
- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

جـ جـ جـ م

1- مباديء علم النفس   - جـ جـ م ل جـ جـ

1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   - جـ جـ جـ جـ ل م

1- الرٌاضة واالحصاء   - جـ جـ جـ ض م

ل 1- مباديء علم النفس   - 1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - ل جـ ض م

ل 1- علم االحٌاء العام   -
 مدخل فً علوم االقتصاد المنزلً

- 1 -
ل جـ ض م

جـ جـ جـ جـ ض م

ض ل ل م

جـ جـ جـ ل م

ل
 - علم األحٌاء الفسٌولوجً

1 -
1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   - ل جـ ل جـ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ

عمٌد الكلٌة

شرٌف صبري رجب/ د.أ

رئٌس الكنترولأعضاء الكنترول

عماد محمد الخولً/ د.أ  

امل ناصف زكً/ د

سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

04481512016

0100603
10

ل ض ل
اسماء هانى صابر الشامى مستجد

04481512016

0100039
اسماء عاطف محمد العبد9 مستجد

ل ل

04485120150

100245
8

ل ل
اسماء شبل حسن عرابً مستجد

04481512016

0100333
7

ل جـ
اسماء احمد جوهر جوهر مستجد

04481512016

0100837
اسراء محمد حسن كشك6 مستجد

ل ل ل

04481512016

0100057
5

ل جـ ل
اسراء صالح عبدالحلٌم الجوهرى مستجد

04481512016

0100420
4

ل ض جـ
اسراء سعٌد فتحى محمد البسطوٌسى مستجد

ض جـ جـ جـ

مستجد
04481512016

0100699

04481512016

0100224
اسراء سامى جابر عبدالمقصود3 مستجد

جـ ل
مستجد

2
ل ل ل

اسراء حمدى سعد الصباغ

اسراء احمد محمد ابوالعال

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

04481512016

0100038
1

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

بسمة رمضان خطٌب/ د
المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 1صفحة 

 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

ل جـ جـ ل م

جـ جـ جـ جـ ل م

جـ جـ جـ ل م

1- علم االحٌاء العام   - جـ جـ جـ ض جـ جـ

جـ جـ ل م

جـ جـ جـ جـ ل م

م م جـ م

جـ جـ جـ ل م

جـ جـ جـ ل م

جـ جـ جـ ض جـ جـ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

04481512016

0100096
20

ل ل
اٌمان عصام على عرب مستجد

04481512016

0100371
19

ل جـ
اٌمان عبدالعظٌم محمد فرحه مستجد

04481512016

0100268
امٌره محمد احمد عبد العزٌز العطار18 مستجد

م جـ

04481512016

0100566
17

م جـ
امٌره رجب شعبان شرف مستجد

04481512016

0100502
16

م ل
امانً عبد المنعم محمد الكشاك مستجد

04481512016

0100840
امانى طلحه تمٌم احمد سالم15 مستجد

جـ ل

04481512016

0100518
14

ل ل ل
االء عبد الناصر محمد نبٌه عجور مستجد

04481512016

0100524
13

ل ل
االء السعٌد على الروحى مستجد

04481512016

0100535
االء اشرف شوقى رمضان12 مستجد

جـ ل

04481512016

0100244
11

جـ ل
اسماء وهبه حنفى عبدالجٌد مستجد

بسمة رمضان خطٌب/ د

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 2صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

1- اقتصاد   - جـ جـ م جـ جـ م

جـ جـ جـ ل م

م م ل م

جـ جـ جـ ل م

1- مباديء علم النفس   - جـ جـ ض م

م جـ جـ جـ م

ض 1- الرٌاضة واالحصاء   - 1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - ل جـ جـ ض م

جـ جـ ل م

جـ جـ جـ جـ ل م

1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - جـ جـ جـ ض جـ جـ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

اٌه نبٌل عبدالمجٌد عمران

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

04481512016

0100657
بسمه محمد احمد على حسن30 مستجد

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

ل ل ل

04481512016

0100198
29

جـ ل
مستجد

04481512016

0100575
28

ل ل
اٌه على احمد خاطر مستجد

04481512016

0100275
اٌه رزق عبدالحى عبدالعزٌز27 مستجد

ل ل ل

04481512016

0100868
26

م جـ
اٌه احمد على بكر مستجد

04481512016

0100528
25

ل جـ ل
اٌه أسامه المرغنى النجار مستجد

04481512016

0100478
اٌناس محمد محمد على  عوض24 مستجد

جـ جـ

04481512016

0100470
23

جـ جـ جـ جـ
اٌمان محمد خلٌل محمد دحٌدح مستجد

04481512016

0100542
22

ل ل
اٌمان ماهر محمد احمد مستجد

04481512016

0100882
اٌمان عصام محروس العطار21 مستجد

ل م جـ

بسمة رمضان خطٌب/ د

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 3صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

