
أ-ادارة مشروعات صناعٌة  أ- ادارة مؤسسات الطفولة 

التقدٌر

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

م جـ م م

ض جـ 3- كمبٌوتر   - م ل جـ جـ جـ

م ل م جـ جـ

م ل جـ جـ جـ

ل 3- انتاج الخضر المنزلٌة   - جـ جـ ل ل ل

جـ جـ جـ جـ جـ جـ

م جـ جـ م م

م م م م

م م م م

ل 3- انتاج الخضر المنزلٌة   - جـ جـ جـ جـ جـ جـ

شرٌف صبري رجب/ د.أاسالم عبد المنعم حسٌن/ د.أرشدي علً عٌد/ د.أ رباب السٌد مشعل/د.م.أ

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسً

1مادة التخلف  محاسبة تكالٌف ادارة مؤسسات دور المسنٌن ب-نمو طفل 

التقدٌر

اسراء سعٌد العزب عبدالقادر عٌد مستجد
044851201301

00319
1

م

044851201301

00266
االء عادل عبد الرحٌم عبد الصادق شتله2 مستجد

ل

044851201401

00017
3

جـ جـ
امٌره خالد عبدالحمٌد غراب مستجد

044851201401

00320
4

جـ
امٌره عالء حسنى محمد الجندى مستجد

044851201401

00231
امٌره محمد فتحى ابوحسن5 مستجد

ض

044851201401

00245
6

م
اٌمان مرسى احمد محمد عطٌه مستجد

044851201301

00259
7

جـ
جهاد حسن توفٌق محمود مستجد

044851201301

00100
جهاد شوقى محمد تعلب8 مستجد

م

044851201301

00308
9

م
جهاد طنطاوى صالح عبدالقادر مستجد

044851201401

00389
10

جـ
حسناء زكرٌا السٌد خلٌل مستجد

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

مها جالل شعٌب/ د

نورا إبراهٌم غرٌب/ د

رٌهام جالل حجاج/ د

الفصل الدراسً األول- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلٌة لشئون الطالب كلٌة االقتصاد المنزلى 

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- ادارة المنزل والمؤسسات :الشعبة /القسم

21:  عدد الطالب 

رئٌس الكنترولأعضاء الكنترول

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2من 1صفحة 
 2018/03/13 

تاريخ الطباعة



أ-ادارة مشروعات صناعٌة  أ- ادارة مؤسسات الطفولة 

التقدٌر

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسً

1مادة التخلف  محاسبة تكالٌف ادارة مؤسسات دور المسنٌن ب-نمو طفل 

التقدٌر

الفصل الدراسً األول- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلٌة لشئون الطالب كلٌة االقتصاد المنزلى 

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- ادارة المنزل والمؤسسات :الشعبة /القسم

21:  عدد الطالب 

م م م م

م جـ م جـ جـ

جـ جـ ل جـ جـ جـ

جـ جـ ل م جـ جـ

م جـ جـ جـ م

ل 3- انتاج الخضر المنزلٌة   - م جـ جـ جـ جـ

غ غ غ غ

م جـ م م

م م م م

ض جـ 1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   - جـ جـ ل جـ ل

ل 3- انتاج الخضر المنزلٌة   - جـ جـ جـ جـ جـ جـ جـ جـ

044851201401

00339
شذى ناصف سعٌد ابوشرٌف11 مستجد

م

044851201401

00250
12

م
شٌماء فرماوى السٌد فرماوى مستجد

044851201401

00350
13

جـ
طلعت محمد سٌد احمد الوزان مستجد

044851201401

00295
مروه شعبان عبدالحمٌد االشمونى14 مستجد

م

044851201301

00116
15

جـ
ندى ناجى سعد ابوالعال مستجد

044851201401

00175
16

جـ
نسرٌن نبٌل سعد حامد رٌحان مستجد

044851201101

00384
نهاد احمد عبدالعزٌز السٌد17 باقى

غ

044851201401

00176
18

م
نورهان عادل عبدالعظٌم الشٌخ مستجد

044851201401

00050
19

م
ورود ٌسرى عبدالرحمن سالمان مستجد

ل

ٌمنى السٌد عبدالرازق دراز مستجد

044851201301

00312
وفاء سعد محمد مجاهد20 مستجد

044851201401

00177
21

جـ

رباب السٌد مشعل/د.م.أ

مها جالل شعٌب/ د

نورا إبراهٌم غرٌب/ د

رٌهام جالل حجاج/ د

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبد المنعم حسٌن/ د.أ رشدي علً عٌد/ د.أ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2من 2صفحة 
 2018/03/13 

تاريخ الطباعة


