016060اسماء فايز عبد القادر عبد اهلل10233

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـجـجـ جـ

884ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1302431401041058082اسماء نصر السيد محمد شاطية10234

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

769ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1121951091001058167أشرف حمدي عبد المنعم محمد10235

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ

734ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10719199109966963أماني عزت محمد عبد العزيز10236

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـللجـ

878ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1282561291121018270اماني محمد جابر عمي عبد الحكم10237

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

790ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح119192130981018268أمل سامي مصطفي عبد المقصود10238

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـجـ جـلجـ

837ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1182231321091057575أمنية أيمن رشدي مصطفي10239

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

818ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1321791341111028773أميرة سعيد يوسف عبد النبي10240

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من10    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)
(4)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من11    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

811ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142161231071097072أميرة عالء الدين أحمد غنيمي10241

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

728ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح106169127981076061أميرة عيد أبو الفتوح عبد اهلل10242

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـلجـ

781ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح118193126991097660أميرة فؤاد عبد الحميد جودة10243

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـجـ جـجـجـ

839ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1242151231041048782أميرة يسين حسيني أحمد10244

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

راسب باقى لالعادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحغغغغغغغأميرة منير شاكر شعبان10245

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخخخخخخخ
راسب باقى 

لالعادة
786ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1052101171011107667أمينة أحمد عبد الرحمن عبد العال10246

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـجـجـجـ

738ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح108199112101986060أمينة خالد أحمد خيري محمود10247

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـجـجـجـ

864ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1292321411121056976أمينة محمود محمود عابدين10248

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من12    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(2)ت فكر سٌاسى 

ت فكر - (2)جغرافٌة مصر 

(3)سٌاسى 

عن الفصل  (383)عذر مرضى  قرار

2020 / 1 /18األول بتارٌخ 

(6)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من13    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

822ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1052371311041016381انتصار محمد السيد شمبي10249

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

842ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1172181371051078474انجي موسي سميمان موسي10250

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـجـ

881ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1132631361131087870انطونيوس أمير برسوم عطا اهلل10251

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـمممجـ

827ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142181211101078374أنوار عبد الرحمن حسين محمد10252

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

753ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح921881341001066667آيات عبد الخالق شوقي عبد الخالق10253

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـجـ جـلل

741ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110190118961056161آية ابراىيم أحمد السيد10254

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلجـ

826ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح113242132991026969آية أحمد عبد المطيف عبد الغفار10255

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ

816ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102261141111097670آية أشرف فاروق عراقي العتر10256

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من14    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من15    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

852ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1182331151091068487آية ايياب عمي ابراىيم10257

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

725ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98192112941026463آية جمال مدبولي اسماعيل10258

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح731659797906060آية حسن محمد عبد المعطي10259

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـللض

784ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10923313291896070آية صالح أحمد عبد الخالق10260

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـجـ جـجـ جـجـ

780ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98215137100867272آية عادل حسن حسانين10261

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـلجـ جـمجـل

742ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح991981081031046070آية عبد العاطي السيد عبد الرحمن10262

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـجـل

785ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح102199134951057674آية عبد النبي محمد خالد10263

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـجـل

781ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101215131951016375آية محمد السيد محمد ابراىيم10264

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـجـ جـجـل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من16    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

جغرافٌة مصر - (1)مشرق اسالمى 

(1)ت فكر سٌاسى - (9)

(9)جغرافٌة مصر 

(1)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من17    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

875ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142431351161058478آية مسعد السيد أحمد شحاتة10265

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـممجـ جـجـ

820ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1072471301031086065آية موسي صبري محروس10266

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

795ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1042101301051076970ايمان أحمد حافظ أحمد قمر10267

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـجـل

835ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1122221291091068077ايمان شريف عبد الفتاح النحاس10268

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

879ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1192471381071018483ايمان عبد الرؤوف محمد محمد10269

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

733ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9718212497997460ايمان عبد السميع محمد ىنداوي10270

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـجـ جـلل

879ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1092531441141097476ايمان عبد الوىاب عبد العظيم محمد10271

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـمممجـ

901ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1302461421131067886ايمان عبد العظيم فتحي الحاج10272

