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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

12طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد مممممنه سلٌمان شحاته سلٌمان ممممجـ جـممم044815120160100488 113891.04     م1

باق جـ جـمجـ جـمسارة رجب دمحم العربى مممم=جـممم04485120140100019 109887.84     م2

مستجد جـ جـمجـ جـمابتسام لطفى دمحم سمن مجـ جـجـ جـممممم044815120160100656 109187.28     م3

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمتٌسٌر عماد الدسولى الشابورى جـ جـمممجـ جـممم044815120160100150 108686.88     م4

مستجد مم=جـمعلٌاء احمد عطٌه حبٌب مجـ جـممجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100444 108086.4     م5

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمدٌما سامى عبدالرؤف سلٌمان عمٌره مجـ جـمممممم044815120160100067 107485.92     م6

مستجد جـ جـ=جـ=جـماسراء شعبان محمود خضر ممممجـ جـجـ جـمم044815120160100023 107285.76     جـ جـ7

مستجد مجـ جـجـ جـممنى عبدالنبى دمحم المارح ممجـ جـمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100157 106885.44     م8

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـماٌه صبحى غازى عطٌه ممجـ جـمجـ جـممم044815120160100209 106885.44     م9

مستجد جـ جـجـ جـممبسمه عبدالمحسن عبدالعاطى ابوحسن مجـ جـجـ جـمجـ جـممم044815120160100408 106885.44     م10

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـممى شعبان فتحى عبدهللا جـ جـمممجـ جـممم044815120160100555 106785.36     م11

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمسلمى كرم سعٌد عبدالعزٌز لندٌل جـ جـمممجـ جـجـ جـمم044815120160100660 106685.28     جـ جـ12

207طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد جـ جـ=جـ=جـمفاطمه عزمى دمحم السلكاوى ممجـ جـم=جـممم044815120160100197 106284.96     جـ جـ1

مستجد جـ جـجـ جـ=جـماٌه صابر غبد الفتاح دغٌش ممجـ جـم=جـممم044815120160100884 106284.96     م2

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمسعد حامد محمود عبد المحسن مم=جـمجـ جـممجـ جـ044815120160100521 105484.32     م3

مستجد جـ جـ=جـ=جـممها عاطف فوزى عبدالعاطى السٌد جـ جـمممجـ جـجـ جـمم044815120160100747 105484.32     م4

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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 جامعة المنوفية
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مايو: دور

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاٌه عادل دمحم فؤاد وحش ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100063 105284.16     م5

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمالزهراء دمحم عبدالحلٌم ابوسته ممجـ جـم=جـجـ جـمم044815120160100671 105284.16     م6

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمشروق سعٌد ممداد عبدالحمٌد ممجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100168 105084     جـ جـ7

مستجد جـ جـجـ جـ=جـممنار مجدى عبدالفتاح بدوى مم=جـمجـ جـممجـ جـ044815120160100318 105084     م8

مستجد جـ جـ=جـجـ جـمحسناء صالح دمحم زاٌد جـ جـمممجـ جـممجـ جـ044815120160100702 104983.92     م9

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـاٌه عبدهللا ابو المعاطً ضٌف ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100099 104683.68     م10

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـسلمى ممدوح فتوح البربرى جـ جـمممجـ جـجـ جـمم044815120160100549 104683.68     م11

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاالء عبد المنعم دمحم عبد العال ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100533 104383.44     م12

مستجد جـ جـ=جـ=جـمدعاء شولى محمود هجرس م=جـجـ جـمجـ جـممم044815120160100066 103782.96     م13

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمنجوى ابراهٌم دمحم طعٌمه جـ جـم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100192 103782.96     جـ جـ14

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاٌه رضا فتحى عبد الجواد احمد مجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100354 103782.96     م15

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمامانى طارق لطفى فوده ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100345 103682.88     جـ جـ16

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمنورهان اٌمن عزت دمحم مشعل جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100259 103382.64     م17

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـامنٌه رفعت ابراهٌم اللذى ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100116 103182.48     م18

مستجد جـ جـ=جـ=جـماسراء فرحات ذكى حسن حالوه ممجـ جـمجـ جـجـ جـمم04481520160100035 103182.48     م19

مستجد مجـ جـلجـ جـجهاد رضا عبدالستار الشنوانً مممم=جـجـ جـمم044815120160100105 103082.4     جـ جـ20

مستجد جـ جـ=جـ=جـماٌمان محمود محمود ٌونس مجـ جـ=جـم=جـجـ جـمم044815120160100231 103082.4     م21

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـامٌرة  عبد العال على عبد العال ممجـ جـم=جـجـ جـمم044815120160100881 103082.4     جـ جـ22

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة
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:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة
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مايو: دور

مستجد جـ جـجـ جـلماسراء شعبان احمد ابراهٌم الفرماوى جـ جـممم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100021 102982.32     م23

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمامانى على دمحم سٌد احمد مم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100238 102982.32     م24

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمنرمٌن سعد عبد هللا الربعى مجـ جـلمجـ جـجـ جـمم044815120160100921 102982.32     م25

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمى ماهر فتحى رابح جـ جـمجـ جـم=جـمم=جـ044815120160100158 102782.16     جـ جـ26

مستجد جـ جـجـ جـ=جـماٌه طارق السٌد عبدالستار عمٌره مم=جـم=جـممجـ جـ044815120160100062 102582     م27

مستجد مجـ جـ=جـجـ جـهٌام أٌمن أحمد شرٌف مم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100504 102582     م28

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمسندس عبدالرحٌم عبدالفتاح الدسولى مجـ جـجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100650 102582     م29

مستجد جـ جـ=جـجـ جـمساره صبرى صبحى السٌد عٌسى مجـ جـجـ جـم=جـجـ جـمم044815120160100891 102582     م30

مستجد جـ جـجـ جـلمامنٌه دمحم سلٌمان الشهدى مم=جـمجـ جـجـ جـجـ جـم044815120160100094 102481.92     م31

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسراء دمحم دمحم العطٌوى ممجـ جـم=جـجـ جـجـ جـم044815120160100670 102481.92     م32

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـشفاء حامد الفرماوى ابراهٌم سعد جـ جـممم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100030 102381.84     م33

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهدى صبرى السٌد موسى جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100173 102381.84     م34

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمغاده احمد عبدالفتاح الغنٌمً مم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100664 102381.84     م35

مستجد جـ جـ=جـجـ جـماٌه اٌمن ماهردمحم حلوه مملمجـ جـجـ جـمم044815120160100718 102381.84     م36

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهاجر اسماعٌل مصطفى ندا مم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100629 102281.76     م37

مستجد م=جـ=جـجـ جـسلمى طلعت جابر محمود ابوحجر مم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100073 102181.68     م38

مستجد جـ جـللمٌاسمٌن دمحم امام شرف الدٌن مممم=جـجـ جـم=جـ044815120160100133 102081.6     جـ جـ39

مستجد االء عبدالفتاح عبدالرحمن عبد السالم

عٌسى

مجـ جـلجـ جـ جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100266 102081.6     جـ جـ40
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اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 
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الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـدٌنا عادل فتحى ابو عٌد جـ جـممم=جـممجـ جـ044815120160100886 102081.6     م41

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاسالم دمحم صابر دمحم رزق جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100036 101981.52     جـ جـ42

مستجد ٌاسمٌن اسامه دمحم ابو المجد محمود

عمر

جـ جـ=جـ=جـجـ جـ ممجـ جـم=جـممجـ جـ044815120160100452 101981.52     م43

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـٌاسمٌن عصام عبدالعزٌز اللهلوبى ممجـ جـمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100052 101881.44     م44

مستجد وسام ناصر النعمانى عبد الحافظ

النعمانى

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـ مم=جـمجـ جـمم=جـ044815120160100085 101881.44     م45

مستجد م=جـجـ جـجـ جـٌمنى صابر فهمى فلٌفل جـ جـم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100228 101881.44     م46

مستجد جـ جـ=جـ=جـمامانى ابوالنجا فتح هللا سالمان مممم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100304 101881.44     م47

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـشٌماء سامى عبدربه السٌد البسٌونً ممجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100689 101881.44     جـ جـ48

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاٌه عاطف السٌد احمد الشناوى ممجـ جـمجـ جـممجـ جـ044815120160100870 101881.44     =جـ49

مستجد جـ جـ=جـ=جـمهٌام احمد محمود احمد جـ جـمجـ جـم=جـمم=جـ044815120160100139 101781.36     م50

مستجد جـ جـجـ جـ=جـممنه هللا سامى انور دمحم حسن جـ جـم=جـملجـ جـمجـ جـ044815120160100182 101581.2     م51

مستجد جـ جـجـ جـلممنى أحمد عبدالفتاح شومان جـ جـمممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100507 101581.2     م52

مستجد جـ جـ=جـ=جـمتمى مجدى عبدالفتاح زناتى مجـ جـجـ جـم=جـممجـ جـ044815120160100620 101381.04     جـ جـ53

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـمنى دمحم ابراهٌم الصعٌدى جـ جـم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100046 101280.96     م54

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمعال احمد مختار المال جـ جـم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100128 101180.88     جـ جـ55

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاٌه صبحى عبدالعال عنبر مجـ جـمم=جـممجـ جـ044815120160100648 101180.88     م56

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـروٌنا دمحم عبده المعداوى مم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100141 101080.8     م57

مستجد ٌاسمٌن شعبان بسٌونى كامل دمحم

رمضان

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ ممجـ جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100475 101080.8     م58

