
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 8 2014/03/19تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثانیھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 2 نظریة إنشاءات2 تركیبات فنیة

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 150
50 75 75

احمد عاطف محمد یونس  مستجد 3941 ل1 63 ل 96 ل 93

احمد محمد یسرى محمد محمد  
غانم مستجد 3942 ل2 60 ل 84 ل 89

احمد محمود بركات المالح  مستجد 3943 ل3 56 ل 79 جـ 99

اسراء عصام سید خلیفة  مستجد 3944 ل4 58 ل 81 ل 97

اسراء ماھر السید مرعي  مستجد 3945 جـ5 69 جـ جـ 116 جـ جـ 113

اسراء ھشام حنفي محمد ابو  
زینھ مستجد 3946 ل6 52 ل 94 ل 88

اسماء السید حامد النمر  مستجد 3947 ل7 56 جـ 104 جـ جـ 115

االء عبد الجواد عفیفي خطاب  مستجد 3948 ل8 58 ل 88 جـ 112

االء محمد عبد السالم محمد  
المشد مستجد 3949 جـ جـ9 80 جـ 108 جـ جـ 113

امانى شفیق حسانین علیوة  مستجد 3950 جـ جـ10 78 جـ جـ 126 م 129

امنیھ عبد السمیع فرحات  
مصطفى الدجوى مستجد 3951 ض11 39 ض 71 جـ 100

امیره عبدالفتاح عزت محمد  مستجد 3952 جـ جـ12 82 جـ 111 م 129

ایات عبد العزیز شحاتھ شعیب  مستجد 3953 جـ13 73 جـ 101 جـ جـ 117

ایات محمد عبد السمیع خطاب  مستجد 3954 جـ جـ14 77 جـ جـ 114 جـ جـ 121

ایمان حمدى بدر فوده  مستجد 3955 جـ جـ15 79 جـ 112 جـ 105

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :ھندسة معماریة

صفحة 2من 8 2014/03/19تاریخ 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 8 2014/03/19تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثانیھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 2 نظریة إنشاءات2 تركیبات فنیة

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 150
50 75 75

ایمان محمد عبد هللا رزق  مستجد 3956 م16 86 جـ جـ 123 جـ جـ 121

ایھ البدراوى على ابوالنصر  مستجد 3957 جـ17 70 ل 82 ل 83

ایھ طلعت السید محمد خلیفة  مستجد 3958 جـ18 70 جـ جـ 127 جـ جـ 117

ایھ عاطف محمد عبد الباري  مستجد 3959 جـ19 68 ل 89 جـ 112

بوال رضا جرجس یوسف  مستجد 3960 ض20 36 ض 50 ل 88

بیشوى مكرم صبرى عبد السید  
داود باقى 3961 ض21 47 ض 121 ل 80

تقى اشرف محمد على الشبینى  مستجد 3962 جـ22 71 ل 82 ل 96

رحاب عطیة حسن عطیة سلوم  مستجد 3963 جـ23 67 ل 92 جـ 100

رحمة عبد الرحمن سعد  
الفرماوى مستجد 3964 جـ جـ24 84 م 128 جـ جـ 117

رحمھ محمد امین الطراوى  مستجد 3965 جـ25 71 ل 93 ل 86

زھراء محمد سعد تعیلب  مستجد 3966 ل26 63 جـ جـ 123 جـ جـ 118

سارة سامى شعبان عباس  مستجد 3967 جـ27 70 جـ 109 جـ 106

سماح ھشام محمد الرفاعى  
عبدالرحمن الجندى مستجد 3968 جـ جـ28 77 جـ 104 جـ 111

شریف خالد كمال البدوى  مستجد 3969 م29 91 م 137 م 132

عبدالرحمن مجدى احمد ابراھیم  مستجد 3970 ل30 64 ض جـ 43 جـ 109

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :ھندسة معماریة

صفحة 4من 8 2014/03/19تاریخ 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 8 2014/03/19تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثانیھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 2 نظریة إنشاءات2 تركیبات فنیة

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 150
50 75 75

عبیر علي یوسف على ھالل  مستجد 3971 م31 85 جـ 109 جـ جـ 121

عزوز حسن عبده على  مستجد 3972 م32 92 جـ 102 م 135

عمرو عبد البر جبریل محمود  
جبریل مستجد 3973 جـ جـ33 78 ل 95 جـ 109

محمد احمد عبد العزیز احمد  
عمر مستجد 3974 جـ34 68 جـ جـ 115 جـ 105

محمد عادل عبد العظیم حجازى  مستجد 3975 ل35 56 ض 63 جـ 108

محمد عبد هللا السید محمد حسن  مستجد 3976 ل36 61 ل 81 جـ 106

محمد ھشام محمد ابو حوه  مستجد 3977 ل37 64 ل 80 جـ 105

محمود محروس محمود بشتھ  مستجد 3978 جـ38 70 ل 84 ل 93

محمود محمد محمد رجب السید  
محمد الحریري مستجد 3979 جـ39 72 جـ 99 جـ 98

مروان طاھر احمد سلطان  مستجد 3980 جـ40 68 جـ 112 ل 84

مصطفى عاطف سعد ربیع  مستجد 3981 جـ41 72 جـ 108 جـ 103

مصطفى یوسف عبد اللطیف  
السید مستجد 3982 ل42 61 ل 97 جـ جـ 114

معاذ عماد عبد العزیز الحلوجى  مستجد 3983 ل43 62 ل 79 جـ 99

معتز ابراھیم محمد الشعراوى  مستجد 3984 ل44 61 ض 70 ل 92

منى حمدي مصطفى النوري  مستجد 3985 ل45 62 جـ 106 جـ جـ 115

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :ھندسة معماریة

صفحة 6من 8 2014/03/19تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثانیھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 2 نظریة إنشاءات2 تركیبات فنیة

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 150
50 75 75

منى مسعد محمد عامر  مستجد 3986 جـ46 72 جـ جـ 115 جـ جـ 114

نسمھ السید عبد الحكیم عطیة  مستجد 3987 جـ جـ47 80 ل 94 جـ جـ 117

نسمھ رافت على شلبى  مستجد 3988 جـ48 73 جـ جـ 125 جـ جـ 118

نعم هللا عبد المنعم شحاتة محمود  مستجد 3989 جـ جـ49 78 ل 78 جـ 105

نورھان عاطف عبد العزیز ابو  
سكینة مستجد 3990 جـ50 71 جـ 101 جـ جـ 123

نیره عزت محمد الشرشابى  مستجد 3991 جـ51 72 ل 95 جـ 102

ھبھ هللا خالد عبد المعطى فتح هللا  مستجد 3992 جـ52 72 جـ 112 م 129

ھند احمد عبد العزیز احمد زناتى  باقى 3993 ض53 46 ل 75 ل 85

ھند عبد الرحمن عبد المعطي  
حجازي مستجد 3994 جـ54 72 جـ 104 جـ 107

یاسمین ھشام محمود محمد  مستجد 3995 جـ جـ55 82 م 138 جـ جـ 116

احمد رفعت عبد المعبود جواد  من الخارج 
1 

3996 ل56 50 ض 60 95

احمد محمد مصیلحى بدوى  من الخارج 
3

3997 غ57 0 ل 95 ل 80

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :ھندسة معماریة

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 8 2014/03/19تاریخ الطباعة



دلیل الرموز
الوصف الرمز
راسب الئحة رل
التأجیل ت
الحرمان ح
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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
ناجح ن

صفحة 8من 8 2014/03/19تاریخ الطباعة


