
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    1  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
للغغعبير عبد النبي احمد المظالي للغجـ=ل140578

لغجـ جـجـ=االء عادل محمد محروس جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ140647
ة مجد السيد عبد المجيد لرلXرلأ لللجـ=ل140678

ة غغغغمحمد عصام احمد الشه غغغغغ150729
ر م علي الز ماء ابراه للجـ=غش للجـ=جـ=جـ جـ150813

للللنورا نبيل عبد المنعم عبد المطلب للللل150828
ب محمد جـ=رلللاحمد جمال غر لللجـ جـجـ جـ150854

جـ جـرلجـ=غنسمه محمد رمضان عبد الجليل جـ=لجـ جـجـ جـجـ=161016
ان جـ جـلللمي هاني محمد ز جـ=لجـ=جـ=ل161068

م فتحي البيومي لXلرلاحمد ابراه ل161075 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ للجـ=ل
ه ملجـ جـلصفاء محمود رمضان محمد الت لجـ=جـ=جـ=جـ جـ161080
ار عبدالعاطي عرفه جـ جـرلللهاله عبدال غ161085 ة (1)جـ جـ أسس الغذاء والتغذ لللجـ جـ

ة عيد محمد مهد جـ جـرلجـ جـرلأمن ل161088 ةجـ جـ ة وغير عضو اء عضو م لللجـ جـ
جـ جـرللرلاسراء عبدالواحد محمد عبدالواحد للجـ=جـ=ل161091

ماء عماد الدين اسماعيل محمد حسن ملجـ جـلش جـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـ161093
ملللأماني مجد محمد فكر  جـ=لجـ=جـ=ل161100
جـ=لللاميرة احمد محمد محمد ل161129 ةجـ= ء التر اد م للجـ=ل

اخ جـ=لجـ=لفاطمة عري السيد الط للجـ جـجـ=جـ=161161
لللرلرحاب مرسي عبد العاطي الفخراني لللجـ=ل161185

ملجـ جـلمها مصطفى محمد ابو فاطمه للجـ=جـ جـجـ=161227
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    2  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
لرلجـ=لرنا رمضان عبد الرؤف منصور ل161277 ة (1)جـ جـ أسس الغذاء والتغذ جـ=لجـ=جـ=
م عبد الحميد قابيل جـ=لللاماني ابراه للجـ=جـ=جـ=161284
للللمصطفي سامي مصطفي فراج لللجـ=ل161285

ه حسن سعيد عجيز جـ=للرلأ لجـ=لجـ=جـ جـ161301
ه احمد محمود اسماعيل جـ جـلجـ جـلا لجـ جـلجـ جـجـ=161303

جـ جـرلجـ=لساره محمد عبد الرحمن القطان جـ=لجـ=جـ جـل161304
ن مصطفى السيد مصطفى عطا هللا جـ جـلجـ=رلنسر للجـ جـجـ جـجـ=161308

جـ جـلجـ جـلفاطمه احمد محمد النحاس ل161312 ةم ء التر اد م للجـ=جـ=
حير  م عاشور ال جـ=للXنهاد مصطفي ابراه للجـ=مجـ=161315

حي حبيب ةجـ جـلللأحمد محمد ص ء التر اد م 161321Xل أدوات وماكينات (1)جـ= للجـ جـجـ جـ
جـ=للرلساره وحيد السيد الشرقاو  ل161323 ةل ة وغير عضو اء عضو م للجـ=جـ جـ

لرلللرحمة محمد محمد الجوهر الجزار ل161324 ةجـ= ة وغير عضو اء عضو م لللم
جـ=رللغمحمد اشرف فؤاد النفيلي لللجـ=جـ=161326

م الجمال لرلجـ=رلهدير عبد الحميد ابراه ل161334 ةجـ جـ ء التر اد م للXجـ=
ة السيد عبد المجيد عبد الرحمن ملجـ جـجـ=سم جـ=جـ=ممم161356

لغغغاسماء السيد محمد رزق  لللجـ=ل161364
جـ=لجـ=غهدير لطفي عراقي ابو خضرة غجـ=جـ=جـ جـم161365

جـ جـرلجـ جـلسمر سعيد محمود سالمه ل161375 ةجـ جـ ء التر اد م جـ=جـ=جـ=جـ جـ
ن فرج الخصوصى عبد العال ملجـ جـلشير جـ=جـ=مجـ جـجـ=161376

مان مسعد رمضان محمد ملمجـ جـا جـ جـجـ جـممجـ جـ170000
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    3  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
فه م خل مجـ جـمماسراء عبد الحميد عبد الحل جـ جـجـ جـجـ جـمم170001

د امل شرو مجـ=جـ جـلتقى ممدوح  جـ جـجـ=مجـ جـجـ جـ170002
ان مرعى فرج عه شع مجـ=جـ جـجـ جـرا جـ=جـ جـممم170003

هام فارس عبد المجيد شديد ملجـ جـلر لجـ=مجـ جـجـ جـ170004
مان عبد السالم عبد الرؤف الجزار جـ جـلجـ جـلا لجـ=جـ جـجـ جـم170005

فى مطر م محمد عاطف عف مجـ=جـ جـجـ=مر جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=170006
م مجد عبد الرؤف مختار منصور جـ جـرلللمر لجـ جـجـ=جـ جـل170007

مممماسراء شحات قطب شحات مجـ جـممم170008
ضه جـ جـلجـ جـلمنار احمد عبد الحميد عو للجـ جـمجـ=170009

ملمجـ جـهدير السيد محمد بدر جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ170010
ع على مجـ=مجـ جـندا عبد الغنى عبد السم جـ=جـ جـجـ جـجـ جـم170011

نب محمد محمد الصواف ملمجـ=ز جـ=جـ جـجـ جـمم170012
مجـ جـمممروه سامى محمد على جـ=جـ جـمجـ جـم170013

جـ جـجـ=مجـ=مروه احمد على مصطفى جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـ170014
مجـ=مجـ جـسماح نبيل عماره حداد لجـ جـجـ جـمجـ جـ170015

ملجـ جـجـ جـحسناء حماده محمد محمود زهران جـ=جـ جـجـ جـمم170016
ملمجـ=ند محمد عبد الحميد امام لجـ=جـ جـمجـ=170017

ه مجـ=مجـ جـأسماء رأفت السيد زالب جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170018
هام عبد هللا سعد محمد مجـ=مجـ=ر جـ=جـ جـممم170019

مان عبد الغنى ماء عبد المنطلب سل مجـ=مجـ جـش لجـ جـممجـ جـ170020
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    4  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ن الدين ممممفاطمه محمد محمد محمد ز جـ جـجـ=ممجـ جـ170021

ملجـ=لندا أنور الشاذلى مصطفى جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170022
ع حسن ن جمعه عبد السم ملجـ جـجـ جـصابر جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170023

ان سعد سالم مرلXلجهاد شع للجـ جـلل170024
م جـ جـلجـ جـلساره احمد مسعود ابراه لجـ=جـ جـمم170025

ه أشرف عبد الحميد مصطفى ممممسم جـ=جـ جـجـ جـمم170026
حه جميل محمد ابو المجد النحاس جـ جـمجـ جـجـ=سم لجـ جـممم170027

من فاروق مغرى جـ جـلملسلمى ا لجـ=مجـ جـجـ جـ170028
ش ماء محمود محمود حش ملجـ جـلش ل170029 ةجـ= ء التر اد م جـ=جـ=مجـ جـ
م جـ جـلجـ=لفاطمه سالمه راشد عبد العظ لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170030

جـ جـلجـ جـلمى سعيد محمد صالح العشماو  جـ=جـ=جـ جـمجـ=170031
ان اسماعيل رم شع مجـ جـجـ=مناهد  جـ=جـ جـممم170032

جـ=رلجـ=رلنرمين أحمد شوقى فايد جـ=للجـ جـجـ جـ170034
ات رم على الز ماء  مجـ جـجـ جـجـ=ش جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170035

مرلجـ جـرلعبد الرحمن فرج عبد الجواد على جـ=جـ=جـ جـجـ جـل170037
اسر عبد الحميد محمد هالل أدوات وماكينات (1)جـ جـلجـ جـلهنا  Xل170040 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ لجـ=جـ جـجـ جـ

مان جـ جـلجـ جـلضحى حلمى محمد مصطفى سل جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170041
جـ جـرلجـ=رلهدير جمال على الزغيتى لجـ=جـ=جـ جـجـ=170042
من شاكر حسين مجـ=مجـ جـغادة أ جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170043

ز عبد الشافى جـ جـلجـ جـجـ=مها مجد عبد العز ل170044 ةجـ جـ ء التر اد م للمجـ جـ
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    5  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـلجـ جـجـ=سماح أنور محمد محمد جـ=لجـ=جـ جـم170045

ب سعيد عبد المقصود ملجـ جـلسماح غر جـ=لمجـ جـم170046
جـ جـلجـ جـلشروق مصطفى سعيد زنون  لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170047

ملمجـ جـاسماء عرى احمد فراج جـ=جـ جـجـ=مجـ جـ170048
جـ جـلجـ جـجـ=منى أنور على عبد الحميد جـ=جـ=ممجـ جـ170049

اب جـ جـلملنورهان خالد محيى الدين د لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170050
ة عاطف حسن اللبود مجـ=جـ=لبدر لجـ=مجـ جـم170051

م ليله ملجـ جـلدعاء بهاء عبد العظ جـ=جـ جـجـ جـمجـ=170052
س مجـ جـممعال فرحات حميده عبد الون جـ جـمممجـ=170053

مان موسى مجـ=جـ جـجـ جـأسماء عصام سل جـ=جـ جـجـ جـمجـ=170054
مجـ جـمجـ جـسمه سامى سعيد عبد العاطى جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170055