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـممجـ جـجـ جـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من18    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(1)ت فكر سٌاسى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من19    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

824ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1122151301031067583ايمان محمود السيد العيسوي10273

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

753ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101210117102976165ايناس بدر الدين عمي عبد العميم10274

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـجـجـل

مادتٌنناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90141114961066546ايناس جوىر أحمد حسين10275

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـ جـجـجـضل

706ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9019111194976360ايناس عصام أبو زيد عبد الواحد10276

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـجـلل

748ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح951781281051037960بدر ابراىيم عمي سيد10277

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـجـ جـلل

869ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102501311121077485بسمة السيد حسين السيد محمد10278

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ

778ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح902301121091026075بسمة الطوخي عبد النعيم الطوخي10279

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـجـ جـل

807ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح902401141061057082بسمة سعد عبد المجيد سالم10280

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من20    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(2)حضارة أوربا 

(5)ت فكر سٌاسى 

(6)جغرافٌة مصر 

(10)ت فكر سٌاسى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من21    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

832ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1082151341171057083بسمة صالح محمود حسيني10281

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـمجـ جـجـجـ

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9216511485946120بسنت عمر ابراىيم خالد10282

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحض جـلجـلجـلل

808ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1182211171051067269تسنيم سامي فتحي حسن10283

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

730ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91202111971036165تقي عادل عمي محمد10284

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـجـل

872ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح131232137115958577تقي عبد الخالق طاىر أحمد10285

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـممجـ جـجـ جـ

899ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1162561391091057995جياد أشرف عبد الخالق شحاتة10286

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـجـ جـممجـ

779ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح942091371011026175جياد رضا عبد الشكور محمد10287

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـمجـل

731ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110172126931026563جياد ياسر فتحي ابراىيم متولي10288

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـلجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من22    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(6)مشرق إسالمى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من23    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

738ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح921781271011056075جوليا بطرس مرقص فارس كرام10289

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـلل

857ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111247135106987783جييان عبد السالم أحمد محمد10290

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـجـ جـمجـ جـجـ

754ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10322310696907165حسام بكر محمد أحمد حسن10291

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـجـجـ جـل

818ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1022151281061018284حمزة حسام السيد عبد اليادي10292

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـل

راسب باقى لالعادةغٌابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9719013298628060خزنة معضد مشعان زعار رويشد10293

غٌابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـضجـجـ جـلل

891ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1162601411061068478داليا ابراىيم الشافعي10294

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـممجـ

890ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1162521321131048291دعاء رضوان سالمة محمد10295

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـ جـجـ جـمجـ جـمجـ

816ناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجح118214127961047780دعاء سمير عبد النبي محمود شريف10296

جـناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من24    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(100/ 83)تربٌة وقضاٌا العصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من25    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

861ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1192351351101077976دعاء عادل محمد مرعي10297

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

787ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100219120961076877دنيا رجب عطية محمد نافع10298

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـجـ جـجـل

780ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح952041241021097274دنيا زغمول أحمد ابراىيم النحاس10299

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح95165111991056036دنيا ىشام محمد سالمة10300

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـ جـجـجـلل

877ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1132431381101087590دينا أحمد صبحي أحمد سالمة10301

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

726ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91192111961026767دينا أحمد محمد محمد شمبي10302

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلل

825ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1002441311021057073دينا ياسر السيد عبد اهلل والي10303

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

783ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح94204141981057764رانيا طارق حسن عواد10304

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـمجـل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من26    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(3)جغرافٌة مصر - (8)مشرق إسالمى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من27    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

840ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1072321311041097780رانيا محمد أحمد محمد10305

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

796ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1122251171031076567رباب محمد ابراىيم أحمد الديب10306

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

762ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90198122981096085رحاب حسن عبد اليادي ابراىيم10307

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـجـ جـجـل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9014211891997860رحاب رمضان مصطفي عبد الرازق10308

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـجـضل

807ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103204134981058083رحاب محمد عبد السالم محمد10309

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـل

835ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1222341261021026584رشا ابراىيم حسب النبي مصطفي10310

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

790ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح992031361051017769رغدة ايياب محمود الحسيني10311

