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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

6  من  1صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

9طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد ممممفاتن احمد احمد ابوفراج مممممممم044815120160100317 1    111296.7

مستجد ممممتٌسٌر فوزى ابراهٌم اسماعٌل الغزالى مممممممم044815120160100621 2    110796.26

مستجد مممماٌه مصطفى عبدالحمٌد الملٌوبى مممممممم044815120160100120 3    108294.09

مستجد ممممدٌنا عبدهللا عبدالستار جدوع مممممممم044815120160100291 4    107393.3

مستجد مجـ جـمماٌمان صابر السٌد غنٌم مممممممم044815120160100522 5    106992.96

مستجد =جـجـ جـممامٌمة شعبان بسٌونى نوار مممممممم044815120160100880 6    102088.7

مستجد جـ جـجـ جـممبسنت احمد ابراهٌم احمد النجار جـ جـممجـ جـممم=جـ044815120160100567 7    99786.7

مستجد =جـجـ جـممشٌماء على حامد على زهران =جـمجـ جـجـ جـممجـ جـم044815120160100476 8    98885.91

مستجد ملممرضوه شرٌف عبدالظاهر خلٌل مممجـ جـممم=جـ044815120160100003 9    98685.74

50طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد م=جـممشروق اشرف احمد ندا جـ جـمجـ جـجـ جـممم=جـ044815120160100240 1    97684.87

مستجد جـ جـلممساره عادل دمحم المفل جـ جـمجـ جـمممم=جـ044815120160100312 2    96684

مستجد جـ جـ=جـممرحمه صبرى دمحم الدسولى ابو على =جـمجـ جـجـ جـمممل04485120150100514 3    95983.39

مستجد االء صالح عبدالفتاح عبد المطلب

جوٌلى

=جـ=جـمم مجـ جـجـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـ044815120160100400 4    95683.13

مستجد للمموسام معوض عبدالفتاح لطب لمر جـ جـمجـ جـممممجـ جـ044815120160100342 5    95583.04

مستجد =جـلجـ جـمساره سعٌد دمحم طوطح جـ جـمجـ جـجـ جـممم=جـ044815120160100135 6    94782.35

مستجد =جـ=جـمجـ جـامانى السٌد متولى مصلحى سلطان جـ جـم=جـ=جـمممم044815120160100352 7    94782.35

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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إعداد و حفظ

 األطعمة

كمبٌوترمشروع بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

6  من  2صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد =جـلممساره مجدى دمحم طبانه جـ جـمممممم=جـ044815120160100313 8    94682.26

مستجد =جـلممنورا احمد عبدالخالك الزرلانً جـ جـمجـ جـجـ جـمممجـ جـ044815120160100042 9    94482.09

مستجد اسراء راضى عبدالمحسن عبد العزٌز

ابراهٌم

ل=جـمم جـ جـمجـ جـ=جـمممم044815120160100694 10    94482.09

مستجد ل=جـمممبروكه عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم غنٌم =جـمجـ جـجـ جـجـ جـممم044815120160100417 11    94281.91

مستجد ل=جـمماالء انس دمحم لنبر =جـمجـ جـجـ جـممم=جـ044815120160100220 12    93581.3

مستجد =جـلممرضوه سعٌد رمضان الفخرانى لمجـ جـجـ جـممجـ جـ=جـ044815120160100330 13    93180.96

مستجد ل=جـمموالء أحمدي عطا الشورى جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـم044815120160100448 14    92780.61

مستجد =جـ=جـمماٌه ابراهٌم دمحم منصور جـ جـمل=جـممم=جـ044815120160100877 92280.17تدرٌب صٌفى ل  15

مستجد =جـجـ جـممدمحم خٌرى احمد لطب عمارة جـ جـم=جـ=جـمجـ جـم=جـ044815120160100905 16    91879.83

مستجد ل=جـمجـ جـاالء رجب عبد الستار علً ابراهٌم مملجـ جـمم=جـجـ جـ04485120150100436 17    91679.65

