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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  1صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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

5طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد ممجـ جـمدعاء سعٌد دمحم ابراهٌم ممممم=جـمجـ جـ044815120170100913 111088.8     م1

مستجد ممجـ جـمنرمٌن فتحى عبدالوهاب محمود مجـ جـمممجـ جـمجـ جـ044815120160100762 108686.88     م2

مستجد مم=جـملمٌاء عصام فهمى الشافعً مم=جـممجـ جـمجـ جـ044815120160100679 108186.48     م3

مستجد مم=جـماٌمان عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن مجـ جـممم=جـمجـ جـ044815120160100772 106785.36     م4

مستجد م=جـجـ جـمدنٌا رضا دمحم عبدالرحمن مصطفى م=جـممم=جـمجـ جـ044815120160100765 106485.12     م5

33طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد مجـ جـ=جـماٌه دمحم احمد مغٌث مممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100288 105184.08     م1

مستجد مجـ جـ=جـمامٌره مصطفى هاشم مصطفى مممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100167 104783.76     م2

مستجد م=جـ=جـمجهاد اشرف دمحم دمحم السٌد جـ جـجـ جـجـ جـمم=جـم=جـ044815120170100903 103382.64     م3

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمفاطمه مبرون عبدالعاطى عزوز جـ جـ=جـممملمجـ جـ044815120160100783 102882.24     م4

مستجد مملجـ جـاٌمان سلٌمان عبدالجواد سلٌمان عمٌره جـ جـجـ جـجـ جـمم=جـمجـ جـ044815120160100060 102782.16     م5

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمامانى سمٌر عثمان عبدالغنى جـ جـجـ جـممم=جـمجـ جـ044815120170100921 102682.08     =جـ6

مستجد ممجـ جـماٌات عبدالمجٌد هالل الحمالى جـ جـ=جـممم=جـلجـ جـ044815120160100771 102381.84     م7

مستجد جـ جـملجـ جـعزه دمحم حسن فرحات حجاج مجـ جـممملمم044815120170100904 101681.28     م8

مستجد جـ جـ=جـ=جـماسراء محمود على دخٌل جـ جـ=جـممم=جـم=جـ044815120160100485 101280.96     م9

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمنسمه جمعه خلٌل عبدالعزٌز جـ جـ=جـممجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ044815120160100779 100380.24     م10

مستجد مم=جـجـ جـاٌه خالد دمحم الجمٌل جـ جـ=جـممم=جـ=جـجـ جـ044815120170100922 100080     جـ جـ11

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
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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 

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة



اسم الطالبرلم الجلوس

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  2صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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=جـمزهراء لطب ابراهٌم لطب الصباغ جـ جـجـ جـممجـ جـ=جـم=جـ044815120160100386 99779.76     م12

مستجد جـ جـملجـ جـاسماء رضا دمحم عبدالفتاح مجـ جـمجـ جـملم=جـ044815120170100918 99779.76     جـ جـ13

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـماحالم عالءالدٌن مصطفى منصور جـ جـ=جـجـ جـمجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100669 99279.36     =جـ14

مستجد جـ جـللجـ جـاٌه فرٌد السٌد محمود الزغبى م=جـمجـ جـم=جـمجـ جـ044815120160100382 98278.56     جـ جـ15

مستجد جـ جـجـ جـلماٌه شعبان ابراهٌم ابوجبل جـ جـلممجـ جـلم=جـ044815120170100950 98178.48     م16

مستجد مملجـ جـاٌمان محسن دمحم فتحً لطب م=جـجـ جـمملم=جـ044815120160100271 97578     جـ جـ17

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـامنٌه زكرٌا حسن عبدالغنى ملمجـ جـم=جـجـ جـجـ جـ044815120160100768 97277.76     =جـ18

مستجد جـ جـم=جـمسلمى سعٌد ابراهٌم دمحم عمر جـ جـلمممللجـ جـ044815120160100866 97277.76     م19

مستجد م=جـ=جـماٌه عماد انور حسٌن ابراهٌم ملجـ جـ=جـم=جـجـ جـ=جـ044815120160100775 96977.52     جـ جـ20

