
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لل=جـلايمن محمد لبيب محمود ل=جـلل040394
غغغغاحالم عمى محمد شعالن غ130702 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينغ غغغ

لجـ جـلجـ جـىبة محمود سيد احمد عزام ل140553 اداره موارد وترشيد استيالك=جـ ممل
لجـ جـXجـ جـنادية حمدى محمد حمودة 140557X اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل Xلجـ جـ

ل=جـ=جـمالشيماء خالد محمد يحيى محمود 140560X أغذيو فئات حساسة=جـ ل=جـل
لللجـ جـامينو عبد المطمب عبد الرازق سالم 140564XXجـ جـجـ جـ

لجـ جـل=جـاسماء السيد محمد خمف اهلل جـ جـجـ جـ=جـل140567
جـ جـجـ جـXجـ جـىبة عبد المنعم ربيع سالم ل140580 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـجـ جـل
ميكروبيولوجي االغذية=جـجـ جـل=جـآيو سامى فتحى الفيشاوى لل140581 اغذية فئات حساسو=جـ جـ جـجـ جـ=جـ

جـ جـجـ جـلجـ جـتقى غمارى صابر زالبيو =جـملجـ جـ140610
=جـملجـ جـدينا  عمى محمد سمطان ل140632 اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ جـ جـمل

قراءات بالمغو االجنبية=جـجـ جـلجـ جـفاطمة قطب عبد الفضيل عمى مخموف رلل140677 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل Xجـ جـم
غغغغىبة احمد عمر احمد غغXغ140687

ل=جـ=جـجـ جـاالء سعد عاشور احمد ابو السعود 150701X Xاداره مؤسسات الطفولة والمسنين جـ جـجـ جـل
اغذيو فئات حساسو=جـجـ جـلجـ جـرغدة مأمون عبد الحى الوكيل لل150702 اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ =جـجـ جـل

=جـمجـ جـماسماء اسامة محمد حامد مجـ جـجـ جـ=جـ150703
اغذيو فئات حساسو=جـ=جـ=جـجـ جـامينة نجيب حامد محمد الشيخ لل150707 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـجـ جـجـ جـ

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاسراء السيد ابراىيم بكر جـ جـجـ جـلل150708
جـ جـجـ جـ=جـممريم احمد مرعى النجار مجـ جـلجـ جـ150709

جـ جـمXجـ جـاسراء جمال محمود احمد ل150710 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـ=جـجـ جـ

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـمجـ جـماية طالل سعد كامل ممجـ جـجـ جـ150711
جـ جـجـ جـجـ جـممى وجيو محمد القوش ممل=جـ150712

اغذية فئات حساسوجـ جـجـ جـ=جـجـ جـفاطمة عبد الناصر عمى فرج الشيخو لل150714 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـجـ جـل
جـ جـ=جـ=جـ=جـفاطمة حمدى محمد السباعى الخولى جـ جـجـ جـXل150715

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـلمياء شعبان عبد الحميد المسينى ل150716 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـمل
مجـ جـ=جـجـ جـنيرة ابراىيم امين احمد جـ جـجـ جـXجـ جـ150718

مجـ جـجـ جـجـ جـاسراء رمضان عبد المرضى عبد الفتاح جـ جـجـ جـ=جـ=جـ150720
مممجـ جـاسماء الرفاعى احمد الفقى مم=جـم150721
جـ جـمل=جـسارة رضا محمد عبد الغنى جـ جـجـ جـل=جـ150722

مجـ جـ=جـجـ جـاية طارق فتحى جعفر جـ جـجـ جـ=جـجـ جـ150723
مم=جـجـ جـاية محمد محمد البطره مممم150724

ممممسارة اسامة محمد حجاج ممجـ جـم150725
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرييام محمد اشرف عمى حداد جـ جـجـ جـ=جـ=جـ150726
جـ جـ=جـجـ جـجـ جـياسمين جمال محمد عابدين مجـ جـجـ جـجـ جـ150727

=جـجـ جـل=جـاية نبيل محمد غزالو جـ جـجـ جـلجـ جـ150728
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـعزيزة مجدى مصطفى الحبتى جـ جـجـ جـمم150730

=جـملمىبة ربيع عبد المطيف راشد جـ جـجـ جـلجـ جـ150731
=جـجـ جـلماميرة عامر عبد المحسن ابو المجد ممل=جـ150732

