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التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
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مالحظات

يونيو: دور

8طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد ممممضحً نبٌل دمحم رشاد المصاص مممممجـ جـمم04485120150100050 115192.08    جـ جـ1

مستجد جـ جـممجـ جـاحالم صبرى صالح رزق مممممممم044815120150100653 112389.84    جـ جـ2

مستجد مممماسماء السٌد دمحم عبدالعظٌم منٌسً مممممجـ جـمم04485120150100067 111188.88    =جـ3

مستجد مجـ جـمجـ جـٌمنً دمحم عبدهللا ابوشادي ممممممجـ جـم04485120150100029 110088    جـ جـ4

مستجد ممجـ جـجـ جـندى خالد دمحم عبد الواحد دمحم مممممجـ جـمم04485120150100352 108987.12    =جـ5

مستجد مممجـ جـسارة اشرف نجاح سعد عبد المجٌد ممممممجـ جـم04485120150100582 108887.04    ل6

مستجد مجـ جـمممونٌكا نوار موسً نوار ممممجـ جـجـ جـمجـ جـ04485120150100032 107686.08    =جـ7

مستجد م=جـمممروه دمحم ماهر دمحم ممجـ جـممجـ جـجـ جـم04485120150100012 107385.84    جـ جـ8

52طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد مم=جـ=جـاٌمان دمحم طاهر ابراهٌم عاصً مممممجـ جـمم04485120150100057 105984.72    =جـ1

مستجد جـ جـمجـ جـجـ جـسارة احمد السٌد لندٌل ممممجـ جـممم044815120150100677 105584.4    =جـ2

مستجد مجـ جـجـ جـماٌمان فتحً دمحم السٌد هالل ممجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـم04485120150100013 105184.08    =جـ3

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـحسناء حسن عبد هللا الصٌاد ممممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100612 104883.84    =جـ4

مستجد مم=جـجـ جـرحاب شبل دمحم احمد عبد الحلٌم ممجـ جـممجـ جـجـ جـم04485120150100259 104683.68    =جـ5

مستجد جـ جـجـ جـ=جـمرٌهام سمٌر عبد الفتاح دمحم رضوان ممممجـ جـجـ جـمم04485120150100568 104083.2    =جـ6

مستجد جـ جـممممروه دمحم عبدالمولً لمر الدوله مم=جـمم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100018 103782.96    =جـ7

مستجد مجـ جـجـ جـممرٌم محمود عبدالسمٌع شرف الدٌن ممممجـ جـ=جـم=جـ04485120150100056 103682.88    =جـ8

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

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

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د
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مستجد م=جـجـ جـجـ جـنورهان هانً دمحم الجٌزاوي جـ جـمجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100039 102882.24    =جـ9

مستجد مم=جـجـ جـالهام محسن محمود احمد عبد المادر ممجـ جـمم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100241 102782.16    =جـ10

مستجد =جـ=جـلجـ جـرضا محمود عبد الداٌم الطوخً ممجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100277 101881.44    =جـ11

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاٌمان عبد الفتاح دمحم الوردانى ممجـ جـمجـ جـ=جـمجـ جـ04485120150100399 100980.72    =جـ12

مستجد جـ جـمجـ جـ=جـندا عمادالدٌن شفٌك سلطان مممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100037 100880.64    م13

مستجد =جـ=جـ=جـجـ جـدمحم خلٌل ابراهٌم شرف جـ جـمجـ جـممجـ جـمجـ جـ04485120150100552 100680.48    =جـ14

مستجد مجـ جـ=جـ=جـرضوى رضا جوده خطاب جـ جـمجـ جـمم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100467 100280.16    جـ جـ15

مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـامل محمود دمحم عبدالوهاب ممممم=جـجـ جـ=جـ04485120150100609 100280.16    ل16

مستجد اسماء جالل عبد السالم عبدالوهاب

بدران

=جـجـ جـ=جـجـ جـ ممجـ جـجـ جـم=جـجـ جـم044815120150100657 100080    ل17

مستجد جـ جـلمجـ جـورده سعٌد نوح زالبٌه ممجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100048 100080    =جـ18

مستجد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـسماء محمود علً عبداال مجـ جـجـ جـممجـ جـلجـ جـ04485120150100054 99879.84    =جـ19

مستجد جـ جـ=جـ=جـجـ جـاٌه سعٌد فرماوى الحضرى ممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـم04485120150100190 99779.76    =جـ20

مستجد ملممهدٌر اٌهاب فاضل ابوموسى ممجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100158 99079.2    جـ جـ21

مستجد جـ جـجـ جـجـ جـ=جـمها اشرف بدر عبدالفتاح جـ جـم=جـمم=جـجـ جـ=جـ04485120150100010 98979.12    جـ جـ22

مستجد م=جـجـ جـ=جـوالء عبد هللا عبدالحمٌد البغدادى ممجـ جـجـ جـم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100396 98678.88    ل23

مستجد جـ جـمل=جـجهاد جابر عبدالعزٌز سعد الجمال ممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100070 98478.72    =جـ24

مستجد مجـ جـلجـ جـدعاء حسن دمحم الشاوٌش مجـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100194 98378.64    =جـ25

مستجد =جـ=جـل=جـاٌه عاطف عاشور الخولى ممممجـ جـ=جـ=جـجـ جـ04485120150100279 98278.56    =جـ26
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مستجد جـ جـل=جـماحمد علً ابوالٌزٌد عطً ممممجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100306 تغذٌة فئات   =جـجـ جـ27

حساسة
98278.56

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـنورا عبد العزٌز عبد الفتاح أحمد ممجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100404 97678.08    ل28

مستجد جهاد عبد المنعم حماد محمود شرف

الدٌن

جـ جـ=جـل=جـ ممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100575 97578    =جـ29