مستجد ٌاسمٌن حسٌن فتحى حسٌن ٌوسف

لٌشه

جـ جـجـ جـلم =جـلمجـ جـم=جـمجـ جـ044815120160100500 96877.44     جـ جـ21

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمعٌشه العشري السٌد العشري إسماعٌل جـ جـ=جـمجـ جـمللم044815120160100511 96477.12     جـ جـ22

مستجد لل=جـممها احمد عبدالفتاح ماضى =جـ=جـممجـ جـلمجـ جـ044815120160100784 96477.12     م23

مستجد جـ جـملجـ جـاحمد سمٌر عبدالستار الشابورى جـ جـلمجـ جـم=جـمل044815120160100013 96377.04     =جـ24

مستجد م=جـ=جـمنرمٌن صلٌب راغب عبدالملن م=جـ=جـمملم=جـ044815120170100908 96377.04     م25

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـالشٌماء اشرف احمد صباح م=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ044815120160100766 95976.72     =جـ26

مستجد اسالم عالء حسٌن عبد المنجى ابو

حسٌن

=جـملم جـ جـ=جـمجـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ044815120160100109 95876.64     جـ جـ27

مستجد دعاء عطٌه محمود التهامى ابراهٌم

السماحى

جـ جـل=جـم جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـل=جـ044815120160100761 95276.16     م28

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـمدٌنا صالح دمحمابراهٌم سعد جـ جـلجـ جـمجـ جـ=جـل=جـ044815120160100397 95076     م29

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  3صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 جـاٌمان مرسى نعمانى النعمانى جـ جـلجـ جـمجـ جـلمجـ جـ044815120160100061 94775.76     م30

مستجد مجـ جـلجـ جـاسراء دمحم عبدالمنعم دمحم ٌوسف جـ جـلمم=جـلم=جـ044815120160100460 94775.76     جـ جـ31

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـسلمى ناصر دمحم شحاته المط ملممم=جـلجـ جـ044815120160100348 94075.2     جـ جـ32

مستجد =جـجـ جـ=جـجـ جـاحمد طارق صبرى ابراهٌم جـ جـلم=جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ044815120170100943 94075.2     م33

56=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد =جـللمنرمٌن ابراهٌم دمحم احمد النوٌهى جـ جـلممجـ جـ=جـم=جـ044815120170100883 93774.96     جـ جـ1

مستجد جـ جـجـ جـ=جـماٌمان جهاد موسى احمد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـلل=جـ044815120170100879 الرٌاضة ل  ل=جـ2

واالحصاء
مبادئ

تربٌة
93374.64

مستجد جـ جـجـ جـلماٌمان السٌد على السٌد =جـلجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120170100963 93374.64     جـ جـ3

مستجد جـ جـم=جـمدمحم شعبان ابراهٌم عثمان عواجه جـ جـ=جـمم=جـلل=جـ044815120170100944 93074.4     =جـ4

مستجد جـ جـملجـ جـمصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى جـ جـلمجـ جـجـ جـلمل044815120160100005 92974.32     =جـ5

مستجد =جـجـ جـ=جـجـ جـٌمنى محمود حمزه العشماوى جـ جـلممجـ جـللجـ جـ044815120160100171 92674.08     جـ جـ6

مستجد جـ جـلجـ جـمروان دمحم زكى دمحم زاٌد جـ جـلمجـ جـجـ جـ=جـل=جـ044815120160100235 92674.08     م7

مستجد جـ جـللماسراء ناجى عبدالحكٌم حٌدر ملجـ جـمجـ جـلجـ جـجـ جـ044815120160100763 92273.76     جـ جـ8

مستجد جـ جـل=جـ=جـدنٌا دمحم عبد الشكور دمحم احمد جـ جـلجـ جـمجـ جـلم=جـ044815120160100804 91773.36     =جـ9

مستجد جـ جـل=جـماسراء عبدالحمٌد اسماعٌل صالح جـ جـل=جـمجـ جـلجـ جـ=جـ044815120160100379 91373.04     جـ جـ10

