
الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 1من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

ابانوب فكرى فھیم جرجس  مستجد 2601 جـ1 105 جـ جـ 79 جـ 103 جـ جـ 124

ابراھیم السید حسین طھ  مستجد 2602 جـ جـ2 118 جـ جـ 77 جـ 102 م 133

ابراھیم امین كامل عبد الرحمن  
عبده مستجد 2603 ض جـ3 0 ض جـ 0 ض جـ 0 ض جـ 0

ابراھیم جالل محمود على ھندیھ  مستجد 2604 م4 133 م 95 م 142 م 137

ابراھیم طاھر محمد عید  مستجد 2605 جـ5 109 جـ 74 م 132 جـ جـ 127

ابراھیم عالء الدین ابراھیم حسن  مستجد 2606 ل6 83 م 91 جـ جـ 116 جـ جـ 121

احمد اسامھ احمد الدعوشى  مستجد 2607 ل7 97 جـ جـ 77 م 133 جـ جـ 124

احمد اشرف ابراھیم نصار  مستجد 2608 جـ8 102 جـ 74 جـ جـ 113 جـ جـ 122

احمد النبوى عبد الفتاح النبوى  
عبد اللطیف مستجد 2609 م9 143 م 91 م 129 م 135

احمد جمال عبدالقوي طایل  مستجد 2610 ل10 84 جـ 70 ل 91 جـ جـ 114

احمد جمال محمد ابو سالم  مستجد 2611 جـ11 102 جـ جـ 82 جـ 109 م 135

احمد حسین محمدى عبدالعال  مستجد 2612 جـ12 101 جـ 71 ل 85 جـ جـ 116

احمد حمدى عبد الستار خلیفھ  مستجد 2613 م13 143 جـ جـ 78 جـ جـ 118 م 140

احمد صابر عبدالجواد  
ابوالعمران مستجد 2614 جـ14 102 م 86 جـ جـ 120 جـ جـ 114

احمد عادل مختار ھیكل  مستجد 2615 ل15 75 جـ 70 ل 88 جـ 100

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 2من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 3من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

احمد عبد الرؤوف عبد الستار  
احمد سالم مستجد 2616 جـ جـ16 114 جـ جـ 78 جـ 108 جـ جـ 115

احمد عبد الرازق عبد الظاھر  
السید احمد مستجد 2617 جـ17 98 م 88 جـ جـ 124 م 133

احمد عبدالصادق السید خضیر  مستجد 2618 م18 129 جـ جـ 80 جـ جـ 122 م 133

احمد عبدالعاطي صبري الھبیري  مستجد 2619 ل19 94 جـ 70 ل 94 جـ جـ 120

احمد عبد العظیم محمد ابو زید  مستجد 2620 ل20 94 جـ 71 ل 97 جـ جـ 123

احمد عبد القادر دسوقى عشیبھ  مستجد 2621 جـ21 102 جـ 65 جـ 106 جـ 112

احمد على ابراھیم فوزى جماز  مستجد 2622 جـ22 98 جـ جـ 79 جـ 100 م 133

احمد فرج عبد الغفار مرسى  باقى 2623 ض جـ23 34 جـ 71 ض 72 ل 86

احمد مجاھد احمد البطاوى  مستجد 2625 ل24 97 جـ جـ 79 ل 91 جـ 99

احمد محمد السید سید احمد  
شخبة مستجد 2626 م25 128 جـ 73 ض 71 جـ جـ 114

احمد محمد السید عرفة  مستجد 2627 جـ26 104 جـ جـ 83 ل 92 جـ جـ 118

احمد محمد عبدالحمید الفقى  مستجد 2628 م27 128 جـ جـ 78 جـ 112 م 130

احمد محمد عبد السالم احمد  
البحراوي مستجد 2629 جـ جـ28 117 جـ جـ 78 جـ جـ 121 م 138

احمد محمد عبد الفتاح الشاذلي  مستجد 2630 جـ29 110 ل 53 جـ جـ 114 جـ جـ 121

احمد محمد عبدالمقصود ابو  
خضرة مستجد 2631 م30 128 جـ جـ 77 جـ جـ 118 م 137

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 4من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 5من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

