
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  1صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـلللإيمان أشرف فرج السودانى جـ جـللغغ161362
=جـلللأحمد أشرف عبدالمولى حمد ل=جـللل170033

لXرلغمحمد محمود عبدالعزيز المال للغغل170036
Xلرللىادى عبدربة فادى عجور لللل=جـ170038

غغلجـ جـمريم داود برسوم سميمان داود جـ جـ=جـ=جـل=جـ170039
=جـلللدينا أحمد سعيد الصيفى لل=جـلل170074

جـ جـل=جـلمحمدعمى عبدالمعطى سرور لل=جـل=جـ170075
=جـلللسميرة أحمد حامد نور الدين =جـل=جـل=جـ170097

جـ جـ=جـ=جـلمى عبدالنبى عبدالعزيز محمد لل=جـجـ جـ=جـ170108
جـ جـل=جـلمحمد مجدى رشدى عبداهلل =جـل=جـلجـ جـ170124

جـ جـل=جـجـ جـنورىان عادل ذكى األودن =جـ=جـ=جـلم170125
لXXلأمل سمير محمد النقيب =جـلللل170135

جـ جـلللفاطمة السيد عبدالعزيز الشافعى =جـللجـ جـ=جـ170165
غغغلمحمد خالد صالح عمى غغلغغ170167

غغغغأسماء أيمن عمران محمد غغغغغ170172
غغغغناريمان أشرف كمال الفقى غغغغغ170178

=جـلللعمرو عبدالمجيد متولى عبدالمجيد =جـللل=جـ170179
جـ جـXXلمحمود عمى إبراىيم فخر الدين =جـلل=جـ=جـ170186

للرللمحمد سعيد السيد بيصار =جـلل=جـل170200
للللمحمد عالء محمد عبدالعظيم =جـلللل170208

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  2صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـلللمصطفى محمود عبدالحميد عسر لل=جـلل170217
لل=جـلإسراء محمد فرج زىرة =جـل=جـ=جـ=جـ170218

للللمحمد رفعت عبدالواحد عبداهلل للللل170220
جـ جـللمدينا عبدالسالم عبداهلل عبدالمجيد لغل=جـل170224
=جـلللعزه عمى محمد عيسوى عبداهلل لل=جـ=جـ=جـ170230

جـ جـXللأحمد عادل محمد سميمة للل=جـل170245
=جـXل=جـمنار فتوح أبوالمجد الحفنى لل=جـ=جـ=جـ170247

=جـلللحسام سامح محمد عبدالرحمن للXل=جـ170251
لXلXمحمد كساب محمد كساب موسى للXلل170275

للللإيمان أحمد محمد أحمد والى =جـلللل170282
لللXعمى إبراىيم مصطفى محمد جـ جـلXلل170289

XXXلعبدالحميد إبراىيم عبدالحميد لللXل170314
لXللجابر ماىر جابر إمام الصعيدى لل=جـ=جـل170328

للللمريم حسن السيد حسن محمد رجب للللل170331
=جـلXلأميرة سالم محمد طايل =جـل=جـ=جـ=جـ170357

لغغلسممى عماد السيد يونس لغلغل170358
جـ جـلللإيمان صبحى محمد مطر جـ جـلل=جـل170373

جـ جـلجـ جـجـ جـشيماء رمضان سعيد النجار ممل=جـجـ جـ180001
مممجـ جـشيماء رجب عبداهلل أبوعمر مملمجـ جـ180002

م=جـممفاطمو طاىر عبدالمطيف عز الدين =جـمل=جـ=جـ180003

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  3صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ل=جـ=جـلموده حسن سعد عبدالمقصود ل=جـلل=جـ180004
جـ جـمجـ جـجـ جـميار سعيد محمد فتح اهلل الجمسى مملمجـ جـ180005

جـ جـ=جـجـ جـلآالء إبرىيم عبدالحميد الفخرانى جـ جـلXل=جـ180006
مجـ جـ=جـجـ جـسيام محمد فوزى عبدربة ممل=جـجـ جـ180007
جـ جـ=جـم=جـسميرة خميل حسنى شمبى جـ جـملل=جـ180008

جـ جـ=جـجـ جـ=جـفاطمو عبدالعزيز كمال طاحون جـ جـملجـ جـ=جـ180009
=جـل=جـلأحالم عادل عبدالحميد عاشور جـ جـجـ جـل=جـل180010
مجـ جـ=جـ=جـدينا عبدالناصر محمود النحاس ممل=جـ=جـ180011