مستجد جـ جـللجـ جـاسماء نجاح رمضان السٌد على الدٌب جـ جـلممجـ جـلم=جـ044815120170100948 91072.8     جـ جـ11

مستجد جـ جـللماسماء حماده عبدالفتاح عطٌه ملجـ جـ=جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ044815120160100301 90672.48     ل12

مستجد جـ جـللجـ جـاسماء ابو بكر دمحم احمد موسً ملجـ جـجـ جـجـ جـ=جـم=جـ04485120150100341 90472.32     ل13

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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المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 
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مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  4صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 =جـل=جـجـ جـاسراء اسماعٌل احمد احمد الجٌار ملمجـ جـجـ جـلمل044815120160100393 90372.24     ل14

مستجد جـ جـل=جـماٌه سعٌد كمال على حشاد جـ جـلجـ جـمجـ جـللجـ جـ044815120160100442 89971.92     جـ جـ15

مستجد جـ جـللجـ جـشٌماء عصام لطفى زكى خلٌل جـ جـلجـ جـمجـ جـلم=جـ044815120160100692 89771.76     =جـ16

مستجد جـ جـمل=جـاٌه حمدى على حسب النبى غالى جـ جـ=جـملجـ جـلجـ جـ=جـ044815120160100774 89671.68     ل17

مستجد =جـل=جـجـ جـمرٌم ٌحٌى عبد السٌد كامل اسكندر للجـ جـمململ04485120150100199 89371.44     جـ جـ18

مستجد =جـ=جـلمالشٌماء دمحم احمد عباس =جـلجـ جـجـ جـجـ جـ=جـلجـ جـ044815120170100962 89271.36     =جـ19

مستجد ٌاسمٌن السٌد عبدالنبى عبد المجٌد

ممالش

جـ جـللم ل=جـجـ جـمجـ جـ=جـل=جـ044815120160100464 89071.2     ل20

مستجد =جـل=جـماحمد ابراهٌم فتحى السٌد جـ جـل=جـجـ جـ=جـلجـ جـل044815120160100861 تصٌم ل   =جـ21

(ب)أزٌاء
89071.2

مستجد =جـ=جـ=جـممنار ٌحٌى السٌد حافظ السٌد =جـلمجـ جـ=جـلل=جـ044815120170100905 88971.12     =جـ22

مستجد =جـل=جـمدعاء محمود دمحم العطٌوى =جـلجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـل044815120160100211 88770.96     =جـ23

مستجد =جـ=جـ=جـجـ جـفاطمه جمال السٌد نبوى =جـلجـ جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ044815120160100250 88670.88     ل24

مستجد =جـجـ جـلمفاطمه شرٌف سعٌد دمحم سرور لل=جـمجـ جـلل=جـ044815120160100364 88370.64     م25

مستجد =جـللجـ جـانجى صابر دمحم مصطفى احمد الجمل جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـلمل04485120150100578 88370.64     م26

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـامٌره نزٌه جابر السٌد جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـلمل044815120160100770 الكمٌاء ل   ل27

العضوٌة
88170.48

مستجد =جـجـ جـلمندا شكرى عبدالعزٌز حسن =جـ=جـ=جـمجـ جـلل=جـ044815120160100090 88070.4     =جـ28

مستجد جـ جـللجـ جـنهال هالل لاسم رزق جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـل=جـ044815120160100911 87570كمبٌوتر    ل=جـ29

مستجد =جـ=جـلمعلى محمود على ناٌل جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـلل=جـ044815120160100015 87469.92     =جـ30

مستجد جـ جـللجـ جـشٌماء صالح الدٌن احمد جمال الدٌن جـ جـلجـ جـم=جـلجـ جـ=جـ044815120160100226 87369.84     =جـ31

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  5صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 =جـللماسراء صبحى ابراهٌم عبد الجواد الفمى ل=جـ=جـجـ جـجـ جـلم=جـ044815120160100325 87369.84     ل32

مستجد جـ جـل=جـممنه اسامه ذكى السٌد راشد جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـلل=جـ044815120160100626 86969.52     م33