م أحمد قابل ة عصام عبد العل ملجـ=لأمن للمجـ=جـ جـ170056
مان مان فوز سل ملجـ جـجـ جـمروة سل جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ170057

ةجـ=لللنرمين سمير ابو الفتوح الفقى اللغة العر قراءات  رلل170058 ة (1)جـ جـ أسس الغذاء والتغذ جـ=لجـ جـل
م ه فتحى محمد عبد العل مجـ=جـ جـجـ جـه جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170060
ر  جـ=للجـ=سمه ماهر محمد ابو ذ جـ=جـ=جـ=جـ=ل170061

ملمجـ=فاطمه اسماعيل أحمد موسى جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170062
م جـ جـلجـ=رلاسماء العرى محمد غن لجـ=جـ=جـ=ل170063

د م ز حى فه جـ جـلجـ جـجـ=أمانى السيد ص جـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ170064
جـ جـلجـ جـلاسراء عماد الدين عبد الفضيل احمد لجـ=جـ جـمجـ جـ170065

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    6  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ساو  جـ جـلجـ=لند عصام الدين احمد الع ل170066 ةجـ= ء التر اد م جـ=لمجـ=

وك م و ه صالح ابراه جـ جـلللآ لجـ=جـ جـجـ=ل170067
جـ جـلجـ=لسنت عبد الهاد عبد الرازق ابو احمد جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170068

جـ جـلجـ جـجـ=سلمى عاطف مصطفى المناخلى لجـ=مجـ جـجـ جـ170069
هام عيد اسماعيل الهاللى مجـ=مجـ جـر جـ=جـ جـجـ=جـ جـم170070

اسر توفي خضر جـ=لجـ جـلرحاب  جـ=لممل170071
جـ جـلجـ=رلمحمد عرفه صالح حمد للجـ جـلل170072

ه ه خالد نبو محمد الت جـ جـلجـ=لأ للجـ=جـ جـل170076
م ه محمد عبد الفتاح محمد ابراه جـ جـلجـ=جـ=سم للجـ جـجـ جـجـ=170077

اله مجـ=جـ جـمروضه عبد العال على در لجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ170078
اده مختار اسماعيل الدالش ملجـ جـجـ جـم جـ=جـ=ممم170079

ح ملممرستين عادل ميخائيل عبد المس جـ=مممم170081
امل هتهوت جـ جـلملارا عماد  جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170082

ش معوض مله جـ جـلجـ جـجـ=رضو جالل الدين درو جـ=جـ=جـ=مجـ جـ170083
ملجـ=جـ=امانى خالد فوز حسين جـ جـجـ=جـ جـجـ جـل170084

ملجـ جـجـ=سهيلة رمضان محمد العزام جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ170085
م الحاجه جـ=للرلاسمين محمد شلبى ابراه للجـ=جـ=ل170086

ز ه هانى فوز عبد العز مجـ=ممآ جـ=جـ جـمجـ جـم170088
سى جـ جـلجـ=لدعاء محمود عبد العال الس ل170090 ةجـ= ء التر اد م جـ=لجـ جـجـ جـ
ماء عاطف أبو الفتح زهران جـ جـلجـ جـلش جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=170091

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    7  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ملجـ=لدينا السيد محمد زهو للجـ=مجـ=170092

ر ملللجاهيناز سامى عبد المقصود عس لجـ=مجـ جـجـ=170093
ملجـ جـجـ=اكرام صالح محمود عمران لجـ=مجـ جـجـ جـ170094

جـ جـلجـ جـلهاجر اشرف محمد النحاس جـ=جـ جـممجـ جـ170095
ة محمد رضوان الديب ملجـ جـلأمن جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170096

سى المراعز  جـ جـلجـ=لفاطمه عالء ع لجـ=جـ=جـ=جـ جـ170099
د جـ جـلجـ=لسلمى خالد توفي سو جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170100

مجـ=مجـ جـسمر ماهر فتحى محمود العادلى لجـ جـممم170101
جـ جـلجـ جـلهاجر محمد عبد هللا حسام الدين جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170102

جـ جـلجـ جـجـ=مرفت حسن محمد حجاز  لجـ=جـ=مم170103
ا عبد المرضى مطاوع ر جـ=لجـ=رلاسماء ز جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170104
ا عبد المرضى مطاوع ر ه ز جـ جـلللسم جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170105

حى محمد علوان م ص ملجـ جـلمر جـ=جـ=جـ جـجـ جـل170107
جـ جـلجـ=لوليد صالح فتح هللا البرماو  للجـ=جـ جـجـ=170109

جـ=للرلأمانى السيد عوض حمد خير هللا للجـ=جـ جـل170110
جـ جـجـ=جـ=جـ=اسراء محمد محمود لودن جـ=لجـ=جـ جـجـ جـ170111

