
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ف أحمد علوان ماء شر للXXش جـ جـجـ جـللجـ=رل140629

لرللXاسماء محمود مصطفى صالح رل140674 هرل يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ=جـ=Xل
ماء عبد الحميد حلمى ابوعجاجه لجـ=للش جـ=جـ جـجـ جـلجـ=رل150700

جـ=جـ=Xلتقى سامى مصطفى سالم جـ=جـ جـجـ جـلجـ=رل150705
ان اسماعيل شحاته منصور هللXلأحمد شع يلوجي االغذ رو م 150706Xل هرل ة  النسيج والعنا جـ جـللجـ=جـ=

د احمد لرلXXاسراء اشرف ابواليز ل150713 هرل يلوجي االغذ رو م جـ=لللجـ=
لرلXXسماح سعيد دمحم فؤاد عيد جـ=للللل150717

ماء حنفى حسن الهوار  للللش جـ=جـ=لجـ=جـ=رل150753
للللدينا صالح احمد دغيد جـ جـجـ=للجـ=ل150765

فى للرللصفاء الرفاعى دمحم الص 150775Xلجـ=جـ=لل
سو  جـ=جـ جـلجـ=اسراء مصطفى فوز الع جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ150790

م جـ=لXلسعد احمد على دمحم ابوغن مجـ جـجـ جـجـ=جـ=ل150793
شك نب على عبد الوهاب  للجـ=لز جـ=جـ=لللل150794

جـ=للجـ جـعبد الرحمن صبر عبد الفتاح الجزار ل150847 هل يلوجي االغذ رو م مجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ
جـ=جـ=لجـ=نورهان انور دمحم الديب ل150861 هل يلوجي االغذ رو م مجـ جـملجـ=
ه اللبود م دمحم عط لجـ=لجـ=مر مجـ جـجـ جـجـ=جـ=ل150864

ان على عبده لجـ=جـ=لابتسام دمحم شع 150866Xجـ جـجـ جـمجـ=جـ جـ
لجـ جـلجـ=غاده مهد دمحم سالم ل150873 هل يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ
ه السيد رشاد احمد جـ=مجـ جـمآ مجـ جـمجـ جـمم150879

جـ=للجـ=ارا اشرف سيد احمد على هالل ل150881 هل يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
مان اسامة زاهر حبيب جـ جـجـ جـلجـ جـا مممجـ=جـ جـجـ=150884

جـ جـجـ جـلجـ جـعبير عادل دمحم راضى مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ=161001
سيونى ا أحمد عبد الرسول  جـ جـجـ جـلمران مجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161002
ى حيى عبد الواحد الس جـ=جـ=لمغادة  161004Xمجـ جـمجـ=جـ جـ

لجـ جـللخلود سامى احمد بدو  مجـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161005
ن العابدين زهران جـ=جـ=لجـ جـهاجر احمد ز مجـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ=161006
م ندا م مصطفى ابراه ه ابراه جـ=مجـ=جـ=آ مجـ جـمجـ جـمجـ جـ161007

اح السيد دمحم دمحم جـ=جـ=لجـ جـص ممجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161008
جـ=مجـ=مسارة جمال عبد الواحد المعداو  مجـ جـمجـ جـجـ=جـ جـ161009

جـ=ملجـ جـرغده حسن دمحم مرعى مممجـ جـجـ جـجـ=161010
ه أشرف محمود عبد اللطيف جـ=ملجـ جـآ مجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161011
جـ=جـ=للأحمد عاطف جالل متولى بدر ل161012 ةل اللغه االجنب قرأت  مجـ جـمجـ جـجـ=

مان حماده رشاد رواش جـ=للجـ جـا مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـل161013
مجـ جـجـ=جـ=سندس صالح عبد الحميد عبد الواحد مجـ جـممجـ جـجـ جـ161015

م احمد سعيد لجـ=لجـ جـاميره سعيد عبد العل مجـ=مجـ=جـ جـجـ جـ161017
ان حجاز  جـ جـمجـ=ماسماء ممدوح شع مجـ جـمجـ=مجـ جـ161018

ز مسلم جـ جـجـ جـلجـ جـهاجر عبد الفتاح عبد العز مجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161019
ف ا سعيد محمود سو جـ=جـ جـجـ=جـ=دال مممجـ جـجـ=ل161020