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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رئٌس الجامعة
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
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مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـامٌره احمد عبدالسالم دمحم الدروفى مم=جـمجـ جـممجـ جـ044815120160100727 101080.8     م59

مستجد مجـ جـجـ جـ=جـعبدالرحمن شولى دمحم المرنشاوى مملم=جـ=جـمم044815120160100299 100980.72     جـ جـ60

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـندى سلٌمان عبد المعطى المنسى مجـ جـ=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100529 100980.72     جـ جـ61

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـامانى محروس دمحم المال مم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100115 100680.48     م62

مستجد مجـ جـ=جـجـ جـندى رجب حسٌن بهلول مم=جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100183 100680.48     م63

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـامل سامى عبدالعلٌم حشٌش جـ جـم=جـم=جـ=جـمم044815120160100296 100580.4     م64

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـهاله لطفى احمد عٌد جـ جـملمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100324 100580.4     م65

مستجد جـ جـجـ جـ=جـماٌمان مصٌلحى سعٌد السٌد جـ جـم=جـملجـ جـمم044815120160100574 100580.4     م66

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمروه ضٌف دمحم الوكٌل جـ جـملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100674 100580.4     م67

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمنورهان وائل عاطف الٌتٌم مملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100557 100480.32     م68

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاسراء فرٌد عبدالمجٌد النجار مملم=جـ=جـمم044815120160100113 100380.24     م69

مستجد مجـ جـ=جـ=جـسلمى احمد محمود عٌد مم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100152 100380.24     جـ جـ70

مستجد =جـجـ جـ=جـجـ جـمروه جمال عبد الناصر عبده دمحم ممجـ جـملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100517 100380.24     م71

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـلبنى عبدالعزٌز السٌد تمى الدٌن جـ جـمجـ جـم=جـممجـ جـ044815120160100041 100280.16     م72

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـمٌار اسامه سامى عمار ممجـ جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100159 100280.16     م73

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـبسمه جمال عبداللطٌف الصٌفى مجـ جـ=جـم=جـجـ جـمم044815120160100233 100180.08     =جـ74

مستجد جـ جـ=جـ=جـمنهى اسامه السٌد موسى جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100081 100080كمبٌوتر  ل  م75

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمٌادة دمحم صالح دمحم دمحم مطاوع جـ جـمجـ جـم=جـمم=جـ044815120160100480 100080     جـ جـ76

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ
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هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة
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مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـٌاسمٌن مجدى دمحم بركات مم=جـمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100191 99979.92     م77

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـرلٌه ابراهٌم عبداللطٌف محمود شحاته جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100450 99979.92     م78

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـحنان هشام حامد النواجى مم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100499 99979.92     جـ جـ79

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـاٌه على فتح االله مملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100498 99879.84     م80

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـرضا ابراهٌم دمحم حماده جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100028 99779.76     جـ جـ81

مستجد جـ جـجـ جـ=جـممرٌم دمحم حلمى عطٌه لمبر جـ جـم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100645 99779.76     م82

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاٌه دمحم رشاد مطر =جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100346 99679.68     م83

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـساره هند دمحم دمحم الشٌمى مم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100591 99679.68     جـ جـ84

مستجد جـ جـ=جـجـ جـمهاجر دمحم جابراحمد السروجى ممجـ جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100082 99579.6     جـ جـ85

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـهدى عبدالغفار كمال ابوشادى مم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100138 99579.6     جـ جـ86

مستجد جـ جـ=جـجـ جـماسراء رفٌك محمود الحسٌنى خضر مملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100477 99579.6     جـ جـ87

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـرٌهام حماده عبدهللا ابوسلٌمان جـ جـجـ جـ=جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100122 99479.52     م88

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـسهٌله خالد صالح عبد الحمٌد اللٌثى جـ جـم=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100236 99479.52     جـ جـ89

مستجد جـ جـ=جـ=جـمبسمه جمال محروس الجوهرى م=جـ=جـمجـ جـ=جـمم044815120160100383 99479.52     جـ جـ90

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاسماء صالح امٌن عبد العزٌز سعٌد جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100272 99379.44     جـ جـ91

مستجد =جـللجـ جـاالء دمحم عبدالفتاح عٌسى بدر ممجـ جـم=جـممجـ جـ044815120160100274 99379.44     م92

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـنورهان عبد المنعم دمحم االسود مململجـ جـمجـ جـ044815120160100489 99379.44     جـ جـ93

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسراء جالل دمحم اللٌثى مملم=جـ=جـمم044815120160100632 99379.44     م94

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة
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التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد م=جـ=جـجـ جـهوٌدا بشٌر سعٌد مصطفى ٌونس ممجـ جـمل=جـم=جـ044815120160100917 99379.44     م95

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـ=جـسجده الماضى حسن عبدالجواد حسن جـ جـململممجـ جـ044815120160100072 99279.36     م96

مستجد لجـ جـلماٌمان عبدهللا عبدالمعبود جوهر جـ جـجـ جـجـ جـملممم044815120160100117 99279.36     م97

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـمنار ابراهٌم عبد المهدى حسن بربار جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100910 99279.36     م98

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاحمد فتحى نبوى الحجار ممجـ جـملجـ جـمم044815120160100017 99179.28     =جـ99

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـنبوٌه عاصم بسٌونى عبدالممصود جـ جـم=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100201 1E

+0

99179.28     م

مستجد جـ جـجـ جـل=جـرانٌا دمحم فتحى الخولى جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100255 1E

+0

99179.28     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـامل حمدى دمحماحمد خلٌل =جـم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100494 1E

+0

99179.28     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـاسماء دمحم محمود ابو العطا جـ جـمجـ جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100503 1E

+0

99179.28     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـالزهراء دمحم عبدالفتاح ابوجامع مم=جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100380 1E

+0

98979.12     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـرٌهام خطاب امٌن دمحم خطاب جـ جـجـ جـ=جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100571 1E

+0

98879.04     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـاسالم سمٌر ابراهٌم علٌوه مم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100196 1E

+0

98778.96     جـ جـ

مستجد جـ جـلل=جـتوفٌك عاطف حسن الجزار ممجـ جـم=جـجـ جـمم044815120160100176 1E

+0

98678.88     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـمٌرهان نشات عبدالسالم عٌسى الدٌب مململجـ جـم=جـ044815120160100270 1E

+0

98678.88     جـ جـ

مستجد جمال رمضان عبدالممصود عبدالفتاح

عثمان

جـ جـجـ جـل=جـ مم=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100007 1E

+0

98478.72     م

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـنجالء السٌد عبدالحمٌد بدر مملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100339 1E

+0

98478.72     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـاٌه عصام عبدالحلٌم شلبى جـ جـم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100497 1E

+0

98478.72     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـرٌهام فتحى محمود عٌد جـ جـجـ جـ=جـمجـ جـجـ جـمم044815120160100423 1E

+0

98378.64     م

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  8صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـلماٌه دمحم احمد عبدالفتاح الغرابلى =جـملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100876 1E

+0

98378.64     م

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـنورا دمحم محمود جوهر جـ جـملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100341 1E

+0

98278.56     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمرٌم حسنى بكر سعد مململجـ جـمجـ جـ044815120160100508 1E

+0

98278.56     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـاٌناس صفوت ٌوسف دمحم جـ جـم=جـم=جـمجـ جـم044815120160100883 1E

+0

98278.56     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـنٌره ابراهٌم السٌد عبد الرحمن حجازى مملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100912 1E

+0

98278.56     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـرنا سامح حسٌن احمد عبدالكرٌم مملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100069 1E

+0

98078.4     ل

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـبسمه عصام عبدالفتاح دمحم جـ جـ=جـجـ جـملجـ جـمم044815120160100254 1E

+0

98078.4     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـجـ جـ=جـنورهان فاروق السٌد السباعى مطر جـ جـملمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100410 1E

+0

98078.4     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـهبه نبٌل ابراهٌم عبدهللا لم=جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100561 1E

+0

98078.4     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـنورا شعبان عوض ابوسنون =جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـمجـ جـ044815120160100852 1E

+0

98078.4     م

مستجد جـ جـجـ جـلمصباح ابوالسعود عبدالعزٌز ابوالسعود مجـ جـ=جـمل=جـمجـ جـ044815120160100127 1E

+0

97978.32     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـاسراء رجب دمحم دسولى خطاب مملمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100439 1E

+0

97978.32     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـامٌره عاطف فرٌد عبدالهادى اغا جـ جـمجـ جـمل=جـمجـ جـ044815120160100769 1E

+0

97978.32     م

مستجد جـ جـجـ جـل=جـساره عبدالحمٌد عشماوي خلٌفه جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100136 1E

+0

97878.24     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـهاجر احمد ٌوسف نوح مجـ جـلم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100319 1E

+0

97778.16     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاسراء ابوالٌزٌد دمحم هالل جـ جـم=جـم=جـجـ جـمم044815120160100327 1E

+0

97778.16     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـنورهان خالد عبدالحفٌظ الخولى جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100185 1E

+0

97678.08     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـاالء فوزى احمد شرف مم=جـم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100662 1E

+0

97678.08     جـ جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  9صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـبسٌونى باسم عبدهللا عبد الحمٌد الدٌب جـ جـجـ جـجـ جـملجـ جـمم04485120140100186 1E

+0

97678.08     =جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـوالء مجدى مصطفى عبٌد جـ جـمجـ جـم=جـ=جـم=جـ044815120160100145 1E