ة فرج محمد النمر جـ جـلجـ=رلآ جـ=لجـ=جـ جـجـ جـ170112
م داود مجـ=جـ جـجـ=نرمين جميل ابراه لجـ جـجـ جـمم170113

ممجـ جـمند عاطف محمود األودن لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170114
ملجـ=جـ=اسراء ممدوح محمد عبد الواحد جـ=لجـ جـجـ=جـ جـ170115

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    8  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ز سالم محمد جـ=لجـ=جـ=هند عبد العز لجـ=جـ=جـ جـجـ جـ170116

م ماء حسام الدين عبد المجيد عبد العظ جـ=جـ=جـ=جـ جـالش للجـ جـجـ جـم170118
ملجـ=جـ=خلود وليد خالد السيد سعفان جـ=جـ=لجـ جـجـ جـ170119

ملللتقى بدر محمد الجناينى لجـ=مجـ جـل170120
م ى ابراه ملجـ جـجـ جـدينا صابر سيد ز لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ170121

مان سامى عبد الفضيل عبدة جـ جـجـ=جـ جـجـ جـا جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170123
ملجـ جـلهدير عبد الحميد محمد عيد ل170126 أدوات وماكينات (1)ل جـ=لجـ=جـ جـ

ه جمعه محمد موسى جـ=لللبه ل170127 أدوات وماكينات (1)ل جـ=لجـ=جـ=
ملجـ جـجـ=رغداء احمد سعيد مطاوع جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=170128
جـ جـلجـ=لهدير ماهر محمد محار لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170129

ر عمار مجـ=جـ جـلأمانى ناجى ابو  جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170130
مجـ=جـ جـجـ جـساره مصيلحى جابر صبره جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170131
جـ جـلللسلمى عصام محمد شعيب ل170132 ةجـ جـ ء التر اد م لللجـ جـ

فه ملجـ=جـ=عال هاشم حسن خل جـ=جـ=جـ جـمجـ=170133
ماء صالح أبو الحديد فليله مجـ=جـ جـلش جـ جـممجـ جـجـ جـ170134
مجـ=مماسراء فتحى محمود ابو شنب جـ=جـ جـممجـ جـ170136

مجـ=جـ جـلنور عماد صالح الدين ابو سنه لجـ=جـ جـجـ=جـ جـ170137
ماء سالمة محمد ميره جـ=للجـ=ش جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170138

ه جمال محمد جل جـ جـلجـ=لأمن للجـ=جـ جـجـ=170139
م الفطاطر  ملجـ جـجـ=ايناس عادل عبد العظ لجـ=جـ=مجـ جـ170140

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    9  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
سى ملجـ جـلمى ناصر صابر عبد المجيد ع لجـ جـمجـ جـجـ=170141
ه شحات عبد المنصف حشاد ملجـ جـجـ=سم لجـ=ممم170144

مال عبد الحميد النجار جـ جـلللمحمد  للجـ=جـ جـجـ جـ170145
ز عبد السالم حموده مجـ جـمجـ جـجهاد عبد العز جـ جـجـ جـجـ جـمم170146

جـ جـلجـ جـلسنت محمد على محمد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ170147
ه عبد العاطى محمد عبد الفتاح غراب مجـ جـمجـ=أمن جـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ170148

سم جـ جـلجـ=لند عماد محمد ب لجـ=لجـ=م170149
ى ة سمير عبد الغنى عبد الرحمن تر جـ جـلجـ=رلآ ل170150 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ لجـ=جـ=جـ جـ

دان الت سمير صالح ز ملجـ=جـ=جم لجـ=مجـ جـم170151
ملجـ جـلغاده حسين محمد المعاز جـ جـجـ=جـ جـمجـ=170152

اسى مجـ جـمجـ جـحسناء سامى عبد هللا الع جـ=جـ جـجـ جـمم170153
جـ=لجـ=لاسالم ناصر احمد الرفاعى الدح ل170154 ةجـ جـ ء التر اد م جـ=جـ=جـ=جـ جـ
ع الضليل دا أحمد عبد السم جـ جـجـ=جـ=لرو جـ=لجـ جـمجـ جـ170155

افى جـ جـلجـ جـلمحمد مجد احمد سامى االس لجـ=جـ جـمجـ جـ170156
سر عبد المقصود حبيب جـ جـلجـ جـلسامح  ل170157 ةجـ= ء التر اد م للجـ=جـ=
ململسمر عبد الحميد شحات العرى جـ=جـ جـجـ جـمم170158
م م ابراه جـ جـرلXرلمحمد ناصر عبد الح جـ=جـ=لجـ=جـ=170159
فه جـ جـلجـ جـلالهام عرى اسماعيل أبو خل جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170160

م حيى سعيد ابراه مان  ملجـ جـجـ=ا لجـ جـمجـ جـجـ جـ170161
ب عبد السالم مجـ جـجـ جـلنرمين رضا غر جـ جـمممم170162