مستجد للجـ جـماٌه زكرٌا حامد عبدالسالم حمزه جـ جـم=جـ=جـممجـ جـجـ جـ044815120160100712 91579.57كمبٌوتر  ل 18

مستجد للمجـ جـسلمى مسعد السٌد السٌد المنوفى جـ جـم=جـ=جـمممجـ جـ044815120160100074 19    91479.48

مستجد =جـلمممروه دمحم عبد العزٌزدمحم الحداد مم=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100365 91079.13كمبٌوتر  ل 20

مستجد ل=جـممامانى حمدى عبدالعاطى محجوب =جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ044815120160100709 21    90678.78

مستجد =جـ=جـمماسراء عبد هللا العزب زرد لم=جـجـ جـم=جـجـ جـ=جـ04485120150100618 إنتاج الخضر ل ل22

المنزلٌة

زٌنة تنسٌك

الزهور
90678.78

مستجد للممخلود  طه دمحم منصور علوان =جـمجـ جـمجـ جـجـ جـمل044815120150100676 90478.61محاسبة ل  23

مستجد للجـ جـجـ جـمارٌانا عادل سلٌمان رزق هللا ممجـ جـجـ جـممجـ جـ=جـ04485120150100342 تدرٌب صٌفى لل 24 90478.61كمبٌوتر

مستجد للممامنٌه بٌومى احمد بٌومى لندٌل جـ جـم=جـجـ جـممجـ جـ=جـ044815120160100267 25    90278.43

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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كمبٌوترمشروع بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

6  من  3صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد ل=جـمماالء عبدهللا دمحم ابو طالب =جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100617 26    90278.43

مستجد ل=جـمماالء كرم فتحى الشٌمى لجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـل044815120160100618 27    90078.26

مستجد =جـلجـ جـمشٌماء عطا السٌد عبدالتواب جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100262 28    89677.91

مستجد =جـ=جـمماٌمان اشرف حسن سراج =جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـمل044815120160100582 29    89577.83

مستجد ل=جـجـ جـمالهام سمٌر دمحم أبو الٌزٌد الخطٌب لمجـ جـجـ جـممجـ جـل04485120150100457 30    89377.65

مستجد =جـلمماسراء عطٌة سٌد احمد الشافعى لمجـ جـجـ جـمجـ جـ=جـل04485120150100456 لل  31 تدرٌبمحاسبة

صٌفى
89277.57

مستجد =جـلممفاطمه سعٌد محمود ابونار =جـم=جـجـ جـمجـ جـم=جـ044815120160100129 32    89177.48

مستجد =جـلمماٌه مجدى حامد احمد احمد خواجه =جـم=جـجـ جـلمجـ جـجـ جـ044815120160100719 33    89177.48

مستجد للممطارق دمحم على عالم =جـم=جـجـ جـممجـ جـ=جـ044815120160100839 34    88977.3

مستجد للممشٌماء صبحى لطب الدعوشى لم=جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ044815120160100331 88677.04كمبٌوتر  ل 35

مستجد للجـ جـمرٌهام رمضان السٌد عبدالفتاح مم=جـجـ جـمجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100520 إنتاج الخضر   ل36

المنزلٌة
88476.87

مستجد للممهاجر حسن محمود على بركات لم=جـ=جـجـ جـمجـ جـ=جـ044815120160100594 37    88376.78

مستجد للممدالٌا مصرى رٌاض خلٌل جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـل044815120160100121 38    88176.61

مستجد ل=جـمماٌمان مصطفى ابراهٌم عمار =جـملجـ جـمم=جـ=جـ044815120160100097 87776.26تدرٌب صٌفى ل  39

مستجد للممٌارا صالح احمد احمد عٌد جـ جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100492 40    87476

مستجد للممبسمه مدحت دمحم لبٌب لمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل04485120150100449 إنتاج الخضر للل41

