
التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 1086 ممتاز 1317 ممتاز 1235 ممتاز 1280
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

90.24% 4918 ھاجر السید محمد السید ھیبة 140643 1

ممتاز 1048 ممتاز 1319 جیدجدا 1165 ممتاز 1233
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

87.43% 4765 أسماء محمود على حلوة 140618 2

ممتاز 1068 ممتاز 1312 جیدجدا 1177 جیدجدا 1197
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

87.23% 4754 أیة محمد محمود بدوى 140637 3

ممتاز 1036 ممتاز 1279 ممتاز 1202 جیدجدا 1209
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

86.72% 4726 إبتسام خیري أحمد على 140605 4

ممتاز 1056 ممتاز 1314 جیدجدا 1181 جیدجدا 1165
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

86.53% 4716 رانیا سامي السید القطان 140568 5

ممتاز 1056 ممتاز 1246 جیدجدا 1128 جیدجدا 1209
ممتاز مع 

مرتبة 
الشرف

85.12% 4639 إسراء محمد إسماعیل النیاد 140650 6

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1150

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول

1450 1400 1450 5450

الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د / ھند احمد الھلباوى

د/ عبد المنعم ابو شونھ

االقتصاد المنزلي القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 6 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 1من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 1039 جیدجدا 1224 جیدجدا 1117 جیدجدا 1225
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
84.50% 4605 سعاد ممدوح محمد مبروك 140655 7

ممتاز 1031 جیدجدا 1219 جیدجدا 1129 جیدجدا 1174
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
83.54% 4553 ھاجر فھمي سعید شرف 140648 8

ممتاز 1010 جیدجدا 1195 جیدجدا 1171 جیدجدا 1149
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
83.03% 4525 أیات صبحي فتحي یوسف 140586 9

ممتاز 1051 جیدجدا 1200 جیدجدا 1116 جیدجدا 1143
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
82.75% 4510 إیمان عبدا لرازق یونس عبید 140554 10

ممتاز 1012 جیدجدا 1191 جیدجدا 1113 جیدجدا 1174
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
82.39% 4490 إیمان سامي مصطفى المقرف 140641 11

ممتاز 984 جیدجدا 1172 جیدجدا 1085 ممتاز 1245
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
82.31% 4486 عبیر السید السید عطا 130711 12

ممتاز 1038 ممتاز 1237 جیدجدا 1102 جید 1077 جیدجدا 81.72% 4454 شیماء عبدا لرحمن عبدا لتواب 140609 13

ممتاز 977 جیدجدا 1213 جیدجدا 1079 جیدجدا 1146
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
81.01% 4415 عبیر عبدا لعزیز عیسى عبد العزیز 140551 14

ممتاز 1011 جیدجدا 1199 جیدجدا 1094 جیدجدا 1104
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
80.88% 4408 إیمان محمد صالح فھیم 140565 15

ممتاز 991 جیدجدا 1158 جیدجدا 1122 جیدجدا 1136
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
80.86% 4407 إسراء أحمد ذكى حسنین 140617 16

ممتاز 997 جیدجدا 1182 جیدجدا 1063 جیدجدا 1159
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
80.75% 4401 أمنیة أحمد مصطفى عید 140660 17

ممتاز 1002 جیدجدا 1156 جیدجدا 1093 جیدجدا 1130
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
80.39% 4381 ھانم محمود منصور حسن 140653 18

ممتاز 1021 جیدجدا 1218 جیدجدا 1081 جید 1054 جیدجدا 80.26% 4374 إیمان سعید عبد هللا النجیلي 140585 19

ممتاز 999 جیدجدا 1156 جیدجدا 1071 جیدجدا 1139
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
80.09% 4365 آیة ماھر منجود أحمد 140662 20

جیدجدا 965 جیدجدا 1137 جیدجدا 1107 جیدجدا 1114
جیدجدا مع 

مرتبة 

الشرف
79.32% 4323 أمیرة ماھر محمد ھجرس 140651 21

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

االقتصاد المنزلي القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 40 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1150 1450 1400 1450 5450