ل م ل م

1- مباديء علم النفس   - ل جـ جـ ض م

1- مباديء علم النفس   - جـ جـ ل م

جـ جـ ل م

جـ جـ ل ض جـ

ل جـ جـ ل ل

ل
 - علم األحٌاء الفسٌولوجً

1 -
1- اقتصاد   - ض جـ جـ ض جـ جـ

جـ جـ جـ جـ ل م

جـ م ض م

جـ جـ جـ جـ جـ

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

04481512016

0100472
40

ض ل
رانٌا أشرف مصطفى عبد هللا منقوله مستجد

04481512016

0100179
دنٌا سمٌر احمد عبدالعزٌز زرٌنه39 مستجد

ض ل

04481512016

0100697
38

ل ل
دعاء محمد عبدالرازق عبدربه بكر مستجد

04485120150

100562
37

ض جـ ض جـ ل
دعاء على احمد سلٌمان النجار مستجد

04485120150

100635
دعاء ابراهٌم محمد الزٌات36 باقى

ل ل

04485120150

100623
35

ل ل
دالٌا جمال السٌد مصطفى عصفور مستجد

04481512016

0100040
34

جـ ل
حنٌن احمد احمد الطنطاوى مستجد

04481512016

0100334
حسناء محمد البكرى مبروك زعقوق33 مستجد

ل ل ل

04481512016

0100568
32

ل ض ل
بسنت فوزى سعد عرب مستجد

04481512016

0100194
31

جـ جـ ل
بسنت السٌد سلٌمان زرٌنه مستجد

بسمة رمضان خطٌب/ د
المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 4صفحة 

 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

جـ جـ جـ ل جـ جـ

جـ جـ جـ جـ ل م

م م جـ م

جـ جـ جـ جـ جـ جـ

ل ل ل جـ جـ

جـ جـ جـ ل جـ جـ

1- علم االحٌاء العام   - جـ جـ جـ جـ ل م

جـ ل ض م

جـ جـ ل ل م

ل جـ ض جـ جـ

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

ساره طارق رشدى عٌداروس
04481512016

0100071
50

ض ل
مستجد

04485120150

100280
49

جـ ل
ساره شرٌف محمد كمال مستجد

04481512016

0100890
ساره رمضان محمد عبداللطٌف زاٌد48 مستجد

ل ل

04481512016

0100569
47

ل ل ل
ساره حلمى مصطفى الشٌن مستجد

04481512016

0100637
46

ل ل
زٌنب مصطفى على الجدى مستجد

04481512016

0100636
زٌنب السٌد شلبى شلبى45 مستجد

ل ل

04481512016

0100443
44

ض جـ
رٌهام سعٌد كامل عبد السمٌع مستجد

04481512016

0100311
43

م م
رنا احمد عبدالمعصم ناطوره مستجد

04481512016

0100714
رشا بسٌونى عبدالفتاح محمد الغمرٌنى42 مستجد

جـ جـ م

04481512016

0100277
41

ل ل
رحاب هانى عبد هللا محمد عماره مستجد

بسمة رمضان خطٌب/ د

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 5صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

ل ل ض م

جـ جـ ض جـ جـ

1- الرٌاضة واالحصاء   - جـ جـ جـ ل م

1- مباديء علم النفس   - غ غ غ غ

ل م ض جـ

جـ جـ جـ ل م

ل ل ض جـ ل

ل

جـ جـ ض جـ

م جـ جـ جـ م

م م جـ جـ م

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

غاده رجب ابراهٌم زعربان

04481512016

0100681
فاطمه خٌرى على محمد60 مستجد

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

م م

04481512016

0100578
59

م جـ
مستجد

04485120150

100524
58

جـ ل
غاده احمد شمخ عبدالداٌم باقى

04485120120

100262
علٌاء صالح السٌد محمد منتصر57

 من

ل1الخارج  ل

04481512016

0100739
56

ل ل
ضحى كمال حسن اسماعٌل مستجد

04481512016

0100169
55

م ل
صفاء على عبدالقوى عٌسوى مستجد

04481512016

0100045
شٌماء محمود عبدهللا جبه54 مستجد

غ غ غ

04481512016

0100433
53

ل م ل
شٌماء صبحً إسماعٌل الغنام مستجد

04481512016

0100893
52

ل ل
سمر حمدى عبد اللطٌف حسن نصار مستجد

04481512016

0100395
ساره محمد فهمى محمد بكٌر51 مستجد

ل ل

بسمة رمضان خطٌب/ د

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 6صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