جـ جـجـ جـلمارا فرحات دمحم فرحات مممجـ جـجـ جـجـ جـ161021
ه ه ابوعب هام عبد الناصر عط جـ جـملمر مممجـ جـجـ جـجـ جـ161022

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ع زغلول مان نجيب عبد السم جـ جـمجـ=جـ جـا مجـ جـجـ جـمجـ=جـ جـ161023

ات صابر عبد الغنى يوسف جـ جـلللأ 161024Xمجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ
جـ جـمجـ=ممروه جمال دمحم حلمى عبد الفضيل مجـ جـملجـ جـجـ جـ161026

جـ=لللدمحم احمد شوقى عبد المقصود جـ=جـ جـللجـ=رل161027
م دمحم أحمد جـ=جـ=Xجـ=غادة ابراه جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161028
م ممجـ=مامانى دمحم دمحم عت مممجـ جـمجـ جـ161029

م مان مظهر دمحم عت ممجـ=ما مممممم161030
مملمأميرة جمال دمحم جمعه مممجـ جـمم161031

د ممجـ=جـ جـساره بهاء الدين مغاور ز مممممم161032
ش ماء جمال دمحم ابوحش لجـ=لجـ=ش جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـل161034
جـ=جـ جـلجـ جـاسمين محمود دمحم حسانين مجـ جـممجـ جـجـ=161035

اب جـ جـملجـ جـأسماء عاكف عبد الرزاق بدر د جـ جـجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161036
حى دمحم عبد المنعم خليف جـ جـجـ=لمسلمى ص جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـ161037

جـ=مجـ=جـ جـوالء مجد رمضان بدو أحمد جـ=ممجـ جـجـ=جـ جـ161038
حه دمحم عبدرب الرسول طاحون  جـ جـجـ جـلمسم مممجـ جـجـ جـجـ=161039

مجـ جـلمهاجر أحمد دمحم فهمى عوف مممجـ جـمم161040
م سالم ه ابراه جـ جـجـ=لجـ جـأمل وج جـ جـممجـ جـجـ جـل161041

سيوني ممجـ جـمرحاب دمحم أحمد  مجـ جـمجـ جـمجـ جـ161042
ماء عبدالحميد علي القصاص جـ=جـ جـجـ=جـ جـش مممجـ جـمجـ جـ161043

رم فرماو أحمد جـ جـمجـ=مهد  مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161044
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ف عبدالقادر صقر جـ جـجـ جـلمهاجر شر مجـ جـمملجـ=161045

جـ=جـ جـجـ=جـ جـصفاء محمود محمود علي المرزوقي مجـ=جـ جـجـ=جـ جـل161046
جـ جـجـ جـجـ جـمالزهراء السيد عسران دمحم مجـ جـمجـ جـجـ جـم161047

د أبو طالب رجب مملمنورهان أبو اليز مجـ جـمجـ=مجـ جـ161048
سى م احمد محمود دمحم ع لرلللمر 161050Xجـ جـجـ=جـ=لل
لجـ=جـ=لاسماء دمحم عبد اللطيف دمحم جـ جـجـ=جـ جـلجـ=ل161051

لللجـ=همت مصطفى عبد المنعم مصطفى جـ=جـ=جـ جـلجـ=رل161052
مات رمضان منصور يوسف جـ جـمجـ=مح مجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ161053

سى جـ جـجـ جـلجـ=سرا مفرح عبد الجيد ع جـ جـجـ=ملمجـ=161054
جـ=للجـ=اسمين عاطف عبد الواحد على 161055X هرل يلوجي االغذ رو م جـ جـلجـ جـجـ جـجـ=

لجـ=لجـ=حسناء دمحم هشام دمحم يوسف الكومى جـ جـلمجـ جـجـ=ل161056
غجـ=للآالء جمال صالح الدين على غ161057 ةغ اللغه االجنب قرأت  جـ جـلغلجـ=

سى القواس لرلللمنة هللا عصام سمير ع ل161058 Xه ة  النسيج والعنا جـ=للجـ=ل
ة احمد دمحم ابوالحديد لجـ جـجـ=لأمن جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161060

ف الشورجى مجمد ة شر جـ=جـ جـلجـ=ه ل161061 هرل يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=
فى جـ=جـ=لجـ=اسماء محى الدين بيومى عف مجـ=مجـ جـجـ=ل161062