مستجد جـ جـلل=جـحسناء علً علً الشحات ممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100230 97477.92    ل30

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـنورا فكٌه مصطفى عبد الجلٌل البلمٌنى ممجـ جـجـ جـمجـ جـم=جـ04485120150100616 97477.92    ل31

مستجد اشرلت عبدالعزٌز عبدربه عبدالعزٌز

ٌحً

جـ جـ=جـ=جـ=جـ ممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100064 97077.6    ل32

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـاٌه هشام عبدالغفار شاهٌن ممجـ جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100040 96677.28    ل33

مستجد م=جـم=جـهند عرفة عبد الرحمن ابو ابراهٌم جـ جـمجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100329 96677.28    ل34

مستجد جـ جـ=جـ=جـ=جـهاجر دمحم سٌد احمد الملٌوبى مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100253 96477.12    =جـ35

مستجد =جـل=جـ=جـاسماء السٌد رمضان وهٌب ممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100209 96276.96    =جـ36

مستجد جـ جـ=جـجـ جـ=جـهاجر عماد الدٌن عبد المنجى دوٌدار مجـ جـ=جـمم=جـ=جـ=جـ04485120150100328 96176.88    جـ جـ37

مستجد =جـل=جـ=جـهبه انور عبد اللطٌف جوٌد مم=جـمم=جـجـ جـ=جـ04485120150100395 95976.72    =جـ38

مستجد جـ جـ=جـجـ جـجـ جـوالء مصطفً عبدالفتاح مصطفً صالح مجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100062 95776.56    ل39

مستجد لجـ جـ=جـ=جـامل صباح غرٌب مطر جـ جـمجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100282 95776.56    =جـ40

مستجد جـ جـلل=جـنورا  فتحى عبد الشافى دمحم المغربى ممجـ جـمملجـ جـ=جـ044815120150100656 95676.48    ل41

مستجد م=جـللامانً ابوالسعود فتحً محمود ممجـ جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100063 95576.4    =جـ42

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـنورا ابراهٌم مغاورى عرفة ممجـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100266 95476.32    ل43

مستجد جـ جـل=جـ=جـشهد اشرف دمحم سعٌد الزٌات ممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100023 95276.16    ل44
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مستجد جـ جـجـ جـلجـ جـاٌه دمحم مجٌب على ملٌجى سلوم ممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100258 95276.16    ل45

مستجد جـ جـ=جـل=جـامانً عبد الرحٌم احمد الماضً مم=جـمجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100431 95076    =جـ46

مستجد جـ جـ=جـل=جـروان مجدي عوض على مبرون مم=جـجـ جـم=جـ=جـجـ جـ04485120150100146 94975.92    ل47

مستجد م=جـلجـ جـعلٌاء رضا رمضان عبد هللا ممجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100569 94775.76    ل48

مستجد =جـل=جـ=جـسارة حامد على ابو السعود =جـممجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ044815120150100678 94575.6    =جـ49

مستجد جـ جـ=جـجـ جـ=جـاٌمان وحٌد محمود البرلسً ممجـ جـجـ جـ=جـل=جـجـ جـ04485120150100005 94575.6    =جـ50

مستجد جـ جـجـ جـل=جـاٌمان دمحم عبدهللا الحصرى مممجـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100247 94175.28    ل51

مستجد جـ جـجـ جـل=جـرٌهام الحسن دمحم عبادة مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100261 إعداد ل  ل52

لحو)األطعمة

(م و أسمان

93875.04

149=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد جـ جـل=جـ=جـرٌهام جالل ابراهٌم شعالن مم=جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ04485120150100027 93774.96    =جـ1

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـدعاء صبحً عبد السالم زهرة مم=جـمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100175 93774.96    ل2

مستجد جـ جـ=جـملمنه هللا متولى صالح الدٌن احمد لمجـ جـمم=جـ=جـ=جـ04485120150100028 93674.88    =جـ3

مستجد =جـ=جـجـ جـ=جـهدى سامً حسن أبو رٌة مم=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـل04485120150100206 93574.8    ل4

مستجد للل=جـمنى اٌمن رشاد مهدى دٌاب مممجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ04485120150100509 93574.8    ل5

مستجد م=جـللفاطمة اسماعٌل دمحم دابى جـ جـم=جـممجـ جـ=جـ=جـ04485120150100225 93374.64    ل6

مستجد لل=جـلسماء سمٌر امٌن دمحم امٌن مم=جـممجـ جـمجـ جـ04485120150100053 93274.56    ل7

مستجد =جـلل=جـنورهان عزت عبد العزٌز عزت جـ جـجـ جـمم=جـلجـ جـجـ جـ04485120150100412 92974.32    =جـ8

مستجد ملل=جـعلٌاء مصطفى خضر دمحم خضر مم=جـ=جـم=جـمجـ جـ04485120150100217 92774.16    =جـ9

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  5صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد جـ جـجـ جـللبسمه صالح شعبان سالمه جـ جـمجـ جـم=جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100392 92774.16    =جـ10

مستجد =جـ=جـللاسماء السٌد عبد المنعم الخولى ممجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ04485120150100377 92674.08    ل11

مستجد =جـللجـ جـمنال عبد الفتاح فتح هللا عشٌبه مممجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100411 92574    =جـ12

مستجد جـ جـ=جـللامٌرة على هللا فوزي شرف الكالف =جـمجـ جـجـ جـملجـ جـجـ جـ04485120150100625 92574    ل13

مستجد =جـ=جـللاسراء دمحم السٌد ابومصطفى ممجـ جـ=جـ=جـ=جـمجـ جـ04485120150100316 92473.92    =جـ14

مستجد جـ جـلل=جـاٌه  على عبد الخالك على عشرة جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ044815120150100673 92373.84    =جـ15

مستجد =جـل=جـلمً مخلص محمود حجاج مم=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100219 92173.68    ل16