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـمجـل

801ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10921113399996981رنا رجب حسنين عبد السميع10312

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـجـجـ جـجـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من28    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(5)ت فكر سٌاسى 

(3)حضارة أوربا 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من29    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

911ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1162651421051098886رانا محمد السيد محمد الشرقاوي10313

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـممجـ

787ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح107217139961076160روان مجدي أحمد السعيد10314

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـمجـجـ

راسب باقى لالعادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9012973751008047رييام ىشام عبده سالمة عمي10315

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضجـ جـجـ جـلضضل

817ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105230129981097373زينب رمضان سيد أحمد منصور10316

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ

792ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109201135102976979زينب طارق محمد خضر عمي10317

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـ جـمجـجـ

751ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10119812792996866سارة الدسوقي أمين عطية شقران10318

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـجـ جـجـل

807ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1002101361081028269سارة حامد محمد مسعود سيد10319

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـ جـمجـل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح712301311041037375سارة حمدي شحات السيد10320

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـض

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من30    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(1) 1طرق تدرٌس - (7)حضارة أوربا 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من31    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

913ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142591401181119081سارة سمير محمود مصطفي10321

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـمجـ جـمممجـ

815ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1112161301001027383سارة عبد الرؤوف الحسيني حمفاوي10322

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

841ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح972461331101037379سارة محمد السيد عمي10323

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

906ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1092631451151097590سارة مصطفي عبد الحافظ مصطفي10324

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـمممجـ

833ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1252201391031008165سميمان أشرف عبد النعيم سميمان10325

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

865ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1092371311201078675سميحة خالد جالل محمد الصافوري10326

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ

799ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101214136941087373سمير خالد عبد المنعم عبد الوىاب10327

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـمجـل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9116712376916041السيد عربي سيد محمد10328

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـلجـ جـلل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من32    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(5)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من33    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

راسب باقى لالعادةغٌابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9721312695847265سامية مرزدق مضحي الغريب10329

غٌلبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـلجـجـ جـجـل

862ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1202511331031097571شاىيناز جمال سعد محمد10330

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

743ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90201133901096060شروق عبد الكريم أحمد محمد خميل10331

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـجـل

835ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح113240137105997467شروق عبد اهلل عبد العزيز موسي10332

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـمجـ جـجـ

848ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح110250128991068273شرين رضا سيد أحمد ابراىيم10333

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ

832ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1112461271081036473شيماء ابراىيم أحمد سيد أحمد10334

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

857ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1012431341051058287شيماء أمين سعيد أمين بربش10335

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

799ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1012291241081006572شيماء السيد محمد نصير10336

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من34    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(6)ت فكر سٌاسى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من35    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

853ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1002451361041058182شيماء حمدي مختار السيد10337

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـل

807ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1042121361001068465شيماء عبد المطيف اسماعيل عامر10338

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـ جـمجـل

773ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1002071171011076972شيماء فاضل عبد الحميد خطاب10339

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـجـل

801ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح103213122981077682شيماء ناصر صبحي ابراىيم10340

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـل

932ناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجح1262651421131049389شيماء نشأت رجب محروس10341

مناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـمجـ جـمممجـ جـ

801ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97229134981047366صابرين سيد حسن عمي محمد10342

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـجـ جـجـ جـل

746ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح93188120921067770عبد السالم صبري عبد السالم جاد اهلل10343

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـلل

777ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9921414291976074عبد الحميد محمود عبد الحميد البالط10344

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـمجـل

702ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح912159081907560عبد اهلل محمد عبد اهلل بندق10345

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـللجـل

796ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح99231129107946868عبير عامر عبد الفتاح عبد الحميد10346

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـجـ جـجـ جـل

808ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح106225136105966872عبير ىاشم عبد السميع محمد10347

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـ جـمجـ جـجـ

841ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح111246133981067374عزة محمد أبو الخير أحمد10348

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ

731ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح98208120811046060عكاشة يسري عكاشة عكاشة10349

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـلجـ جـجـل

839ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1032451281011067680عالء الدين طارق ابراىيم بيومي10350