فرصة 

أولى
جـ جـل=جـجـ جـاسراء فكرى عبد الرحمن الثعلب =جـللجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ0448520141216234 إحصاء و ل   =جـ34

برمجة
86869.44

مستجد جـ جـللجـ جـمنه هللا دمحم عارف الدماطى =جـلممجـ جـلل=جـ044815120160100091 86469.12     ل35

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـبسمه محمود دمحم محمود صمر =جـلجـ جـجـ جـملل=جـ044815120160100087 86369.04     جـ جـ36

مستجد =جـملمدمحم طلعت دمحم عمر ندا جـ جـلجـ جـ=جـجـ جـلل=جـ044815120160100906 86369.04     ل37

مستجد جـ جـللممى صالح سٌد احمد عٌسى جـ جـلمجـ جـجـ جـلل=جـ044815120170100902 86369.04     =جـ38

مستجد جـ جـللجـ جـاسراء بالل نعٌم زٌاده جـ جـلجـ جـمجـ جـل=جـ=جـ044815120160100208 86268.96     ل39

مستجد جـ جـللجـ جـاٌه عصام السٌدخضر السٌد =جـل=جـجـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ044815120160100356 86168.88     =جـ40

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـفاطمه مهدى دمحم المهر =جـل=جـمجـ جـلل=جـ044815120160100903 86168.88     جـ جـ41

مستجد جـ جـم=جـجـ جـماجد حسان عبدالمنعم ابراهٌم خمٌس جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـللل04485120150100413 86068.8     ل42

مستجد جـ جـل=جـمدالٌا ماهر جوهرى على للجـ جـ=جـجـ جـ=جـل=جـ044815120170100912 85968.72     جـ جـ43

مستجد جـ جـل=جـمرضوى سمٌر مصطفى دمحم عبده جـ جـلجـ جـجـ جـمللل044815120160100889 85868.64     =جـ44

مستجد =جـللجـ جـهدٌر هالل عبدالنبى رفاعى جـ جـلجـ جـمجـ جـل=جـ=جـ044815120160100050 85668.48     ل45

مستجد جـ جـل=جـجـ جـرانٌا سامى عبدالفتاح خضر =جـ=جـ=جـ=جـجـ جـللل044815120160100445 85168.08     =جـ46

مستجد =جـللجـ جـهشام نبٌل حسن محمود البطاوى =جـلجـ جـمجـ جـ=جـل=جـ044815120170100945 84967.92     =جـ47

مستجد =جـجـ جـلجـ جـاحمد طلعت دمحم عمر ندا جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـللل044815120160100177 84767.76     ل48

مستجد =جـللماٌه رشاد ربٌع عزٌزه =جـلجـ جـجـ جـ=جـلجـ جـ=جـ044815120170100960 84767.76     جـ جـ49

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  6صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 جـللجـ جـاسراء ٌاسر سعـٌد سعـد خلٌفه =جـلجـ جـجـ جـجـ جـ=جـلجـ جـ044815120160100089 84667.68     =جـ50

مستجد جـ جـللجـ جـرضوى محمود السٌد حسٌن الدٌب =جـل=جـجـ جـجـ جـلمل044815120160100437 84167.28     =جـ51

مستجد =جـلل=جـاٌمان مصطفى عبدهللا عبدالمادر جـ جـل=جـم=جـلل=جـ044815120160100773 83867.04     =جـ52

مستجد =جـلل=جـاسماء عدلً جمعه خلٌل =جـلجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ044815120170100982 83666.88     ل53

مستجد =جـللمنهال ٌاسر السٌد السعودى بربر =جـللم=جـللم044815120160100764 83566.8     جـ جـ54

مستجد =جـل=جـممها عبدالفتاح عبدالحمٌد فهمى للم=جـجـ جـلل=جـ044815120170100915 83266.56     جـ جـ55

مستجد =جـللجـ جـهاله سعٌد محمود مصطفى =جـلم=جـجـ جـللل044815120160100048 81765.36     ل56

10طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم

مستجد =جـللماسراء سعد دمحم دمحم ابو السعود لل=جـمجـ جـلل=جـ04485120150100256 81064.8     =جـ1

مستجد =جـللمرولٌه دمحم دمحم لندٌل جـ جـل=جـ=جـجـ جـللل044815120160100323 80964.72     جـ جـ2

مستجد جـ جـ=جـل=جـمسعده عبدالرازق محمود رزق =جـل=جـ=جـ=جـللل044815120160100175 80164.08     ل3

مستجد =جـللجـ جـدمحم ابراهٌم حنفً حسن طه =جـلجـ جـجـ جـ=جـللل04485120120100264 80064     =جـ4

مستجد جـ جـلل=جـاٌمان انٌس دمحم جابر للجـ جـجـ جـجـ جـللل04485120150100542 80064     ل5

مستجد =جـجـ جـ=جـمدمحم اشرف ابوالفتوح دمحم للل=جـ=جـللل04485120150100581 79263.36     ل6

مستجد =جـللجـ جـعزه فهمى دمحم السٌد =جـلم=جـ=جـللل044815120160100577 78863.04     =جـ7

مستجد =جـللجـ جـسحر دمحم دمحم السجاعى جـ جـللجـ جـجـ جـلل=جـ044815120170101032 لغة    لل8

إنجلٌزٌة
78762.96

مستجد =جـللجـ جـعهد محمود عبدالعزٌز عبد الموى الحلو للجـ جـجـ جـ=جـللل044815120160100337 78362.64     ل9

مستجد =جـللجـ جـعال عزت ربٌع عبد العزٌز الهوارى للجـ جـجـ جـ=جـللل044815120160100165 78162.48     جـ جـ10

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  7صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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

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

فرصة

 

خامسة

للجـ جـجـ جـهبه السٌد السعٌد عمرٌة ل=جـل=جـللمجـ جـ044851220000100001      غ1

26طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

مستجد جـ جـم=جـمعبدهللا شبل ابراهٌم عبدالفتاح العربى جـ جـ=جـجـ جـمجـ جـضلجـ جـ044815120160100009      جـ جـ1

مستجد =جـض=جـماٌه مبرون محروس عبدالحمٌد لل=جـجـ جـ=جـل=جـجـ جـ044815120160100044 لغة    لل2

إنجلٌزٌة

(تخصص)
مستجد =جـضلمتسنٌم نبٌل على عجٌل جـ جـل=جـ=جـجـ جـلل=جـ044815120160100149 كمبٌوتر  ل  =جـ3

مستجد =جـض=جـجـ جـضحى جوده دمحم النجولً جـ جـلجـ جـجـ جـ=جـ=جـلم044815120160100242      =جـ4

مستجد جـ جـض=جـمجٌهان سلٌمان سالم صالحة جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ=جـل=جـ044815120160100309      جـ جـ5

مستجد جـ جـملمدمحم انور طه على الزهٌرى جـ جـلجـ جـ=جـ=جـضمل044815120160100467      ل6

مستجد =جـضلجـ جـنورا صالح دمحم مجاهد =جـل=جـجـ جـجـ جـللل044815120160100572 لغة   لل=جـ7

تخصص
كمبٌوتر

مستجد =جـض جـلجـ جـاٌالرٌا سمٌر عبدهللا صلٌب =جـل=جـم=جـلل=جـ044815120160100573      جـ جـ8

مستجد =جـللجـ جـاسامه احمد خلٌفى احمدى جـ جـل=جـجـ جـجـ جـضل=جـ044815120160100609 كمبٌوتر    لل9

مستجد =جـض جـلجـ جـاٌه دمحم فاروق عبدالعال عبدالخالك للجـ جـجـ جـجـ جـلمل044815120160100625      =جـ10

مستجد =جـضلجـ جـانجى سامى دمحم فتحى ٌوسف للجـ جـجـ جـ=جـلل=جـ044815120160100633      ل11

مستجد لض جـلجـ جـسمر عصام سعٌد شرف الدٌن لل=جـم=جـلل=جـ044815120160100649      ل12

مستجد =جـضلجـ جـٌاسمٌن حماده السٌد احمد عمار =جـلجـ جـ=جـ=جـلل=جـ044815120160100654 لغةالصباغة   للل13

إنجلٌزٌة

مستجد =جـضلجـ جـهاجر احمد دمحم رشاد المغربى =جـل=جـجـ جـجـ جـللل044815120160100661      ل14

مستجد =جـ=جـضجـ جـعلٌاء مجدى السٌد احمد الشال جـ جـ=جـلجـ جـمللل044815120160100757      ل15

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  8صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 لض=جـجـ جـهٌام عصام عبدالعلٌم لشطه =جـجـ جـممجـ جـ=جـمجـ جـ044815120160100785      م16

مستجد لض جـلجـ جـندى المحمودى دمحم عبدالصمد =جـلجـ جـجـ جـ=جـلل=جـ044815120160100825      جـ جـ17

مستجد =جـلضجـ جـاٌمان دمحم دمحم دمحم حجازى =جـللجـ جـ=جـلل=جـ044815120160100832      جـ جـ18

مستجد =جـض جـ=جـممعاذ شبل عبد هللا عبد الجواد عواد =جـل=جـم=جـللل044815120160100909      ل19

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـعنان دمحم عبد الموجود ابو زٌد حسن لل=جـمجـ جـلمض044815120160100925      جـ جـ20

مستجد =جـض=جـجـ جـنور السٌد مصطفى دمحم المصرى =جـلجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ044815120170100884      =جـ21

مستجد جـ جـض=جـجـ جـنورهان احمد عبدالحمٌد سعٌد فرج =جـلممجـ جـللل044815120170100885      ل22

مستجد م=جـلماٌه دمحم فتحى احمد ابوالعال =جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـلمض044815120170100901 لغة    لل23

إنجلٌزٌة

فرصة

 ثانٌة
لغ=جـلسهٌلة ٌاسر محمود فضل لللللللجـ جـ04485120110100368      ل24

مستجد =جـض جـل=جـرحاب عبد هللا فرج دمحم عبدالعزٌز =جـل=جـجـ جـ=جـلم=جـ04485120150100214 إختٌار والصباغة ل  لل25

تنفٌذ

مستجد لض جـلجـ جـوئام حسن محمود خروب لل=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـل04485120150100519 آالت   للجـ جـ26

تصنٌع

المالبس

تصمٌم

(أ)أزٌاء

1مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد شٌماء عبد المحسن عبد العزٌز السٌد

سالم

لضلجـ جـ للل=جـلللل04485120150100470 الصباغة    لض جـ1

12طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف :عددهم

مستجد لض جـلجـ جـهدٌر عبدهللا دمحم عبدالبالى للل=جـ=جـلضجـ جـ044815120160100174      ل1

مستجد =جـللجـ جـهبه صابر عبدالتواب بٌومى =جـضجـ جـجـ جـ=جـلمض044815120160100252      ل2

مستجد لضضجـ جـاسراء رجب عبدالوهاب محمود على لل=جـ=جـ=جـللل044815120160100350      ل3

مستجد =جـضض=جـاسراء عبده على ابراهٌم عبده لل=جـجـ جـ=جـلل=جـ044815120160100351      ل4

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  9صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 لض جـلمسماح عطٌه صالح احمد لضمم=جـل=جـل044815120160100628 كمبٌوتر  لل ل5 آالت

تصنٌع

مستجد جـ جـل=جـمرضا السٌد ابراهٌم راشد لضجـ جـم=جـضلل044815120160100663 لغة    لل6

إنجلٌزٌة

مستجد جـ جـللجـ جـامٌره عالء عبدالرسول عوض جـ جـض=جـجـ جـ=جـضجـ جـل044815120160100858      ل7

مستجد =جـضلمعماد عاشور رجب عفٌفى لل=جـجـ جـ=جـضل=جـ044815120160100864 للل  ل8 تارٌخكمبٌوتر

النسٌج

إختٌار و

تنفٌذ

ب)المالبس
مستجد =جـضضجـ جـهدى ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد لل=جـجـ جـجـ جـلل=جـ044815120170100942      ل9

فرصة

 ثانٌة
مجـ جـللامٌرة ممدوح عبد الصادق الشرلاوى غ=جـغجـ جـجـ جـل=جـم044820131229798      جـ جـ10