مستجد جـ جـل=جـلعائشة دمحم دمحم عبد الرازق مم=جـ=جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100489 92073.6    =جـ17

مستجد =جـ=جـللسارة عبده دمحم سعٌد الخضراوى جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ04485120150100300 91873.44    =جـ18

مستجد صفاء عبد اللطٌف ذكً عبد الباري

خضر

=جـلل=جـ مم=جـجـ جـملجـ جـجـ جـ04485120150100561 91873.44    ل19

باق جـ جـجـ جـ=جـمامٌرة رمضان الدسولى جودة لملجـ جـللجـ جـجـ جـ04482014120141 91673.28صحة الغذاء   لجـ جـ20

مستجد جـ جـل=جـلاسراء مجدي عفٌفى حسن ٌحى ممجـ جـجـ جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100373 91473.12    =جـ21

مستجد جـ جـلل=جـهاجر صالح ابراهٌم ندا مجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـل04485120150100267 91272.96    =جـ22

مستجد =جـل=جـلوالء شعبان مصطفى الرفاعى جـ جـمجـ جـجـ جـملجـ جـ=جـ04485120150100479 91172.88    ل23

مستجد =جـ=جـل=جـساره عبدهللا عبدالسمٌع ابوالعزم ممجـ جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100020 91072.8    =جـ24

مستجد =جـ=جـللامٌنه اشرف صبحً السٌد غانم جـ جـمجـ جـجـ جـم=جـ=جـجـ جـ04485120150100060 91072.8    ل25

مستجد =جـلل=جـعبٌر عاطف علً حسٌن ممجـ جـ=جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100250 90972.72    =جـ26

مستجد جـ جـلل=جـدعاء ٌسري عبدالممصود حسٌن مجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100454 90872.64    =جـ27

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  6صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـنورة ابراهٌم السٌد سٌداحمد م=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100322 90772.56    =جـ28

مستجد جـ جـل=جـ=جـمنى عٌد عبد المهدي دمحم شحاته ممجـ جـجـ جـجـ جـل=جـل04485120150100403 90772.56    ل29

مستجد =جـجـ جـللاسماء السٌد دمحمالسٌد عبدالرحمن جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100424 90772.56    ل30

مستجد =جـلللمنً خالد جمال عبدالجواد الجزار ممجـ جـجـ جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100025 90672.48    ل31

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـرٌمان عالءالدٌن السٌد مصطفً عرفه جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100030 90572.4    =جـ32

مستجد =جـ=جـل=جـفوزٌة اٌمن أحمد زهران مم=جـجـ جـجـ جـل=جـجـ جـ04485120150100275 90572.4    ل33

مستجد =جـلل=جـاسراء فوزي عبدالهادى عبدهللا شحاته مم=جـجـ جـ=جـلجـ جـ=جـ04485120150100228 90472.32    =جـ34

مستجد جـ جـ=جـلجـ جـاٌمان ٌوسف فتحى عطا هللا =جـممجـ جـ=جـلجـ جـل04485120150100485 90272.16    ل35

مستجد ل=جـ=جـلرٌهام عاصم على حسن عبد الحلٌم مم=جـجـ جـل=جـم=جـ04485120150100263 89971.92    ل36

مستجد جـ جـ=جـللامٌرة عزت عبد الحمٌد محمود عمارة جـ جـم=جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ04485120150100183 89771.76    ل37

مستجد ملل=جـمنار اشرف دمحم بدٌر مملجـ جـم=جـجـ جـ=جـ04485120150100204 89771.76    ل38

مستجد ل=جـل=جـدمحم حسٌن مسعود دمحم حسن جـ جـمجـ جـجـ جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100551 89771.76    ل39

مستجد جـ جـ=جـللاٌه جمال شحاته االمام سالم مم=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100426 89571.6    ل40

مستجد =جـ=جـل=جـاسماء سلٌمان علً على الجرف =جـمجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100587 89571.6    ل41

مستجد =جـ=جـ=جـلاٌه خالد عبدالهادى شاهٌن مم=جـ=جـجـ جـل=جـجـ جـ04485120150100628 89571.6    ل42

مستجد =جـلللهبه ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الفتاح مم=جـجـ جـم=جـجـ جـ=جـ04485120150100268 89471.52    =جـ43

مستجد =جـلل=جـنهى سعٌد ابراهٌم هالل مم=جـ=جـم=جـجـ جـ=جـ04485120150100391 89471.52    ل44

مستجد جـ جـل=جـ=جـهاجر احمد دمحم زٌد =جـجـ جـجـ جـ=جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100327 89371.44    ل45

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 
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تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  7صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد جـ جـلل=جـاٌه هالل عبده احمد مم=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100358 89371.44    ل46

مستجد =جـللجـ جـسمر حمادة دمحم زٌن مجـ جـ=جـجـ جـم=جـلجـ جـ04485120150100387 89371.44    =جـ47

مستجد =جـل=جـلدٌنا اشرف رزٌك رزق م=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ04485120150100640 89371.44    ل48

مستجد للل=جـاسراء طه البسطوٌسً حسن عبدالحمٌد ممجـ جـجـ جـ=جـلجـ جـجـ جـ04485120150100001 89271.36    =جـ49

مستجد =جـ=جـللطعمة ضاحً فاروق الشافعى =جـمجـ جـجـ جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100249 89271.36    =جـ50

مستجد =جـ=جـ=جـ=جـهاجر حامد رسمى لندٌل جـ جـجـ جـ=جـلجـ جـ=جـجـ جـل04485120150100177 89071.2    =جـ51

مستجد =جـلل=جـاالء حامد حسن سوٌلم جـ جـمجـ جـجـ جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100378 89071.2    ل52

مستجد =جـلللنهاد دمحم دمحم المرسً ممجـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100408 89071.2    ل53

