
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 4 2014/03/11تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثالثھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 3 الخرسانة المسلحة المبانياقتصادیات 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 50
50 75 25

ابتسام الحسینى عفیفى االزوك  مستجد 4401 ل1 59 جـ جـ 118 جـ 33

اسراء سعید عبد الصادق ابراھیم  مستجد 4402 جـ جـ2 76 جـ 98 ل 27

اسراء صبحي محمد طھ  مستجد 4403 جـ جـ3 79 م 140 م 43

اسراء عبد الوھاب عبد العزیز  
عبد الرحیم مستجد 4404 جـ4 71 جـ جـ 126 م 43

اسماء سعید احمد ابراھیم االشقر  مستجد 4405 ل5 63 جـ 109 جـ جـ 38

السید محمد السید محفوض  مستجد 4406 جـ6 72 ل 96 جـ 33

ایمان على شاكر السید عرفات  مستجد 4407 جـ7 65 م 131 جـ 33

دعاء نصر علي مشعل  مستجد 4408 ل8 59 جـ 110 ل 26

سماح محمد خمیس فتحى فتح  
هللا مستجد 4409 جـ9 65 ل 89 جـ 35

ضیاء الدین السید ابراھیم احمد  
ابوعاصى مستجد 4410 ل10 50 ل 85 ل 25

عبد الرحمن جابر محمود عصر  مستجد 4411 م11 93 جـ جـ 118 ل 25

عبد الرحمن رضا صبحى اللیثى  مستجد 4412 جـ جـ12 80 م 128 جـ جـ 38

على حامد على ابوالسعود  مستجد 4413 جـ جـ13 75 م 130 جـ جـ 38

عمر فتحي صبحي السعدنى  مستجد 4414 جـ14 69 جـ 100 ل 27

كریم جمال محمد بدوى  
ابوحصوة مستجد 4415 جـ15 70 م 146 ل 25

(مؤشر رسوب )

طبیعة الدراسة :انتظام

القسم/الشعبة :ھندسة معماریة

صفحة 2من 4 2014/03/11تاریخ الطباعة



الفرقة/المستوى :الفرقھ الثالثھ

الفصل الدراسي األول

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

مواد الفصل الدراسي

تاریخ ونظریات 
العمارة 3 الخرسانة المسلحة المبانياقتصادیات 

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

التقدیر

المجموع

100 150 50
50 75 25

محسن عالء الدین فھیم  
ابویوسف مستجد 4416 ل16 62 جـ جـ 113 جـ 33

مروه صالح الدین محمد عبد  
الغني جلھوم مستجد 4417 جـ جـ17 80 جـ جـ 126 جـ جـ 38

مروه عبد هللا سلیمان السید  
نصار مستجد 4418 ل18 57 ل 91 جـ 33

معاذ ندیم ابراھیم محمد احمد  
عبد الحكیم مستجد 4419 جـ19 72 جـ 108 م 43

منھ هللا محمود خیري حامد بحبح  مستجد 4420 جـ20 72 ل 95 ل 28

نھى عبد المطلب احمد عبد  
المطلب السید مستجد 4421 جـ جـ21 76 م 143 ل 27

ھدى عمر محمد عرفات  مستجد 4422 جـ22 68 جـ 98 جـ 33

والء عزمي محمد السلكاوي  مستجد 4423 جـ جـ23 75 م 135 ل 26

یاسر یوسف جابر ابوزید على  مستجد 4424 م24 90 م 133 جـ جـ 38

یاسمین كامل مصطفى تمراز  مستجد 4425 ل25 60 جـ 111 ل 25

رقیة ابراھیم صالح على عماره  من الخارج 
1 

4426 جـ26 68 ل 95 ل 32

محمود فكرى عبد الرسول  
البحراوى

من الخارج 
1 

4427 غ27 0 غ 0 غ 0

(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 3من 4 2014/03/11تاریخ الطباعة



دلیل الرموز
الوصف الرمز
راسب الئحة رل
التأجیل ت
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صفحة 4من 4 2014/03/11تاریخ الطباعة