فرصة

 رابعة
=جـل=جـلفاطمة الزهراء محمود حسن حسن غلغلجـ جـلل=جـ04485120090100140      ل11

مستجد لض جـلجـ جـمرثا زكرٌا عبد هللا جورجً لضجـ جـجـ جـ=جـل=جـل04485120150100251 لل  لل12 إختٌار وكمبٌوتر

تنفٌذ

تصٌم

(ب)أزٌاء

11طالب باقون لإلعادة :عددهم

مستجد لض جـلجـ جـشٌماء شعبان حسن على =جـض=جـ=جـ=جـلجـ جـ=جـ044815120160100241 الرٌاضة غل ضل1

واالحصاء

تكنولوجٌاكمبٌوتر

المالبس

مستجد جـ جـضلجـ جـنٌره ناصر عبدهللا محمود جـ جـضجـ جـجـ جـجـ جـضضل044815120160100260      ل2

مستجد =جـض جـض=جـسمٌه خالد عبد الرحٌم عبد الغنى جـ جـض=جـجـ جـ=جـل=جـ=جـ044815120160100516 الرٌاضة  ل ضل3

واالحصاء

كمبٌوتر

مستجد سلسبٌل نصرالدٌن رواش

عبدالعزٌزابوالوفا

لض جـلجـ جـ لضلجـ جـ=جـضضل044815120160100892      =جـ4

مستجد =جـلضجـ جـاٌه دمحم السعٌد حسن حسب هللا 044815120170100954

    

ض جـغضجـ جـغضغ=جـ      ل5

مستجد لض جـلجـ جـدمحم علً دمحم المراكبً ضض جـل=جـ=جـضضض04485120130100306      ل6

مستجد =جـضللاحمد دمحم دمحم السٌد عبدالشافى للل=جـ=جـض جـضل04485120140100352 إختٌار و غ   ض7

فحص

مستجد =جـض جـل=جـامٌره حمدي السٌد سعد ابو النور ض جـض جـل=جـ=جـض جـضل04485120150100257 آالت ل غغل8

تصنٌع

المالبس

تصٌمكمبٌوتر

(ب)أزٌاء

مستجد غغغغنهٌلة عبد السالم نبوى عبدالسالم غغغغض جـغغغ04485120150100344      غ9

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

اختٌار 

الجودة و 

األنسجة

تربٌة 

ملبسٌة

تصمٌم و 

تنفٌذ 

مالبس 

متمدمة 

تصمٌم 

أزٌاء و 

تطبٌمات 

(أ)تشكٌلٌة 

علم نفسى

 مهنى

العناٌة أشغال فنٌة

بالمالبس

تصمٌم 

ازٌاء و 

تطبٌمات 

تشكٌلٌة 

تسوٌك 

المالبس

تصمٌم و 

تنفٌذ 

خامات 

البٌئة

مشروع الترٌكو

بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2020-2019

: المسم 
األلتصاد المنزلً

10  من  10صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
المالبس والنسٌجالرابعة

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 لض جـل=جـمعاذ عبد الحكٌم احمد شحاتة لضلجـ جـ=جـضلض04485120150100443 إختٌار وكمبٌوتر ل  لل10

تنفٌذ

مستجد ضض جـض=جـبدر نبٌل بدر بدر غغغغغغغغ04485120150100584 غغ   غ11 الكمٌاء

العضوٌة

اختٌار و

تنفٌذ

(أ)المالبس

1طالب مفصولون لرسوبهم عامين متتاليين و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة أولى :عددهم

باق غغغغمرٌم رمزى فرج بغدادى فرج غغغغغغغغ04485120150100518 لغة عربٌة غ   غ1

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

فرصة

 ثانٌة
غلغغنسمة عزت عبد الحلٌم ابو راجح غلغجـ جـللمجـ جـ04485120080100116 تدرٌب ل   ل1

صٌفى

1طالب تقدموا بأعذار مقبولة و تبقى حالتهم على ما هى عليه :عددهم

مستجد ععععخضره سعٌد دمحم عبدهللا =جـلععجـ جـ=جـلع044815120160100781      =جـ1

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