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاية محمد معوض الصفتى ل=جـلم150733
جـ جـجـ جـل=جـسحر رمضان محمد منصور مجـ جـلل150735

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مجـ جـجـ جـجـ جـميا عمر الشافعى ابو طالب مجـ جـمم150736
مممجـ جـعواطف احمد عبد العزيز ابراىيم ممجـ جـم150737

=جـجـ جـ=جـجـ جـاسماء عابدين محمد السيد ل150740 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينجـ جـ لجـ جـل
جـ جـمجـ جـمنورا مشحوت عمى عبد القادر مجـ جـجـ جـجـ جـ150741

جـ جـجـ جـلجـ جـشفا الحسينى احمد سيف الدين مجـ جـلجـ جـ150742
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاسراء اشرف عبد النعيم  عبد الواحد جـ جـم=جـ=جـ150743

مم=جـ=جـاميرة ابو الفتوح محمد القطان مم=جـجـ جـ150744
مم=جـجـ جـاميرة كرم محمد ابراىيم ابو سنة مجـ جـ=جـجـ جـ150745

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاية محمد عبد العزيز عمى 150746Xمم=جـ
جـ جـجـ جـ=جـماميرة محمود محمد محمد ممل=جـ150747

مجـ جـممايمان عبد العظيم عبد الفتاح مرعى ممجـ جـم150748
ممجـ جـجـ جـشيماء احمد عبد الحميد شعيمو مجـ جـ=جـم150749

مممماىداء صبحى عبد الستار عبد الحميد مممم150750
=جـجـ جـلجـ جـياسمين وائل محمد شعبان الخضرى مجـ جـ=جـل150751

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـرانيا رمضان شحات الرومى مجـ جـجـ جـم150752
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـاشجان ماىر فريد الصاوى مممم150754

مجـ جـجـ جـجـ جـخمود رزق سعيد عبد الحميم مجـ جـلجـ جـ150755
مجـ جـ=جـجـ جـاسراء محمد عبد المطمب الجزار ل150756 اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ جـ جـمجـ جـ

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـاحمد جمال حسن قنديل مم=جـجـ جـ150761
مجـ جـجـ جـمصفاء جمال كامل ابراىيم مجـ جـ=جـ=جـ150763

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  4صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مم=جـجـ جـاسراء صالح متولى عمى النادى ممل=جـ150764
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـميا عبد الجواد مجاىد شياب ممجـ جـجـ جـ150766

مجـ جـجـ جـجـ جـصفاء سميمان بسيونى سميمان مم=جـجـ جـ150767
=جـجـ جـلجـ جـسارة عالء سعيد مصطفى جـ جـجـ جـلجـ جـ150768

=جـم=جـمدعاء سامى رمضان الدعوشى =جـجـ جـلل150769
=جـ=جـ=جـجـ جـاميرة مجدى عبد المحسن ابو النور ل150770 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل جـ جـجـ جـل

جـ جـجـ جـجـ جـماية جمال عمى عمران م=جـلجـ جـ150771
جـ جـ=جـ=جـممى محمود محمد المراوى =جـ=جـل=جـ150772

=جـ=جـ=جـجـ جـايياب السيد محمد احمد شاىين مجـ جـلل150773
=جـ=جـ=جـجـ جـدينا ناصر ابو العال مصطفى ل150774 تكنولوجيا التعميم فى التخصصل جـ جـجـ جـل
مجـ جـ=جـجـ جـسارة عبد الباقى عطيو نصر مجـ جـ=جـجـ جـ150776

مجـ جـجـ جـجـ جـىبة محمود عبد العظيم ابو العال ممجـ جـجـ جـ150777
جـ جـمجـ جـجـ جـداليا خالد سميم شوالى ممجـ جـم150778

=جـجـ جـ=جـمماجدة عبد الحميد عبد المنعم عبد العزيز مجـ جـل=جـ150779
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـىند احمد فيمى ابو ناجى مجـ جـجـ جـجـ جـ150780

=جـجـ جـ=جـجـ جـاسراء عبد الفتاح عبد الفتاح ابواليسر 150781X اداره مؤسسات الطفولة والمسنينجـ جـ Xجـ جـجـ جـ
جـ جـجـ جـمجـ جـىبة احمد عبد المنعم الزىار مم=جـم150782