مستجد =جـلللاالء عبد العاطى مرسى داود جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100537 88971.12    ل54

مستجد =جـلللشٌماء دمحم حسٌن ابراهٌم ابو راشد جـ جـم=جـجـ جـمجـ جـ=جـ=جـ04485120150100176 88871.04    =جـ55

مستجد =جـل=جـ=جـاسراء عماد على الرشٌدى مم=جـ=جـلجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100281 88871.04    ل56

مستجد =جـ=جـ=جـلاسراء دمحم توفٌك مٌاح =جـمجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100044 88770.96    ل57

مستجد =جـلللامنٌه رجب عبد العاطى عنبر جـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ04485120150100295 88670.88    ل58

مستجد =جـ=جـلجـ جـشٌماء رجب على الدٌب مجـ جـ=جـجـ جـمل=جـ=جـ04485120150100488 88670.88    ل59

مستجد =جـلل=جـرندا اٌمن دمحم ابو شحاته =جـمجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100564 88670.88    ل60

مستجد ملللعلٌاء عبد العزٌز توفٌك عالم ممل=جـملجـ جـجـ جـ04485120150100216 88370.64    ل61

مستجد جـ جـلللامٌره اشرف علً ٌحً مم=جـجـ جـجـ جـللجـ جـ04485120150100022 88270.56    ل62

مستجد جـ جـل=جـلندى ٌاسر حمدى دمحم م=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100287 88270.56    ل63
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2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  8صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 
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يونيو: دور

مستجد للللاسراء عالء عبد الخالك دمحم الفار مممجـ جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100357 88270.56    =جـ64

مستجد جـ جـ=جـللاثار امجد احمد ابوالعٌنٌن ممجـ جـجـ جـلل=جـ=جـ04485120150100042 88170.48    ل65

مستجد امٌرة الصاوي عبد هللا عبد المجٌد فتح

هللا

=جـللل مم=جـجـ جـملجـ جـ=جـ04485120150100401 88170.48    ل66

مستجد =جـلللدمحم اٌمن عبد هللا مغاورى جـ جـم=جـجـ جـم=جـ=جـ=جـ044815120150100666 88070.4    =جـ67

مستجد =جـل=جـلوالء السٌد عبد الهادى الزلبانى ممجـ جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـل044815120150100672 88070.4    ل68

مستجد =جـل=جـلنادرة جمال ابراهٌم زكى  حسان مم=جـجـ جـ=جـلجـ جـل04485120150100468 88070.4    ل69

مستجد =جـ=جـل=جـاٌه رضا دمحم ٌونس مم=جـ=جـل=جـ=جـ=جـ044815120150100647 87970.32    ل70

مستجد للللفاطمه مروان احمد ٌونس جـ جـم=جـجـ جـم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100024 87970.32    ل71

مستجد جـ جـلللمنار شرٌف فتحً ابو جندي =جـم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100334 87870.24    ل72

مستجد =جـلل=جـزٌنب دمحم عٌد الصٌاد جـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100539 87770.16    ل73

مستجد للللاسماء احمد عبد الجواد الشوادرى =جـمجـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100317 87670.08    =جـ74

مستجد للللرهام جابر ٌونس حسانٌن جـ جـم=جـجـ جـمل=جـ=جـ04485120150100035 87570    ل75

مستجد جـ جـلللامٌرة احمد دمحم دمحم مصطفى مم=جـ=جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100345 87469.92    ل76

مستجد للل=جـسمر عبدهللا عبدالغفار بركات جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ04485120150100512 87469.92    ل77

مستجد =جـلللهشام عاشور على سلٌم مم=جـجـ جـجـ جـلجـ جـل04485120150100164 87269.76    ل78

مستجد جـ جـلللاٌناس عاطف عبد الحمٌد احمد بدر =جـمجـ جـ=جـجـ جـل=جـل04485120150100185 87169.68    ل79

مستجد =جـلل=جـبسمه عبدالعاطى خطاب عبد العاطى جـ جـم=جـجـ جـللجـ جـ=جـ04485120150100556 87169.68    =جـ80

مستجد للللدمحم عماد فهمى دمحم الخولى مجـ جـ=جـمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120140100310 مشكالت ل  ل81
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86969.52
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مستجد =جـلل=جـمروة دمحم سالم شحاتة =جـم=جـجـ جـجـ جـل=جـ=جـ044815120150100663 86669.28    ل82

مستجد للللمنى عاطف ابراهٌم ابوعبد هللا مم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100321 86669.28    ل83

مستجد =جـ=جـللاٌمان احمد اسماعٌل عٌسى جـ جـم=جـ=جـل=جـجـ جـل04485120150100382 86669.28    ل84

مستجد =جـلللوسام حسن علً دغٌش =جـمجـ جـجـ جـلل=جـ=جـ04485120150100406 86569.2    =جـ85

مستجد جـ جـلللٌارا طارق مصطفى سالم جـ جـملجـ جـجـ جـ=جـ=جـل04485120150100330 86268.96    ل86

مستجد للللاسراء عبد المنعم أحمد لبن جـ جـمجـ جـجـ جـ=جـل=جـجـ جـ04485120150100414 86268.96    ل87

مستجد للل=جـامانى رضا عبد هللا الشاذلى جـ جـم=جـ=جـ=جـل=جـ=جـ044815120150100644 86168.88    =جـ88

مستجد =جـلل=جـدٌنار دمحم عبدهللا بالل جـ جـجـ جـ=جـجـ جـل=جـجـ جـ=جـ04485120150100324 86168.88    ل89

مستجد =جـلل=جـمنار كمال محمود ابوجازٌة جـ جـمجـ جـ=جـجـ جـ=جـ=جـل04485120150100508 85968.72    ل90