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 2من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

االقتصاد المنزلي القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 40 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1150 1450 1400 1450 5450

ممتاز 1018 جیدجدا 1201 جید 1043 جید 1055 جیدجدا 79.21% 4317 أمیرة محمد عبد المنعم عمارة 140633 22

ممتاز 1012 جیدجدا 1182 جیدجدا 1064 جید 1040 جیدجدا 78.86% 4298 منة هللا محمد نجیب عبد السمیع 140666 23

جیدجدا 959 جیدجدا 1180 جیدجدا 1066 جید 1079 جیدجدا 78.61% 4284 أسماء محمد عبد الموجود سعد 140692 24

ممتاز 983 جیدجدا 1137 جیدجدا 1103 جید 1054 جیدجدا 78.48% 4277 نوار أحمد عبد الفتاح عوض 140613 25

ممتاز 1000 جیدجدا 1175 جید 1048 جید 1046 جیدجدا 78.33% 4269 سارة جابر عبد المجید ظاظا 140668 26

ممتاز 1017 جیدجدا 1134 جید 996 جیدجدا 1120 جیدجدا 78.29% 4267 فاطمة سعید عبد المجید الصفتى 140642 27

ممتاز 1002 جیدجدا 1154 جید 1021 جیدجدا 1090 جیدجدا 78.29% 4267 فوزیة عاطف عبد العزیز الدرس 140667 28

جیدجدا 962 جیدجدا 1115 جیدجدا 1097 جید 1079 جیدجدا 78.04% 4253 أمیرة عاصم فرج محروس 140600 29

ممتاز 1003 جیدجدا 1134 جید 1032 جید 1053 جیدجدا 77.47% 4222 دالیا نصر أحمد الدھشان 140558 30

ممتاز 977 جیدجدا 1126 جید 1029 جید 1081 جیدجدا 77.30% 4213 آیة عبدا لناصر السید محمد 140555 31

ممتاز 989 جیدجدا 1165 جید 1023 جید 1032 جیدجدا 77.23% 4209 إیمان خالد محمود السید 140645 32

ممتاز 988 جیدجدا 1156 جید 1037 جید 1024 جیدجدا 77.16% 4205 دینا عامر إبراھیم عبد الحلیم العقلة 140661 33

جیدجدا 958 جیدجدا 1143 جید 1005 جیدجدا 1097 جیدجدا 77.12% 4203 ھاجر طارق سعید أبو شونة 140694 34

ممتاز 1003 جیدجدا 1160 جید 1017 جید 1019 جیدجدا 77.05% 4199 أمینة رمزي عبد الحلیم 140663 35

ممتاز 999 جید 1079 جید 1034 جیدجدا 1087 جیدجدا 77.05% 4199 ھند عادل أنور على الھاللي 140556 36

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ بیسھ عبدهللا

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 3من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

االقتصاد المنزلي القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 40 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1150 1450 1400 1450 5450

جیدجدا 968 جیدجدا 1118 جید 1001 جیدجدا 1090 جیدجدا 76.64% 4177 ھبة محمد محروس محمد 140656 37

جیدجدا 953 جیدجدا 1112 جید 1030 جید 1061 جیدجدا 76.26% 4156 دینا سعد سلیمان سمرة 140619 38

جیدجدا 963 جیدجدا 1169 جید 976 جید 1046 جیدجدا 76.22% 4154 أمیرة رزق أمین عطا هللا 140646 39

ممتاز 984 جیدجدا 1138 جید 1011 جید 1007 جیدجدا 75.96% 4140 نورھان حسین عبد الرحمن فرج 140654 40

جیدجدا 964 جیدجدا 1146 جید 1017 جید 1007 جیدجدا 75.85% 4134 وفاء أسامة أحمد عزب 140561 41