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

889ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1232541291131067886عمياء فريد محمد أمين خطاب10351

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـمجـ جـمجـ جـ

736ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح109168122861076678عماد ىشام عبد المقصود أحمد10352

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـلجـ جـلجـ

703ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10219010993866360عمر سالم سعيد سالم حبيب10353

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلللجـجـلل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9018310390857743عمر نادي حسين10354

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضجـلجـللل

808ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح117212137991087560فاطمة الزىراء محمد حسن أحمد10355

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـمجـجـ

779ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90223126971056870فاطمة صالح عبد الفتاح محمد10356

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـجـ جـجـ جـل

821ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142111121141087290فاطمة طارق مغاوري ابراىيم10357

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـمجـجـجـ

765ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91222121931016671فاطمة عبد النبي ماىر ميدي10358

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـجـ جـجـ جـل

825ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1082091351011058879فاطمة عمي عزت عمي نور الدين10359

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـجـ

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من36    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 
مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(100/ 83)تربٌة وقضاٌا العصر 

(6)ت فكر سٌاسى 

(2)جغرافٌة مصر 

(5)جغرافٌة مصر 

(7)ت فكر سٌاسى 

(7)حضارة أوربا  

(7)ت فكر سٌاسى 

(2)حضارة أوربا 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من37    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

847ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102421301071087080فريدة ابراىيم أحمد عمي عيسوي10360

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

844ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1192331231111087278فيبي عادل مسيحة فيمي مسيحة10361

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9015210992967660كريم مبارك شعبان يحيي10362

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـجـضل

658ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901669994836660كريمة محمد عطية10363

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلللجـللل

832ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1082241341031087877ماري ساري ناجي ميني10364

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

678ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1051689093936960محمد أحمد محمد عبد الفتاح10365

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـللجـ

852ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1052441321071018974محمد أشرف أحمد محمد10366

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

758ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9920613296896076محمد حسن سعد الدين عبد اهلل10367

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـجـ جـجـل

720ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101172113911027863محمد خيري عامر سميمان10368

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـجـلل

806ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح106216141101978065محمد رأفت جمعة عبد الفتاح10369

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـجـ جـمجـجـ

739ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9421011695927260محمد شوقي جابر ابراىيم10370

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـجـجـل

مادةناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجح9017710179937960محمد عبد الصادق أبو الفتوح10371

ناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحلجـجـلللل

748ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9919513391876875محمد عبد اهلل محمد محمد حسن10372

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـللجـجـ جـجـل

738ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9019813491896571محمد عبد الناصر ابراىيم دسوقي10373

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـجـجـ جـجـل

740ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح95188118951027171محمد مجدي عبد المنعم عبد الحميد10374

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـلل

736ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9418411790948176محمدي محمد حامدي عبد الخالق10375

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـجـجـلل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9016510591926836محمود أحمد ابراىيم المرزوقي10376

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـجـجـلل

841ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1042041361161108883محمود رضا شفيق محمد10377

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـممجـل

750ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100187116921066089ميرنا يوسف كيرلس يوسف10378

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـجـلل

717ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901691141061036768مروة محمد محمد ابراىيم10379

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـجـلل

850ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح113245129110978472مروة نصر ابراىيم أحمد عرابي10380

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

مادتٌنناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9014711192976048مروة يوسف عبده أحمد رزق10381

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـجـجـضل

791ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1142101231071006077مريم صالح عبد السيد جمديوس10382

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

869ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1212321381071077490مريم ناجح جاد الرب بستان10383

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

مادتٌنناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901519686957831مصطفي صالح مصطفي ىنداوي10384

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضجـجـللضل

830ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1182311111121058271مصطفي محمد عمي عويضة10385

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من38    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 
مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(3)ت فكر سٌاسى 

(4)ت فكر سٌاسى - (1)حضارة أوربا 

(4)حضارة أوربا 

(16)مشرق إسالمى 

(1)حضارة أوربا 

(8)جغرافٌة مصر -(5)حضارة أوربا 

(9)جغرافٌة مصر 

(9)حضارة أوربا 

(7)ت فكر سٌاسى - (8)حضارة أوربا 

(1)ت فكر سٌاسى - (5)حضارة أوربا 

ت فكر سٌاسى - (1)المغرب واالندلس 

(6)

