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كمبٌوترمشروع بحثى

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

4  من  1صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
االولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

16طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد ممممدمحم نصرالدٌن عبده البرعى ممجـ جـممممم04485120140100410 1   106292.35

مستجد مممماالء دمحم حامد السٌد لتب جـ جـمممجـ جـممم04485120150100181 2   104290.61

مستجد جـ جـممماسماء وجٌه مراد عتمان ممجـ جـمممجـ جـم04485120150100069 3   104190.52

مستجد ممممسلمى  دمحم محمود الضبع مم=جـمممجـ جـم044815120150100649 4   102589.13

مستجد جـ جـممممى مصطفى عبد هللا مصطفى =جـمجـ جـممممم044815120150100658 5   101688.35

مستجد مجـ جـممشٌماء جابر عبد المنعم الخولى لمجـ جـممممجـ جـ04485120150100481 6   101588.26

مستجد جـ جـممموالء علً صابر على عطٌه االشوح مم=جـجـ جـجـ جـممم04485120150100427 7   100387.22

مستجد جـ جـجـ جـممشٌماء البهى دمحم عبد السالم =جـمجـ جـجـ جـمممم04485120150100606 8   100187.04

مستجد جـ جـمجـ جـماسماء طلعت كمال الصبرى =جـمجـ جـمجـ جـمجـ جـم04485120150100210 9   99786.7

مستجد جـ جـجـ جـمماٌه احمد عبدالحمٌد بٌومى =جـم=جـممممم04485120150100462 10   99786.7

مستجد جـ جـجـ جـممتمً دمحم عبدالمادر ابوالسعود =جـم=جـجـ جـمممم04485120150100011 11   99186.17

مستجد جـ جـمجـ جـماسراء سعٌد جمال تركى لم=جـممممم04485120150100363 12   98585.65

مستجد =جـجـ جـمماٌمان دمحم عبدالرحمن فرج عفٌفى =جـمجـ جـجـ جـممجـ جـم04485120150100348 مبادئ اإلدارة  ل13

العامة
98385.48

مستجد لمجـ جـمزٌنب دمحم جابر النجار =جـم=جـجـ جـمممم04485120150100238 14   97985.13

مستجد جـ جـمممجهاد مدحت مصطفً السٌسً =جـم=جـجـ جـجـ جـمجـ جـم04485120150100478 15   97985.13

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـماٌمان عبد العزٌز دمحم سٌد احمد الحاج =جـم=جـمجـ جـمجـ جـم044815120150100646 16   97885.04

34طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

4  من  2صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
االولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسً
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يونيو: دور

مستجد جـ جـممجـ جـاٌمان ابراهٌم عبد النبى حسٌن زٌان جـ جـم=جـجـ جـممجـ جـم04485120150100511 1   97584.78

مستجد جـ جـمممنور عماد الدٌن رفعت الكوع لمجـ جـمجـ جـممجـ جـ04485120150100284 الرٌاضة  ل2

واالحصاء
97384.61

مستجد رٌهام اٌهاب دمحمكمال الدٌن عبد السمٌع

ناجى

مجـ جـمم لم=جـجـ جـجـ جـممم04485120150100262 ل  3 97284.52محاسبة

مستجد =جـجـ جـجـ جـمارٌج دمحم دمحم غزال جـ جـمممجـ جـمجـ جـم04485120150100372 4   97184.43

مستجد =جـجـ جـمماٌمان احمد ابراهٌم الحفناوى =جـمجـ جـجـ جـجـ جـممم04485120150100446 5   97184.43

مستجد =جـمجـ جـمدمحم السٌد السٌد جعفر لجـ جـجـ جـمجـ جـممم04485120150100075 6   96784.09

مستجد =جـ=جـجـ جـماسراء السٌد حامد دمحم النمر =جـم=جـممممم04485120150100270 ل ل7 مبادئ اإلدارة

العامة

96483.83محاسبة

مستجد جـ جـمجـ جـمهدٌل السٌد عبدهللا ابوندا لملجـ جـجـ جـممم04485120150100019 8   95783.22

مستجد =جـجـ جـمممصطفى سمٌر دمحم السٌد ممجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـم04485120150100307 9   95583.04

مستجد =جـجـ جـمجـ جـسلمى السٌد ابراهٌم الفمى =جـم=جـجـ جـجـ جـممم04485120150100365 10   95583.04

مستجد جـ جـ=جـجـ جـماسماء سمٌر حسن الدٌاش =جـمجـ جـممممجـ جـ04485120150100465 11   95583.04

مستجد جـ جـ=جـجـ جـموالء احمد دمحم سكر لملجـ جـمممم044815120150100671 الرٌاضة لل12

واالحصاء
95382.87كمبٌوتر

مستجد امانً محسن عبد العزٌز عبد الحمٌد

سرحان

جـ جـ=جـجـ جـم =جـم=جـجـ جـمممم04485120150100425 13   95182.7

مستجد =جـجـ جـجـ جـماسراء عبد الباسط دمحم عباده لملمجـ جـممم04485120150100234 14   94882.43

مستجد =جـجـ جـممسارة فوزي دمحم جاد =جـم=جـجـ جـجـ جـممم04485120150100196	 15   94782.35

مستجد =جـ=جـجـ جـماسراء دمحم حافظ عبد النبً عمار لمجـ جـمجـ جـممم04485120150100589 94582.17  ل16

مستجد =جـجـ جـجـ جـمسندس دمحم شولى عجور لم=جـجـ جـجـ جـممجـ جـ04485120150100366 17   94482.09

مستجد =جـ=جـمماسراء ناصر دمحم الدسولى =جـم=جـمجـ جـممم04485120150100244 ل  18 94281.91محاسبة

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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نتيجة امتحان العام الجامعى
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: المسم 
األلتصاد المنزلً

4  من  3صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
االولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسً
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مالحظات

يونيو: دور

مستجد لجـ جـممهند دمحم عبدالستار البسٌونً لم=جـجـ جـجـ جـممم04485120150100254 19   94281.91

مستجد =جـجـ جـجـ جـمضحى  نبٌل السٌد الحلٌسى جـ جـم=جـمجـ جـجـ جـ=جـم044815120150100652 20   93981.65

مستجد لجـ جـجـ جـمسارة السٌد دمحم فتح هللا رباص =جـم=جـمجـ جـممم04485120150100154 21   93681.39

مستجد لجـ جـجـ جـماالء طلعت عبد العزٌز العطٌوى =جـم=جـجـ جـممجـ جـجـ جـ04485120150100150 22   92780.61

مستجد =جـجـ جـممسارة ناجى ابراهٌم على لمل=جـ=جـم=جـم04485120150100156 23   92680.52

مستجد جـ جـ=جـممجهاد دمحم ابو المعاطى دمحم لملجـ جـجـ جـمجـ جـم044815120150100668 24   92580.43

مستجد =جـلجـ جـمدمحم ماجد فتحى السخاوى =جـمجـ جـمجـ جـمجـ جـم04485120130100369 ل  25 91979.91محاسبة

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـنورهان نبٌل جودة الصبروت لم=جـ=جـجـ جـمجـ جـم04485120150100453 26   91679.65

مستجد =جـ=جـجـ جـمسارة احمد احمد راضى لم=جـجـ جـجـ جـممجـ جـ04485120150100311 90979.04إلتصاد   27

مستجد لجـ جـجـ جـمهدٌر ابراهٌم محمود المعصراوى لمل=جـجـ جـمجـ جـم04485120150100490 ل  28 90678.78محاسبة

مستجد جـ جـ=جـجـ جـمنسرٌن محسن السٌد دمحم السحلً لملجـ جـممجـ جـجـ جـ04485120150100633 الرٌاضة  ل29

واالحصاء
90278.43

مستجد لجـ جـجـ جـمصبرٌن حمودة دمحم مصطفى لملجـ جـمجـ جـجـ جـم04485120150100388 89978.17كمبٌوتر  ل30

مستجد =جـلجـ جـماحمد دمحم فتحى محمود الحفناوى لملجـ جـمم=جـم04485120130100215 31   89277.57

مستجد لجـ جـجـ جـمدمحم عبد اللطٌف نبوى ابو ابراهٌم =جـمجـ جـلجـ جـمجـ جـم04485120150100159 32   89177.48

مستجد لل=جـماحمد السٌد صالح السٌد مبارن لم=جـمممجـ جـم04485120140100420 تأثٌث منزل  ل33

وتطوره
88076.52

مستجد ل=جـ=جـمفاطمة دمحم جادهللا على سعٌد لم=جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـم04485120150100420 34   87375.91

1=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد للممسعاد ماهر عبدالفتاح سٌد احمد لملل=جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100534 مبادئ اإلدارة  ل1

العامة
85174

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

4  من  4صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
اداره المنزل والمؤسساتالرابعة

حالة 

الطالب م
االولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسً

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول
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تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

3طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

باق جـ جـل=جـلوفاء سعد دمحم مجاهد لغلللللل044820131554597 1   

مستجد جـ جـجـ جـمممحمود وفٌك جمعه سراج الدٌن لمجـ جـ=جـجـ جـمجـ جـم04485120150100293 ض  2 محاسبة

مستجد جـ جـجـ جـغمسماسم احمد عبد الحمٌد الجندى =جـم=جـجـ جـمم=جـم04485120150100393 3   

2مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد للجـ جـ=جـسهام رمضان دمحم علً فرج ضمللجـ جـجـ جـ=جـل04485120150100179 ض ل1 تأثٌث منزل

وتطوره

محاسبة

مستجد لجـ جـجـ جـممنار عبد الممصود عبد الممصود حسن ضمل=جـمم=جـجـ جـ04485120150100447 الكمٌاءكمبٌوتر ض جـل2

الطبٌعٌة

1طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف :عددهم

مستجد للجـ جـمكرٌم جمال الدٌن مسعود دمحم لمل=جـ=جـ=جـ=جـم04485120140100404 غ ض1 محاسبةكمبٌوتر

1طالب مفصولون لرسوبهم عامين متتاليين و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة أولى :عددهم

باق جـ جـلللامٌرة دمحم فتحى ابو حسن غغغغغلغغ04485120140100231 1   

1طالب مفصولون لرسوبهم ثالثة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة ثانية :عددهم

فرصة 

أولى
غغغغنهاد احمد عبد العزٌز السٌد لندٌل غغغغغغغغ04485120110100384 1   1

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌف صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة


