
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

م  والحاسب االلى ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
منظومة 

الحاسب اآللي
م تحليل وتصم
 نظم المعلومات

ات  اساس
انتاج برامج 

قات  تطب
مواد التخلفالحاسب فى 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  6الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ار  اخت
الوسائل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التحليل 
الموضوعى 
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

طرق 
ة) س(نوع تدر

التقدير

األصول 
ة  االجتماع
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م شاهين غغغغمحمود محمود ابراه غغغغغ120584
اصير  XلXلمحمود جمال دمحم اال للجـ=لل140755

لجـ=جـ=لاحمد امين احمد جعفر جـ=لجـ=لل140790
ف حى عوض شر لجـ=لXعبد هللا بدر ص 140795XX=جـ جـجـ=جـ

م غلغغمحمود ايهاب محمود ابراه 140809Xلللغ
م دمحم المعداو  جـ=جـ=جـ جـلأحمد السعود ابراه للجـ=لل150509

لجـ=جـ=لطه دمحم طه شاهين ل150516 هل انتاج الصور الضوئ جـ جـلجـ جـجـ=
ه ابوشوشه Xجـ=للاشرف اشرف عط ل150522 Xات ات الحاس راض X=جـ جـلجـ
Xجـ=للاحمد صالح عبد المجيد تعلب ل150527 Xة اللغه االجنب قرأت  X=لجـ=جـ

شك شر جرجس  Xجـ جـللبيتر  150531XXجـ=جـ=ل
جـ=جـ جـجـ=جـ=أنس هانى دمحم عبد التواب جـ جـجـ=للل150537

ز مدخل الي الجودة واالعتمادلجـ جـللشفاء دمحم مرتضى عبد العز غغ150543 مدخل الي الجودة واالعتمادل للجـ=ل
سى Xجـ=للاحمد متولى دمحم ابو ع ل150580 Xة اللغه االجنب قرأت  X=جـ=لجـ

جـ=جـ=لجـ=هشام احمد رضوان السالمونى 150584Xجـ جـجـ=جـ=ل
Xجـ=لXعوض سامى عوض ابوعلى 150587XX=جـ=جـ=جـ

م عبد الفتاح لجـ=جـ=جـ=احمد دمحم شمس الدين ابراه جـ=لجـ جـجـ=ل150588
مال منير محمود رضوان سالمه لجـ=جـ=جـ=احمد   جـ=جـ=للل150608

شد مممجـ جـهند مصطفى صادق رو ممجـ جـجـ جـجـ=161400
مان عبد المقصود عبد التواب اسحاق مجـ=جـ جـجـ جـا ممجـ جـجـ جـل161401

ان لجـ=للدمحم أحمد محمود ز 161402XX=للجـ
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

م  والحاسب االلى ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
منظومة 

الحاسب اآللي
م تحليل وتصم
 نظم المعلومات

ات  اساس
انتاج برامج 

قات  تطب
مواد التخلفالحاسب فى 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  6الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ار  اخت
الوسائل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التحليل 
الموضوعى 
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

طرق 
ة) س(نوع تدر

التقدير

األصول 
ة  االجتماع
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

نب جميل شوقى عبد السالم جـ=جـ جـجـ جـجـ=ز مجـ جـجـ جـجـ جـل161403
جـ=جـ جـجـ=جـ=نورهان السيد حمزه دمحم عمار مجـ=جـ جـجـ=ل161404

فى مان مصطفى مغاور الس جـ=جـ جـجـ=جـ=ر جـ=لجـ جـجـ=ل161405
جـ جـجـ جـجـ=جـ=سامح محمود فتحى نجم 161406X=جـ=جـ=جـ جـجـ

اقى ابو سعده جـ جـجـ جـجـ جـلآالء حسن عبد ال جـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ=161407
ة مجـ جـممايناس دمحم عبد الفتاح سر ممجـ جـمجـ=161411
مان حماد ممجـ جـجـ=اسمين اشرف سل جـ جـجـ=جـ جـجـ=ل161412

جـ=جـ جـجـ جـجـ=مصطفى عبد المنعم زهران حسنين زهران جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل161413
جـ جـجـ جـجـ جـجـ=سميره حمد عبد المجيد نصر جـ=جـ جـجـ=جـ جـل161414
شينى لجـ=جـ=لأحمد موسى عبد هللا الش 161417Xلجـ=جـ=ل

حى محمود جمال الدين هام ص جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ر جـ جـجـ=جـ جـجـ=ل161418
فى عمرو لجـ=جـ=جـ=عمرو السيد عبد الصبور عف للللل161419

جـ=جـ جـجـ جـجـ جـدمحم محمود دمحم مسعود 161420X=جـ=جـ=جـ=جـ
جـ=جـ=جـ جـلهدير دمحم محمود الخولى لجـ=جـ=لرل161421

اح دمحم طه رضوان مجـ جـجـ جـجـ=ص مجـ جـلجـ جـجـ=161422
لجـ جـجـ=جـ=عبد الرحمن حسام عبد المنعم أبوشونه جـ جـجـ=للل161426

م ز ابراه ه عماد عبد العز جـ جـجـ جـمجـ=آ جـ=جـ=جـ جـجـ=ل161427
ر  م البر جـ جـجـ جـجـ جـجـ=اسماء احمد غن جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161428

مجـ جـجـ جـمسلمى اسامه عبد الشافى حسن مجـ جـجـ جـجـ جـل161429
جـ=جـ جـجـ جـجـ=اسراء السيد عبد المؤمن السيد ملجـ جـجـ جـل161430

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

م  والحاسب االلى ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
منظومة 

الحاسب اآللي
م تحليل وتصم
 نظم المعلومات

ات  اساس
انتاج برامج 

قات  تطب
مواد التخلفالحاسب فى 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  6الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ار  اخت
الوسائل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التحليل 
الموضوعى 
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

طرق 
ة) س(نوع تدر

التقدير

األصول 
ة  االجتماع
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مجـ جـمجـ جـدمحم مصطفى عبد الحميد حواس ممجـ جـجـ=ل161431
ه مرزوق السيد على جـ=جـ جـجـ=جـ=آ جـ جـجـ جـجـ=جـ=ل161432

م عبد العال جـ جـجـ جـجـ جـجـ=دمحم سيد مصطفى ابراه جـ جـجـ=جـ جـلل161433
ن عبد الوهاب عبد الموجود الطمالو  جـ جـجـ جـجـ جـجـ=صابر جـ=جـ=لجـ=ل161435

Xجـ جـجـ=لهشام جمال عبد العال على ل161436 Xعلم نفس النمو Xجـ=لل
جـ جـجـ جـجـ=لاسمين عبد الرازق عبد الفتاح نصر جـ=جـ=جـ=لل161440

د جـ جـجـ=جـ جـجـ جـدمحم عبد السالم عبد الحميد ابوز جـ=جـ جـجـ جـجـ=ل161441
اله جـ جـجـ جـمجـ جـشاد محمود دمحم ق جـ جـجـ=لجـ=ل161442

ر جـ=جـ جـجـ جـجـ جـمجد سمير دمحم مليجى الجز جـ=لجـ=لل161443
مجـ جـجـ جـجـ جـسارة مدحت عبد الفتاح اسماعيل مجـ=جـ=جـ=ل161445

ع عبد الحميد جـ جـجـ جـجـ جـجـ=إسراء عبد السم مجـ جـجـ=جـ=ل161446
حي دمحم منصور جـ جـجـ جـلجـ=دمحم ص جـ=جـ=جـ=جـ=ل161447

م الشعراو  م ابراه جـ جـجـ جـلجـ جـاحمد ابراه جـ جـجـ=جـ=جـ جـل161448
Xجـ=جـ=لوسام فتحى عمر عانوس جـ=جـ جـلجـ=ل161449

د محمود رسالن مجـ جـجـ=جـ=دمحم أبو ز جـ جـجـ=جـ=جـ جـل161450
ك مجـ جـجـ=لمى اسماعيل مرضى مل مجـ جـجـ جـجـ=ل161451

صر مجـ جـملامل سمير عبد الصمد نو جـ جـجـ=للل161452
ا س جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ند ماجد دمحم ع ل161453 ةل اللغه االجنب قرأت  جـ جـجـ=جـ جـجـ=

م د ابراه لجـ=جـ=جـ=هاجر فرج ابو ز جـ=جـ=لجـ=ل161455
مان حى فتوح سل ه ص مممما مجـ جـجـ=جـ جـجـ=161456

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

م  والحاسب االلى ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
منظومة 

الحاسب اآللي
م تحليل وتصم
 نظم المعلومات

ات  اساس
انتاج برامج 

قات  تطب
مواد التخلفالحاسب فى 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  6الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ار  اخت
الوسائل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التحليل 
الموضوعى 
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

طرق 
ة) س(نوع تدر

التقدير

األصول 
ة  االجتماع
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م عبده جالل أبو شنب لجـ=جـ جـجـ=مر للللل161457
ر  م العس ممجـ جـمدمحم عبد الواحد عبد الحل ممجـ=مجـ=161458

حى عبد المرضى عبد المنعم جـ جـجـ جـجـ=جـ=دعاء ص ل161459 ةل اللغه االجنب قرأت  جـ جـللل
مال عطا جـ=جـ جـجـ=لمنة هللا نبيل  جـ جـجـ=جـ جـلل161460

م دمحم جـ جـجـ جـجـ جـلفاطمة عبد المحسن ابراه جـ جـجـ جـجـ=جـ=ل161461
م دمحم متولى حماد جـ جـممجـ جـابراه جـ=جـ=جـ=جـ جـل161462
ع ا عيد الطا ر مجـ جـجـ جـجـ=حى ز جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=161463

مجـ جـمجـ جـامجد سعيد عبد اللطيف اسماعيل جـ جـمجـ جـجـ جـجـ=161464
ض جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـتقى شفي جالل الغل ل161470 هل اللغه العر قرأت  Xجـ جـجـ=جـ جـ

جـ=جـ جـجـ=جـ=احمد دمحم شوقى حسن جـ جـلجـ جـجـ=ل161471
ه هام نصر رمضان ش جـ جـجـ جـمجـ جـر مجـ جـجـ جـجـ جـل161473

مجـ جـجـ جـجـ جـدمحم عبد الستار متولى ابوحمده جـ جـمجـ جـلل161476
م ناجى الدقله ا السيد عبد العظ مممجـ=ران مجـ جـجـ جـجـ=جـ=161477

مان اسامه عبد الفتاح عبد الفضيل مممما ممجـ جـمجـ=161478
مجـ جـجـ جـجـ=سحر جمال فتحى عبد الغنى جـ=للجـ=جـ=161479

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـحمزه طه محمود دمحم جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161480
مى ز عل جـ=جـ جـجـ=جـ=عبد هللا حامد عبد العز لجـ=جـ جـلل161481

جـ جـجـ جـجـ جـجـ=أحمد سعد احمد الرفاعى جـ=جـ=جـ=جـ=ل161482
جـ جـجـ جـجـ جـممصطفى خالد عبد الفتاح سيد احمد رجب مجـ=جـ=جـ=ل161483

حيى دمحم مصطفى ماء  جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ش جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161485
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

م  والحاسب االلى ا التعل تكنولوج القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
منظومة 

الحاسب اآللي
م تحليل وتصم
 نظم المعلومات

ات  اساس
انتاج برامج 

قات  تطب
مواد التخلفالحاسب فى 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    5  من  6الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ار  اخت
الوسائل 

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



التحليل 
الموضوعى 
التقدير

علم نفس 
اجتماعى
التقدير

طرق 
ة) س(نوع تدر

التقدير

األصول 
ة  االجتماع
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

لجـ جـجـ=لدمحم محمود دمحم مسلم ل161487 Xة اللغه االجنب قرأت  لجـ=جـ جـل
جـ=جـ جـجـ جـجـ=منة هللا مصطفى نبو احمد جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161488

ا ابو سيد احمد ة ر مان خالد ز Xجـ=جـ=لا لجـ=جـ=Xل161490
جـ=جـ جـجـ جـجـ=مى مسعد دمحم مصطفى ل161491 علم نفس النمول مجـ=جـ جـجـ=

م مممماحمد سمير عبد الحميد الهد مجـ جـجـ=جـ جـل161494
ه أحمد عبد هللا محار جـ=جـ جـجـ جـلحور جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ل161495
غداد مممماحمد فتحى مصطفى ال مممجـ جـجـ=161496

فى مجـ جـمجـ جـاحمد عبد الناصر عبد النافع الص مجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161499
مال منير محمود رضوان سالمه م  Xللجـ=ابراه 161500Xلجـ=جـ جـل

اء دمحم دمحم على نجم مجـ جـمجـ=عل ل161501 ه(1)جـ= م انتاج رسومات تعل مجـ جـجـ=جـ=
ز ز السيد عواد دمحم عبد العز ممجـ جـجـ=عبد العز مجـ جـجـ جـجـ=ل161502

جـ جـمجـ جـجـ جـعبد هللا نصحى فرحات عبد الشافى جـ جـجـ=جـ جـجـ جـل161503
مان عبد الناصر عبد الفتاح موسى ممجـ جـجـ جـا مجـ جـمجـ جـجـ=161504

مجـ جـجـ جـلفاطمه سعيد رشاد دومه مجـ جـجـ=جـ جـجـ=161505
م جاد م جابر ابراه ممممسالم ابراه مجـ جـجـ=مجـ=161506

مجـ=جـ=لدمحم سمير سيد احمد عبد المعطى مجـ جـجـ جـجـ=ل161507
مممماسالم السيد الحسينى السيد قنديل مجـ جـممجـ جـ161508

جـ=جـ جـجـ جـجـ=حسام حسن دمحم الخولى جـ جـجـ جـملل161509
فه ممجـ جـجـ جـدمحم اشرف دمحم خل مجـ جـمجـ جـل161510

ه احمد عبد التواب احمد لجـ=جـ=جـ=أمن جـ جـجـ=جـ=لل161511
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.
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جـ جـجـ جـمجـ جـسمه أحمد حسن مسعود مجـ=جـ جـجـ جـل161512
مان لجـ=جـ جـلنادر السيد الشحات عبد هللا سل 161513X=جـ=جـ جـجـ جـجـ

م الدوشنى جـ جـجـ جـجـ=جـ جـأحمد حسن ابراه جـ جـجـ جـجـ=جـ=ل161514
مان نوار مجـ جـجـ جـلأمانى دمحم سل مجـ=مجـ=ل161515

م سعيد عبده عبده عمرو جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ر جـ جـجـ=جـ=جـ=ل161516
مجـ جـجـ جـجـ جـاحمد شبل عبد الخال احمد مجـ جـجـ جـجـ جـل161517

اح عبد الغنى أبوالحديد المعصراو  جـ جـجـ=جـ=جـ=الل مص جـ جـجـ=جـ=لل161518
مجـ جـجـ=جـ=عبد المعز ناد عبد هللا داود مجـ=جـ=جـ=ل161519

جـ=جـ جـلجـ=احمد محمود فاي شاهين ل161520 اتل ات الحاس راض جـ=جـ=جـ=ل
لجـ=للعبد الجواد جمال عبد الجواد رمضان 161521Xجـ جـجـ=جـ=ل

جـ=لللحسام دمحم  محروس الدبوس 161522Xجـ جـجـ=جـ=ل
جـ جـجـ جـجـ=جـ=دينا السيد على السيد مجـ=جـ=جـ=ل161524

رلجـ=للأحمد محمود عبد الهاد على 161530Xجـ جـلجـ جـل
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـدمحم سعود على السيد هجرس جـ جـجـ جـجـ=جـ=ل161532

ح لجـ جـجـ=جـ جـدمحم رضا صابر را 161533X=جـ جـجـ=جـ جـجـ
م ه ابراه ه عط جـ=جـ جـجـ جـجـ=ماجد دمحم وه جـ جـجـ جـجـ جـلل161534
ر  ش خطاب الش جـ=جـ=جـ=لدمحم درو جـ جـجـ=جـ جـلل161535
س امل عو ه حسين  مجـ جـجـ جـجـ جـأمن مجـ=جـ جـجـ جـل161539

م عامر السيد جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـسحر عبد الح مجـ جـجـ جـجـ جـجـ=161540

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

سو  شارأ.د/ أشرف الع أ . د /   حنان 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان أ .د / دمحم ز م الد ابراه م.د /م
اس محمود د /  أمانى فرغلىأ.م.د /  دمحم هارون أ.م.د /حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضهد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.