المنزلٌة

محاسبة 87476كمبٌوتر

مستجد =جـلمماٌمان دمحم ابراهٌم النحاس جـ جـم=جـجـ جـمل=جـجـ جـ044815120160100465 42    87375.91

مستجد للمجـ جـحمدى عبد الرحٌم حمدى الصواف لم=جـجـ جـ=جـمجـ جـل04485120150100540 87275.83محاسبة ل  43

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

إدارة 

مؤسسات 

(أ)الطفولة 

إدارة 

مشروعات

(أ) صناعٌة 
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 األطعمة

كمبٌوترمشروع بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

6  من  4صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد للمماسراء احمد شعبان خلٌل لم=جـجـ جـمجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100580 44    87175.74

مستجد للجـ جـمعبدهللا لطب مصطفى حجازى لم=جـجـ جـممجـ جـ=جـ044815120160100016 45    87075.65

مستجد للمماسراء جمال عبد الحمٌد غراب ل=جـ=جـجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100294 لل  46 زٌنة تنسٌك

الزهور
86875.48محاسبة

مستجد ل=جـممدمحم على دمحم ندا =جـمل=جـجـ جـجـ جـجـ جـل04485120150100544 47    86775.39

مستجد للممهبه اشرف دمحم ربٌع خلٌل =جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـل044815120160100913 48    86575.22

مستجد =جـلجـ جـمصفٌه مجدى عباس فرج =جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـل044815120160100897 49    86475.13

مستجد =جـلجـ جـممرٌم ناصر دمحم عبدهللا جـ جـم=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل044815120160100684 50    86375.04

20=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد =جـلجـ جـمعبد الرحمن محسن صالح عبد الودود لملجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ044815120150100651 1    86174.87

مستجد =جـلجـ جـممحاسن هالل دمحم توفٌك متولً منصور =جـم=جـ=جـلمجـ جـ=جـ044815120160100744 للل 2 إلتصادٌات

أسرة
86174.87محاسبةكمبٌوتر

مستجد للجـ جـمامال جمال شدٌد الغزالى لم=جـجـ جـمم=جـ=جـ04485120150100379 86074.78محاسبة ل  3

مستجد للممشروق على ابراهٌم على فرج لمجـ جـ=جـ=جـم=جـ=جـ044815120160100895 4    85474.26

مستجد للجـ جـجـ جـعالء الدٌن احمد والى طلبه لم=جـجـ جـجـ جـمجـ جـ=جـ04485120150100498 5    85374.17

مستجد للممهاجر عمادالدٌن احمد االبٌانً جـ جـم=جـ=جـلجـ جـجـ جـل044815120160100166 6    84873.74

مستجد للجـ جـممعاز نبٌل سعد ابراهٌم حسونه لم=جـجـ جـجـ جـمجـ جـل044815120160100611 7    84873.74

مستجد للممهند هشام نبوى ابوالنور =جـملجـ جـ=جـجـ جـجـ جـل044815120160100595 محاسبة لل 8 84773.65كمبٌوتر

مستجد =جـلممندى امجد عبدالمنعم رسالن =جـم=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـل044815120160100708 9    84773.65

مستجد ل=جـجـ جـماٌمان نبٌل الدسولى احمد غنٌم ل=جـ=جـجـ جـم=جـجـ جـل044815120160100353 10    84473.39

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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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 
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إدارة 

مؤسسات 
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إدارة (ب)نمو طفل 

مؤسسات 

دور المسنٌن
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تكالٌف

إدارة 
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إدارة 
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(ب) صناعٌة 

علم نفس 

فسٌولوجى

عاللات 

أسرٌة

إعداد و حفظ

 األطعمة

كمبٌوترمشروع بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

6  من  5صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى تكمٌلًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

مايو: دور

مستجد للجـ جـممؤمن دمحم صالح محجوب =جـم=جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120140100204 11    84373.3

مستجد للمماٌمان رمضان على ابو سعٌدة لملجـ جـجـ جـ=جـمل044815120160100634 12    83972.96

مستجد للجـ جـمنهى خالد محم حجاج لم=جـ=جـلجـ جـجـ جـل044815120160100184 13    83872.87

مستجد =جـلجـ جـمسمر دمحم محمود دمحم الملٌجى لم=جـجـ جـ=جـلجـ جـل044815120160100754 محاسبة لل 14 83672.7كمبٌوتر

مستجد للجـ جـجـ جـاٌه حسن على دمحم ل=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100682 15    82972.09

مستجد =جـلجـ جـمنرمٌن اشرف سمٌر احمد شلبً لملجـ جـلجـ جـجـ جـل04485120150100438 أجهزة و  لل16

أدوات منزلٌة
82872كمبٌوتر

مستجد عبد الملن عبد السالم عبد السالم ابو

دٌاب

للجـ جـم لجـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـل04485120150100439 82471.65كمبٌوتر  ل 17

مستجد للجـ جـمدٌنا احمد على على خطاب لملجـ جـجـ جـلجـ جـل044815120160100357 81971.22كمبٌوتر  ل 18

مستجد للجـ جـجـ جـبوسى دمحم توفٌك الخطٌب لجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120160100734 لل  19 تدرٌب(أ)نمو طفل 

صٌفى
81971.22

مستجد =جـلجـ جـماٌه طه دمحم فهمً لمل=جـلجـ جـجـ جـل04485120150100422 20    79969.48

1طالب دور سبتمبر ويحجب تقديرهم لرسوبهم فى مادة ثانوية :عددهم

مستجد للجـ جـجـ جـاسراء عبد العاطً ابراهٌم خضر ضم=جـجـ جـمجـ جـ=جـل04485120150100455 للل 1 محاسبة تدرٌبكمبٌوتر

صٌفى

4طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

مستجد للمماسراء سعٌد ابراهٌم الشال ل=جـ=جـ=جـم=جـجـ جـل044815120160100020 إدارة منزل   غ1

مستجد لل=جـجـ جـساره حسنى عبدالمعطى الواعر لمل=جـلجـ جـجـ جـل044815120160100546 محاسبة غ  2

فرصة 

أولى
جـ جـل=جـلوفاء سعد دمحم مجاهد لغجـ جـ=جـجـ جـ=جـلل044820131554597 3    

مستجد لللجـ جـهاجر مصطفى ابراهٌم سلٌمان راضى لمجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـض04485120150100639 محاسبة لل 4 كمبٌوتر

1مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف  :عددهم

مستجد للجـ جـمامتثال انور عبدالعظٌم العطار ض جـجـ جـلجـ جـ=جـلجـ جـض04485120150100288 إنتاج الخضر غ ل1

المنزلٌة

محاسبة
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3طالب باقون لإلعادة :عددهم

مستجد ضضل=جـامٌر ربٌع احمد داود لم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـض04485120130100236 ل  غ1 علم نفس

إجتماعى
زٌنة

تنسٌك

مستجد غغغغمراد سالم دمحم أحمد حسٌن لجـ جـ=جـ=جـ=جـلجـ جـغ04485120130100335 علم احٌاء غغغ2

عام

بكتربولوجى كمبٌوتر

مستجد غغغغاحمد جالل سٌد احمد سوٌدان غغغغغغغغ04485120140100419 موارد أسرةإدارة منزل غ غ3

1طالب مفصولون لرسوبهم ثالثة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثانية :عددهم

فرصة 

أولى
جـ جـلللامٌرة دمحم فتحى ابو حسن غغغغغلغغ04485120140100231 1    

1طالب مفصولون لرسوبهم أربعة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثالثة :عددهم

فرصة

 ثانٌة
غغغغنهاد احمد عبد العزٌز السٌد لندٌل غغغغغغغغ04485120110100384 1    1
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