احمد  محمد  محمد  خضر  مستجد 2632 جـ جـ31 122 م 90 جـ جـ 123 م 137

احمد محمد محمد فھمى سالم  مستجد 2633 جـ32 104 جـ 73 ل 83 جـ جـ 124

احمد محمود ماھر محمود رقعة  مستجد 2634 جـ جـ33 121 م 85 جـ جـ 122 م 134

احمد مصطفى احمد  باشا خالف  مستجد 2635 ل34 93 م 86 جـ جـ 121 جـ جـ 116

احمد مصطفي عبد الستار  
محمود الحصري مستجد 2636 ل35 86 جـ جـ 78 ل 90 جـ 112

احمد نصر حسن عبد النبى  مستجد 2637 جـ36 109 جـ جـ 84 جـ جـ 124 جـ جـ 124

احمد یحیى عبد الشافى عوض  
هللا ھیبة مستجد 2638 م37 140 م 90 جـ 111 م 135

احمد یسرى امین العجمى  مستجد 2639 جـ38 98 ل 50 ل 89 جـ جـ 122

اریج حسنى قطب شرع  مستجد 2640 جـ جـ39 125 جـ 70 جـ 108 م 134

اسامھ حامد احمد جمعة  مستجد 2641 جـ40 100 جـ جـ 82 جـ 104 جـ جـ 124

اسامھ سامى معوض االكبر  مستجد 2642 جـ جـ41 119 ل 61 جـ 104 جـ جـ 122

اسامھ عادل عباس النحاس  مستجد 2643 جـ جـ42 115 جـ 71 جـ 98 م 134

اسامھ عبدالرحمن مصطفى  
شرف مستجد 2644 ل43 86 ل 64 ل 79 جـ جـ 114

اسالم فرج محمد معوض  مستجد 2645 م44 138 م 85 جـ 108 م 134

اسالم محمود مصرى ابو العال  مستجد 2646 جـ45 109 جـ 71 جـ 102 م 128

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 6من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 7من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

اشواق خالد حسن الحمامى  مستجد 2647 جـ جـ46 116 جـ جـ 79 جـ جـ 115 م 137

االء بھاء الدین فتحى ابراھیم طھ  مستجد 2648 جـ جـ47 123 جـ 69 جـ جـ 118 جـ 108

السید التھامى السید محمد  
الزاملى مستجد 2649 ل48 95 جـ 71 جـ 103 جـ جـ 120

الشیماء فتحى السید البدیوى  مستجد 2650 جـ جـ49 127 جـ 74 م 128 م 130

امانى محمود محمد محمد  
مصطفى مستجد 2651 جـ50 112 جـ جـ 81 جـ جـ 125 م 134

امیر اشرف محمد عیسى  مستجد 2652 جـ51 110 جـ جـ 77 جـ 112 م 128

امیر محمد طھ الحداد  مستجد 2653 ل52 90 جـ 69 ض 55 جـ 107

امیره  رضوان  عبد الرازق   
رضوان مستجد 2654 جـ53 112 جـ جـ 83 جـ 102 جـ جـ 113

ایمن عاطف عبد الرازق السید  مستجد 2655 ل54 91 جـ جـ 77 ض 72 جـ 105

ایھ  خالد  فتوح  عبد الحلیم  
عوض هللا مستجد 2656 جـ55 100 جـ جـ 76 ل 89 جـ جـ 120

ایھ  محمد  محمود  محمد عبد  
الحمید عبید مستجد 2657 جـ56 109 جـ جـ 84 جـ 109 م 133

ایھ نعیم حسین الشیخ  مستجد 2658 م57 131 جـ جـ 75 جـ جـ 115 م 135

بردیس  احمد  فھمى  على عمر  
نویشى مستجد 2659 جـ جـ58 117 جـ جـ 77 جـ 112 م 139

بیشوى  عماد  رزق نجیب  مستجد 2660 جـ59 104 جـ جـ 83 جـ 111 م 132

بیشوى میالد حلیم عبد المسیح  مستجد 2661 ل60 93 جـ جـ 75 ل 97 م 135

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 8من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 9من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