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    10  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ز النحاس ش عبد العز ملجـ جـلاسماء درو جـ=جـ=مجـ جـم170163

او  ماء محمد محمد الغر جـ جـلجـ جـلش للجـ=جـ جـجـ جـ170164
م جـ جـرلجـ جـلمارسا سمير جرجس ابراه جـ=جـ=لجـ=جـ جـ170166
مان محمد السيد الجمسى جـ جـلجـ=جـ=ا ل170168 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ جـ=لجـ جـجـ=

اد جـ=رلجـ جـرلرحاب أحمد محمد ع ل170169 ةل ء التر اد م لللجـ=
ملجـ جـلعواطف عاطف حنا عبد المالك لجـ=جـ=جـ جـجـ جـ170170

ه احمد احمد احمد الشيخ مجـ جـمجـ جـآ جـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ170171
جـ جـلجـ جـلأسماء مسعد بدو عالم لجـ=جـ=جـ جـجـ جـ170173

مجـ=جـ جـجـ=أميرة خالد أبو الفتوح أبو حجاز  جـ جـجـ=جـ=مجـ جـ170174
ماء رضا عبد اللطيف السعدنى جـ=لجـ=لش ل170175 ة (1)ل أسس الغذاء والتغذ لجـ=جـ جـجـ جـ
م شاهين م عبد الح ا عبد الح ملجـ جـلران جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170176

م شلتوت جـ جـلجـ=لأميرة شاد عبد العظ لجـ=جـ جـجـ جـل170177
اسين جمعه اء محمد  مجـ=مجـ=عل جـ=جـ جـممم170180

م حجران جـ جـجـ=جـ جـلاسراء عبد الحميد عبد العل لجـ=جـ جـجـ جـم170182
جـ جـلجـ=رلعمار اشرف محمد عبد اللطيف عالمه جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ170183

جـ جـلجـ=لابتسام ناصر محمد احمد ل170184 ةم اللغة العر قراءات  جـ=جـ=جـ جـجـ جـ
جـ=لجـ=لساره على عبد الجواد على ل170185 ةجـ= ء التر اد م لجـ=جـ جـجـ جـ
حيى حمد عبيد ماء  مجـ جـممش جـ جـممجـ جـم170187

مجـ=جـ جـجـ جـسلمى احمد محمود الحرانى جـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ170188
مجـ=جـ جـجـ جـاسراء رمضان على محمد جعفر جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170189

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    11  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م حلمى شعالن ملجـ جـجـ جـهدير ابراه جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170190

ملمممنى السيد سالم سالم جـ=جـ جـجـ=جـ جـم170191
ا جـ جـلجـ=جـ جـسمه محمد عبد الحميد ابو دن جـ=لجـ=جـ جـجـ=170192
ملمجـ=اسمين محمد عبد الحميد موسى جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170193
ان المعصراو  جـ جـلجـ جـجـ جـفاطمه محمد شع لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170194
م عبد الهاد ملجـ جـلمحمد حسنى ابراه ل170195 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ للجـ جـجـ جـ
م أسامه عبد الحميد فوده ملجـ=لتسن جـ=جـ=مجـ جـجـ=170196

جـ جـلجـ=لاسمين خالد محمود مختار الفار جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170197
ملجـ=لأحمد محمود جابر محمد جبير جـ=لجـ=جـ جـجـ=170198

ملجـ=لبيتر جالل جابر سيدهم لجـ=جـ=جـ جـجـ=170199
مممماسراء رفعت محمود مازن  جـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ170201

مجـ=جـ جـجـ=نورهان محمد عبد الصمد العطار جـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ170202
ش جـ جـلللسمه فوز مصطفى ع لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170203

م جـ جـلجـ جـلنوال حسن على ابراه لجـ=جـ=جـ جـجـ=170204
ع عبد النبى ملجـ جـلشروق عبد النبى عبد السم لجـ جـممجـ جـ170205

جـ جـللرلاسراء صابر شحاته عبد هللا للمجـ جـغ170207
نى ز العو جـ جـلجـ=لحنان حجاز عبد العز جـ=لجـ=جـ=جـ جـ170209

مان حسين فتحى محمد عبد الفتاح ملجـ جـلا لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170210
ز متولى المالح ه محمد عبد العز جـ جـلجـ=لأ للجـ=جـ جـم170211

م فرج يوسف جـ جـلجـ=لمنى عبد الح جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ170212
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    12  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـلجـ جـلفاطمه على رمضان شرف الدين جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ170213

جـ جـلجـ=لامانى السيد أحمد مرزوق  جـ=لجـ=جـ جـجـ=170214
د جـ جـلجـ جـلند مبروك رشاد ز للجـ جـجـ جـجـ=170215
مجـ=جـ جـلآالء طه السيد البر  جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170219

ملجـ جـلمنه هللا خالد صابر سالم جـ=جـ جـجـ جـجـ جـم170221
ملجـ=جـ=نورهان أشرف فتحى عبود لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170222