ان دمحم عبد الحميد األعصر جـ=ملجـ جـاسراء شع مجـ جـملجـ=جـ جـ161064
جـ=للجـ=اسمين دمحم فؤاد عمران مممجـ جـجـ=ل161066

جـ=جـ=لجـ=اسماء صالح عبد العال عبد الحاف مجـ جـمجـ=جـ جـجـ=161067
ابلى اسر دمحم ال جـ=جـ جـلجـ=نورا  جـ جـجـ=مجـ=جـ=ل161069

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    5  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
جـ=جـ=للأسماء السيد عبد المجيد الرعو جـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـل161070
جـ=جـ=للمروه سعيد الجوهر عبد النبى جـ جـلجـ جـجـ=لجـ=161072

جـ=جـ جـلجـ جـسمه حمد دمحم شاهين مجـ=ملجـ=ل161073
ع فوز حموده جـ=لXلمحمود ر جـ=جـ=جـ=لجـ=رل161074

مان لجـ=للابتهال شوقى عبد الجواد سل 161077X X(1)علوم االطعمه واعدادها جـ=جـ=جـ جـلل
ه نب حسين دمحم ابو عن جـ=للجـ=ز جـ جـممجـ جـلجـ=161078
يو مان سعد مبروك ش لجـ=لجـ=ا جـ جـجـ=جـ جـلجـ جـل161079
ه عاطف احمد ابواحمد جـ=جـ=للآ 161081X=جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ

م عبد المقصود جـ=جـ جـلجـ=ساره السيد ابراه جـ جـمجـ جـجـ=جـ=جـ=161082
ر  ا على دمحم ش ر جـ=مجـ جـجـ=سرا ز مجـ=مممجـ جـ161083
جـ جـجـ=لجـ جـجهاد ناصر محروس عمار مجـ=مجـ=جـ=ل161084

جـ=جـ=للاسمين سعد سعيد عبد الغفار جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=161086
مان عبد الفتاح احمد مقلد جـ=جـ=لجـ=ا جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=161087

جـ=جـ=لXحسناء سمير عبد النبى السيد فاضل جـ=جـ=لجـ=جـ=ل161089
ز جـ=جـ=للهند خالد عبد الفتاح  عبد العز جـ جـجـ جـجـ جـجـ=لل161090

م السيد رضوان جـ=للجـ=هدير ابراه جـ جـجـ جـملجـ=جـ=161092
للللنسمه ماهر دمحم عبد العال البهجى ل161094 Xه يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=

م اس غن لجـ=Xلمنة هللا دمحم عبد ال جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=ل161095
ز م عبد العز جـ=ملجـ=آالء محمود ابراه مجـ=مجـ=جـ=جـ جـ161096

اض ه حسن صابر ر جـ=جـ جـللآ ملجـ جـجـ جـجـ جـل161098
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    6  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
سه أسامه صالح أبو العزم جـ جـجـ=لجـ جـنف مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=161101

جـ=جـ جـلجـ=نهى على دمحم عبد الرحمن جـ جـجـ=مجـ=جـ جـجـ=161102
ام ه طارق عبد السالم ص جـ=جـ جـلجـ=آ مجـ=مجـ=جـ=جـ جـ161103

لجـ=للسماح أنور مبروك حرى 161104X=جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ
ه ه اشرف دمحم زالب ةجـ=لللأمن رو بيلوجي االغد م لل161105 علوم االطعمه واعدادها(1)ل جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـ

من حبيب احمد حبيب لجـ=لجـ=نوران ا جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ جـل161106
هان ماهر عبد الرسول ابوشاد جـ=ملجـ جـمر مجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ161108

مان على السيد لجـ=لجـ=دينا طلعت سل جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـل161109
د فه دمحم ز جـ=ملجـ=هند خل مجـ=مجـ=جـ جـجـ=161110

جـ=جـ=لجـ=أسماء عادل سعيد الجزار ملمجـ=جـ جـجـ جـ161111
ز حبيب جـ=جـ=لجـ=هاجر عاطف عبد العز مجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161112

م صالح لجـ جـلجـ جـدعاء وحيد ابراه جـ جـلجـ=جـ جـجـ جـجـ=161113
جـ=جـ جـلجـ=وفاء جمال عبد السالم خليل مجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=161114
من حبيب احمد حبيب د ا لجـ جـلجـ=تغر جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـل161115