(3)جغرافٌة مصر 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من39    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9116510587916037مصطفي نبيل عبد الظاىر10386

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضلجـلجـلل

835ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح120229139981036680منار مجدي خضر نصار يوسف10387

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـمجـ جـجـ جـ

779ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105215121106957364منار ممدوح محمود ابراىيم10388

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـجـ جـجـجـ

686ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9416510493947462منة اهلل جودة عبد الفضيل10389

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـللل

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح10312492112937167مني سيد حنفي سيد شعراوي10390

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـلضل

864ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102501331081057682مي عاطف أحمد ميدي مسعود10391

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ

848ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102351331061087878مي عبد العزيز حامد محمد جمعة10392

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

859ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1202311371091077877مي ناصر عبد السالم عبد المقصود10393

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

802ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1152081211121008066نادية أحمد محمد حمود10394

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

794ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1112121031091067875نادية سامح عبد التواب عبد الوىاب10395

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـلجـجـ

785ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح113215120100907968ندا خالد عباس عبد الحميد حبيش10396

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـجـ جـجـجـ

746ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح108194100981037469ندا محمد عبد الفتاح أحمد حبشي10397

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـلجـجـ

750ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح105188112105977667نفين محمد حسن أحمد10398

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـ جـجـلجـ

مادةناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح97143931071066660نيال عادل سعيد رمضان10399

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـلضل

817ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1152261101051068174نور عبد الواحد فوزي عبد الواحد10400

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

797ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح991931201101078484نورا كمال عبد الفتاح عبد الحميم10401

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـل

806ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1102041271041057086نوران مصطفي متولي ابراىيم10402

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ

728ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح91182127961036069نورىان أحمد محمد منصور10403

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـلل

775ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101209113911067679نورىان أسامة عبد الستار محمد10404

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـجـجـل

843ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1062541281101006085نورىان حمدي فتحي عبد السميع10405

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـمجـ

699ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1011769097937369نورىان سامح اسماعيل حامد10406

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـجـللل

749ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح100205121901046465نورىان عبد المجيد عمي عبد المجيد10407

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـجـل

833ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1052301351091027478نورىان ناصر السيد سالمة10408

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

687ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90175113871026060ىبة شعبان عمر عبد العزيز شعالن10409

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من40    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 
مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100) جغرافٌة مصر - (1)المشرق االسالمى 

(9)

(1)المغرب واألندلس 

(3)ت فكر سٌاسى 

(18)المشرق اإلسالمى 

(2)ت فكر سٌاسى - (1)حضارة أوربا 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من41    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـلجـلل

10410
ىبة عبد الحميد عبد العزيز عبد 

الحميد
890ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1112671371151057976

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـمممجـ

861ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1122311371111168272ىاجر سمير صالح مجاىد10411

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـمجـ جـمجـ جـجـ

859ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1182271291111118776ىاجر عادل السيد طة10412

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

732ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901871051031066774ىاجر ماىر فتحي تيامي محمد10413

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـلجـ جـجـ جـجـلل

913ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1312551371171098480ىاجر محمد عبد السميع طو بيومي10414

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـ جـجـ جـمممجـ جـ

804ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1071941361111038172ىاجر محمد جودة محمد مجاىد10415

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـجـ

871ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1232501291001007693ىالة سمير عبد الجبار عبد الجواد10416

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

725ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح96188116981026065ىدي سعيد أحمد سميمان سراج10417

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـلل

816ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1062381161031077076ىدير عبد الرسول عرفة عبد الباقي10418

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ

795ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1042071131071017984ىدير عبد المنعم محمد ابراىيم عطية10419

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـل

833ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1232401321061017160ىدير عبد ربة ىمحمد حسن الصباغ10420

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

727ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح101175123921076861ىدير محمد توفيق عمي الميثي10421

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـجـ جـلل

890ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1152541301091097697ىناء رفعت فكري حكيم10422

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمجـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ

762ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90199130971127361ىانم رضا محمد امام10423