ز عبد المنعم ن شهد عبد العز جـ جـجـ=جـ=لشر جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170223
سيونى امين هجرس ملجـ=لرحمه  جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=170225

م محمد جـ جـلجـ=لأمينة أكرم ابراه لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170226
رشه جـ=للرلدينا محمود السيد  ل170229 X(1) ة أسس الغذاء والتغذ لجـ=جـ جـجـ=
نب محمد فؤاد شعيب جـ جـلجـ جـجـ=ز جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170231

نا منير ازمان عبد المالك جـ جـلللمار ل170232 ة (1)ل أسس الغذاء والتغذ للجـ=جـ=
جـ جـلجـ=لدعاء محمد شبل أبو الفتوح الجوهر  للجـ=جـ=جـ=170233

مجـ=جـ=لوالء ممدوح حامد محمد الشيخ جـ=لجـ جـجـ جـجـ=170235
ز د عبد العز اد فر جـ جـلجـ جـجـ=أمانى الص جـ=جـ=جـ جـمجـ=170236

م جـ=للرلاسراء جمال على عبد الواحد ابراه لجـ=جـ جـجـ=ل170239
جـ جـلجـ=لسندس احمد ماهر محمد الخولى جـ=جـ=جـ=جـ جـل170240

جـ=لللآالء جابر محمد أيوب ل170241 ةل ء التر اد م لجـ=لجـ=
جـ جـللجـ=اسراء عادل فوز فضل هللا لجـ=جـ=جـ جـجـ=170242
ز خليف ة عابد عبد العز جـ جـلللآ لجـ=جـ=جـ=ل170243

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    13  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـلللرحاب خالد فتحى الفرارجى لللجـ جـل170244

ماء أشرف محمد العزب الدسوقى جـ=لجـ=لش ل170246 ةجـ= ء التر اد م للجـ جـم
م عبد اللطيف ه مجد ابراه جـ جـلجـ جـجـ=ه جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170248
جـ=لجـ=لوالء مصطفى عبد الغفار حسن ل170249 ة (1)جـ= أسس الغذاء والتغذ لللجـ جـ

م جوهر جـ جـلللالسيده ناصر ابراه للجـ جـجـ جـل170250
ملجـ=جـ=اسراء عبد الفتاح عبد هللا السيد جـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ170253

اض ه ر من نز ه أ جـ جـلجـ=لآ جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170254
جـ جـجـ=جـ=لنرمين محمد عادل على حداد الفار لجـ=جـ جـمجـ=170255

ملجـ=لأمانى محمد عز الدين محمد مطاوع لجـ جـجـ جـجـ=جـ جـ170256
ه عبد النبى عيد حسن ملجـ جـجـ=آ جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170257

م سالم ماء محمد عبد الح جـ جـلجـ=لش جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=170258
ا عاطف أحمد سالم جـ جـلجـ جـلران جـ=جـ=جـ=مجـ جـ170259

جـ=رلللاسراء عاطف عبد الحى مصطفى تمراز لجـ=جـ=جـ=ل170261
مان حسن قطب الحجولي جـ جـلجـ=لا للجـ=جـ جـجـ جـ170263

مللرلاسراء سمير موسى موسى العبد ل170264 ةل ء التر اد م جـ=جـ=جـ جـجـ جـ
اسى جـ جـلللسناء محمد عبد المحسن الش للجـ جـجـ جـل170265

ملجـ جـجـ=أميره نصر عبد الحميد محمد الخولى جـ=جـ=جـ=جـ جـم170266
م السيد الرعو جـ جـلجـ=لأسماء عبد الحل للجـ=جـ جـجـ=170267

ملجـ جـجـ=مها عبد الفتاح حسين شرف الدين لجـ=جـ جـمجـ=170268
الن م ش جـ جـلجـ جـلخلود سمير رح جـ=جـ=جـ جـمجـ=170269

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    14  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
سه عماد حمد الدهشان مجـ=جـ جـجـ=ما جـ=جـ جـجـ جـمم170270
مجـ=جـ جـجـ=لبنى رضا عبد الموجود نصر جـ=جـ=ممم170271
ه احمد عبد الغنى الفقى جـ جـللجـ=سام لجـ=جـ=جـ جـجـ=170272
س يوسف ملجـ=رلجاكلين اسحاق ان ل170273 ة (1)جـ جـ أسس الغذاء والتغذ جـ=جـ=جـ جـجـ جـ
جـ جـلجـ=رلاسمين اشرف شاكر الغندور للجـ=جـ جـجـ=170274

جـ جـلجـ=لصفاء محمد سامح محمد صدقى حسن على ل170276 ةجـ= ء التر اد م للجـ جـجـ جـ
جـ جـلجـ=لاسماء على محمد المغرى مطاوع جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170277

جـ جـلجـ=لآالء أنور عبد السالم فوده جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170278
ه عزت عبد المجيد حمد جـ جـلجـ=لآ جـ=جـ=جـ=مجـ=170279