1- الرٌاضة واالحصاء   - ل جـ جـ ل جـ جـ

ل جـ جـ ل م

ل جـ جـ ض جـ جـ

1- علم االحٌاء العام   - ل م ض جـ جـ

ل 1- علم االحٌاء العام   - 1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   - ل ل ض جـ جـ

ل جـ جـ ض جـ جـ

ل 1- مباديء علم النفس   - 1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - ل جـ ض م

ل ل ل م

1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - جـ جـ جـ جـ ل م

جـ جـ جـ ض م

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

بسمة رمضان خطٌب/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

04485120150

100430
70

ض ل
هبه عماد زٌدان الحاج مستجد

04481512016

0100570
هاجر طارق السٌد شعبان عبد المقصود69 مستجد

ل م ل

04481512016

0100471
68

ل ل
نورهان جمال احمد حرحش مستجد

04481512016

0100434
67

ل ض ض
نوران عبد الحمٌد عبد الحمٌد جمعه رزق مستجد

04485120150

100471
منه محسن عبد العزٌز عبٌد66 مستجد

ل ل

04481512016

0100598
65

ض ض ل
ماهٌتاب محمد حسٌن الجندي مستجد

04481512016

0100251
64

ل ل جـ
لٌلى شوقى عبٌد محمد مستجد

04481512016

0100678
كرٌمه عادل محمد الجمال63 مستجد

جـ ل

04481512016

0100429
62

ل ل
فاطمه محمد شحاته ابراهٌم ٌوسف مستجد

04481512016

0100338
61

ض ض جـ ل
فاطمه عبدالسالم محمد عبدالسالم البقلى مستجد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 7صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة



- نمو طفل ورعاٌتة

 2
2- تفصٌل وحٌاكة  2- كٌماء حٌوٌة  2- مبادئ تدرٌس 

التقدٌر

سم المادة
ا

سم المادة
ا

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

 ٌناٌر2018-2017كشف رصد درجات وتقدٌرات الطالب 

انتظام- االقتصاد المنزلى والتربٌة :الشعبة /القسم

78:  عدد الطالب 

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

 بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسً

2- أسس تغذٌة 

التقدٌر

التقدٌر

التقدٌر

مقررات التخلف الفصل الدراسً األول

2مادة التخلف  1مادة التخلف  2- تارٌخ التعلٌم 

مواد التخلف

ل جـ ض ل

ل 1- اقتصاد   - 1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   - ل ض جـ ض غ

ل جـ جـ ل جـ جـ

جـ جـ جـ جـ ض م

ض 1- الكٌمٌاء الطبٌعٌة   -
 مدخل فً علوم االقتصاد المنزلً

- 1 -
جـ م ض جـ

1- علم األحٌاء الفسٌولوجً   - ل جـ ل م

ل جـ ل جـ جـ

جـ م ل جـ جـ

نجالء علً الشٌخ/ د.م.أ

عزه محمد االسكافً/ د

عبٌر نزٌه احمد/ د

مً محمود خفاجً/ د

امل ناصف زكً/ د

شرٌف صبري رجب/ د.أ اسالم عبدالمنعم حسٌن/ د.أ عماد محمد الخولً/ د.أ   سهام عزٌز خضر/ د.أ

ماٌسة محمد الحبشً/ د.أ

رشا محمد النحاس/ د.أ

مستجد

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول أعضاء الكنترول

04481512016

0100237

ٌاسمٌن صالح حامد عوض مستجد

04481512016

0100624

04485120150

100495

ٌسر عبدهللا عبدالفتاح عبدالعاطى78 مستجد

04485120150

100255
ٌاسمٌن ملٌجً محمد الغرابلى77 مستجد

جـ ل

ض ل

ل ض ل

ٌاسمٌن صبحى لبٌب ابراهٌم عٌسى75 مستجد

04481512016

0100051
76

ل ل ض

04481512016

0100419
74

جـ جـ
وفاء محمد فهمى ابوالفتوح مصطفى شكر

04481512016

0100538
مستجد 73

ل ل
هند محمود احمد الهاللً

هدٌر سالم عبدالمقصود جمال72 مستجد
ض جـ غ ض

04485120150

100336
71

ل ل
هدى عبد الحمٌد سالم سالم باقى

بسمة رمضان خطٌب/ د

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  8من 8صفحة 
 2018/03/07 

تاريخ الطباعة