مستجد ل=جـللرانٌا فاروق عٌسوى عثمان =جـم=جـجـ جـ=جـل=جـ=جـ044815120150100667 85868.64    ل91

مستجد =جـلللفاٌزة جمال اسماعٌل حشٌش مم=جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ04485120150100390 85768.56    ل92

مستجد =جـلللنورهان حسٌن حمدى عبدالموى دبور مم=جـجـ جـل=جـجـ جـل04485120150100571 85668.48    ل93

مستجد للللامٌنه بٌومً دمحم الشتٌحى جـ جـم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100416 85568.4    ل94

مستجد =جـلللنادٌن دمحم  حسن عمران مم=جـجـ جـلل=جـل044815120150100669 85468.32    ل95

مستجد =جـ=جـللمروه شبل عبدربه دمحم عبٌد =جـمل=جـم=جـ=جـ=جـ04485120150100021 85268.16    ل96

مستجد ل=جـللغادة صبحً ابراهٌم حسن جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـل04485120150100231 85268.16    ل97

مستجد =جـلللاسالم مصطفى وحٌد دمحم المهدى =جـمجـ جـجـ جـجـ جـل=جـل04485120150100636 85268.16    =جـ98

مستجد =جـلللمً مدحت علً سعٌد ممجـ جـجـ جـجـ جـل=جـل04485120150100595 85168.08    ل99
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مستجد جـ جـلللهند عصام زٌنهم عبد الفتاح البنا جـ جـم=جـجـ جـللجـ جـ=جـ04485120150100361 1E

+

85068    ل

مستجد للللرضوه عاطف دمحم ابواحمد لم=جـ=جـم=جـجـ جـجـ جـ04485120150100058 1E

+

84767.76    ل

مستجد =جـلللامٌرة ربٌع سلٌمان السٌد جـ جـم=جـ=جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100374 1E

+

84767.76    ل

مستجد ل=جـللامنٌه دمحم عبدالشافً عامر جـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100566 1E

+

84667.68    =جـ

مستجد للللصباح صالح دمحم الحسٌنى جـ جـم=جـجـ جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100301 1E

+

84567.6    =جـ

مستجد للللاٌة عادل محمود طاٌل جـ جـم=جـجـ جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100626 1E

+

84567.6    ل

مستجد جـ جـلللعبٌر احمد نبٌه الخولً جـ جـم=جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100312 1E

+

84467.52    =جـ

مستجد للللمرٌهان احمد على حسن =جـملجـ جـمل=جـل044815120150100670 1E

+

84367.44    ل

مستجد =جـلللاسراء مصطفً دمحم ابراهٌم صمر جـ جـمجـ جـ=جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100004 1E

+

84367.44    ل

مستجد لل=جـلنورهان طارق دمحم الشامى مجـ جـ=جـل=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100323 1E

+

84367.44    ل

مستجد =جـلل=جـهاجر جمال دمحم سالمان =جـجـ جـ=جـمل=جـ=جـ=جـ04485120150100208 1E

+

84267.36    ل

مستجد للللرٌهام فتحً شحاته شحاته حسن خفاجة مم=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100560 1E

+

84267.36    ل

مستجد للللاسماء رضا عبد هللا حسن لندٌل لمجـ جـجـ جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100398 1E

+

84167.28    ل

مستجد =جـلللفاطمة دمحم عطٌه حسٌن جمعه =جـمم=جـجـ جـل=جـل04485120150100423 1E

+

84167.28    ل

مستجد للللرانٌا ٌاسٌن مصطفً ٌاسٌن جـ جـمجـ جـ=جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100002 1E

+

84067.2    ل

مستجد للللاٌمان اشرف دمحم عبد المنعم مم=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100409 1E

+

84067.2    =جـ

باق =جـل=جـلعلٌاء عبد اله على البكرى =جـمل=جـلل=جـجـ جـ044820141214330 1E

+

83967.12    ل

مستجد جـ جـلل=جـعال وصال دمحم ذكى سالم جـ جـل=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100186 1E

+

83967.12    =جـ

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  11صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

باق ل=جـل=جـشروق عبد العزٌز لدرى =جـجـ جـل=جـلل=جـجـ جـ04485120140100249 1E

+

83867.04طهى تجرٌبى   ل=جـ

مستجد =جـلللعفاف علً دمحم ابوالجمل =جـم=جـجـ جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100006 1E

+

83766.96    ل

مستجد =جـجـ جـل=جـسمر دمحم عامر المنحول =جـل=جـ=جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100371 1E

+

83766.96    ل

مستجد =جـ=جـللاٌمان ربٌع عبد الغنى الدٌب =جـم=جـ=جـلل=جـ=جـ04485120150100383 1E

+

83666.88    ل

مستجد للللاسراء سعٌد ابراهٌم حبٌب جـ جـم=جـجـ جـللجـ جـل04485120150100014 1E

+

83466.72    ل

مستجد =جـلللٌارا عنتر عبدالحمٌد الدٌب =جـجـ جـ=جـ=جـم=جـل=جـ04485120150100041 1E

+

83466.72    ل

مستجد للللمً اٌمن احمد مصٌلحى مممجـ جـ=جـل=جـل04485120150100218 1E

+

83466.72    ل

مستجد =جـجـ جـل=جـدولت عبد المنعم عبد العزٌز جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل=جـ=جـل04885120140100427 1E

+

إحصاء وكمبٌوتر ل لل

برمجة
83466.72

مستجد للللرٌم دمحم حنفى دمحم جـ جـمجـ جـ=جـل=جـلجـ جـ04485120150100350 1E

+

83366.64    ل

مستجد للللحسام الدٌن دمحم ابراهٌم دمحم ممجـ جـجـ جـلل=جـل04485120150100494 1E

+

83366.64    ل

فرصة 

أولى
لل=جـلهناء جابر دمحم عفٌفى لم=جـللجـ جـ=جـ=جـ044820131227799 1E

+

83166.48    م

مستجد لل=جـ=جـٌسرا دمحم عبد الفتاح الشعار =جـم=جـ=جـللجـ جـ=جـ04485120150100151 1E