=جـمجـ جـماسراء جمال عمى العربى ممجـ جـم150783
=جـجـ جـل=جـسارة ىانى ماىر امام عطية 150784X اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ Xجـ جـجـ جـ

=جـجـ جـجـ جـمشيماء محمد محمد نبايل مجـ جـXجـ جـ150785

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  5صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـللىبة شعبان كامل عمى مجـ جـل=جـ150787
=جـجـ جـلمبدرية شوقى منير ىويدى مجـ جـلل150788

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـدينا صالح محمد سالم جـ جـم=جـجـ جـ150789
=جـملجـ جـساره محمد بينسى سالمة ل150791 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينجـ جـ Xجـ جـجـ جـ

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـفريده شاكر ابراىيم سيف النصر مجـ جـ=جـجـ جـ150796
مجـ جـجـ جـمايمان لطفى عبد القادر زين مم=جـجـ جـ150797

جـ جـمجـ جـمأميرة محمد رزق محمود ممجـ جـجـ جـ150798
جـ جـمجـ جـجـ جـأمنيو محمد محمود عافيو مملجـ جـ150799

جـ جـ=جـل=جـىند محمد عبد المجيد قطب ناجى مجـ جـلل150800
جـ جـم=جـجـ جـتيانى مرضى خميفو محمد جـ جـجـ جـ=جـم150801

جـ جـم=جـجـ جـسممى عبد الحميد محمود الدسوقى مجـ جـ=جـ=جـ150802
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـرقيو محمد عبد اهلل رزق ل150803 اغذية فئات حساسو=جـ Xجـ جـجـ جـ

ممجـ جـجـ جـىند عبد المطيف عبد الحفيظ الييتى مم=جـم150804
جـ جـجـ جـ=جـجـ جـداليا شعبان عبد الغفار نجم ممجـ جـجـ جـ150805

جـ جـجـ جـجـ جـممنار السيد شحاتو عبد الموجود ممل=جـ150806
جـ جـجـ جـجـ جـماسراء عالء الدين ابراىيم محفوظ مم=جـجـ جـ150807
=جـملمجياد صالح عبد الحميد محمود جـ جـملجـ جـ150808

جـ جـجـ جـجـ جـمأية محمد عبد الحميد القنب جـ جـمجـ جـجـ جـ150809
جـ جـمجـ جـجـ جـاسماء عبد العزيز كامل احمد الزعره جـ جـجـ جـلم150810
=جـجـ جـلجـ جـىدير احمد عبد العزيز احمد خميفو ل150811 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينل مجـ جـل

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االقتصاد المنزلى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
تاريخ و تطورتحميل أغذيةحفظ األطعمةأشغال فنية

مواد التخمف األزياء
المادة

كمية التربية النوعية
8  من  6صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـمجـ جـماسماء عماد كامل احمد ل150812 اداره مؤسسات الطفولو والمسنين=جـ ممل
=جـجـ جـXجـ جـشيماء خالد سعيد الحممى =جـجـ جـلل150814

=جـجـ جـلجـ جـنرمين محمد رجب عمى المولى جـ جـجـ جـX=جـ150815
جـ جـمجـ جـجـ جـىيام محمد سعد محمد قنديل مممم150816

جـ جـمXجـ جـفاطمو كرم عبد الحميد السكرمى جـ جـجـ جـلجـ جـ150817
جـ جـجـ جـXجـ جـىيام عبد المعطى محمود عرفو ممجـ جـجـ جـ150818
جـ جـ=جـ=جـ=جـغادة عماد محمد محمد سالم مملل150819

جـ جـجـ جـ=جـمسمر عالء الدين عزت عبد السالم ممجـ جـم150820
جـ جـ=جـ=جـجـ جـأميرة محمود السيد ابو شوشة جـ جـجـ جـل=جـ150821
جـ جـم=جـجـ جـدعاء عبد القادر عبد اهلل رزق جـ جـجـ جـلم150824

مجـ جـجـ جـجـ جـزينب اسامة السيد صالح مملجـ جـ150825
مجـ جـجـ جـماية سعيد عبد الجواد حماد مم=جـم150826

ل=جـلمدينا عبد الحميم عبد المنعم عبد الرحمن =جـ=جـX=جـ150827
مم=جـجـ جـسمر محمد حسن معوض الخباز جـ جـملجـ جـ150830

مجـ جـجـ جـمأسماء عبد المطمب فتح اهلل عبد المطمب ممل=جـ150831
مجـ جـجـ جـجـ جـىاجر حافظ محمود محفوظ ممجـ جـم150832
ممجـ جـ=جـاسماء سميمان دياب قوره مممم150833

جـ جـم=جـ=جـفاطمو فرج فرج عمى شرف مم=جـجـ جـ150834
ممجـ جـجـ جـنورا احمد صالح محمد مممم150835

=جـمجـ جـمعزة اشرف فرج مطر جـ جـجـ جـجـ جـم150836

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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

كمية التربية النوعية
8  من  7صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

تغذية عالجية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

طرق تدريس 
(نوعية)

التقدير

عمم نفس 
فروق)تعميمى 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ جـجـ جـمكيرستين محسن فوزى بانوب جـ جـمجـ جـجـ جـ150837
مجـ جـجـ جـمدينا مصطفى عبد العال عبد العال مم=جـم150838

جـ جـم=جـجـ جـايناس سميمان عبد المنعم الغمرينى جـ جـم=جـجـ جـ150842
=جـم=جـجـ جـياسمين عبد الناصر محمود صديق ممجـ جـم150843

جـ جـملماحالم السيد سعد الصعيدى ل150844 اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ =جـ=جـل
ممجـ جـجـ جـميا فوزى رمضان الطوخى =جـمجـ جـجـ جـ150845

=جـجـ جـXجـ جـامانى عمى عبد المؤمن ابو حنفى جـ جـجـ جـXل150846
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـيارا مصطفى محمد الجدامى جـ جـمل=جـ150848

=جـم=جـجـ جـأمينة جاب اهلل عبد السالم عبد القادر ممل=جـ150849
=جـم=جـمفايزة ناصر عبد المحسن المشالوى جـ جـجـ جـل=جـ150850

جـ جـم=جـجـ جـرحمو يحيى عبد المنصف خميف مملم150851
جـ جـجـ جـلجـ جـمى كمال عباس شيحو ل150852 اغذية فئات حساسول Xجـ جـجـ جـ

مملجـ جـأية زىدى حامد البيواشى ممجـ جـجـ جـ150853
جـ جـمل=جـىدير وحيد شكرى ابراىيم جـ جـجـ جـXل150856
جـ جـمجـ جـماسراء جمال شحات عطا ممجـ جـجـ جـ150857

مجـ جـجـ جـجـ جـنورا عمى احمد الدناصورى ممل=جـ150858
=جـملجـ جـىند سعيد خالد ابراىيم جـ جـجـ جـل=جـ150859

جـ جـم=جـجـ جـحسناء مصطفى عطية الرفاعى جـ جـللجـ جـ150860
ممجـ جـمبسمة ربيع عطيو ربيع ممجـ جـم150867

جـ جـجـ جـلماميرة صالح ابو اليزيد المييى مجـ جـل=جـ150868

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 
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8  من  8صفحة    الرابعو
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التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـ=جـماسراء احمد فرحات ابو سعده ل150870 اداره مؤسسات الطفولة والمسنين=جـ مم=جـ
ممجـ جـماسراء ابو المجد عبد الوىاب سيف ممجـ جـ=جـ150871

=جـجـ جـ=جـجـ جـفاتن ايياب محمد النحاس مجـ جـ=جـ=جـ150872
جـ جـجـ جـ=جـماسراء محمد عبد الحميد الحمفاوى ممل=جـ150874

جـ جـجـ جـ=جـمدعاء شعبان محمد نوار مم=جـجـ جـ150876
ممممىبة جمال عبد الحميد خالف مممم150877
مم=جـجـ جـرقيو سعد عمى احمد سميمان مجـ جـ=جـجـ جـ150878

مجـ جـ=جـجـ جـساره شحاتو محمد فرج مجـ جـجـ جـم150880
م=جـجـ جـ=جـعمى ابراىيم محمد عمار ل150882 اداره مؤسسات الطفولة والمسنينم جـ جـجـ جـل

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

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

محمد عبدالحميد زيدان/د .أ  بيسو عبداهلل رحمو/ د.م.أ
ايمن حمدى/ د
عماد بديع/ د
ىند اليمباوى/ د

دعاء جعفر/  د
نياد عمى/ د
غادة ربيع/ م.م

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