جـ جـ=جـ=جـ=جـمريم خالد فارس سيدأحمد جـ جـملجـ جـ=جـ180012
مجـ جـممسميرة سعيد حنفى محمود جـ جـملمجـ جـ180013
ممممشيماء مجدى جمال السيد مم=جـمجـ جـ180014
=جـلجـ جـلفاطمو محمد شوقى صابر جـ جـملجـ جـ=جـ180015
مممجـ جـرحمو إبراىيم السيد مبارك مملمم180016
جـ جـمجـ جـ=جـفتحيو صالح عبداهلل والى مملجـ جـجـ جـ180017

=جـلجـ جـجـ جـايات وليد فارس سبع جـ جـمل=جـجـ جـ180018
مجـ جـجـ جـجـ جـبسمو شعبان ابراىيم عبد العميم ممل=جـجـ جـ180019

=جـجـ جـجـ جـ=جـاسماء محمود موسى دياب جـ جـ=جـلجـ جـ=جـ180020
=جـجـ جـجـ جـ=جـشيماء السيد محمود بدير ممXمجـ جـ180021

جـ جـ=جـمجـ جـآيو عبدالمعطى محمد طعيمة جـ جـملجـ جـ=جـ180022
=جـجـ جـ=جـلسميو عمى عبدرب الرسول طاحون جـ جـ=جـل=جـجـ جـ180023

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  4صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـل=جـ=جـإسراء محمد عمى دويدار جـ جـمل=جـ=جـ180024
مجـ جـ=جـمإسراء عالء عبدالمحسن محمود جـ جـملمجـ جـ180025
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـإسراء سالمو عبدالونيس عوض جـ جـملجـ جـ=جـ180026

مجـ جـجـ جـمسمر سمير يوسف زرزور جـ جـملمجـ جـ180027
للللىايدى حممى عبدالعظيم حسن =جـلXلل180028

ل=جـل=جـعمياء عطا األنصارى المرسى محمد جـ جـ=جـل=جـل180029
للXجـ جـأسماء السيد محمد السيد عبدة ل=جـرللل180030
=جـ=جـ=جـ=جـشيرين طاىر عبدالمحسن صيرة جـ جـجـ جـل=جـل180031

جـ جـ=جـللدعاء حسن إسماعيل نصير جـ جـمل=جـ=جـ180032
جـ جـلللىند ظريف عبدالرازق حسانين =جـمل=جـ=جـ180033

ل=جـللأحمد سعيد السيد الجندى =جـجـ جـل=جـل180034
ل=جـل=جـاسراء محمد شحاتة عبدالسالم ملل=جـ=جـ180035

ل=جـ=جـلمنار محمود شعبان أبوزيد =جـمللجـ جـ180036
جـ جـجـ جـجـ جـلىايدى طارق عبدالمنصف عطية جـ جـملجـ جـجـ جـ180037

=جـل=جـلياسمين ىانم محمد محمد =جـمل=جـ=جـ180038
لللرلفايزةمسعد فتحى حجازى للرللل180039

ل=جـ=جـXمصطفى بكر محمد حسن جـ جـ=جـXجـ جـ=جـ180040
=جـل=جـلخمود ىشام فتحى متولى جـ جـجـ جـل=جـجـ جـ180041

=جـ=جـ=جـ=جـاالء فتحى إبراىيم زين الدين =جـ=جـل=جـجـ جـ180042
ل=جـل=جـأمنية إبراىيم محمد سمطان =جـللل=جـ180043

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  5صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م=جـجـ جـجـ جـنوار عبدالصمد محمد صالح ممل=جـجـ جـ180044
للXلاية رشدى كمال العياط مللجـ جـل180045

ل=جـ=جـلشيماء رضا سعيد الصيقى مجـ جـل=جـ=جـ180046
لجـ جـل=جـحنان خالد إبراىيم محمد ممXل=جـ180047

ل=جـ=جـ=جـفاطمة محمد رسالن محروس مجـ جـل=جـل180048
م=جـجـ جـ=جـحبيبة عادل عبدالمنعم سودان ممل=جـ=جـ180049

للللأسماء عبداهلل حامد محمد خميف جـ جـلرللل180050
ل=جـلXأمنية أحمد أبوالسعود عامر =جـلXلل180051

=جـ=جـللنسمة أشرف عبدالرازق عامر جـ جـلل=جـ=جـ180052
جـ جـجـ جـجـ جـلعزة عبدالناصر محمد عامر جـ جـملجـ جـ=جـ180053
=جـجـ جـل=جـاسماء السيد شعبان صالح جـ جـللل=جـ180054

=جـمجـ جـممروة صبحى محمد إسماعيل حمزة =جـجـ جـلجـ جـ=جـ180055
جـ جـ=جـ=جـ=جـمنى سيد طمب يوسف جـ جـمل=جـجـ جـ180056

=جـلللإسراء محمد عبدالحميد التش م=جـ=جـل=جـ180057
جـ جـ=جـ=جـلإسراء محمد أحمد نصر =جـ=جـXجـ جـل180058

م=جـ=جـ=جـياسمين عماد عبدالحميدالشحيمى لجـ جـل=جـجـ جـ180059
ل=جـللياسمين صالح عبدالعزيز محمد =جـلللل180060

جـ جـلل=جـاسراء رضا عمر الحامولى =جـمل=جـ=جـ180061
لل=جـلىبو عبداهلل عبدالنبى أحمد =جـمل=جـ=جـ180062

للل=جـأميرة سعيد إمام محمد عبدالدايم 180063Xجـجـ جـل=جـ=

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  6صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لجـ جـجـ جـلىاجر محمد سعيد محمود محمد جـ جـ=جـل=جـل180064
=جـللرلاالء عاطف عبدالعزيز غانم ل=جـللل180065
جـ جـ=جـللسارة السيد محمد الشاذلى ل=جـللل180066

=جـل=جـ=جـأسماء جمال شعبان الصباغ لجـ جـللل180067
ل=جـل=جـدينا عبدالسالم حممى جاب اهلل =جـجـ جـXلل180068

=جـلل=جـياسمين سعيد عبدالفتاح أبوالجود للللل180069
لل=جـلشيماء فكرى إيراىيم عبداليادى جـ جـملل=جـ180070

ل=جـX=جـسارة مصطفى حسين المالح =جـلللل180071
م=جـل=جـنسرين إبراىيم عمر الخولى لجـ جـللل180072
=جـجـ جـجـ جـ=جـإبتسام عزت فتحى شعبان جـ جـملجـ جـل180073

جـ جـ=جـجـ جـ=جـسارة محمد غريب أبوركيبة لمل=جـل180074
جـ جـجـ جـ=جـميمنى عبداهلل مصطفى عبداهلل لمل=جـل180075

=جـ=جـللتحيةاألمير عبداهلل شكشوك جـ جـمل=جـ=جـ180076
مجـ جـلجـ جـياسمين أشرف عشرى عبدالحميد =جـملل=جـ180077

لرلجـ جـلجييان أسامة جالل الغميض جـ جـمل=جـ=جـ180078
XلXلأمينة مسعد محمد عامر لجـ جـللل180079

جـ جـجـ جـجـ جـ=جـإسراء سعيد عبدالمحسن الشامى جـ جـملم=جـ180080
=جـلXXفاطمة أشرف عيسى عيد لجـ جـل=جـل180081

لللXبسمة أيمن رشاد معوض بحيرى لللXل180082
جـ جـ=جـجـ جـ=جـإيمان محمد عبدالستار يونس جـ جـمل=جـل180083

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  7صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـلل=جـأحمد إمام عبدالحميم إمام اليجين م=جـل=جـ=جـ180084
جـ جـجـ جـل=جـدنيا سمير جابر أبوحميدة جـ جـ=جـللل180085

للللغادة سمير عبدالرحمن بدير جـ جـلللل180086
ل=جـللآية أيمن محمد جالل جـ جـ=جـXلل180087

ل=جـللنجاة خالد عبدالسميع رزق ل=جـل=جـل180088
جـ جـ=جـجـ جـجـ جـإيمان محمد عمى ناجى جـ جـجـ جـلل=جـ180089

للللفاطمة عبدالحميد محمود حجازى للللل180090
=جـل=جـلشيماء عزت عبدالعزيز عبدالرحيم =جـ=جـل=جـل180091
Xلللشروق رفاعى محمد محمد الحداد =جـلل=جـل180093
م=جـل=جـإسالم عبدالمنصف أمين الجروانى لم=جـ=جـ=جـ180094

ل=جـللرانيا السيد عبدالعزيز األشمونى جـ جـ=جـللل180095
=جـلل=جـنيمة محمد الششتاوى عمى م=جـللل180096

=جـجـ جـ=جـ=جـرانيا شعبان عفيفى سيدأحمد =جـ=جـل=جـجـ جـ180097
ل=جـللرندا محمود زكى عبدالقوى جـ جـلXلل180098

=جـجـ جـجـ جـجـ جـإيمان أمين عبدالعميم محمد للللل180099
=جـللجـ جـأميرة ربيع أحمد السيد موسى =جـ=جـل=جـ=جـ180100

جـ جـجـ جـجـ جـ=جـمنارحمدى محجوب زايد جـ جـجـ جـل=جـجـ جـ180101
=جـلل=جـىدير محمد عبدالحكيم حسين جـ جـمل=جـ=جـ180102

جـ جـلل=جـتقى رمضان حامد محمد =جـجـ جـللل180103
=جـ=جـ=جـلآية صالح فوزى زيدان ل=جـللل180104

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  8صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـللإسراء سامى أحمد يوسف جـ جـلللل180105
جـ جـلل=جـتقى خالد خطاب محمد نجم جـ جـلل=جـل180106
رلXلXأحمد أشرف محمدين النحتة =جـلرلXرل180107

ملجـ جـلىاجر نبيل محمد الشحات خفاجى جـ جـمل=جـ=جـ180108
لللXسماء عبدالمنعم سعيد جمعة XلXلل180109

=جـ=جـ=جـلناىد أحمد عبدالفتاح أحمد سالم =جـجـ جـلل=جـ180110
جـ جـ=جـ=جـ=جـجياد أحمد عبدالمحسن عصيدة جـ جـملXجـ جـ180111
=جـللجـ جـفاطمو حمدى عمى عبدالعاطى ل=جـل=جـل180112

جـ جـ=جـجـ جـلىاجرحمدى عابد عبدالنبى =جـمX=جـجـ جـ180113
=جـلل=جـىدى أسامو إبراىيم محمد جـ جـجـ جـل=جـ=جـ180114

ل=جـللسمر أشرف محمد عبدالكريم جـ جـ=جـللل180115
=جـ=جـللفاطمة إبراىيم سعد حسب اهلل ممل=جـ=جـ180116

لXللإيمان خيرى عبدالحميد خير اهلل =جـجـ جـللل180117
=جـ=جـللأمنية كمال الدين عبدالمطيف زنون م=جـللل180118
للللىاجر بميغ عبدالرازق عبدالمطمب =جـجـ جـلل=جـ180119

=جـلللآيو أحمد توفيق عيداروس لجـ جـل=جـل180120
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـإليام طمعت حممى أمين ممXل=جـ180121

م=جـ=جـجـ جـىاجر عبدالعظيم كامل كشك جـ جـ=جـلل=جـ180122
للل=جـسارة فايز جمعة محمود جـ جـ=جـل=جـل180123

جـ جـ=جـل=جـأسماء مصطفى حممى عمار جـ جـ=جـلجـ جـل180124

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  9صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـللرضوى محمد شوقى محمد م=جـل=جـ=جـ180125
للللنورىان ىانى محمدمحمدأبوطالب مجـ جـللل180126

م=جـل=جـوالء ذكى محمد عويضة جـ جـجـ جـ=جـ=جـل180127
م=جـلمآيو محمد عبدالحفيظ محمد ممل=جـ=جـ180128

=جـ=جـ=جـ=جـياسمين عيد عبدالحفيظ عبدالعاطى مملجـ جـ=جـ180129
للللأسماء جمعة عبدالعميم أحمد فتيان =جـجـ جـل=جـل180130
ل=جـX=جـياسمين وليد السيد مصطفى زىران جـ جـ=جـXلل180131

للل=جـندى طاىر فتحى مرسال جـ جـجـ جـللل180132
جـ جـ=جـجـ جـ=جـإسراء عاطف عبدالعزيز مسعود جـ جـملجـ جـ=جـ180133

جـ جـل=جـلإيمان محمد سعد أيوب جـ جـجـ جـل=جـ=جـ180134
لجـ جـلجـ جـيمنى سعد محمد الشرقاوى جـ جـمل=جـل180135