ه ز زالب ملجـ جـجـ=عال عبد النبى عبد العز جـ=جـ=جـ جـمجـ=170281
س عبد الستار عبد الجليل ملمجـ=هند خم جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=170283

جـ جـلجـ=لمى احمد محمود محمد جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ170284
جـ جـلجـ=جـ=اسماء علو محمد رميج جـ=جـ=جـ=مجـ=170285

اغ جـ جـلجـ=لرحمه صالح سعد مغرى الص جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170286
اء سعيد محمد ابو العال جـ جـلجـ=لعل جـ=لجـ=جـ جـجـ=170287

نى جـ=للرلاسراء وليد جاد العو لجـ=جـ جـجـ=ل170288
جى جـ جـلجـ=لأسماء سعيد أنسى المر ل170290 ةجـ جـ ء التر اد م جـ=جـ=جـ جـجـ=

قطر جـ جـلجـ=لجورج مالك رزق  للجـ جـجـ جـجـ=170291
ز احمد السيد شحاته ملجـ=لاسراء عبد العز جـ=جـ=ممجـ=170292
م داود مجـ=جـ جـجـ جـتهانى محمود انور عبد الحل لجـ جـجـ=مجـ جـ170293

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    15  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـلجـ جـجـ=هاجر معوض فوز السطوحى لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170294

جـ جـلجـ جـلهاجر عوض محمد العو جـ=جـ=جـ جـجـ جـم170295
ف ملجـ=لهانى احمد السيد شر جـ=لجـ=جـ جـجـ=170296

ا ز أحمد دن مجـ جـمجـ=محمد جمال عبد العز جـ=جـ جـممجـ=170297
جـ جـلللشروق على عبد العاطى اسماعيل للممل170298

جـ=لللابرار جالل عبد المنعم بدر جـ=لجـ=جـ جـل170299
ه ان محمد عط ملجـ جـلوسام شع جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170300

س يوسف جـ جـلجـ جـلجانيت اسحاق ان لجـ=مجـ جـم170301
جـ=لجـ=رلهناء خير رمضان مصطفى للجـ جـجـ=ل170302

م الشيخ جـ جـلجـ=لفاطمه امام ابراه لجـ=جـ=جـ=ل170303
فه طاحون  ملجـ جـلآالء السيد حسن خل لجـ=جـ جـمجـ جـ170304

جـ جـلجـ جـلفاطمه فاروق نبيل على الشقشى لجـ=لجـ جـجـ جـ170305
ه عماد الدين اسماعيل محمد حسن جـ=لجـ جـلآ جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـ170306

ملجـ جـلأميره صالح محمد عبد البر جـ=جـ=جـ جـمجـ=170307
م المعصراو  نه ناصر عبد الحل جـ جـلجـ=لز جـ=لجـ جـجـ جـجـ=170308

دان مجـ جـمجـ جـعبله رفعت محمد ز جـ جـجـ جـممم170310
ر داود م بهاء محمد  جـ جـلللتسن جـ=جـ=جـ=مجـ=170311

ن جـ=جـ=جـ جـلنجاة حسين عبد السالم المز للجـ=جـ جـجـ جـ170313
م محمد شلتوت جـ جـلجـ=لأمل احمد فه جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=170315
ع جمعه ه خالد عبد السم ململآ جـ=جـ جـلمم170316

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    16  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
جـ جـلجـ=لفاطمه ناد رشاد فرماو  جـ=لجـ=مجـ جـ170317

مان الغراب م سل مان ابراه ملجـ جـلأرو سل جـ=جـ=جـ=جـ جـم170318
ز محمد ابو الحديد ملجـ جـلند عبد العز جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ170319

ز على سالم جـ جـلجـ=لتقى عبد العز جـ=للجـ جـجـ جـ170321
مال حامد جمعه م  ملجـ=لتقى عبد الح جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170323

ره ملجـ جـلاسماء محمود محمد فر جـ=جـ=جـ=مجـ جـ170324
جـ جـلجـ=رلساره محمد رضا أحمد حسن عبد ره للجـ جـجـ جـجـ جـ170325

مجـ جـمجـ جـامانى حسن عبد المجيد عوض جـ جـجـ جـممم170326
م أشرف صابر محمد ملجـ جـلمر جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170327

مال الفقى ملللشروق عصام  لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170329
ح هان السيد على را مللجـ=مر لجـ=ممجـ جـ170330

م البنا مجـ=جـ جـلايناس رمضان عبد العظ جـ=جـ جـممجـ جـ170332
ع عبد الصادق جـ جـلجـ جـجـ=نورهان طاهر ر جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170333

جـ جـلجـ جـجـ=فاطمه خالد عبد الفتاح رجب لجـ=جـ جـمجـ جـ170335
انى جـ=للرلأحمد رأفت أحمد الغر جـ=لجـ=جـ جـل170336
جـ جـلملميرفت طلعت فوز قاسم جـ=جـ=جـ=مم170337