د سعد ان فر ماء شع لجـ=للش جـ جـجـ=جـ=جـ=لجـ جـ161116
ه أحمد السيد فرحانه جـ=جـ جـلجـ=آ مجـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=161117

جـ=XلXدينا دمحم هاشم دمحم 161118X Xه يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ=جـ=جـ=ل
لجـ=لXنداء عثمان دمحم خالف مجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـ161119
جـ=جـ جـلجـ جـسمر عزب صدي خالد جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=161120

ارك أبوترك اسر م جـ جـجـ جـلمأمانى  مجـ جـمجـ جـجـ جـل161121
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    7  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
حى عبد المنجى دمحم جـ جـجـ جـلجـ=فاطمة ص مجـ=مجـ جـجـ=جـ جـ161122

جـ=لXلسمه دمحم حلمى عطعو 161123X=مجـ جـجـ جـجـ جـجـ
يل جـ جـجـ جـلجـ=نهاد حمد دمحم سالم الو جـ جـلمجـ جـجـ=ل161124

لجـ=رللأميرة دمحم عبد هللا أحمد حسن جـ=جـ=جـ جـجـ=لرل161125
فى سر سعد الص جـ=جـ=للفاطمه  161127X=جـ جـلجـ جـجـ جـجـ
ه سعيد دسوقى الزهاو  جـ=جـ جـلجـ جـآ جـ جـجـ=مجـ=جـ جـل161128

فه ه دمحم رشاد خل جـ=جـ جـجـ=جـ=آ مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ161130
ا عاطف على الفوال جـ جـجـ جـلجـ=ران مجـ جـممجـ جـجـ جـ161131

لمللنورا محمود أحمد محمود التلوانى مجـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ=161133
جـ=للجـ=هاجر عبد القادر أنور دمحم جمعه مجـ=جـ=جـ جـلل161134

مان حجاج جـ=جـ=لXند مجد دمحم سل جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=ل161136
م ع دمحم عبد الدا لجـ=للأميرة سعيد عبد السم جـ جـللجـ جـلل161138

م خالد اسر ابراه جـ=ملجـ=مروه  مجـ=مجـ=جـ=جـ جـ161140
جـ=جـ=جـ=جـ=اسماء جمال عبد الحميد عبد الفتاح مجـ=جـ جـجـ=جـ جـل161141

لXلXهدير السيد دمحم الديب 161142Xجـ جـجـ جـجـ=جـ جـل
مال الزهار مان نبيل  جـ جـلللا 161143X هل يلوجي االغذ رو م مجـ جـجـ جـجـ جـجـ=

م عبد المنصف فرج جـ=ملجـ جـاسمين ابراه جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ161144
مان جمال حسن دمحم عجوه لجـ=لXا جـ جـلجـ=للرل161145
اسر عبد النبى لبيب جـ=لXلهدير  جـ جـجـ=جـ=لجـ=ل161146

جـ=جـ جـللسلو عبد الرحمن دمحم مبروك الفقى مجـ=جـ جـجـ=جـ جـل161147
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    8  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
لXلXأمل السيد احمد دمحم حسين جـ جـجـ=لللرل161148

ماء دمحم حسن عمرو لجـ=لجـ=ش جـ جـللجـ جـلل161149
ى لجـ جـرللهدير سعد سعيد عبد المجيد الشهو جـ جـلجـ=جـ=جـ جـل161150

ل ز الع لXللدعاء ناصر عبد العز جـ جـلمجـ جـجـ=ل161151
سى لجـ جـجـ=لحنان دمحم حسن ع 161152X=جـ جـجـ=لجـ جـجـ
لجـ=للعبير جمال السيد عالم جـ جـللجـ=لل161153

ه عبد الرحمن حسنى دمحم لجـ جـللآ مجـ=جـ=جـ جـجـ=ل161155
جـ=جـ=لXمروه فوز عبد الحاف الحميز  جـ جـجـ=مجـ جـجـ=جـ=161156

جـ=ملجـ جـحسناء أحمد ناصر توفي سيد أحمد مجـ جـمجـ=جـ جـجـ جـ161157
ر عبد الحميد دمحم لجـ=للاسماء ابو مجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=161158
جـ=جـ جـلجـ جـأميره تامر حسنى عبد السيد ملمجـ=لجـ=161159

م جـ=جـ=لجـ=ند احمد دمحم صالح الدين عبد الحل جـ جـجـ=جـ جـلجـ=جـ=161160
نب سامى دمحم الخولى جـ=ملجـ=ز مجـ جـمجـ=جـ جـجـ جـ161162

سر عبد هللا قابل لجـ جـللاسماء  جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ=161163
لجـ جـللأسالم رأفت دمحم عبدهللا 161164X=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ

م مطر ه عادل عبد الحل للللآ جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=ل161165
جـ=جـ=للحسناء سيد أحمد سنوسى على مجـ=جـ جـجـ=لل161166
ه ثروت عبد النبى عبد الحميد جـ=ملجـ=آ مجـ=مجـ جـجـ جـجـ=161167

ه ب عماد الدين فؤاد عط جـ جـملجـ=و جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=161168
ن جـ جـجـ جـلجـ جـرحاب حداد السيد زو مجـ=مجـ جـمم161169

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    9  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
حه احمد عثمان رسالن للللمد 161170Xجـ=لللل

ز مصطفى حنطور جـ=جـ=للاسراءعبد العز مجـ=ملجـ جـجـ=161171
جـ=لللمها انسان مأمون جعفر جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ جـل161172

م شرف الدين اب حمد ابراه جـ جـجـ جـلمر مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161174
م الخضراو  اة مجد ابراه جـ=لللح ل161175 هجـ= يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=

ة احمد دمحم جوده جـ=جـ=للا مجـ=جـ=جـ جـجـ=ل161176
جـ جـجـ جـلجـ جـفاطمة مهد دمحم سالم مجـ جـمجـ جـمل161177
م حي حسن فه مجـ جـلمغادة  مممجـ جـمجـ جـ161178

جـ جـجـ جـلماسماء رمضان السيد عبد المعطى مجـ جـمجـ جـمم161179
ا رشاد عبد السالم دمحم لللXدال جـ جـجـ=لمجـ=ل161180

ع محرم مان ممدوح ابو سر جـ جـجـ=للا جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ161181
م لجـ جـللاسراء عزب فتح هللا عبد الحل جـ جـجـ جـجـ جـجـ=لل161182

م م على ابراه جـ=جـ جـللضحى ابراه جـ جـمجـ=جـ=لل161183
ش د عم جـ=لللاسالم عادل ابو ز جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=161187
اس اسماعيل احمد جـ جـجـ جـلجـ=هدير ع جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـل161188

امل جـ جـملجـ جـاالء خير دمحم  مجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـ161189
مان الدسوقى مصطفى الحداد جـ=للما جـ=جـ=لجـ=جـ=ل161190

مال الحافى جـ=جـ جـللنورهان مجد دمحم دمحم  جـ جـجـ=مجـ جـجـ=م161191
لجـ=للاسماء عادل دمحم المشد 161192Xجـ جـجـ=للل

مان م سل لللXصفاء رشاد عبد الحل جـ=جـ جـجـ=لجـ=ل161193
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    10  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
للXXشروق  جمال عاطف السقا 161194Xجـ=جـ=جـ جـجـ جـغ

م ز عبد الح ة هللا عبد العز هللXXا يلوجي االغذ رو م 161195Xل Xه ة  النسيج والعنا جـ جـللجـ=ل
اغ م الص علوم االطعمه واعدادها(1)غغغغسماء محمود ابراه لل161196 ات الحاسب االليغ اساس غغغغغ

لجـ جـلجـ=سمه دمحم عبد الرحمن جـ جـجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161198
س ى دع لجـ=للدينا رجب ز جـ جـجـ=جـ=لجـ=ل161199

لجـ=لجـ=وسام احمد عوض مرسى مجـ=ملجـ جـجـ=161200
جـ=جـ=للأمانى مصطفى دمحم الديب مجـ=مجـ جـجـ=ل161201

ه دمحم سعيد عبد هللا لجـ جـلجـ=ه مجـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=161202
للللاسماء سعيد السيد عبد الرازق  مجـ=مجـ=جـ=ل161203
جـ=جـ جـجـ=جـ=اميره عادل عبد الوهاب ماضى مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=161204