+0

97578     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـمٌار مسعد شولى الحبٌبى جـ جـململ=جـم=جـ044815120160100285 1E

+0

97578     م

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاٌه عطٌه ابوالفتوح السحٌمً جـ جـملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100307 1E

+0

97578     جـ جـ

مستجد =جـ=جـلمتمى اسامه محمود الشٌخه جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100584 1E

+0

97578     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـهاجر عبدالحمٌد شفٌك خالف مملمجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100559 1E

+0

97477.92     م

مستجد =جـ=جـلجـ جـاسماء زكرٌا دمحم سعٌد جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100302 1E

+0

97377.84     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـماٌمان حسٌن احمد عبدالحمٌد السٌد جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100613 1E

+0

97377.84     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـساره ابراهٌم عبدالممصود ابراهٌم جـ جـجـ جـ=جـمجـ جـ=جـمم044815120160100545 1E

+0

97277.76     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـدمحم حمدى دمحم بركات على ممجـ جـمل=جـم=جـ044815120160100900 1E

+0

97177.68     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـٌاسمٌن ٌاسر مرسى دمحم مرسى مملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100370 1E

+0

97077.6     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسماء عبدالتواب لبٌب حافظ عبدالنبى جـ جـم=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100456 1E

+0

97077.6     م

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمنه هللا عادل عبدالعزٌز على عماره جـ جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100079 1E

+0

96977.52     م

مستجد جـ جـل=جـجـ جـمى سمٌر عبدالعزٌز دمحم مصطفى مملمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100367 1E

+0

96977.52     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاٌمان عبد الفضٌل عبد الفضٌل دروٌش جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـمم044815120160100496 1E

+0

96977.52     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـهبه ابراهٌم ابراهٌم ابومنصور جـ جـمجـ جـم=جـ=جـم=جـ044815120160100390 1E

+0

96677.28     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـهاله دمحم فوزى دمحم غازى دمحم شحاته جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100630 1E

+0

96677.28     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـسمٌره صبرى دمحم سلٌمان مجـ جـ=جـمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100638 1E

+0

96677.28     =جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  10صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمى احمد صادق نورالدٌن مجـ جـلم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100676 1E

+0

96677.28     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـاسراء حازم عبدربه شرشر جـ جـملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100054 2E

+0

96577.2     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـاٌه السٌد فتحى السٌد =جـملمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100119 2E

+0

96577.2     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـبسمه لاسم رمضان سٌد احمد لاسم =جـ=جـجـ جـمل=جـجـ جـم044815120160100834 2E

+0

96577.2     جـ جـ

مستجد =جـجـ جـلجـ جـشٌماء رافت دمحم كٌره =جـم=جـملجـ جـمجـ جـ044815120160100143 2E

+0

96477.12     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـرحاب رضى عبدالسالم عثمان حبٌب مملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100336 2E

+0

96477.12     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـرضوى محمود دمحم بسٌونى السٌد مملمجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100392 2E

+0

96477.12     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـماٌسون حسن عبدالمعبود ابوجمٌل جـ جـم=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100004 2E

+0

96377.04     =جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاٌه اشرف ابوالفتوح سرور جـ جـجـ جـ=جـمل=جـمم044815120160100098 2E

+0

96377.04     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـاسراء رجب ٌوسف الزرلانى جـ جـم=جـملجـ جـمجـ جـ044815120160100112 2E

+0

96377.04     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـساره السٌد حسٌنى دمحم الغمرى جـ جـجـ جـ=جـم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100726 2E

+0

96377.04     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـرحمه سند عبداللطٌف على سلٌمان مملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100068 2E

+0

96276.96     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاالء كمال عبدالمعبود عزب بره =جـم=جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100273 2E

+0

96276.96     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسماء دمحم صادق حسٌن جـ جـم=جـم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100616 2E

+0

96276.96     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـمدٌحه عاطف عبدالنبى لبٌب احمد مم=جـم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100592 2E

+0

96176.88     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـساره عماد عبدالحمٌد محمود =جـملم=جـجـ جـمم044815120160100124 2E

+0

96076.8     م

مستجد جـ جـل=جـ=جـدعاء رفٌك حسانٌن الجزار جـ جـ=جـ=جـمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100585 2E

+0

96076.8     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـالشٌماء صبحى فتحى ٌوسف ربعه =جـملمجـ جـجـ جـجـ جـم044815120160100652 2E

+0

96076.8     جـ جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  11صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسراء احمد عبدالغنى فتح  هللا مجـ جـجـ جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100332 2E

+0

95876.64     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـسالى احمد عبد العزٌز عدلً مم=جـمل=جـمجـ جـ044815120160100482 2E

+0

95876.64     ل

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـمرٌم احمد دمحمى عبدالغفار =جـملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100552 2E

+0

95876.64     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسراء غالب عبدالستار مصطفى جـ جـململجـ جـمجـ جـ044815120160100092 2E

+0

95776.56     م

مستجد جـ جـجـ جـللهدى وائل عبدالعزٌز أحمد شاهٌن جـ جـم=جـمجـ جـ=جـم=جـ044815120160100369 2E

+0

95776.56     جـ جـ

مستجد جـ جـل=جـجـ جـندا خالد سعٌد الفمى جـ جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100130 2E

+0

95676.48     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـشروق شعبان ابراهٌم الكومى جـ جـم=جـملجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100214 2E

+0

95676.48     =جـ

مستجد م=جـ=جـجـ جـهند شاهٌن ابوالٌزٌد شاهٌن عماره جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـم=جـ044815120160100455 2E

+0

95676.48     جـ جـ

مستجد =جـ=جـلجـ جـجهاد ماهر عبدالمنعم النحاس جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100225 2E

+0

95576.4     م

مستجد جـ جـجـ جـل=جـسمٌه سمٌر دمحم سالم مجـ جـ=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100894 2E

+0

95576.4     جـ جـ

مستجد =جـجـ جـل=جـدنٌا جابر عبداللطٌف الدهراوى جـ جـجـ جـلمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100859 2E

+0

95476.32     م

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاسماء دمحم عثمان بالل =جـم=جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100206 2E

+0

95376.24     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـصفٌه احمد ابراهٌم احمد السبمى جـ جـجـ جـ=جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100387 2E

+0

95376.24     م

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـفوزٌه صدٌك دمحم الغراب جـ جـمجـ جـمل=جـم=جـ044815120160100707 2E

+0

95376.24     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـامنٌه اشرف عزالعرب سلطان جـ جـملم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100710 2E

+0

95376.24     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـندا عبدالعزٌز عبدالغفار لوره =جـم=جـمل=جـمجـ جـ044815120160100281 2E

+0

95276.16     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـالشٌماء محمود عبدالمنعم اللٌثى جـ جـم=جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100426 2E

+0

95276.16     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـاٌمان حامد ابراهٌم حامد المكاوى جـ جـجـ جـلم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100860 2E

+0

95276.16     =جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  12صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـتغرٌد سامى احمد محمود المحراث مجـ جـلملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100033 2E

+0

95076     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـزٌنب عبدالحمٌد عبدالمنعم عبٌد مجـ جـجـ جـمل=جـم=جـ044815120160100142 2E

+0

95076     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاسراء احمد احمد عبدالعظٌم بٌومى جـ جـململجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100449 2E

+0

94975.92     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاٌمان رضا دمحم ابراهٌم مهدى جـ جـجـ جـ=جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100458 2E

+0

94975.92     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـمارٌج عادل ٌوسف دمحم نورالدٌن م=جـلم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100053 2E

+0

94875.84     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـسلفانا رضا ابراهٌم حنا =جـملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100137 2E

+0

تغذٌة فئات    لجـ جـ

حساسة
94875.84

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـهاجر صالح مصطفى زهران جـ جـجـ جـلجـ جـلجـ جـمجـ جـ044815120160100187 2E

+0

94875.84     جـ جـ

مستجد جـ جـللجـ جـشٌماء جمال دمحم دمحم =جـم=جـملجـ جـمجـ جـ044815120160100896 2E

+0

94775.76     م

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـاسراء صبرى دمحم بركات مململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100056 2E

+0

94675.68     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـمنار مجدى عبدالبارى دمحم الخولى =جـمجـ جـملجـ جـمل044815120160100623 2E

+0

94675.68     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـامل حمدى حامد محمود زاٌد مملم=جـ=جـم=جـ044815120160100627 2E

+0

94675.68     =جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـامٌنه شعبان ابوالحدٌد الجندى جـ جـجـ جـلم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100172 2E

+0

94575.6     م

مستجد =جـللجـ جـسماح انور احمد عمر جـ جـجـ جـلمجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100693 2E

+0

94575.6     م

مستجد م=جـل=جـمروه رسمى دمحم عبد النبى الحبال مملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100463 2E

+0

94475.52     م

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـهانم ابراهٌم كامل ابراهٌم مملم=جـ=جـمل044815120160100867 2E

+0

94475.52     =جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـهدٌر حامد ذكى المزار جـ جـلمم=جـجـ جـمل044815120160100043 2E

+0

94275.36     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـلٌلى طارق عبدالعزٌز المزٌن جـ جـململجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100375 2E

+0

94175.28     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـاٌمان اٌهاب دروٌش ابراهٌم حموده جـ جـجـ جـ=جـمل=جـمجـ جـ044815120160100515 2E