جیدجدا 952 جید 1086 جید 1043 جید 1045 جیدجدا 75.71% 4126 رحمة ربیع عبد العلیم زنون 140669 42

جیدجدا 960 جیدجدا 1135 جید 1030 جید 998 جیدجدا 75.65% 4123 شیماء عاطف بدوى مجاھد 140599 43

جیدجدا 946 جیدجدا 1108 جید 1006 جید 1048 جیدجدا 75.38% 4108 إیمان ممدوح عبد الصادق الضلیل 140699 44

ممتاز 1002 جید 1060 جید 975 جید 1057 جیدجدا 75.12% 4094 إسراء مصطفى على محمود 140691 45

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ یاسمین ابراھیم

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د / ھند احمد الھلباوى

د/ بیسھ عبدهللا

د/ عبد المنعم ابو شونھ

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 4من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جیدجدا 971 جیدجدا 1120 جید 983 جید 1002 جید 74.79% 4076 أمنیة محمود أحمد زھران 140628 46

ممتاز 1014 جیدجدا 1094 جید 985 جید 981 جید 74.75% 4074 تسنیم فھمي عبد المعبود مدكور 140596 47

جیدجدا 910 جیدجدا 1103 جید 1027 جید 1033 جید 74.73% 4073 یارا محمود أحمد الطیھى 140601 48

جیدجدا 917 جیدجدا 1087 جید 1049 جید 1009 جید 74.53% 4062 أسماء كرم أحمد عبدا لحمید 140608 49

جیدجدا 934 جیدجدا 1116 جید 1028 جید 982 جید 74.50% 4060 وفاء صابر معوض أحمد 140607 50

جیدجدا 932 جید 1069 جید 1008 جید 1040 جید 74.29% 4049 نجاح جمال مصطفى 140611 51

جیدجدا 960 جیدجدا 1106 جید 1002 جید 977 جید 74.22% 4045 سعدیھ رمضان عبد الحلیم 140658 52

ممتاز 981 جیدجدا 1101 جید 979 جید 970 جید 73.96% 4031 یاسمین فتح هللا عبد الحكیم المزین 140579 53

جیدجدا 914 جید 1065 جید 999 جید 1048 جید 73.87% 4026 دعاء احمد أبو الحسن عبد اللطیف 140576 54

ممتاز 981 جید 1070 جید 1004 جید 964 جید 73.74% 4019 شیماء حمدان مشحوت راغب 140683 55

جیدجدا 915 جید 1035 جید 1029 جید 1030 جید 73.56% 4009 مریم ضیف محمد الوكیل 140602 56

جیدجدا 927 جیدجدا 1087 جید 990 جید 993 جید 73.34% 3997 فاطمة كمال عبد المقصود عصر 140685 57

جیدجدا 934 جید 1076 جید 1008 جید 973 جید 73.23% 3991 حسناء محمد منیر إبراھیم 140693 58

جیدجدا 958 جیدجدا 1096 جید 949 جید 981 جید 73.10% 3984 رحاب عاطف مصطفى الملیجى 140623 59

جیدجدا 868 جید 982 جید 1041 جیدجدا 1093 جید 73.10% 3984 سارة حمدي محمود رمضان 140616 60

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د/ یاسمین ابراھیم

جيد وعددهم 63الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

القسم/الشعبة :-

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

1150 1450

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم

1400 1450

الرقم األكادميي

5450

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

االقتصاد المنزلي

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

د / ھند احمد الھلباوى

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 5من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 63الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي
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تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

االقتصاد المنزلي

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

جیدجدا 883 جید 1072 جید 1004 جید 1019 جید 72.99% 3978 دعاء على فھمي شرف 140659 61

جیدجدا 941 جید 1057 جید 985 جید 987 جید 72.84% 3970 ھالة جالل السید سلیمان 140698 62

جیدجدا 921 جید 1018 جید 952 جید 1072 جید 72.72% 3963 نورة شاكر إسماعیل قابیل 140615 63