فه حسن ه خل ا نب لجـ=للران مجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=161205
اسر دمحم بلطى لجـ=للاسمين  ل161206 علم نفس نمول جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=
ه هشام دمحم طاحون  جـ جـملمآ مجـ جـمجـ=مجـ=161207

م ز فه لجـ=لجـ=هاجر محمود عبد  العز جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـ161209
ه أحمد عبد الغنى حسن جـ جـجـ جـجـ جـجـ=آ مجـ جـمجـ جـمجـ جـ161210

ز زغلول جـ=ملجـ جـحسناء حسن عبد العز مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ161211
جـ جـجـ=XXمروج دمحم فتحى عبيد جـ=جـ=للجـ=ل161212

جـ=جـ=لجـ=حسين محمود اسماعيل عبد المنعم مجـ=جـ جـجـ=جـ=ل161214
جـ=جـ جـلجـ=هالة هالل رجب موسى ل161215 هل يلوجي االغذ رو م مجـ جـمجـ جـجـ=

جـ جـجـ=Xجـ=دعاء حسام محجوب الشرقاو  مجـ=مجـ جـجـ=جـ=161216
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    11  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
جـ جـمممهاله عصام دمحم اسماعيل مجـ جـمجـ جـمم161217

مى جمال دمحم خطاب لجـ=لجـ=م جـ جـجـ=جـ جـلجـ=ل161219
جـ جـملجـ=خلود محمود احمد دمحم مجـ=مجـ=جـ جـجـ=161220

لجـ=للعبير عبد المجيد عبد المجيد شرف الدين جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=ل161221
جـ جـجـ جـللخلود عمر محمود زقزوق  جـ جـجـ=مجـ=جـ جـل161222

جـ جـمجـ=جـ=رحمه رضا على شلبى مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161223
للXXوسام دمحم فتحى واصل ل161224 هل يلوجي االغذ رو م جـ=لمXجـ=

جـ=للXدعاء حمد فرحات عامر 161225Xمجـ=جـ=جـ=ل
م لجـ=للاسراء سعيد صالح عبد العظ جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=ل161226

حى عبد التواب فراج متولى جـ=جـ=للهدير ص جـ جـجـ=مجـ جـجـ=ل161228
مت طارق احمد حشمت عمار لجـ جـلجـ=ح جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـ161229
لملجـ=أميره ماهر عبد الخال الطوخى مجـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـ161230

مان عبد الواحد عبد السالم قنديل جـ=جـ=للحسناء سل جـ جـجـ جـلجـ=جـ=جـ=161231
ز عدس للللايناس رمضان عبد العز جـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ=161232

د نصر ع ابواليز لجـ=للنعمه ر جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـل161233
ه مسعد صدي عبد الحميد لXرلXآ 161234X هرل يلوجي االغذ رو م جـ=لللجـ=

م ابوغوجر هجـ=لXلاسراء جمال سعيد ابراه ة  النسيج والعنا 161235Xل X(1)علوم االطعمه واعدادها ملجـ=جـ=ل
جـ=جـ جـللاسمين دمحم عبد الغفار عامر مجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161236

م جـ جـجـ جـلماسراء صالح صادق ابراه ملمجـ جـمجـ=161238
م نجم مملجـ جـسندس دمحم ابراه مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161239

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    12  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
جـ=ملجـ=اسراء بدر دمحم عامر ممجـ=جـ=جـ جـجـ=161240

جـ=جـ جـلجـ جـآمنه عاطف على عبد الرحمن مجـ جـمجـ جـجـ جـم161241
م قنديل لرللXرضو دمحم عبد الح جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـل161242

اس دمحم للللبثينه خالد ع مجـ=جـ=جـ=جـ=م161243
ات محمود سوما االودن جـ=ملجـ=آ مجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=161244
لجـ=للساره مهتد حسانين احمد جـ جـجـ جـجـ=جـ جـلل161245

م شاهين جـ=جـ=لجـ=اسالم عبد الستار ابراه مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـل161247
شى جـ=XXXرحاب عالء حمد ابوضيف الحب ل161250 Xه يلوجي االغذ رو م جـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ=

مان سعيد جاد السرو  جـ جـملجـ جـا مجـ جـمجـ جـجـ=م161251
لجـ=لXصفاء حسن دمحم عبده الغزولى مجـ=جـ=جـ=جـ جـل161253