حسام الدین ماھر عبد الجبار  
عباس مستجد 2662 ل61 96 جـ جـ 82 جـ 102 جـ جـ 120

حماده محمد محمد ابراھیم  
الشاذلى مستجد 2663 جـ62 106 جـ جـ 76 ل 94 م 132

خالد السید عبد القادر المغیر  مستجد 2664 جـ جـ63 127 م 85 ل 97 م 134

دالیا  نور الدین   المنشاوى عبد  
النبى مستجد 2665 م64 144 م 92 م 136 م 142

رانیا رافت عبد العزیر محمد  
فرج مستجد 2666 م65 132 م 89 جـ جـ 124 جـ جـ 125

ریم یوسف شعبان جامع  مستجد 2667 جـ66 103 جـ جـ 83 جـ 104 جـ 104

زینب  حسن  عبد المعز   
الرمالوى مستجد 2668 جـ جـ67 119 جـ 68 جـ جـ 119 م 133

سامح حمدى جابر شریف  مستجد 2669 جـ68 109 ل 63 جـ 99 جـ 111

سامح فكرى على الشبشیرى  مستجد 2670 م69 143 م 90 جـ جـ 119 م 132

سعید  ایمن  سعید  حبیشي  مستجد 2671 جـ70 111 جـ 69 ل 96 م 132

سماح السید محمد خلیل ابراھیم  مستجد 2672 جـ جـ71 118 ل 64 جـ 111 جـ جـ 124

شادى صالح سعد مصیلحى  مستجد 2673 ل72 83 ض 48 ل 88 جـ 111

شادى محمد سلیمان عبد النبى  مستجد 2674 ل73 89 جـ جـ 76 جـ جـ 114 جـ 107

97 شروق  ابراھیم  امین  احمد  
سالمھ باقى 2675 74

ل 95 جـ 67 ض 70 ل 110

شروق  احمد  محمد  عبد الحلیم  مستجد 2676 جـ75 109 جـ جـ 77 جـ 112 م 132

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 10من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 11من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

شنوده ماھر عبد المالك جاد هللا  مستجد 2677 جـ76 102 جـ 72 جـ 103 جـ جـ 116

صالح  اسامھ  صالح  عبد  
المحسن حماده مستجد 2678 جـ77 110 جـ 74 ل 83 جـ جـ 114

عاصم  محمد  عبد السالم  محمد  
احمد طعیمھ مستجد 2679 جـ78 105 جـ 65 جـ 108 جـ 111

عبد الرحمن اسامھ صالح الدین  
زین الدین مستجد 2680 جـ79 107 م 85 جـ 112 جـ جـ 117

عبد الرحمن  عید  عبد الرازق   
ابو خلیل مستجد 2681 ل80 81 جـ 66 ل 75 جـ 110

عبد الرحمن  فھدى  ابو الیزید   
حویت مستجد 2682 جـ جـ81 122 ل 53 جـ 107 جـ 102

عبد الرحمن  محمد  عادل  احمد  
شلبي صابون مستجد 2683 ل82 95 ل 64 جـ 103 جـ 109

عبد الرحمن  مصطفى  عبد  
الرحمن  البسیونى مستجد 2684 جـ جـ83 127 جـ جـ 81 جـ جـ 114 م 134

عبد العزیز محمود عبد العزیز  
الحبشى مستجد 2685 جـ84 109 جـ جـ 75 جـ جـ 125 جـ 106

عبد الغني  محمد  عبد الغني  ابو  
العنین جعفر مستجد 2686 ل85 86 جـ جـ 76 ل 97 جـ 106

عبد هللا  احمد  عبد السالم   
ابوالعال مستجد 2687 جـ86 108 جـ 69 جـ 102 ل 95

عبدهللا احمد عبدالھادى حماد  مستجد 2688 جـ87 108 جـ جـ 78 جـ 106 م 129

عبد هللا محمد غیاث الدین  
القطرنجى مستجد 2689 ض جـ88 0 ض جـ 0 ض جـ 0 جـ 104

عبد المنعم عاصم اسماعیل  
الشامى مستجد 2690 جـ89 103 جـ 70 ل 96 جـ جـ 119

عبد المنعم یسرى عبد المنعم  
الفقى مستجد 2691 جـ جـ90 120 م 88 جـ 112 م 131

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 12من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 13من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

عزیز محمد عبد الستار الغندور  مستجد 2692 جـ جـ91 115 ل 62 ل 94 جـ 109

على لطفى على نوار  مستجد 2693 ل92 92 ل 57 جـ 112 جـ جـ 123

عماد  السید  عبد النور  امام  مستجد 2694 جـ93 109 جـ 67 ل 94 جـ جـ 124

عماد  محمد  ابراھیم  السید  
الفقى مستجد 2695 ل94 94 جـ 71 جـ 100 جـ جـ 121

عمرو  خالد  عبد الحمید   
حجازى مستجد 2696 جـ جـ95 116 جـ جـ 80 جـ 98 م 128

عمرو صابر محمد السید طاحون  مستجد 2697 جـ جـ96 116 جـ 66 ل 93 جـ جـ 126

عمرو على عبد الخالق منصور  
القطب مستجد 2698 جـ97 99 جـ 73 ل 97 جـ جـ 126

عمرو محمد طلبھ السید البلبل  مستجد 2699 جـ98 112 جـ جـ 79 جـ 104 م 128

غادة رجب محمد جاد هللا  مستجد 2700 جـ99 110 جـ 69 جـ جـ 119 م 130

غادة محمد سامى احمد سید  
احمد عیسى مستجد 2701 جـ100 104 جـ جـ 79 جـ جـ 117 م 131

فتح هللا عمر فتح هللا الشنوفى  مستجد 2702 ض101 63 ل 61 ل 86 جـ جـ 113

فھمى سلیمان فھمى احمد حسن  
شلبى مستجد 2703 ل102 78 ل 56 جـ 99 جـ جـ 121

فوزى طارق محمد فوزى  
الحفناوى مستجد 2704 ل103 87 جـ جـ 75 جـ جـ 115 م 132

كریم اشرف صالح الدین زین  
الدین مستجد 2705 جـ104 110 جـ جـ 82 جـ 110 جـ جـ 119

كریم حسین عبد الرازق عبد  
السالم مستجد 2706 جـ جـ105 127 م 85 جـ جـ 122 م 139

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة
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الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

صفحة 15من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

محمد ابراھیم بدوى ابراھیم  
بدوى مستجد 2707 ل106 96 جـ جـ 82 جـ جـ 117 م 132

محمد احمد محمد خضر  مستجد 2708 جـ107 110 م 88 ل 92 جـ جـ 117

محمد  اشرف  دیاب  عبد العظیم  
دیاب مستجد 2709 جـ108 103 جـ 65 ل 87 جـ جـ 118

محمد حشمت محمد ابو السعود  مستجد 2710 ل109 86 ل 50 ض 71 جـ جـ 122

محمد  رجب  السید  البدیوي  مستجد 2711 جـ110 98 ل 59 ل 75 جـ جـ 126

محمد سعید مصطفى خلیفھ  مستجد 2712 جـ جـ111 118 جـ 70 جـ 100 م 128

محمد سلیمان عبد الفتاح سلیمان  مستجد 2713 جـ112 103 م 85 جـ 106 م 129

محمد سلیمان محمد بندق  مستجد 2714 جـ113 112 جـ 70 جـ جـ 113 جـ جـ 118

محمد  عادل  علي  حسانین  
العسیلي مستجد 2715 ض114 71 جـ 73 ل 86 جـ جـ 114

محمد  عبد الجواد  محمد  متولي  
مؤمن مستجد 2716 جـ115 112 م 85 جـ جـ 125 م 143

محمد عبد الرحیم محمد فرج  مستجد 2717 ل116 93 جـ جـ 75 جـ جـ 124 جـ جـ 115

محمد عبد العزیز كامل كشك  مستجد 2718 جـ117 99 ل 57 جـ 102 جـ جـ 127

محمد عبد العزیز محمد عاشور  مستجد 2719 جـ118 108 جـ 73 م 128 م 131

محمد  عبد الفتاح  محمد  قطب  
الجتمھ مستجد 2720 جـ119 101 ل 51 جـ 112 جـ جـ 123

محمد عرفھ سعد محمد شیتا  باقى 2721 ض120 54 جـ 66 ض 70 ل 91

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة
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الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 
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الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار  تطبیقات حاسب 1

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 150 150 100
75 75 75 50
97 97 97

محمد عالء حسن قندیل  باقى 2722 121
ل 108 ل 130 ل 120 جـ 65

محمد عماد عبد الحمید حماده  مستجد 2723 ل122 91 ل 95 جـ جـ 121 جـ 68

محمد كمال ابراھیم العشماوى  مستجد 2724 جـ جـ123 113 ل 97 م 138 جـ 74

محمد مجاھد الدسوقى كرشھ  مستجد 2725 جـ124 110 ض 63 جـ جـ 126 ل 64

محمد مجدي احمد امام صبري  مستجد 2726 جـ جـ125 122 جـ 101 جـ جـ 117 جـ 69

محمد  مجدى  محمد  شفیق  
ابراھیم مستجد 2727 جـ126 111 ل 95 جـ جـ 124 جـ جـ 81

محمد محمد یوسف اسماعیل  
صحصاح مستجد 2728 جـ جـ127 122 جـ جـ 115 جـ جـ 116 جـ جـ 77