+0

94175.28     جـ جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  13صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـل=جـهبه جمال عبدالغفار المشٌط جـ جـجـ جـ=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100490 2E

+0

94075.2     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـشٌماء عاطف دمحمى زٌن الدٌن جـ جـجـ جـ=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100315 2E

+0

93975.12     جـ جـ

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـاحمد اسامه عبدالمحسن على جبر مجـ جـجـ جـمل=جـم=جـ044815120160100006 2E

+0

93875.04     =جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـانجى عمادالدٌن دمحم شبل امام =جـجـ جـلمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100095 2E

+0

93875.04     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـعصمت دسولى السٌد عبدالرؤوف جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100501 2E

+0

93875.04     جـ جـ

211=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاٌمان أحمد أحمد النجار جـ جـجـ جـلمل=جـم=جـ044815120160100532 93774.96     =جـ1

مستجد =جـ=جـلجـ جـاالء صالح سعد ابراهٌم الشٌمً جـ جـم=جـمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100536 93774.96     جـ جـ2

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه اٌمن فتحى السبمى جـ جـجـ جـلمجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100724 93774.96     =جـ3

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـشروق مجدى بهاءالدٌن الشهالى جـ جـم=جـمل=جـمل044815120160100126 93674.88     جـ جـ4

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـشٌماء طارق دمحم الصعٌدى جـ جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100215 93674.88     =جـ5

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـهاجر فوزى امر هللا خٌر الدٌن =جـملم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100218 93674.88     جـ جـ6

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـامانى ابراهٌم ابوالسعود الشورٌة جـ جـململ=جـجـ جـم044815120160100701 93674.88     ل7

مستجد =جـ=جـلجـ جـمحمود محسن عبد الحمٌد نوفل جـ جـم=جـم=جـ=جـمل044815120160100908 93674.88     جـ جـ8

مستجد =جـجـ جـل=جـنهى دمحم ابراهٌم دمحم سعد جـ جـجـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100474 93574.8     جـ جـ9

مستجد =جـ=جـل=جـساره عبدالمعطى احمد المٌهً =جـمجـ جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100548 93574.8     جـ جـ10

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـهدٌر رافت عبدالمغنى عبد الفتاح جـ جـجـ جـ=جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100562 93574.8     جـ جـ11

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـهبه دمحم كرم ابراهٌم عبدالجواد جـ جـم=جـم=جـ=جـجـ جـل044815120160100289 93474.72     جـ جـ12

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  14صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـمروه ماهر ابراهٌم حشاد =جـملم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100551 93474.72     م13

مستجد لجـ جـ=جـ=جـهاجر مرزوق رمضان مرزوق جـ جـمجـ جـم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100560 93474.72     جـ جـ14

مستجد =جـ=جـل=جـٌاسمٌن اشرف حسن على نصار مم=جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100918 93474.72     جـ جـ15

مستجد =جـجـ جـلجـ جـهدٌر احمد عبدالسمٌع نافع لم=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100049 93374.64     =جـ16

مستجد جـ جـ=جـل=جـامانى عبداللطٌف عبدالعزٌز الدناصورى مملم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100114 93374.64     =جـ17

مستجد =جـ=جـلجـ جـمنى طارق ابراهٌم زٌدان العبد =جـملمجـ جـجـ جـجـ جـل044815120160100389 93374.64     م18

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـهاجر دمحم عبدالستار سبٌكه =جـملم=جـ=جـمل044815120160100083 93274.56     =جـ19

مستجد جـ جـجـ جـل=جـرحاب السٌد السٌد السنباوى جـ جـملم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100103 93274.56     جـ جـ20

مستجد =جـ=جـ=جـمهمس بهاءالدٌن على على علٌوه جـ جـ=جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100441 93274.56     جـ جـ21

مستجد =جـجـ جـلجـ جـنهال نبٌل على عبدالموى فٌاض جـ جـملم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100491 93274.56     =جـ22

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـشٌماءدمحم صابر احمد هشهش =جـم=جـم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100644 93274.56     =جـ23

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـمى طارق شعبان ابوسعده جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـم=جـ044815120160100659 93274.56     جـ جـ24

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـجهاد كمال محمود لبن جـ جـململجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100920 93274.56كمبٌوتر  ل  جـ جـ25

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـدعاء رضا دمحم المصٌلحى جـ جـ=جـلجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100065 93174.48     م26

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاٌمان عبدالرحمن فتح هللا شحاته جـ جـجـ جـلملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100170 93174.48     جـ جـ27

مستجد =جـ=جـلجـ جـاٌمان دمحم عبدالغنى السٌد جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100253 كمبٌوتر  لل جـ جـ28 تغذٌة

فئات
93174.48

مستجد جـ جـلل=جـاالء دمحم جمٌل الصعٌدى جـ جـم=جـملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100493 93174.48     جـ جـ29

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـمى ابراهٌم عبد الحمٌد حندق جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـجـ جـل044815120160100537 93174.48     جـ جـ30

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  15صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـنسمه دمحم جابر عبده مملمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100593 93174.48     =جـ31

مستجد سلمى منصور عبدالنبى عبدالجواد

الماضى

جـ جـلل=جـ =جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100844 93174.48     =جـ32

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه دمحم عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح =جـملم=جـ=جـمم044815120160100037 93074.4     جـ جـ33

مستجد جـ جـ=جـل=جـامنٌه حجازى حامد حجازى جـ جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100058 93074.4     م34

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـصافى سامى دمحم الحداد جـ جـجـ جـلم=جـمم=جـ044815120160100144 93074.4     م35

مستجد اسراء عبدالعزٌز عبدالتواب عبد العزٌز

شكر

جـ جـ=جـ=جـ=جـ جـ جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100399 93074.4     جـ جـ36

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـبسمه دمحم صالح ابوالمجد جـ جـجـ جـجـ جـملجـ جـم=جـ044815120160100064 92974.32     م37

مستجد جـ جـجـ جـل=جـعلٌاء مصطفى دمحم ابوالعٌنٌن =جـملم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100510 92974.32     جـ جـ38

مستجد =جـ=جـل=جـامانى عاطف فهمى ابراهٌم مملم=جـ=جـجـ جـم044815120160100565 92974.32     =جـ39

مستجد جـ جـ=جـل=جـرٌهام احمد عبدالعزٌز غنٌم جـ جـجـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100587 92974.32     جـ جـ40

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـشدوى سالم دمحم الشناوى =جـجـ جـلم=جـ=جـم=جـ044815120160100639 92974.32     =جـ41

مستجد =جـ=جـل=جـامل جمال دمحم عبدالحمٌد مملم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100432 92874.24     ل42

مستجد جـ جـجـ جـل=جـسمٌه دمحم السٌد الجمل مملم=جـ=جـم=جـ044815120160100622 92874.24     =جـ43

مستجد =جـللجـ جـفاٌزه جمال السعٌد عبد الجلٌل الجوهرى =جـملم=جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100148 92874.24     جـ جـ44

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـمنى دمحم احمد دمحم المطورى جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100513 92774.16     م45

مستجد جـ جـ=جـل=جـمرٌم حامد شاكر الفٌشاوى =جـململجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100154 92674.08     جـ جـ46

مستجد =جـل=جـ=جـاسماء السٌد منصور الجزار جـ جـم=جـمل=جـمجـ جـ044815120160100204 92674.08     =جـ47

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـدٌنا خالد عبد الخالك عثمان شوشه جـ جـجـ جـ=جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100373 92674.08     =جـ48

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة
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تعبئة و 

تخزٌن 
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غذائى 
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  16صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـل=جـٌاسمٌن جابر سعد عبده كارم =جـملم=جـجـ جـجـ جـل044815120160100596 92574     م49

مستجد =جـ=جـل=جـشروق محمود حامد عبدربه =جـم=جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100283 92473.92     =جـ50

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـمٌار عبدالفتاح دمحم الشاعر جـ جـململجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100457 92473.92     جـ جـ51

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـنٌره جمال السٌد بسٌونى عٌد جـ جـل=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100742 92473.92     =جـ52

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـندى صبرى سعد مطر جـ جـجـ جـلم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100922 92473.92     جـ جـ53

مستجد جـ جـ=جـل=جـفاطمه دمحم ابو العالعبد الغنى ابوالعال جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100405 92373.84     جـ جـ54

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـهدٌر شبل عبدالعزٌز جندٌة =جـ=جـ=جـم=جـجـ جـم=جـ044815120160100563 92373.84     ل55

مستجد =جـ=جـل=جـدٌنا دمحم سامى جابر عطاهللا جـ جـململ=جـمجـ جـ044815120160100586 92373.84     جـ جـ56

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـسهٌله دمحم شحاته عبدالنبى ابوعامر جـ جـجـ جـلملجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100612 92273.76     جـ جـ57

مستجد جـ جـ=جـل=جـسندس فارس سمٌر احمد مجـ جـلم=جـ=جـمل044815120160100239 92073.6     جـ جـ58

مستجد جـ جـجـ جـل=جـاٌه احمد ابراهٌم حماد جـ جـململ=جـمجـ جـ044815120160100322 92073.6     =جـ59

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه دمحم على دمحم خلف =جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100403 92073.6     =جـ60

مستجد جـ جـ=جـ=جـلساره ناصر محمود عباس جـ جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100479 92073.6     جـ جـ61

مستجد =جـ=جـلجـ جـفاطمه سمٌر عبدالحافظ محرم جـ جـجـ جـلملجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100695 92073.6     جـ جـ62