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـياسمين السيد أبوالعنين عالم ممل=جـ=جـ180136
=جـ=جـللىاجر محمد كامل خمف جـ جـجـ جـللل180137

للل=جـإيمان أشرف عزب زالبية جـ جـجـ جـل=جـ=جـ180138
ل=جـلXىايدى رفاعى رشاد الدىشان م=جـللل180139

غغغغنورىان إسماعيل السيد بردانة غغغغغ180140
جـ جـل=جـ=جـسمر أسامة فتحى عصاميصى =جـمل=جـل180141

لللجـ جـآية محمود محمد المنياوى ملللل180142
جـ جـ=جـللندى سمير عبدالسميع البربرى =جـجـ جـللل180143

=جـجـ جـ=جـجـ جـياراخطاب مبروك خطاب مجـ جـللل180144

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  10صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م=جـ=جـلنورا أحمد عبدالعزيزعمى مجـ جـ=جـ=جـ=جـ180145
للللآيات سامى محمود عمارة جـ جـ=جـللل180146

جـ جـلل=جـىاجر إسماعيل قطب محمود جـ جـجـ جـل=جـل180147
=جـلللإسراء عبدالفتاح عبدالحميد الحبشى جـ جـجـ جـللل180148

ل=جـللمروه محمد منصور عفيفى جـ جـجـ جـل=جـل180149
=جـ=جـللىدير أسامة محمد إمام عسل جـ جـ=جـ=جـ=جـل180150

XXXلعبد المحسن عمى عبدالمحسن 180151XXجـ جـلل
=جـ=جـللآية رمضان سعيد محمد المميجى مجـ جـ=جـلل180152

=جـلللياسمينا محمد عمى عبدالرازق لجـ جـلل=جـ180153
جـ جـجـ جـ=جـ=جـياسمين عبدالفتاح خطاب عبدالفتاح مم=جـ=جـ=جـ180154

مجـ جـجـ جـمنورىان إبراىيم صالح إبراىيم ممل=جـ=جـ180155
جـ جـجـ جـللآية رفيق جاد العوينى جـ جـملل=جـ180156

=جـجـ جـ=جـ=جـنورىان ماىر عبدالحفيظ سيدأحمد =جـملجـ جـ=جـ180157
للرل=جـزينب الصاوى فتحى الياللى جـ جـجـ جـللل180158

جـ جـ=جـجـ جـ=جـاحمد محمد رضا محمود فرحات جـ جـملجـ جـجـ جـ180159
=جـ=جـ=جـجـ جـايو محمد محمود الجتمو جـ جـجـ جـلل=جـ180160
=جـجـ جـ=جـجـ جـاالء عمى محمد سميمان =جـ=جـلجـ جـ=جـ180161

مجـ جـ=جـجـ جـىدير مجدى سعيد العشماوى مملل=جـ180162
=جـجـ جـ=جـلتقى السيد عبدالفتاح الرخ جـ جـملجـ جـ=جـ180163

ل=جـ=جـ=جـمنار محمد مشحوت شرف الدين ملل=جـ=جـ180164

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  11صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـ=جـماالء محمد حسن محمود الفار مملجـ جـ=جـ180165
للل=جـصفا صبرى ابراىيم محمد عمى جـ جـ=جـللل180166
للXلىدير محمد عبدالسميع محمد جـ جـ=جـللل180167

=جـ=جـ=جـ=جـنورىان رمضان عبدالعظيم السيد =جـمل=جـ=جـ180168
للل=جـاسراء صالح ظريف الخامى =جـجـ جـللل180169

=جـللجـ جـايمان مسعد حممى مطر =جـملل=جـ180170
جـ جـ=جـجـ جـجـ جـرانيا محمود عبدالحميد المبودى مملجـ جـ=جـ180171

لللXىاجر يوسف السيد سمطان =جـللXل180172
=جـ=جـللياسمين فتحى عبد الفتاح محمد جـ جـلللل180173

ل=جـل=جـفاطمة فيمى زكريا مسعود جـ جـل=جـ=جـل180174
جـ جـ=جـ=جـجـ جـامينو عواد عمى المرزوقى مجـ جـلجـ جـل180175

ل=جـللصفاء عبدالنبى محمد شيحو م=جـللل180176
=جـلل=جـايو نشأت عبداهلل زين الدين جـ جـجـ جـل=جـل180177

جـ جـ=جـ=جـلسيا خالد عبد اليادى العباسى مملل=جـ180178
لجـ جـ=جـلمنى يحيي مبروك خطاب جـ جـجـ جـلجـ جـل180179

للللعمياء حمدى عمى ابراىيم االبشييى جـ جـلللل180180
=جـ=جـللميمنو مجدى رشدى سماحو جـ جـملجـ جـ=جـ180181

جـ جـ=جـجـ جـجـ جـسيام سامح فيمى عميوة =جـ=جـلل=جـ180182
=جـ=جـ=جـ=جـاىداء احمد عبدالغفار ابراىيم جـ جـملجـ جـ=جـ180183

جـ جـجـ جـ=جـ=جـالسيدة سعيد رجب حنيش =جـجـ جـل=جـ=جـ180184

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  12صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـللاسماء محمد عطية ابو حبيبة جـ جـلل=جـ=جـ180185
للللعمياء صبحى احمد درويش جـ جـجـ جـللل180187
جـ جـ=جـمجـ جـجياد حمدى محمود رمضان جـ جـملمجـ جـ180188

جـ جـ=جـ=جـ=جـرنا جمال عطية انور جـ جـجـ جـل=جـل180190
=جـرلل=جـالزىراء عبدالمنصف شحاتو عبده Xجـ جـللل180191

جـ جـ=جـللرندا بدر عبداهلل بدر =جـلXلل180192
لل=جـلشاىنده جمال مدبولى ابراىيم =جـجـ جـل=جـل180193
=جـلللىند مرزوق عبدالمنعم ابراىيم لمللل180194
ل=جـللابتسام عادل سعيد عبدالوىاب لمX=جـل180195
لللXىدير سعد احمد ابو ىشيش =جـ=جـXلل180196

جـ جـلل=جـبسمة خالد قطب النجار 180197Xجـ=جـلل=
=جـلللايو سطوحى محمد عمى زلوم ل=جـللل180198

=جـلل=جـبسمة ابراىيم شوقى البكل =جـمللل180199
مجـ جـ=جـمايمان سعيد عبدالسالم محمد الفار لمل=جـل180200

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرحاب السيد السيد ابراىيم جـ جـملجـ جـجـ جـ180201
=جـلللاسماء اسامو محمد حمدى الشقنقيرى =جـ=جـXلل180202

للرلXىند حسن عبدالسميع دعيسو =جـلللرل180203
ل=جـل=جـاسراء احمد عبدالعزيز النجار لجـ جـللل180204

للل=جـسمر شوقى عبدالغنى عياد =جـلللرل180205
جـ جـجـ جـ=جـ=جـحسناء عبد اهلل عمر ابو العزم مراد جـ جـ=جـللل180206

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  13صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م=جـ=جـ=جـنسرين عبدالمنعم ابراىيم ابو الخير =جـجـ جـللل180207
م=جـلجـ جـرانيا رفاعى عبدالمييمن يوسف مجـ جـلل=جـ180208

جـ جـ=جـ=جـ=جـرحمة خالد شحاتو عمارة جـ جـملجـ جـل180209
ل=جـللامنية محمود سيد احمد ابراىيم جـ جـللXل180210

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاسماء عصام محمد محمود =جـمل=جـ=جـ180211
غغغغمحمود محمد البيومى عبدالعميم غغغغغ180212
غغغغعبدالرحمن جمال السيد قنديل غغغغغ180213
رلXرلرلمحمد حمدى عمى محمد عرفو للرللرل180214

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـايرينى عادل وليم حبيب غململ180215
غغغغماجد محمد عبدالرحمن سمطان غغغغغ180216
=جـ=جـللعبداهلل رمضان عبداهلل الشامى م=جـل=جـل180217

جـ جـجـ جـ=جـ=جـياسمين جمعو نبيل دومو مملجـ جـ=جـ180218
جـ جـ=جـلجـ جـىاجر وحيد السيد سند جـ جـملل=جـ180219

=جـ=جـ=جـلحنان عاطف عوض المالح جـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ180220
جـ جـ=جـ=جـلسوسن حممى فرج شبايك جـ جـ=جـل=جـل180221

للللفاطمو زايد محمد الصعيدى جـ جـمللل180222
جـ جـللجـ جـأميره عبدالرحمن أحمد صالحة جـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ180223