محمد معوض عبدالجواد زید  مستجد 2729 جـ128 111 جـ 109 جـ جـ 113 جـ جـ 75

محمد نجیب دیاب حمد حماد  مستجد 2730 جـ جـ129 123 جـ جـ 118 م 133 جـ جـ 79

محمود احمد محمود  حسین  
الجزیري مستجد 2731 جـ جـ130 116 م 128 جـ جـ 115 م 85

محمود جمال محمود على  مستجد 2732 جـ131 112 ل 97 جـ جـ 123 جـ 68

محمود حامد محمد كامل شتات  مستجد 2733 جـ جـ132 122 م 133 جـ جـ 123 جـ 73

محمود عبدالعزیز محمود الملطي  مستجد 2734 ل133 97 جـ 102 جـ 108 جـ 72

محمود  عبد الھادى  یوسف  
ابراھیم مستجد 2735 جـ جـ134 126 جـ جـ 119 جـ جـ 118 جـ جـ 75

محمود محمد فوزي عبد الباقي  مستجد 2736 جـ135 111 ل 95 جـ جـ 114 جـ 74

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة
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الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 
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الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

محمود محمد محمد عبد الرحیم  
الفقي مستجد 2737 جـ136 104 جـ 73 جـ جـ 115 جـ جـ 122

مختار رضا مختار المالح  مستجد 2738 جـ137 110 جـ جـ 75 جـ جـ 114 جـ جـ 119

مصطفى اكرم على مصطفى  
الدیب مستجد 2739 جـ جـ138 124 جـ جـ 80 جـ 99 جـ جـ 118

مصطفى حسین مصطفى صالح  مستجد 2740 جـ139 104 ل 51 جـ 100 جـ 107

مصطفى عصام موسى محمد  
سلیمان مستجد 2741 جـ140 107 جـ 72 جـ جـ 117 جـ 105

مصطفى محمد اشرف محمود  
عبد اللطیف العالم مستجد 2742 جـ141 111 جـ جـ 76 جـ 112 جـ جـ 121

مصطفى محمد عبد المولى قمبر  مستجد 2743 جـ جـ142 127 جـ 65 ل 85 جـ 110

مصطفى  محمد  محمدى  محمد  
خلیل مستجد 2744 م143 132 جـ 66 جـ جـ 121 جـ جـ 116

منى جمال  ابو ذكرى عیسى  مستجد 2745 م144 149 م 96 م 129 م 131

مھا محمود محمد البقلى  مستجد 2746 م145 129 جـ جـ 79 جـ جـ 121 م 130

نادر اسامھ محمد غانم  مستجد 2747 ل146 87 جـ 72 جـ 109 جـ جـ 113

نادر  رضا  عبد الستار  السید  
عیاد مستجد 2748 ل147 92 ل 54 ل 89 جـ 110

نورھان ھانى سعید سحلى  مستجد 2749 جـ جـ148 122 جـ جـ 80 جـ جـ 114 م 132

ھبھ  محمد  فتوح  مصطفى  
عوض هللا مستجد 2750 جـ149 112 جـ جـ 76 جـ جـ 120 جـ 102

ھناء احمد الحسینى مصطفى  مستجد 2751 جـ جـ150 113 جـ 66 جـ 108 جـ 110

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

صفحة 20من 22 2014/03/15تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ األولى

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

ریاضیات 2 تطبیقات حاسب 1 مساحة مستویة مواد 1خواص وإختبار 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

150 100 150 150
75 50 75 75

ھناء فتحى على الشیخ  مستجد 2752 جـ جـ151 125 جـ 68 جـ جـ 127 م 136

ولید محمد عبد الموجود محمد  مستجد 2753 جـ152 102 جـ جـ 79 ل 78 جـ جـ 121

یمنى  حسنى  محمود  ابوبكر  مستجد 2754 ل153 88 جـ جـ 81 جـ 98 جـ جـ 119

یوسف جودت عبد البر احمد  مستجد 2755 ل154 84 جـ جـ 78 ل 95 جـ جـ 121

السید سعد السید عبد الجلیل  من الخارج 
1 

2756 ض جـ155 0 ض جـ 0 ض جـ 0 ض جـ 0

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :الھندسة المدنیة

الئحة :الالئحة الداخلیة لشئون الطالب كلیة الھندسة بشبین الكوم

للعام االكادیمي :2014-2013

كشف رصد درجات وتقدیرات الطالب

كلیة الھندسة جامعة المنوفیة دور اإلمتحان: ینایر 

دلیل الرموز
الوصف الرمز
راسب الئحة رل
التأجیل ت
الحرمان ح
راسب الئحة رل
االعتذار ع
الغیاب غ
االنسحاب ن
جید جـ
جیدجدا جـ جـ
راسب ر
ضعیف ض
ضعیف جدا ض جـ
غیاب غ
مقبول ل
امتیاز م
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