جـ=جـ جـXجـ=مها عبد البر على الفيومى مجـ جـمجـ=جـ جـجـ جـ161255
للللساره سعيد عبد السالم الكفور  مجـ=جـ=جـ=جـ=ل161256
ز منصور لللXاسراء عادل عبد العز ل161257 X(1)علوم االطعمه واعدادها جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=

هجـ=للXاسمين دمحم حامد محمود ابو العنين يلوجي االغذ رو م 161258Xل هرل ة  النسيج والعنا جـ جـجـ=جـ جـلجـ=
جـ=لXجـ=محمود حسان عبد الحميد على السحراو  جـ جـجـ=لجـ=جـ=ل161259

اسر محمود البدر  جـ جـجـ جـلجـ جـأنغام  مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ=161260
اسر دمحم مبروك الشنشور  جـ جـجـ جـللساره  مجـ جـمجـ جـجـ=جـ=161263
مال مصطفى أحمد ماء فتحى  جـ=جـ=لجـ جـش ل161266 ادوات وماكينات (1)ل مجـ=مجـ=جـ=
جـ=مجـ=لعال عبد الواحد مصطفى الموارد مجـ جـمجـ=جـ جـجـ=161267

حه ه مس نا ناصر نز جـ=جـ جـلجـ=مار جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـل161269
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    13  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
م جـ=لXلفاطمه شحات خالد ابراه جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=ل161270

امل بدو  جـ جـملماسماء عبد الناصر  مجـ=مجـ جـمل161271
نب فايز احمد الهاد للللز جـ جـجـ=جـ=جـ=لل161272

جـ جـملمفيروز منوفى عبد النبى عبد القادر مجـ=مجـ جـمم161273
نب احمد عبد هللا مصطفى جـ=لXلز 161274X=للجـ=جـ جـجـ

نب عاطف عبد العاطى االطرش جـ=جـ جـلجـ جـز مجـ=مجـ=جـ=جـ=161275
طاو  م ال لجـ=للأمينة سامى ابراه جـ جـجـ=مجـ=جـ=ل161276

ى جـ=مللهاجر أشرف السيد محروس القليو مجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161279
اسى مان شوقى دمحم الع جـ جـجـ=للا جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161280
ل ا دمحم جبر ر لجـ جـXلمنى دمحم ز مجـ=مجـ جـجـ=جـ=161281
لجـ=لجـ=نيره حسين مبروك الشيخ جـ جـلجـ جـجـ جـجـ=ل161283

م م ابراه جـ=جـ جـلمجهاد احمد عبد الح جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161286
م عمر ال فارس فه للللفر جـ جـجـ=جـ جـللرل161287
اس دمحم لجـ جـلماسراء أحمد ع مجـ=مجـ جـجـ جـجـ جـ161288

جـ جـملجـ جـأسماء عبد المرضى عبد الغفار نصر جـ جـجـ=مجـ=لجـ=161289
جـ=مجـ=جـ جـعال سامى شحات جالوس مجـ=مجـ=جـ جـل161290

جـ=مللمها اشرف السيد عبد اللطيف حسنين جـ=لجـ جـجـ جـجـ=جـ=161291
جـ=جـ=لجـ=نورا دمحم عبد الخال رمضان مجـ=جـ جـجـ=جـ=ل161293
للXلمصطفى عاطف حسن عمارة 161294X علوم االطعمه واعدادها(1)ل جـ جـجـ=جـ جـلجـ=

جـ=للجـ=احمد حمد عبد الحميد مصطفى جـ جـلجـ جـجـ جـجـ=ل161297
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    14  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ز ابوعجاجه جـ=جـ جـلجـ=اسراء سامى عبد العز مجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ161298

لللجـ=عبد الرحمن سمير عبد الرحمن أحمد عبد العال 161299X X(1)علوم االطعمه واعدادها جـ جـجـ=لجـ=جـ=
اس ابو الحسن جـ جـجـ جـلجـ جـند دمحم توفي ع مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161302
م عبد الحميد ا عبد الحل ر لرلللأميره ز جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161305

ام على عبد الهاد على لللجـ=ه 161306X=مجـ جـجـ=جـ=جـ
لللXمى صابر عبد التواب ابوعطاهللا 161307X=جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ

لجـ=لXمنة هللا عبد السالم مصطفى الشيخ على جـ جـجـ جـمجـ=جـ=ل161310
جـ=جـ=لجـ=سلمى عادل عامر الدناصور  جـ=جـ=مجـ جـجـ=ل161311

ان هلجـ=رللاسراء دمحم على ز دراسات بيئ لل161313 Xه ه وغير عضو اء عضو م جـ جـجـ=لجـ=ل
نب عبد الواحد على النحاس للXلز مجـ=جـ=جـ=جـ=ل161314

لXلXوسام شوقى دمحم الخشاش 161317X X(1)علوم االطعمه واعدادها جـ=للجـ=ل
م على اسماعيل جـ=جـ=لجـ=نوران نع 161318X=مجـ=مجـ جـجـ

م سيدهم جـ=جـ=للمادونا سيدهم حل جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161319
اح السيد اة رمضان ص لجـ=Xلح جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=ل161320

ش م عش مان سعيد عبد الرح لجـ جـلجـ=ا جـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=ل161325
م دمحم لXللرحاب حامد ابراه 161329X=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ

ماء عاطف حسين بدر جـ جـجـ جـXجـ=ش مجـ جـمجـ جـجـ جـل161330
يل ه منصور روانى رو جـ=جـ=للفوز جـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـل161332
جـ=جـ جـلجـ=مروه عبد الفتاح أمين أيوب جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161335

لجـ=لجـ جـأميره عمر احمد بدو  جـ جـلمجـ=جـ جـجـ=161338
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    15  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ف د ابو سو ماء مصطفى فر جـ جـجـ جـXجـ جـش مجـ=مجـ جـجـ=جـ=161339

هام محمود أحمد فاضل جـ=لللر ل161340 علوم االطعمه واعدادها(1)جـ= مجـ=جـ جـجـ=جـ=
جـ=ملجـ=أميره خالد سند سراج الدين جـ جـجـ جـجـ جـلجـ=جـ جـ161342

ماء فرجانى عبد القادر حجاز  ممممش مجـ جـمممم161343
سى م ابوع لXلXاسمين صبر عبد الكر جـ جـجـ=جـ=للل161344

ب جالل لجـ جـXلارة دمحم غر جـ=للجـ جـجـ=جـ=161345
م احمد العادلى جـ جـملمنجالء ابراه مجـ جـمجـ جـمجـ جـ161347

جـ=جـ=Xلنهى عاطف عبد المنعم على ملجـ جـللل161349
ز عبد المعز نصر جـ جـملجـ جـاميره عبد العز مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161351

ان لللXند مصطفى اسماعيل شع جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=ل161352
ه خالد السيد الديب لجـ جـلجـ جـعل جـ جـجـ=مجـ=جـ جـجـ جـ161353
لجـ=لجـ جـاسراء حجاج رزق دمحم مجـ=مجـ جـجـ جـجـ جـ161354
للXلنرمين دمحم دمحم شرابى جـ جـلجـ=جـ جـجـ=جـ جـ161355

جـ=XXلدينا مسعود سعيد غزاله جـ=جـ جـلجـ=جـ=ل161357
ماء خالد خير صالح للXلش لجـ=جـ=لجـ=جـ=161358

م ندا ه ابراه للXلجمال وج ل161359 هل يلوجي االغذ رو م لجـ=ملجـ=
جـ=لللاميره رمضان عبد المنعم امام فوده جـ=جـ=جـ=لجـ=جـ=161360

امل موسى ه عصام  جـ=ملجـ جـرق مجـ جـمجـ جـمم161363
اض نا وهيب حلمى ر للللمار جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=ل161366

جـ=جـ=لجـ جـهدير صالح عبد المنعم عبد المنعم مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ161368
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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: 

2018/2019

االقتصاد المنزلي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
فسيولوجى 

انسان
ة فئات  أغذ

حساسة
ة م األغذ ادارة موارد تقي

مواد التخلفوترشيد 
المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    16  من  16الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

اعة  ط
س  المال

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



إدارة مؤسسات
 الطفولة 
التقدير

ا  تكنولوج
م فى  التعل
التقدير

االصول 
ة  االجتماع
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقديرالتقدير
ة السيد محمود بدر لللجـ=أمن جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـ161369

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

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /حنان حسني 

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 أ .د /دمحم ز م الد ابراه أ.م.د/م
اس محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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