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـدمحم اسامه دمحم خطاب جـ جـمجـ جـم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100221 تغذٌة فئات    لل63

حساسة
91973.52

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـغاده محمود عبدالمادر احمد جـ جـللم=جـجـ جـمجـ جـ044815120160100256 91973.52     م64

مستجد جـ جـ=جـل=جـاسراء احمد محمود ابراهٌم نصار مجـ جـلمل=جـجـ جـجـ جـ044815120160100349 91973.52     جـ جـ65

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـاٌه حسنى دمحم على بسٌونى =جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100402 91873.44     جـ جـ66

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ
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ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ
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د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول
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تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـ=جـلجـ جـنٌره اٌهاب فاروق ابراهٌم مصطفى مجـ جـلمجـ جـ=جـمل044815120160100526 91873.44     =جـ67

مستجد جـ جـلل=جـساره ٌاسر فتحً دمحم عبدالحافظ مملم=جـ=جـم=جـ04485120150100072 كمبٌوتر  لل =جـ68 صناعات

ب)غذائٌة
91873.44

مستجد جـ جـ=جـل=جـهناء مشحوت عبدالحمٌد سراج الدٌن جـ جـجـ جـلمجـ جـجـ جـم=جـ044815120160100189 91773.36     =جـ69

مستجد جـ جـ=جـل=جـدعاء دمحم طه لدٌره =جـ=جـ=جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100290 91773.36     جـ جـ70

مستجد جـ جـ=جـل=جـساره دمحم دمحم دمحم الشٌخ جـ جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100451 91773.36     جـ جـ71

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـكرٌمان مجدى ٌوسف االشمونى جـ جـم=جـملجـ جـمل044815120160100153 91673.28     =جـ72

مستجد =جـللجـ جـاسماء دمحم على الجارٌه لمجـ جـملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100303 91673.28     م73

مستجد جـ جـجـ جـل=جـنورا محروس عبدالستار عٌد ابو العنٌن جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100377 91673.28     جـ جـ74

مستجد =جـ=جـلجـ جـبسمه احمد رضوان خطاب جـ جـجـ جـلم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100205 91473.12     =جـ75

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـهٌام عاشور رجب العفٌفى جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100219 91473.12     ل76

مستجد ل=جـل=جـفاطمه عبدالرحمن رزق الفمى جـ جـملم=جـجـ جـم=جـ044815120160100077 91272.96     م77

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـٌارا عماد نجٌب رشٌد =جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـل044815120160100132 91272.96     =جـ78

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـشروق دمحم ذكى زناتً جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100730 91272.96     =جـ79

مستجد جـ جـ=جـل=جـمرام مجدى سعد عبد الحمٌد الحنفى =جـم=جـم=جـ=جـجـ جـل044815120160100279 91172.88     جـ جـ80

مستجد =جـ=جـجـ جـ=جـهدٌر شرٌف عرفان الشافعى =جـ=جـلم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100321 91172.88     =جـ81

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـٌاسمٌن ممدوح دمحم سعٌد جادو جـ جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـل044815120160100655 91172.88     =جـ82

مستجد جـ جـلل=جـاسراء مجدى جودة السروى جـ جـم=جـمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100147 90972.72     جـ جـ83

مستجد جـ جـلل=جـاٌه سالمه عبدهللا سالمه اسماعٌل =جـململجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100355 90972.72     م84

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ
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ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ
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د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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: المسم 
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول
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مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـجـ جـل=جـٌاسمٌن مسعد صالح عطٌه صٌام جـ جـ=جـلمجـ جـ=جـجـ جـل044815120160100531 90972.72     =جـ85

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه على دمحم بدر جـ جـملجـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100308 90872.64     جـ جـ86

مستجد جـ جـ=جـل=جـهاجر حمدى مشحوت االلرع =جـ=جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100320 90872.64     م87

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـهدٌر صفوت فؤاد ابو سته جـ جـجـ جـ=جـمل=جـمل044815120160100227 90772.56     جـ جـ88

مستجد =جـجـ جـللاٌمان اٌمن عبدالرحمن هالل جـ جـجـ جـلمل=جـمجـ جـ044815120160100059 90672.48     م89

مستجد جـ جـللجـ جـبسمه شعبان عبدالجواد سعفان =جـ=جـلم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100100 90672.48     ل90

مستجد جـ جـ=جـل=جـسمر سلٌمان عبدالنعٌم السبكى جـ جـململ=جـمجـ جـ044815120160100125 90672.48     =جـ91

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـعلٌاء سامى تركى دمحم الحلموش جـ جـ=جـلمل=جـم=جـ044815120160100404 90672.48     =جـ92

مستجد =جـ=جـجـ جـ=جـدعاء دمحم حسن فرج =جـ=جـلملجـ جـجـ جـ=جـ04485120140100298 90672.48     جـ جـ93

مستجد جـ جـجـ جـل=جـدٌنا جمال عبدالحمٌد دمحم =جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100180 90572.4     =جـ94

مستجد جـ جـ=جـل=جـشٌماء دمحم مبرون على غباشى لململجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100487 90572.4     جـ جـ95

مستجد =جـلل=جـروضه امٌر بسٌونى جاب هللا جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100704 90472.32     ل96

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـهدٌر عادل دمحم دمحم عبدالعزٌز جـ جـ=جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100084 90272.16     م97

مستجد =جـ=جـل=جـاٌمان اٌمن ابراهٌم عمر =جـجـ جـ=جـمل=جـجـ جـجـ جـ044815120160100199 90272.16     =جـ98

مستجد ل=جـل=جـاسراء ٌسرى عبدالعزٌز منصور =جـم=جـم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100700 90272.16     جـ جـ99

مستجد =جـ=جـ=جـلمروه سعٌد عباس ابوالنجا منتصر جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100326 1E

+0

صناعة لل ل=جـ

(أ)غذائٌة

مشكالتكمبٌوتر

التغذٌة
90172.08

مستجد جـ جـ=جـل=جـنورهان إٌهاب شحاته على البرادعى جـ جـملم=جـلم=جـ044815120160100506 1E

+0

90172.08     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـمروه دمحم احمد السٌد الرفاعى =جـملم=جـ=جـجـ جـل044815120160100721 1E

+0

90172.08     جـ جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس
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التغذٌة فى

 مصر
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عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  19صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه دمحم عبدالموجود العباسى =جـململ=جـمجـ جـ044815120160100466 1E

+0

90072     =جـ

مستجد =جـلل=جـهاله احمد حبشى عنبر جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100483 1E

+0

90072     =جـ

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـدعاء ابراهٌم دمحم نصار جـ جـ=جـلم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100855 1E

+0

90072     ل

مستجد جـ جـ=جـل=جـٌاسمٌن حسن عبدالسالم مصطفى خلف مجـ جـلمل=جـم=جـ044815120160100088 1E

+0

89971.92     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـللدنٌا ابو صالح هالل حمام جـ جـ=جـلم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100413 1E

+0

89971.92     جـ جـ

مستجد جـ جـلل=جـرحمه سعٌد احمد الفرماوى =جـملم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100576 1E

+0

89971.92     =جـ

مستجد =جـجـ جـلجـ جـشٌماء احمد زكرٌا دمحم عفٌفى =جـململلم=جـ044815120160100720 1E

+0

89971.92     =جـ

مستجد =جـلل=جـاٌه عبدالحمٌد احمد ابراهٌم دوٌدار جـ جـململجـ جـمجـ جـ044815120160100027 1E

+0

89871.84     جـ جـ

مستجد =جـ=جـلجـ جـساره سعٌد عبدالمعبود جوهر =جـجـ جـ=جـمل=جـجـ جـجـ جـ044815120160100123 1E

+0

89871.84     م

مستجد جـ جـ=جـللمنى حماده دمحم مصطفى حمام جـ جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100200 1E

+0

89871.84     =جـ

مستجد جـ جـ=جـ=جـلمروه رضا عبدالستار برٌمع =جـملم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100550 1E

+0

89871.84     =جـ

مستجد =جـ=جـل=جـنرمٌن عبدالعزٌز عبدالخالك الشناوى مململ=جـم=جـ044815120160100685 1E

+0

التصادٌاتكمبٌوتر لل  =جـ

الغذاء
89871.84

مستجد =جـ=جـللصفٌه محمود جبر سوٌلم جـ جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100316 1E

+0

89771.76     جـ جـ

مستجد جـ جـجـ جـللصباح صالح دمحم مرزوق رجب جـ جـململ=جـم=جـ044815120160100362 1E

+0

89771.76     =جـ

مستجد =جـلل=جـهانم سلٌمان عبدالرحمن الدحالب =جـملم=جـجـ جـجـ جـل044815120160100368 1E

+0

89771.76     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـللنورهان صبحى دمحم عبدالفتاح جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100186 1E

+0

89671.68     =جـ

مستجد جـ جـلل=جـرحمه حسٌن عبد الحمٌد دمحم لندٌل =جـملم=جـ=جـمجـ جـ044815120160100473 1E

+0

89671.68     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـللاسراء عبدالكرٌم عبدالرحمن عالم جـ جـململلجـ جـجـ جـ044815120160100737 1E

+0

89671.68     =جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  20صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـهاجر عماد حمدى الجمال جـ جـملجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100188 1E

+0

89571.6     جـ جـ

مستجد =جـ=جـللساره سعد الدٌن ابراهٌم الكوانٌنى جـ جـجـ جـلمل=جـجـ جـم044815120160100547 1E