+

83166.48    ل

مستجد =جـلللبسمه محمود عبد هللا اللهلوبى جـ جـمجـ جـجـ جـللجـ جـل04485120150100201 1E

+

83066.4    ل

مستجد للللسارة جابر دمحم حجازي جـ جـمجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100207 1E

+

83066.4    ل

مستجد للل=جـابتهال دمحم جابر الدٌبه =جـمجـ جـجـ جـلل=جـ=جـ04485120150100476 1E

+

82966.32    ل

مستجد =جـلللهاله عبد الحمٌد عبد الفتاح لندٌل مم=جـ=جـلل=جـل04485120150100405 1E

+

82766.16    ل

مستجد =جـل=جـلاحمد فتحً احمد سوٌد =جـمجـ جـجـ جـل=جـل=جـ04485120150100161 1E

+

82666.08    ل

مستجد =جـلللعال عبد العزٌز لبٌب عبدالعزٌز جـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100203 1E

+

82666.08    ل

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  12صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد للللبسنت دمحم اسامة محمود جاب هللا جـ جـم=جـل=جـ=جـ=جـل04485120150100224 1E

+

82666.08    ل

مستجد =جـلللاٌه دمحم المنتصر باهلل عبد الرحمن جمٌل مجـ جـ=جـ=جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100521 1E

+

82666.08    ل

مستجد للللمنار احمد عٌسوى هجرس =جـم=جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100507 1E

+

82566    ل

مستجد للللشٌماء فتحً مصلحى الجزٌر جـ جـم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100265 1E

+

82465.92    ل

باق ل=جـللنورهان حسن دمحم حسن جـ جـمل=جـلل=جـجـ جـ044820131554999 1E

+

82365.84    ل

مستجد للللدٌنا دمحم صالح سعد مم=جـ=جـل=جـ=جـل04485120140100403 1E

+

82265.76    ل

مستجد للل=جـٌاسمٌن دمحم السٌد دمحم الشرٌف ل=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ=جـجـ جـ04485120150100432 1E

+

82265.76    =جـ

مستجد =جـلللنجالء عبدهللا أبوالمعاطى دمحم مملل=جـل=جـل04485120150100597 1E

+

مشكالت ل  ل

التغذٌة فى

الدول النامٌة

82065.6

مستجد لل=جـلاسراء احمد حامد دمحم داود جـ جـمجـ جـل=جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100227 1E

+

81865.44    ل

مستجد للللرشا جودة ابراهٌم عمر بكره جـ جـجـ جـ=جـ=جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100417 1E

+

81665.28    ل

مستجد للللاٌه طه دمحم دمحم سراج الدٌن جـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـل=جـجـ جـ044815120150100664 1E

+

تغذٌة فئات  للل

حساسة
صناعات

(ب)غذائٌة
81465.12

مستجد للللرٌهام ٌاسر عسران الفٌومى جـ جـمللجـ جـل=جـ=جـ04485120150100297 1E

+

81465.12    =جـ

مستجد =جـلللوالء دمحم كامل دمحم صبٌح ملجـ جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100243 1E

+

81365.04    ل

مستجد =جـلللامٌرة دمحم عبد العاطى على همام =جـم=جـ=جـ=جـل=جـل04485120150100381 1E

+

81365.04    ل

32طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم

مستجد سارة طارق دمحم عبد المحسن عبد

الرازق

لللل لم=جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـ04485120150100178 مشكالتطهى تجرٌبى ل ل=جـ1

التغذٌة فى

الدول النامٌة

81164.88

مستجد للللاسماء مهنً مبرون خالد لمجـ جـجـ جـ=جـللل04485120150100601 81064.8    ل2

مستجد =جـلل=جـاٌه دمحم على ابو العال لبال جـ جـجـ جـ=جـ=جـلل=جـ=جـ044815120150100660 80764.56    ل3

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  13صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد للللاسراء سعٌد دمحم بدر جـ جـم=جـجـ جـ=جـلجـ جـل04485120150100052 80764.56    ل4

مستجد =جـلللشٌماء سمٌر على مصطفى مناع مل=جـجـ جـلل=جـ=جـ04485120150100264 80464.32    ل5

مستجد =جـلللاٌمان ربٌع مصطفى أبو لٌلة لم=جـ=جـ=جـلجـ جـ=جـ04485120150100174 80364.24    ل6

مستجد للللابتهال اسماعٌل كامل اسماعٌل =جـمجـ جـ=جـلل=جـل04485120150100332 80164.08    ل7

مستجد للللاحمد مجدي عبد الغفار محمود طمان =جـم=جـجـ جـجـ جـلل=جـ04485120150100160 مشكالتطهى تجرٌبى ل لل8

التغذٌة فى

الدول النامٌة

79863.84

مستجد =جـلللدمحم حامد دمحم البملى جـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100376 79863.84    ل9

مستجد للللاسالم علً سلٌمان سلمان =جـم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100435 79863.84    ل10

مستجد للللاٌه كمال مصطفى عبدالحلٌم عبادة =جـل=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100567 79863.84    ل11

مستجد للللاسراء هشام رمضان الجزار =جـم=جـجـ جـللل=جـ04485120150100433 79763.76    =جـ12

مستجد للللسارة جمال مصطفى عبد المنعم =جـمجـ جـجـ جـلل=جـل04485120140100226 إحصاء وطهى تجرٌبى ل لل13

برمجة
79463.52

مستجد للل=جـاسراء انور دمحم ابوالروس =جـجـ جـ=جـ=جـلل=جـل04485120150100369 الرٌاضة   ل=جـ14

واالحصاء
79363.44

مستجد للللدٌنا ابراهٌم عبد العزٌز عبد الواحد جـ جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـلجـ جـل04885120140100212 تخطٌط وطهى تجرٌبى ل لل15

إعداد

الوجبات

78963.12

مستجد لل=جـلوفاء حسن احمد مصطفى =جـملجـ جـ=جـلل=جـ04485120150100152 78863.04    ل16

مستجد للللاحمد مجدى دمحم شبل الشمنمٌرى جـ جـم=جـجـ جـ=جـللل04485120140100207 78462.72طفٌلٌاتطهى تجرٌبى  للل17

باق ل=جـ=جـلدمحم حمدى حسن عبد الغنى للللللجـ جـجـ جـ044820111250565 78362.64    ل18

مستجد =جـلللدعاء عبد العظٌم احمد ابوذكرى =جـللجـ جـل=جـ=جـل04485120150100354 78362.64    ل19

مستجد =جـلللاٌه جمٌل فوزى سلطان =جـملللل=جـ=جـ04485120150100364 78062.4    ل20

مستجد للللسماء رمضان سالم متولى دمحم =جـمللمل=جـل04485120150100340 لل  =جـ21 مٌكروبٌولو

جً اغذٌة

والبان

مشكالت

التغذٌة فى
77862.24

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



اسم الطالبرلم الجلوس
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صناعات 
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شئون تثمٌف غذائى
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مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 
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تمٌٌم 

(ب)األغذٌة
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نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  14صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد =جـلللاٌه عبد الرحمن سعد عبد المنعم المزٌن جـ جـل=جـلل=جـ=جـ=جـ04485120150100563 77862.24    ل22

مستجد للللهدٌر عبد هللا طاهر حبٌب =جـل=جـ=جـ=جـل=جـ=جـ04485120150100594 77361.84    ل23

مستجد للللاٌه اسالم عبدالغفار غٌث =جـم=جـجـ جـلللل04485120150100434 77261.76    ل24

مستجد للللابتهال جابر إبراهٌم الخطٌب =جـم=جـجـ جـلل=جـل04485120150100520 77261.76    ل25

مستجد للللاٌه حسن احمد عبدالداٌم =جـم=جـ=جـلل=جـل04485120150100200 76961.52    ل26

مستجد للللهدى رفعت بٌومى دمحم لملجـ جـلل=جـل04485120150100360 76761.36طهى تجرٌبى   لل27

مستجد للللامٌرة فتحً ابراهٌم خضٌر لم=جـ=جـ=جـلل=جـ04485120150100445 76561.2    ل28

مستجد للللباسم دمحم على سلٌم =جـم=جـ=جـلل=جـل04485120150100440 76461.12    ل29

باق ل=جـل=جـاسماء عبد هللا مبرون ل=جـل=جـلل=جـ=جـ044820141224556 76260.96    ل30

مستجد للللاسراء عصام احمد ابراهٌم بخاتى =جـمللل=جـل=جـ04485120150100235 76160.88    ل31

مستجد للللاحمد سعٌد صبرى ابراهٌم شتله لم=جـ=جـلللل044815120150100645 مشكالتطهى تجرٌبى ل لل32

التغذٌة فى

الدول النامٌة

72257.76

9طالب دور سبتمبر ويحجب تقديرهم لرسوبهم فى مادة ثانوية :عددهم

مستجد للللاٌه صالح عبد الفتاح االخوص جـ جـللجـ جـلل=جـل044815120150100659     ض1

مستجد =جـلللسارة دمحم عبد السمٌع عامر =جـم=جـ=جـلللل04485120130100191 تغذٌة فئات  للض2

حساسة
طهى

تجرٌبى

مستجد للللهاجر سالمه ابراهٌم سوٌلم =جـم=جـ=جـلل=جـل04485120140100424 إحصاء وكمبٌوتر ل لض3

برمجة

مستجد =جـلللمحمود سالمه سمٌر الشٌهً جـ جـمجـ جـم=جـجـ جـجـ جـل04485120150100045     ض4

مستجد =جـلللمنى عطا إبراهٌم سعٌد مملل=جـل=جـل04485120150100205 مشكالتطهى تجرٌبى ل لض5

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد للللهاله اسماعٌل ابوالعطا اسماعٌل لمللللجـ جـل04485120150100221 إحصاء وطهى تجرٌبى ل لض6

برمجة

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  15صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد للللبسمه رأفت ابراهٌم على =جـمل=جـلل=جـل04485120150100242     ض7

مستجد =جـلللمً محمود علً العرق جـ جـم=جـجـ جـلل=جـل04485120150100448 مشكالتطهى تجرٌبى ل لض8

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد =جـلللنرمٌن ممدوح زغلول عاطف فرج ممجـ جـ=جـل=جـجـ جـ=جـ04485120150100596     ض9

21طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

فرصة 

أولى
جـ جـلم=جـمروة اشرف دمحم عبد المنعم جـ جـمم=جـجـ جـلغل044820131527115     م1

باق ل=جـللنوال دمحم ابراهٌم السحراوى =جـمل=جـضللجـ جـ044820141218336 إحصاء و ل  ل2

برمجة

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـبسمة عبد الحمٌد عطا =جـململلجـ جـجـ جـ04485120140100246 لغ  =جـ3 التصادٌات

الغذاء
مشكالت

التغذٌة فى

مستجد للضلمروه جابر عبدالرازق سودان لجـ جـ=جـ=جـ=جـل=جـل04485120150100017     ل4

مستجد للضلمرٌهان عطٌه عبدالعال زغلول =جـمل=جـجـ جـل=جـل04485120150100071     =جـ5

مستجد للضلمحمود دمحم عبد المحسن منصور جـ جـم=جـ=جـ=جـل=جـل04485120150100167 طهى تجرٌبى   لل6

مستجد جـ جـلضلفاطمة توفٌك علً دمحم حمٌدة =جـم=جـ=جـجـ جـ=جـل=جـ04485120150100180     =جـ7

مستجد للضلمارٌنا رضا كامل غطاس جـ جـم=جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ04485120150100232     ل8

مستجد للضلسندس اٌهاب عبد الفتاح جاد احمد =جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـلل04485120150100240     ل9

مستجد للضلدعاء ٌحً جوده دمحم على جـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـللل04485120150100302     ل10

مستجد لضللحسٌن حامد أحمد الجزار لم=جـجـ جـلل=جـل04485120150100305 مشكالت ل  ل11

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد =جـلضلمنار خالد على الخنانى الدسولى =جـملل=جـل=جـل04485120150100347 مشكالتطهى تجرٌبى ل لل12

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد للضلرٌهام دمحم فوزي شاهٌن جـ جـم=جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ04485120150100370     ل13

مستجد =جـلضلحكمت شبل ابراهٌم الخلٌفى جـ جـجـ جـ=جـجـ جـل=جـ=جـ=جـ04485120150100385     ل14

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  16صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد للضلعال نبٌل دمحم لدرى سراج =جـلجـ جـ=جـ=جـل=جـل04485120150100451 تخطٌط وطهى تجرٌبى ل لل15

إعداد

الوجبات
مستجد =جـلضلبسمه ناصر عبد العزٌز ابراهٌم جـ جـملل=جـللل04485120150100527 طهى تجرٌبى   لل16

مستجد للضلمرفت اٌمن ٌوسف حٌا هللا جـ جـم=جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـل04485120150100613     ل17

مستجد للض جـلفهٌمة مصطفى ابراهٌم مجاهد ممل=جـلل=جـل04485120150100627     ل18

مستجد للضلزٌنه دمحم عبدالمنعم احمد المغلوب =جـمل=جـجـ جـلل=جـ04485120150100634 مشكالت ل  =جـ19

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد =جـللضساره اشرف فتحً عبد الرحمن اللٌثً جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـل04485120150100638 إعدادطهى تجرٌبى ل لل20

عجا)األطعمة

ئن و
مستجد =جـلضلفاٌزة كمال الدٌن السٌد البرغوث مم=جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـ04885120150100390 إعدادكمبٌوتر  =جـ=جـل21

خ)األطعمة

3مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد للضلاٌمان فتح دمحم عبد الجواد مجـ جـ=جـ=جـلل=جـل04485120150100384 مشكالت ل  ض1

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد للضلتمً فرٌد سعٌد عٌن شوكة لم=جـللل=جـل04485120150100461 تغذٌة فئات  للض2

حساسة
طهى

تجرٌبى

فرصة

 

سادسة

ل=جـللفاٌزة عبدالباسط دمحم بوطالب لمللغللل4385     غ3

8طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف :عددهم

مستجد للضلغالٌه شولى فرٌد دمحم السٌد =جـغ=جـل=جـل=جـل04485120140100315 تغذٌة فئات ل لل1

حساسة

مشكالت

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد للضضحسن امٌن حسن عثمان مم=جـجـ جـلل=جـ=جـ04485120140100412     ل2

مستجد للللاٌمان بسٌونً على دره جـ جـمعجـ جـ=جـ=جـع=جـ04485120150100331 لل  ل3 اعداد

اطعمه

خضروفاكهة

شئون

صحٌة

مستجد لضلضاسراء دمحم السٌد مسلم ابو رٌه جـ جـمل=جـلل=جـ=جـ04485120150100421 مشكالت ل  ل4

التغذٌة فى

الدول النامٌة
مستجد =جـلضلاٌمان عادل عبد الفتاح طبانه =جـملللل=جـل04485120150100477 لض جـ  ل5 تخطٌط و

إعداد

الوجبات

مشكالت

التغذٌة فى

مستجد للللرٌم عز الدٌن عبدالعزٌز دمحم الحداد لغغل=جـلل=جـ04485120150100486 مشكالت ل  ل6

التغذٌة فى

الدول النامٌة

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



اسم الطالبرلم الجلوس

مشاكل 

التغذٌة فى 

مصر

تغذٌة 

عالجٌة

تمٌٌم 

(أ)أغذٌة

صناعات 

(ح)غذائٌة

شئون تثمٌف غذائى

صحٌة 

مرالبة 

الجودة

األلبان و 

منتجاتها

كٌماء 

حٌوى 

فسٌولوجى

تمٌٌم 

(ب)األغذٌة

إعداد و 

تعبئة و 

تخزٌن 

الخضر و 

تمٌٌم غذائى

 مشروع

تخطٌط 

وتمٌٌم 

السٌاسة 

الغذائٌة

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

17  من  17صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
التغذٌه وعلوم االطعمهالرابعة

حالة 

الطالب م
الثانٌة اساسًاالولى اساسًالثانٌة اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلف

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد للضضدمحم السٌد عبده السٌد عبده =جـم=جـ=جـللجـ جـ=جـ04485120150100547 طهى تجرٌبى   لل7

مستجد =جـلضلاٌمان عزالدٌن احمد البٌومى سالم لجـ جـلضلل=جـل04485120150100619     ل8

1مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف  :عددهم

مستجد للضلاٌه حسام الدٌن عبدالعزٌز ناصف للللللضل04485120150100229     ض1

1طالب باقون لإلعادة :عددهم

مستجد لضضضسعدٌة دمحم عرفة الغراب لمضضجـ جـلل=جـ04485120150100318     ل1

1طالب تقدموا بأعذار مقبولة و تبقى حالتهم على ما هى عليه :عددهم

مستجد غغغغسارة رجب دمحم العربى غغغغغغغغ04485120140100019     غ1

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