ملجـ=لاسراء عبد المرضى على الجيزاو  جـ=170338 مدخل الى االعتماد والجودةجـ= لجـ=جـ جـجـ جـ
ملجـ=رلهدير محمد عشر سعيد العبد للجـ=جـ جـجـ=170340

ه عماد السيد عمار ملجـ جـلحور للجـ=جـ جـجـ=170343
ه محمد صدي سنبل جـ جـلجـ جـلآ جـ=لجـ=جـ جـجـ=170344

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    17  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ع فوز حموده ماء ر ملجـ جـلش جـ=للجـ جـجـ جـ170345

م سعادات ملجـ جـجـ=اشواق خالد عبد الح جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ170346
ملمجـ=سنت مصطفى السيد عطا هللا جـ=لجـ جـجـ جـجـ جـ170347

ملجـ=لهدير احمد على محمد الدسوقى جـ=جـ=مجـ جـجـ=170348
مرلجـ=رلامانى حسنى محمد حسين لجـ=جـ=جـ جـجـ جـ170349

شه ملجـ جـلاسماء عبد المجيد  عبد الجليل حف جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170350
ي مجـ=مجـ=ندا عجيب توفي محمد اللهلو جـ جـجـ=جـ جـجـ جـم170351

جـ=لجـ=لصفاء حمد محمد العقلة لجـ=جـ=جـ=جـ جـ170352
ع خطاب حي عبد السم مجـ=جـ جـجـ=هد ص لجـ=جـ=جـ جـم170353

ندر م اس ه ابراه مجـ=جـ جـلمينا نز جـ=جـ=جـ جـمجـ جـ170356
مان ناصر محمد جليله جـ جـلجـ=لا ل170359 ة (1)جـ جـ أسس الغذاء والتغذ للجـ جـجـ=

جـ جـلللفاطمه محمد عبد الوهاب محروس للجـ جـجـ جـجـ=170360
اسر احمد محمد جـ جـرلجـ=لندا  جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=170361

جـ جـرلللاسراء عبد الجواد مصطفى قنديل للجـ جـجـ جـجـ=170362
ان الحنفى محمود زهران ملجـ جـلسارة شع جـ=جـ=لجـ جـم170364

للجـ=رلسمر عبد المجيد عبد الرحمن موسى للجـ=جـ=جـ=170366
جـ جـرلجـ=رلخلود حسن مصطفى احمد عيد لجـ=جـ=جـ جـل170367

ان ه فتحى على الحف جـ=لجـ=له جـ=جـ=لجـ=جـ=170368
م يوسف الضليل جـ=رللرلاسراء ابراه للجـ=جـ=جـ جـ170369

مان سعيد عبد المحسن ابو الفضل جـ جـرللرلا ل170370 ةل ء التر اد م للجـ جـجـ=
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
علوم األطعمة
 وٕاعدادها (1)

النسيج 
ه ة  والعنا

يولوجى  رو م
ة األغذ

ة إنسان مواد التخلفتغذ
المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    18  من  18الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ه روش و و تر

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

اللغة  قراءات 
ة األجنب
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
ه فتحى السالمونى مان عط جـ جـلجـ=لا لجـ=جـ جـجـ جـجـ=170371

ان اده مصطفى محمد على سح جـ=لجـ=رلم ل170372 ةل ء التر اد م لللل
ف جـ جـلجـ=لحسن مرضى حسن الشر لجـ=جـ جـمجـ جـ170374

ز السيد محمد الحفني ملجـ=رلاالء عبدالعز للجـ=جـ جـجـ=170375
ب حجاج اس غر ملجـ جـلاسمين وحيد ع لجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ170376

من سعيد محمد ملجـ جـلنورا أ جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=170377
م جـ جـلجـ=لمنى السيد عبد الجواد ابراه 170378X أدوات وماكينات (1)جـ= جـ=لجـ جـجـ=

جـ جـرلجـ جـرلساره على عبد الشافى ابو طنش ل170379 ةجـ= اللغة العر قراءات  للجـ=جـ=
ملجـ=لاسراء عبد المنعم عبد اللطيف الديب جـ جـجـ جـجـ جـمجـ=170380

اس محمد شلتوت جـ جـرلجـ=لنفين ع جـ=جـ=مجـ جـجـ جـ170381
س جـ جـلجـ=لغادة هشام احمد عبد اللطيف محل رل170383 ةجـ جـ اللغة العر قراءات  للجـ جـجـ=
حى جـ جـللرلدعاء رضا عبد الحميد محمد الشت لجـ=جـ=جـ جـل170384

جـ جـلجـ=لأحمد رجب عبد اللطيف سل جـ=لجـ جـجـ=جـ=170385

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م ا حامدأ.م.د/   د/  ران

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى مان فتحى هاللد/  ش او د/  إ سمة عبد المحسن العق د/  

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.