+0

89571.6     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـمى جمال عطٌه عوض ابوالخٌر =جـململجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100280 1E

+0

89471.52     م

مستجد =جـ=جـل=جـٌاسمٌن عادل عبده العمورى جـ جـململجـ جـجـ جـل044815120160100680 1E

+0

89471.52     م

مستجد =جـ=جـللاسراء رضا دمحم عبدالفتاح الصاوى مململلمجـ جـ044815120160100055 1E

+0

89271.36     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـرانٌا دمحم عبدالممصود عبدالممصود لملم=جـ=جـجـ جـل044815120160100140 1E

+0

89271.36     =جـ

مستجد جـ جـ=جـجـ جـ=جـهدٌر خالد سعٌد عبد الخالك ابوالعال جـ جـ=جـلمل=جـجـ جـل044815120160100407 1E

+0

89071.2     =جـ

مستجد =جـ=جـللندا احمد عزالدٌن نورالدٌن مجـ جـلمل=جـم=جـ044815120160100080 1E

+0

88971.12     جـ جـ

مستجد =جـلل=جـٌارا نبٌل اسماعٌل السٌد جـ جـم=جـملجـ جـجـ جـل044815120160100161 1E

+0

88971.12     =جـ

مستجد =جـ=جـللنورهان عبدالمحسن صبحى الزغبً جـ جـملم=جـ=جـمل044815120160100556 1E

+0

88971.12     =جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـضحى فتحى احمد السٌد شرٌف =جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100898 1E

+0

88971.12     =جـ

مستجد =جـجـ جـل=جـرحاب راضى حسن عطٌه جـ جـململ=جـمل044815120160100310 1E

+0

88871.04     جـ جـ

مستجد =جـ=جـل=جـدٌنا طارق السٌد حسٌن ٌونس =جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100385 1E

+0

88871.04     جـ جـ

مستجد =جـ=جـل=جـساره صبحى فوزى بلتاجى المغربى جـ جـجـ جـلمل=جـم=جـ044815120160100590 1E

+0

88770.96     =جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـاٌه دمحم سعٌد السما جـ جـململ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100853 1E

+0

88770.96     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـضحى وحٌد مبرون جبر =جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100438 1E

+0

88670.88     =جـ

مستجد جـ جـ=جـللاسراء عاطف عثمان سوٌد =جـململ=جـجـ جـجـ جـ04485120140100228 1E

+0

88670.88     =جـ

مستجد جـ جـجـ جـل=جـشٌماء شعبان معوض شهاب =جـململ=جـجـ جـل044815120160100314 1E

+0

88570.8     م

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ
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سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  21صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـ=جـلٌمنى ٌاسر صبحى احمد الصاوى مجـ جـلم=جـ=جـمل044815120160100391 1E

+0

88570.8     ل

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـهدٌر دمحم السٌد رحاب مجـ جـلمل=جـجـ جـل044815120160100484 1E

+0

88570.8     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـللدٌنا عاطف دمحم جاد =جـملم=جـلمجـ جـ044815120160100677 1E

+0

88470.72     جـ جـ

مستجد =جـلل=جـسلوى دمحم عبدالعزٌز حسنٌن ابراهٌم جـ جـجـ جـلم=جـ=جـم=جـ044815120160100715 1E

+0

88470.72     م

مستجد =جـجـ جـل=جـامانى الحسٌن دمحم عباده مململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100642 1E

+0

88370.64     =جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـرغده سمٌر فتحى الخولى =جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100212 1E

+0

88170.48كمبٌوتر  ل  م

مستجد جـ جـ=جـللدمحم حسٌن دمحم دمحم احمد المحراث جـ جـململلجـ جـ=جـ04485120150100444 1E

+0

88170.48     جـ جـ

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـدمحم جمال ابوالفتح البرٌدى جـ جـملم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100300 1E

+0

88070.4     =جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـحسناء ماهر على هالل لململلجـ جـ=جـ044815120160100328 1E

+0

88070.4     م

مستجد جـ جـ=جـل=جـدٌنا عبد هللا عزت عبد هللا طمان =جـململلجـ جـجـ جـ044815120160100509 1E

+0

88070.4     ل

مستجد =جـ=جـ=جـجـ جـهدٌر نبٌل دمحم الغرٌب جـ جـ=جـلمل=جـجـ جـل044815120160100915 1E

+0

88070.4كمبٌوتر  ل  =جـ

مستجد ل=جـل=جـهاجر دمحم وهبه دمحم جـ جـململ=جـجـ جـل044815120160100292 2E

+0

87970.32     جـ جـ

مستجد =جـ=جـللسهام فتوح احمد فتوح ابوعمر مململ=جـمل044815120160100075 2E

+0

87870.24     =جـ

مستجد =جـ=جـللاسراء جمال المطب ابو سالم =جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100202 2E

+0

87870.24     م

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـنورا عدلى عبدالفتاح على جـ جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100257 2E

+0

87870.24     ل

مستجد =جـلللدمحم سالمة ابرهٌم الشباسى =جـملم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100505 2E

+0

87870.24     ل

مستجد جـ جـ=جـللفاطمه دمحم مصطفى خلٌل جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100862 2E

+0

كمبٌوتر  لل ل تغذٌة

فئات
87870.24

مستجد م=جـللسمر صبحى عبدالمولى سالمه جـ جـجـ جـلملجـ جـمل04485120130100250 2E

+0

87870.24     ل

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  22صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـلل=جـانجى اسامه احمد دمحم حسن جـ جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100381 2E

+0

87770.16     جـ جـ

مستجد =جـ=جـلجـ جـشروق سامى حلمى عبدالعاطى =جـجـ جـلملجـ جـمل044815120160100453 2E

+0

87770.16     =جـ

مستجد جـ جـلللفاطمة على حداد حسانٌن جـ جـململلمل04485120150100410 2E

+0

مٌكروبٌولج ل  ل=جـ

ي عام
تدرٌب

صٌفى
87770.16

مستجد =جـ=جـللاحمد حمد فرج دمحم مململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100264 2E

+0

تغذٌة ل   =جـ

انسان
87570

مستجد جـ جـل=جـ=جـهاجر دمحم غرٌب نورالدٌن =جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100414 2E

+0

كمٌاء ل  ل=جـ

(أ)حٌوٌة
تغذٌة

انسان
87469.92

مستجد =جـ=جـل=جـدٌنا عبدالظاهر مصطفى على النادى جـ جـملم=جـلمل044815120160100722 2E

+0

87469.92     ل

مستجد =جـ=جـل=جـدمحم عبدالممصود احمد سامى الصعٌدى جـ جـململلمل044815120160100011 2E

+0

87369.84     =جـ

مستجد جـ جـ=جـل=جـساره زٌن العابدٌن ملٌجى على غانم =جـجـ جـلم=جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120160100755 2E

+0

87369.84     ل

مستجد جـ جـ=جـل=جـطارق رسمى سرحان كلٌب جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100899 2E

+0

تغذٌة فئات    ل=جـ

حساسة
87369.84

مستجد جـ جـ=جـللٌاسمٌن دمحم مهدى السخاوى =جـملم=جـ=جـجـ جـل044815120160100162 2E

+0

87269.76     ل

مستجد =جـ=جـل=جـفاتن عالء دمحم الغزالى جـ جـجـ جـلم=جـ=جـمل044815120160100843 2E

+0

87269.76     =جـ

باق =جـلللمحمود سالمة سمٌر الشٌهً جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـجـ جـل04485120150100045 2E

+0

87169.68     ل

مستجد =جـ=جـل=جـعال عبدالفتاح دمحم دمحم عبدالعاطى =جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100363 2E

+0

87069.6     جـ جـ

مستجد مللجـ جـفاطمه ابراهٌم احمد السٌد ل=جـلم=جـ=جـجـ جـل044815120160100249 2E

+0

86869.44     =جـ

مستجد جـ جـلل=جـساره حمدى دمحم الزلزولً =جـجـ جـلم=جـ=جـمل044815120160100164 2E

+0

86569.2     جـ جـ

مستجد جـ جـ=جـللاسراء على امٌن داود جـ جـململلجـ جـجـ جـ044815120160100203 2E

+0

86569.2     ل

مستجد جـ جـ=جـللابراهٌم معتمد ابراهٌم السٌد م=جـلمل=جـجـ جـجـ جـ044815120160100265 2E

+0

86469.12     ل

مستجد جـ جـل=جـ=جـنورهان نبٌل عبدالحمٌد دمحم الجوهرى =جـ=جـلم=جـ=جـمل044815120160100869 2E

+0

86469.12     جـ جـ

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 
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مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  23صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـل=جـدمحم على زكى هدهود =جـللم=جـ=جـجـ جـ=جـ04485120140100014 2E

+0

86469.12     ل

مستجد جـ جـ=جـل=جـدنٌا دمحم عبدالعلٌم معوض خمٌس =جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100269 2E

+0

86369.04     ل

مستجد ل=جـللاٌه مجدى السٌد على بٌومى =جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100246 2E

+0

86268.96     =جـ

مستجد =جـ=جـل=جـخلود صابر عبدالمحسن توفٌك ٌونس =جـ=جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100293 2E

+0

86268.96     جـ جـ

مستجد =جـ=جـل=جـرانٌا اشرف حافظ ابو راضى لململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100409 2E

+0

86268.96كمبٌوتر  ل  =جـ

مستجد ل=جـجـ جـ=جـحورٌه شعبان دمحم المغربى لململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100713 2E