غغغغابرام ناجى حنا سميمان غغغغغ180224
=جـل=جـ=جـاالء حمدى محمد موسى زىران جـ جـمل=جـل180225

للرلXمريم محمد عبدالظاىر محمد سيد =جـلXلل180226

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  14صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـلجـ جـ=جـىاجر محمد السيد الشريف جـ جـ=جـل=جـل180227
=جـ=جـل=جـبسنت مختار حسن مختار مصباح =جـ=جـل=جـل180228
=جـلل=جـسممى وديع احمد ابراىيم اسماعيل =جـجـ جـل=جـل180229

=جـلملامانى حسين عبدالناصر احمد مجـ جـل=جـل180230
=جـ=جـجـ جـجـ جـاسماء محمد انور بينسى خاطر جـ جـمل=جـ=جـ180231
ل=جـX=جـشيماء محمود احمد عمى الربيعى جـ جـ=جـللل180232

للللفاطمة ياسر عسران عبدالحميد =جـلXلل180233
=جـ=جـل=جـمنار أشرف محمد الجناينى =جـجـ جـللل180234

جـ جـ=جـ=جـجـ جـريم أحمد محمود عيسى جـ جـمللل180235
للل=جـزينب إيياب صابر المعصراوى =جـجـ جـل=جـل180236
غغغغمحمد سامى محمد أحمد حمزة غغغغغ180237
للرللمحمد السيد محمد عمى متولى =جـلللل180238

لل=جـ=جـاسراء حسن حسن مختار =جـ=جـللل180239
جـ جـ=جـ=جـ=جـىاجر إبراىيم عبداليادى نعام جـ جـجـ جـلمل180240

=جـ=جـل=جـشروق عمى محمد طو جـ جـجـ جـلل=جـ180241
للXلىناء عبد المحسن محمد الفوال للللل180242

لل=جـلدينا محمد محمود إبراىيم حسانين =جـمXل=جـ180243
للرلرلىالو عدلى محمد أحمد ميران =جـلرللرل180244

=جـ=جـجـ جـلاسراء ابراىيم عمى عجور جـ جـمل=جـل180245
=جـجـ جـللرضا عبدالمنعم إبراىيم الشيخ لجـ جـل=جـ=جـ180246

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2018/2019

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
مدخل إلى 
االقتصاد 

أسس الغذاء 
(1)والتغذية 

أدوات 
(1)وماكينات 

مباديء الفن 
مواد التخمفوالتصميم

المادة

كمية التربية النوعية
15  من  15صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

كيمياء 
عضوية وغير

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

دراسات بيئية    

التقدير

مباديء التربية

التقدير

مدخل الى 
الجودة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لل=جـلىايدى السيد إسماعيل السيد ل=جـل=جـ=جـ180247
=جـ=جـرللساره جمال محمد سالم سعده =جـ=جـللل180248

لجـ جـللمروة محمد عبدالغنى شاكر الديب 180249Xجـللل=
جـ جـمجـ جـجـ جـمنى عاطف عبد العاطى عبد الدايم لل=جـ=جـل180250

ل=جـللفاطمة كرم سعد عواد سعد للللرل180251
جـ جـ=جـXجـ جـمروة عبدالفتاح قطب فايد غللل=جـ180252

لجـ جـل=جـمريم ياسر أحمد أحمد خميل ل=جـللل180253
ممجـ جـلرانيا سعداوى محمود سعداوى ممل=جـ=جـ180254

للللجياد جمال شفيق بيومى رسالن 180255XXل=جـل
=جـ=جـلXالشيماء عمى ضرغام درويش جـ جـ=جـل=جـ=جـ180256

ل=جـرللآية رائد محمد عمى ىمام ل=جـX=جـل180257
جـ جـمجـ جـلشادو سامى أحمد محمود جـ جـمل=جـ=جـ180258
غغغغىبة محمد نور سيد أحمد غغغغغ180259

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان  حسنى يشار/ د . أ أيمن أحمد العربى/ د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبدالحميد/ د .أ  عبد القادر صالح/ د.م.ا
ايمن فوزي/د.م.ا
يسرية عبد الحميد/د.م.ا
هشام السرسي/د.م.ا

احمد العطار/ د
عدلية يوسف/ د
امل محروس/د
مني عبد المقصود/ د

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