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـجـ جـجـل

695ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح9017894100956969ىند حامد عمي عبد الجواد10424

لناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـجـ جـللل

730ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح931971101031006760ىند محمد يسن10425

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحللجـ جـجـ جـجـجـل

813ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1121941211171127582ياسمين سامي أحمد أحمد10426

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـ جـجـجـ جـمجـ جـجـجـ

744ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح901901151021107760ياسمين خالد عبد الفتاح ابراىيم10427

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـ جـجـلل

731ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح90180125981047460ياسمين شعبان أحمد عبد العاطي10428

جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلجـجـ جـجـجـ جـلل

843ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1122201201171079176ياسمين نعيم عبد اهلل ابراىيم10429

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـمجـ جـمجـ جـجـ جـجـ

831ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح1022281221101068677يوسف حسن السيد محمد السيد10430

جـ جـناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل

13626314010911589871431311179614314770681001954ميار ممدوح عبد اليادي حسنين10431

جـ جـملجـجـمجـجـجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـممم

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من42    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 
مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(3)ت فكر سٌاسى - (7)حضارة أوربا 

(1)ت فكر سٌاسى - (2)حضارة أوربا 

(2)ت فكر سٌاسى - (1)حضارة أوربا 

(5)حضارة أوربا 

(3)ت فكر سٌاسى 

(5)حضارة أوربا 

(4)ت فكر سٌاسى 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من43    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
التدرٌب 

المٌدانً
%2السلة

المجموع 

الكلى

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

15027515012512510010015015015012515020010010010020.51025النهاٌة الكبري

9016590757560609090907590120606060675النهاٌة الصغري

تكنولوجٌا التعلٌم وحاسب 

آلى فى التخصص

حضارة اوروبا 

فً العصور 

الوسطً

المشرق االسالمً 

النظم والحضارة 

االسالمٌة

   جغرافٌة مصر(1)طرق التدرٌس المغرب واالندلس

سٌكولوجٌة ذوي 

االحتٌاجات 

الخاصة طرق 

تدرٌس ذوي 

االحتٌاجات 

التربٌة 

وقضاٌا 

العصر

جغرافٌا 

الوطن 

العربً

مصر االسالمٌة

مقرر 

اختٌاري 

نصوص 

تارٌخٌة 

االٌوبٌٌن 

والممالٌك
الفروق الفردٌة

لعالقات بٌن ا

الشرق 

والغرب فً 

العصور 

تارٌخ الفكر السٌاسً

733ناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحإعفاء9819212896946263اسراء مسعد سيد سميمان10432

جـناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحإعفاءللجـجـجـ جـلل

10916511096101926090909596901437169.5981575.5أحمد عاطف محمد السيد10441

جـملجـجـلجـللللمجـ جـجـجـلجـ

10418412210011270629010095881001226069.5951573.5رنا سمير السيد محمود10442

لمللللجـللللجـجـ جـجـ جـجـ جـلل

941879386757369.5951039589901556165601490.5عيد فيد معتق العازمي10443

للللجـلجـللللجـللللل

راسب باقى لالعادةغغغغغغغغغغغغغغغغغأحمد جمال ابراىيم10444

غغغغغغغغغغغغغغغغغ
راسب باقى 

لالعادة

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د



44من44    

              

         شعبة التاريخ            

نتيجة العام الدراسى

2019 /  2020

جامعة بنها     

  كلية التربية

(عام)   كنترول الفرقة الثالثة 

مالحظات

تربٌة وقضاٌا - (7)جغرافٌة مصر 

(80 /100)

(10)مشرق إسالمى 

مصر - (100/ 60)تربٌة وقضاٌا العصر 

/ 70)تارٌخ تربٌة -(150/ 138)االسالمٌة 

حاسب ألى (-100/ 60)مبادىء نفس -(100

علم -(90/150)مدخل للوثائق -(50/ 36)

(34/50)إشراف -(40/50)نفس 

وكيل شئون طلبه             

د مجدي الشحات              .أ

            

    عميد الكلية      

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس شعبه 

رئيس الكنترول

د رضا توفيق.أ

رئيس الشعبة  
هويدا أنور. د