+0

مشكالت ل   جـ جـ

التغذٌة
86268.96

مستجد =جـلللدٌنا خالد دمحم جمال الدٌن =جـملم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100384 2E

+0

86168.88     =جـ

باق جـ جـلللفاطمة توفٌك علً دمحم حمٌدة =جـم=جـ=جـجـ جـ=جـل=جـ04485120150100180 2E

+0

86168.88     =جـ

مستجد جـ جـ=جـللاسراء احمد السٌد مرسى طاهر =جـ=جـلمللجـ جـجـ جـ044815120160100428 2E

+0

86068.8     ل

مستجد جـ جـ=جـللمروه توفٌك عبدالخالك سلمونه لملم=جـلمل044815120160100078 2E

+0

85968.72     ل

مستجد =جـ=جـل=جـمنى دمحم عبدالوهاب شهبه جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100418 2E

+0

85968.72     =جـ

مستجد ل=جـللاسماء صبرى جابر البنبً جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100581 2E

+0

تخطٌط و ل   ل

إعداد
85968.72

مستجد جـ جـ=جـللاٌه وحٌد عبد السمٌع المدم =جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100885 2E

+0

85868.64     =جـ

مستجد ل=جـجـ جـلخالد دمحم جابر عطٌه =جـململ=جـم=جـ044815120160100107 2E

+0

85768.56كمبٌوتر  ل  ل

مستجد ل=جـل=جـمنار جمعه خلٌل دمحم خلٌل جـ جـجـ جـلمل=جـمل044815120160100366 2E

+0

تغذٌة فئات    ل=جـ

حساسة
85768.56

مستجد =جـجـ جـللاسراء شعبان فتحى مصطفى زهران جـ جـململلجـ جـ=جـ044815120160100022 2E

+0

85668.48     ل

مستجد للل=جـالشٌماء مجدى عبدالغنى احمد بسٌونى لملم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100024 2E

+0

85668.48     جـ جـ

مستجد =جـ=جـللصابرٌن احمد عبدالوهاب دمحم ابراهٌم =جـململلجـ جـجـ جـ044815120160100360 2E

+0

85568.4     ل

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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تعبئة و 

تخزٌن 
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السٌاسة 
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  24صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد ل=جـلجـ جـرالٌه عبد السٌد عبد الوارث رضوان =جـململلجـ جـ=جـ044815120160100887 2E

+0

85568.4     ل

مستجد =جـ=جـللعبدالحمٌد السٌد بدوى علم الدٌن جـ جـملجـ جـل=جـجـ جـ=جـ044815120160100863 2E

+0

تغذٌة فئات    لل

حساسة
85468.32

مستجد =جـجـ جـل=جـحسناء عصام دمحم شعبان =جـململلجـ جـ=جـ044815120160100223 2E

+0

85168.08     =جـ

باق =جـلللفاٌزة كمال الدٌن السٌد البرغوث مم=جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100392 2E

+0

=جـ=جـ   ل إعدادكمبٌوتر

خ)األطعمة

ضر و

85068

مستجد =جـ=جـ=جـلوالء مصطفى السٌد سالم =جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100836 2E

+0

84867.84     =جـ

مستجد جـ جـ=جـللمٌار مصطفى شاكر الفٌشاوى جـ جـجـ جـلمللمل044815120160100160 2E

+0

84567.6كمبٌوتر  ل  ل

مستجد جـ جـ=جـللساره حمدى ٌحٌى دمحم لجـ جـل=جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100282 2E

+0

84567.6     جـ جـ

مستجد =جـلللهدى عبد الوهاب حموده الممرى =جـململ=جـمل044815120160100530 2E

+0

تحضٌر و    لل

تحلٌل

األطعمة

84567.6

باق =جـلللنرمٌن ممدوح زغلول عاطف فرج ممجـ جـ=جـل=جـجـ جـ=جـ04485120150100596 2E

+0

84567.6     ل

مستجد جـ جـلللتسنٌم طارق احمد حسن عوٌس جـ جـجـ جـلمللجـ جـ=جـ044815120160100101 2E

+0

تحضٌر و    ل=جـ

تحلٌل

األطعمة

84467.52

مستجد جـ جـلللساره رجب دمحم ابراهٌم المهر لجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100029 2E

+0

84167.28     ل

مستجد ل=جـللدالٌا جمال عبدهللا السمادونى جـ جـ=جـلم=جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100546 2E

+0

84167.28     ل

مستجد =جـ=جـل=جـاسراء مجدى عبدالحمٌد ابو ٌوسف جـ جـجـ جـلملل=جـ=جـ044815120160100093 2E

+0

83967.12     ل

مستجد جـ جـلللاسراء ابراهٌم فرج نواره جـ جـ=جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100295 2E

+0

83766.96     ل

مستجد =جـ=جـل=جـفاطمه عبدالحمٌد سلٌمان دراز جـ جـللمل=جـجـ جـل044815120160100134 2E

+0

الرٌاضة    لجـ جـ

واالحصاء
83466.72

مستجد ل=جـل=جـشٌماء حسن فتوح حسن عبد الصمد =جـجـ جـلمل=جـجـ جـل044815120160100031 2E

+0

83066.4     ل

مستجد =جـ=جـل=جـفاطمه شرٌف فرج دمحم لململ=جـجـ جـل044815120160100076 2E

+0

83066.4     =جـ

مستجد =جـلل=جـروضه رضا عبدالكرٌم صبرى =جـجـ جـلمللجـ جـ=جـ044815120160100070 2E

+0

تغذٌة فئات    لل

حساسة
82165.68

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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صناعات 
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األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  25صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد للللرلٌه سعد ابوالعنٌن متولى =جـململ=جـجـ جـل044815120160100104 2E

+0

81465.12     ل

7طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم

مستجد ل=جـللاسماء سمسم عبد هللا غانم جـ جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100243 تغذٌة فئات ل  لل1

حساسة
إحصاء و

برمجة
80864.64

باق للللدعاء ٌحً جودة دمحم علً جـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـللل04485120150100302 80864.64     ل2

باق للللحسٌن حامد احمد الجزار لم=جـجـ جـلل=جـل04485120150100305 80864.64     ل3

مستجد =جـ=جـللعلى دمحم على حسب هللا =جـللجـ جـل=جـجـ جـل044815120160100604 78963.12كمبٌوتر  ل  =جـ4

فرصة 

أولى
ل=جـللنوال دمحم ابراهٌم السحراوى =جـمل=جـلللجـ جـ044820141218336 إحصاء و ل   ل5

برمجة
78362.64

مستجد جـ جـلللدمحم صبحى السٌد احمد جسد لململل=جـل044815120160100008 76561.2     ل6

باق للللمروة جابر عبد الرازق سوٌدان لجـ جـ=جـ=جـ=جـل=جـل04485120150100017 75860.64     ل7

2طالب دور سبتمبر ويحجب تقديرهم لرسوبهم فى مادة ثانوية :عددهم

مستجد ل=جـللٌاره حسنٌن عبدالفتاح حسنٌن جـ جـجـ جـلمللجـ جـل044815120160100631 كمبٌوتر لغل ل1 تغذٌة

فئات

تدرٌب

صٌفى

باق للللبسمة رأفت ابراهٌم علً =جـمل=جـلل=جـل04485120150100242      ض2

40طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

مستجد جـ جـ=جـللنورالهدى ناجى عبدالفتاح البٌومى جـ جـمضم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100047      جـ جـ1

مستجد =جـ=جـل=جـمرٌم محمود عبدالعظٌم سلٌمان =جـغلمل=جـجـ جـل044815120160100155 كمبٌوتر  ل  =جـ2

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـمنار دمحم جابر الكوع =جـمضمل=جـم=جـ044815120160100156      =جـ3

مستجد جـ جـلللخلود دمحم توفٌك لالش =جـ=جـضمللجـ جـ=جـ044815120160100163      =جـ4

مستجد جـ جـ=جـل=جـهدٌل اٌهاب رفعت عبدربه حسن جـ جـ=جـضم=جـ=جـم=جـ044815120160100287      =جـ5

مستجد =جـ=جـض=جـاٌه ابراهٌم عبدالفتاح شوالً =جـململجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100306      =جـ6

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ
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د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول
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تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة
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مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـ=جـللسماح رأفت دمحم دمحم الشوٌخى =جـجـ جـضملجـ جـمل044815120160100359      ل7

مستجد جـ جـجـ جـللصابرٌن صبحى دمحم دمحم عبدالعاطى =جـمضملل=جـجـ جـ044815120160100361      ل8

مستجد جـ جـجـ جـ=جـ=جـهاجر دمحم مصطفى عبدالعال المط =جـمضمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100378      =جـ9

مستجد جـ جـجـ جـللمروه دمحم مصطفى عبدالممصود غانم للضجـ جـل=جـجـ جـل044815120160100388      ل10

مستجد =جـ=جـللفاطمه دمحم عبدهللا عبٌد =جـمضجـ جـل=جـجـ جـ=جـ044815120160100415      =جـ11

مستجد للض جـلحكمت عماد عبده حماد =جـملجـ جـ=جـ=جـجـ جـل044815120160100421      =جـ12

مستجد جـ جـ=جـل=جـمنى سعٌد احمد الجنزورى =جـ=جـضمللجـ جـ=جـ044815120160100424      م13

مستجد ل=جـللاٌه اشرف عبدالممصود عبد الغفار دمحم =جـجـ جـضملجـ جـجـ جـل044815120160100425 كمبٌوترطفٌلٌات  ل ل=جـ14