جیدجدا 964 جید 1057 جید 958 جید 982 جید 72.68% 3961 أمینة محمد عبد الونیس شھیب 140681 64

جیدجدا 909 جیدجدا 1110 جید 991 جید 946 جید 72.59% 3956 بسیمة محمد رشاد جاد هللا 140664 65

جیدجدا 947 جید 1071 جید 973 جید 963 جید 72.55% 3954 دالیا مجدي محمد الشریف 140671 66

جیدجدا 945 جید 1058 جید 984 جید 966 جید 72.53% 3953 سھیلة محمود أحمد الدكانى 140620 67

جیدجدا 914 جید 1081 جید 1007 جید 944 جید 72.40% 3946 ھالة ممدوح إسماعیل محروس 140696 68

جیدجدا 933 جیدجدا 1100 جید 953 جید 959 جید 72.39% 3945 أسماء عادل محمد عفیفي خلیفة 140672 69

جیدجدا 930 جید 1063 جید 973 جید 958 جید 72.00% 3924 نورا محروس إبراھیم حسب هللا 140700 70

جیدجدا 917 جید 1034 جید 982 جید 979 جید 71.78% 3912 ھاجر أشرف عبد المقصود 140590 71

جید 858 جید 1047 جید 973 جید 1020 جید 71.52% 3898 أسماء جمعة محمد جمعة 140587 72

جیدجدا 898 جید 1048 جید 958 جید 993 جید 71.50% 3897 صابرین أشرف عبدالعاطى دنیا 140625 73

جیدجدا 956 جید 1045 جید 967 مقبول 924 جید 71.41% 3892 إسراء عادل حمدي غانم 140665 74

جیدجدا 917 جید 1033 جید 950 جید 977 جید 71.14% 3877 آیة أبوزید مصطفى زلط 140606 75

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د / ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 6من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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جيد وعددهم 63الطالب احلاصلون على تقدير عام
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تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

االقتصاد المنزلي

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

جیدجدا 865 جید 1004 جید 985 جید 1014 جید 70.97% 3868 إیمان مجدي عبد الفتاح القسط 140686 76

جید 849 جید 977 جید 1006 جید 1033 جید 70.92% 3865 سمر عالء محمد السید 140636 77

جیدجدا 893 جید 993 جید 996 جید 976 جید 70.79% 3858 سھام محمد سامي عبد السالم 140570 78

جیدجدا 895 جید 1044 جید 962 مقبول 937 جید 70.42% 3838 ناریمان عبد الرحمن متولي محمد 140593 79

جیدجدا 902 جید 1016 جید 936 جید 977 جید 70.29% 3831 حلیمة حجاج عبدا لحى عبد الحمید 140552 80

جیدجدا 926 جید 1021 جید 959 مقبول 924 جید 70.28% 3830 عبیر عمر عبد الغنى زید 140640 81

جیدجدا 921 جید 1021 جید 943 جید 942 جید 70.22% 3827 إسراء حسن سعد الدین سراج 140690 82

جیدجدا 878 جید 1001 جید 949 جید 985 جید 69.96% 3813 إسراء إبراھیم عبد العلیم خاطر 140594 83

جیدجدا 893 جید 1037 جید 966 مقبول 913 جید 69.89% 3809 رضا قاسم جمعة حسانین 140603 84

جیدجدا 914 جید 977 جید 927 جید 990 جید 69.87% 3808 والء سالمة رشاد السرسى 140563 85

جید 824 جید 982 جید 993 جید 1004 جید 69.78% 3803 زینب أشرف أحمد البسیونى 140626 86

جید 831 جید 1005 جید 969 جید 992 جید 69.67% 3797 نوار ماھر عبد الحق أحمد عالمة 140583 87

جیدجدا 955 جید 1022 جید 929 مقبول 872 جید 69.32% 3778 حسناء محمد عبد المرضى على 140652 88

جیدجدا 903 جید 1021 جید 983 مقبول 859 جید 69.10% 3766 سارة أسامة محمد دراز 140573 89

جید 844 جید 1034 جید 955 مقبول 914 جید 68.75% 3747 إیمان وجیة محمد لطفي 140634 90

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 7من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

االقتصاد المنزلي

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

جید 840 جید 967 جید 970 جید 946 جید 68.31% 3723 فاطمة محمد محمود خالف 140622 91

جیدجدا 892 جید 972 جید 916 مقبول 937 جید 68.20% 3717 لمیاء عاطف السید القزاز 140624 92

جید 856 جید 954 جید 958 جید 944 جید 68.11% 3712 لیلى وصال السید زبیع 140559 93

جیدجدا 875 جید 1044 جید 911 مقبول 871 جید 67.91% 3701 بسمة محمود عبد الحمید الجمال 140673 94

جیدجدا 873 جید 950 جید 941 مقبول 915 جید 67.50% 3679 إیمان فھمي خالد القباني 140604 95

جید 841 جید 1016 جید 917 مقبول 900 جید 67.41% 3674 بسنت عصام حمدي مدكور 140635 96

جید 821 جید 971 مقبول 897 جید 978 جید 67.28% 3667 آیات فتحي السید شرف 140689 97

جید 849 جید 988 جید 925 مقبول 905 جید 67.28% 3667 سلمى محمد منصور السخاوى 140612 98

جید 841 مقبول 928 جید 935 جید 950 جید 67.05% 3654 رجاء على عبد الواحد منتصر 140598 99

جید 846 جید 950 جید 915 مقبول 930 جید 66.81% 3641 والء السید محمد القزاز 140695 100

جید 845 جید 1004 مقبول 890 مقبول 895 جید 66.68% 3634 أمنیھ عبدالصادق عبدالجلیل فارس 140592 101

جید 768 جید 999 جید 972 مقبول 893 جید 66.64% 3632 سھام خالد محمد عبدا لغفار 140614 102

جید 824 مقبول 919 جید 947 مقبول 939 جید 66.59% 3629 وفاء حسان عبد العزیز إبراھیم 140584 103

جیدجدا 876 جید 947 مقبول 885 مقبول 888 جید 65.98% 3596 ھبھ عاطف محمد الملیجى 140621 104

جید
822

جید 975 مقبول 898 مقبول 891 جید 65.80% 3586 محمد یوسف محمد قطب عمارة 140595 105

جید 849 مقبول 888 جید 951 مقبول 897 جید 65.78% 3585 دینا محمد عصام محمود 140569 106

جید 815 مقبول 917 جید 941 مقبول 909 جید 65.72% 3582 عائشة حمدي عبد المعطى المقیمى 140591 107

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل

رئيس اجلامعة

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 8من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 63الطالب احلاصلون على تقدير عام

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

القسم/الشعبة :-

1150 1450

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم

1400 1450

الرقم األكادميي

5450
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العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

االقتصاد المنزلي

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

جید 804 جید 972 مقبول 888 مقبول 891 جید 65.23% 3555 تغرید عبد الفتاح عشري أبو النور 140571 108

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د / ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 9من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جید 806 مقبول 916 جید 943 مقبول 869 مقبول 64.84% 3534 آیة أشرف عزب زالبیة 140657 109

جید 759 مقبول 911 مقبول 895 مقبول 912 مقبول 63.80% 3477 أمیرة أشرف صالح المصري 140572 110

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1150

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول

1450 1400 1450 5450

الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د / ھند احمد الھلباوى

د/ عبد المنعم ابو شونھ

االقتصاد المنزلي القسم/الشعبة :-

مقبول وعددهم 2 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي
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ية
كل

 ال
بة
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لي
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ع ا
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ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ بیسھ عبدهللا

د/ یاسمین ابراھیم

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 10من 10

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
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