مستجد =جـ=جـض=جـندى اشرف خمٌس عبده جـ جـجـ جـلمللجـ جـل044815120160100468 تحلٌلطفٌلٌات ل  ل=جـ15

الغذاء

مستجد جـ جـ=جـللرفٌده دمحم رمضان عبد الحمٌد العرٌان لمضمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100469      ل16

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـنورا السٌد عبد النبى سالمه =جـمض جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100523      ل17

مستجد =جـجـ جـللمرٌم الوصال على الرلباوى =جـلضم=جـ=جـجـ جـل044815120160100553      ل18

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـمنى عاطف سرور دمحم جـ جـغ=جـملجـ جـجـ جـجـ جـ044815120160100554 تدرٌب ل   =جـ19

صٌفى

مستجد =جـ=جـللنورهان ٌاسر مصطفى علٌوه =جـجـ جـضمل=جـم=جـ044815120160100558      =جـ20

مستجد جـ جـ=جـل=جـساره كمال عبدالسالم موسى =جـمضم=جـ=جـم=جـ044815120160100615      جـ جـ21

مستجد جـ جـ=جـللنوال عبدالرحٌم عبدالخالك سٌد احمد =جـجـ جـضجـ جـ=جـ=جـجـ جـل044815120160100651 تغذٌة ل   م22

انسان

مستجد ل=جـللاٌه خٌرى دمحم ابراهٌم بسه =جـجـ جـض جـجـ جـللجـ جـل044815120160100688      =جـ23

مستجد م=جـل=جـعال دمحم فهمى ابراهٌم =جـمضم=جـجـ جـم=جـ044815120160100696      =جـ24

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة
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عادل مبارن. د. أ
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د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول
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النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـ=جـللخلود محمود احمد حسان جـ جـ=جـضمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100703      م25

مستجد جـ جـجـ جـل=جـعائشه السٌد عبدالحمٌد العشماوي لجـ جـضمل=جـجـ جـل044815120160100706      ل26

مستجد جـ جـلللخلود احمد عباس احمد ابو عماره =جـمضم=جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100741      ل27

مستجد جـ جـلض=جـٌارا مجدى غنٌم سلٌط جـ جـجـ جـ=جـملجـ جـم=جـ044815120160100841 تحضٌر و    ل=جـ28

تحلٌل

األطعمة
مستجد ل=جـض=جـبسمه دمحم سلٌمان الغباشى =جـجـ جـلمل=جـجـ جـ=جـ044815120160100856 صناعة  للل=جـ29

(أ)غذائٌة

كمبٌوتر تغذٌة

فئات

مستجد شروق شولى عبدالرازق ابراهٌم

محروس

جـ جـ=جـلجـ جـ مغ=جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ044815120160100865      =جـ30

مستجد =جـ=جـللعبد هللا  سعد الدٌن دمحم صالح عباس =جـمضملجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100901 تغذٌة فئات   للل31

حساسة
تحضٌر و

تحلٌل

مستجد جـ جـ=جـضلهند صالح ابراهٌم خلٌل جـ جـجـ جـ=جـملجـ جـجـ جـل044815120160100916      ل32

فرصة

 ثانٌة
جـ جـلم=جـمروة اشرف دمحم عبد المنعم جـ جـمم=جـجـ جـلغل044820131527115      م33

مستجد جـ جـلللنعٌمه السٌد عبداللطٌف االشوح جـ جـجـ جـلمل=جـجـ جـل04485120140100342 التصادٌاتكمبٌوتر غل  ل34

الغذاء

مستجد للللاسالم سمٌر ابو ذكري مندور جـ جـمض جـمللمجـ جـ04485120150100170 صناعة   لل=جـ35

(أ)غذائٌة
كمٌاء

(أ)حٌوٌة

مستجد ل=جـللهاجر دمحم ابراهٌم المصٌلحى الشعار ل=جـض جـجـ جـللجـ جـل04485120150100226      ل36

باق للغلسندس اٌهاب عبد الفتاح جاد احمد =جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـلل04485120150100240      ل37

باق للللسعدٌة دمحم عرفة الغراب لمض جـلجـ جـلل=جـ04485120150100318      ل38

مستجد =جـجـ جـللهاجر محمود محفوظ دمحم الشاذلى =جـمضمللجـ جـل04485120150100538 كمبٌوتر  ل  ل39

مستجد اٌمان عبد المادر عبد المجٌد ابو

جاموس

جـ جـللل =جـجـ جـضمل=جـجـ جـ=جـ04485120150100548      ل40

5مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد ل=جـضلحفصه دمحم دمحم الخولى جـ جـململ=جـجـ جـ=جـ044815120160100335      ض1

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  28صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـ=جـللدٌنا عبد هللا عبد الصمد ابو عٌسً جـ جـمضمللجـ جـل044815120160100738 مشكالتكمبٌوتر لض  ل2

التغذٌة

باق للضلاٌمان فتح دمحم عبد الجواد مجـ جـ=جـ=جـلل=جـل04485120150100384      ض3

باق للضلتمً فرٌد سعٌد عٌن شوكة لم=جـللل=جـل04485120150100461 تغذٌة فئات   للغ4

حساسة
طهى

تجرٌبى

فرصة

 سابعة
ل=جـللفاٌزة عبدالباسط دمحم بوطالب لمللغللل4385      غ5

10طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف :عددهم

مستجد ل=جـض=جـحسناء حمدى دمحم عبدربه جـ جـمضمل=جـمجـ جـ044815120160100102 التصادٌات ل   جـ جـ1

الغذاء

مستجد =جـ=جـضلخلود طلعت صالح دمحم موسى النجار جـ جـ=جـلم=جـ=جـع=جـ044815120160100347      =جـ2

مستجد =جـ=جـض=جـشروق زاهر على عبدالعزٌز عبدالداٌم جـ جـجـ جـضم=جـ=جـمل044815120160100396      =جـ3

مستجد =جـ=جـللدٌنا ٌاسر رمضان برغوت =جـمضمللجـ جـل044815120160100539 تحضٌر و غ للل4

تحلٌل

األطعمة

تغذٌة

فئات

انجلٌزي

أولى

مستجد =جـ=جـضلساره سند مصطفى محروس سلٌة لجـ جـضمل=جـجـ جـجـ جـ044815120160100589 مشكالت ل   ل5

التغذٌة

مستجد جـ جـ=جـعلاحمد منصور دمحم مرسى ممضمل=جـ=جـ=جـ044815120160100607      =جـ6

مستجد جـ جـ=جـض=جـخلود ابراهٌم السٌد صالح =جـمضمل=جـم=جـ044815120160100635      جـ جـ7

مستجد جـ جـ=جـض=جـرحاب اشرف دمحم عبدالحمٌد الشٌخ =جـملم=جـ=جـم=جـ044815120160100842 إحصاء و غ   =جـ8

برمجة

مستجد جـ جـجـ جـلععمرو عبدالعزٌز عبدالعزٌز االخرس ملضملجـ جـمل04485120130100449      =جـ9

مستجد =جـ=جـضلخلود اسامة عاطف لبٌب =جـمضمل=جـجـ جـ=جـ04485120150100353 كمبٌوتر  ل  جـ جـ10

2مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف  :عددهم

مستجد للضلاسماء ابراهٌم احمد ابراهٌم الخولً =جـجـ جـض جـمللجـ جـ=جـ044815120160100148 كمبٌوتر للل ض1 تغذٌة

فئات

تغذٌة

انسان

مستجد للللمنى دمحم السٌد عطٌه االشوح جـ جـغضمل=جـجـ جـل044815120160100376 كمبٌوتر  غ  ل2

5طالب باقون لإلعادة :عددهم

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى

 مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

تثمٌف 

غذائى

شئون 

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم 

غذائى 

مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

29  من  29صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد جـ جـلضللٌدٌا ماهر جرجس سلٌمان عوض غمغغللغل044815120160100406 تغذٌة فئات    ضغ1

حساسة

مستجد للعضدمحم حسن عبد الوارث الملٌجى لمضجـ جـغلجـ جـع044815120160100904 صناعة غل لض2

(أ)غذائٌة

تخطٌط وكمبٌوتر

إعداد

مستجد لللضدمحم حسام الدٌن الشحات صمر ضمضجـ جـضلجـ جـض04485120140100201 تغذٌة فئات لل لض3

حساسة

مشكالتكمبٌوتر

التغذٌة

مستجد غغغغهناء محمود حسن محمود غانم ض جـغغغغغغغ04485120140100400 صناعات  غغغغ4

(ب)غذائٌة

كمبٌوتر طهى

تجرٌبى

مستجد للضضمى ولٌد ٌاسٌن السٌد بسٌسة لجـ جـضجـ جـل=جـجـ جـض04485120150100604 تغذٌة فئات غل ضل5

حساسة

مشكالتكمبٌوتر

التغذٌة

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أأشرف محمود أحمد هاشم/  د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

رشدي على احمد عٌد.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

:تاريخ الطباعة ########################مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة 
سكٌنة أمٌن محمود السٌد/ د .م.أ

د دمحم  رأفت دمحم المباري سحر عثمان مصطفى الشافعً/د.أ

د سها دمحم حمدي.أ

فوزي سعٌد زكً شرٌف/ د .م.أ

د شٌماء مصطفى  عبد المجٌد المصٌلحً

رٌهام  جالل دسولً  حجاج/ د 

اسماء  السٌد  عبد المعطً  ابو عٌد/  د 

هالة صبري  عبد الحلٌم  ٌوسف/ د 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة


