
 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية

1

أحمد أيمن حافظ عيسى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 508 1الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A 4 395

ARC 502 2نظريات العمارة المعاصرة B+ 3.62 389

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة A- 3.76 391

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة B+ 3.3 385

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.67

360

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.68

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية

2

أحمد عبدالرحمن إبراهيم شعيع

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة F 0 321

ARC 506 2استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B 3 380

ARC 508 3الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3 380

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.00

246

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%61.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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اروى مجدى عبدالسالم محمد الدسوقى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B 3 380

ARC 506 2استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B 3 380

ARC 508 3الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3 380

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة C+ 2.3 370

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.83

310

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%77.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.30

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية

4

إسراء إبراهيم إمام أيوب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 506 1استخدامات الحاسب اآللي في العمارة C- 1.82 362

ARC 502 2نظريات العمارة المعاصرة B 3.06 381

ARC 510 3القانون وممارسة المهنة C 2 365

ARC 508 4الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3.18 383

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.52

291

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%72.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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آالء مصيلحى عبدالرحمن عبدالواحد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B+ 3.62 389

ARC 506 2استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B+ 3.38 386

ARC 508 3الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A- 3.76 391

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة D+ 1.3 355

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.02

321

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

12.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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بسنت سعيد محمد أحمد جلهوم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B 3.18 383

ARC 508 2الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3.06 381

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B 3.12 382

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.77

306

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%76.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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زينب نصر على طاحون

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B+ 3.62 389

ARC 508 2الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A 4 396

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة A- 3.7 390

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.33

340

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%85.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.32

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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سارة فهمى النبوى الشناوى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 508 1الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A- 3.88 393

ARC 502 2نظريات العمارة المعاصرة B 3.06 381

ARC 510 3القانون وممارسة المهنة C- 1.7 360

ARC 506 4استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B+ 3.54 388

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.05

322

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.18

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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محمد جمال صالح سالمة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 508 1الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3 380

ARC 506 2استخدامات الحاسب اآللي في العمارة F 0 30

ARC 502 3نظريات العمارة المعاصرة B 3 380

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

121.93

220

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%55.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

7.70

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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محمود مصطفى درويش أبوشنب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة F 0 30

ARC 510 2القانون وممارسة المهنة F 0 30

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة F 0 30

ARC 508 4الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.00

0

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%0.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

0.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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منى محمد أمين نجم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B 3 380

ARC 510 2القانون وممارسة المهنة D 1 350

ARC 508 3الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A 4 395

ARC 506 4استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B 3.24 384

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.81

309

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%77.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.24

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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مها عباس كامل السيد أبومصطفى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة B+ 3.3 385

ARC 508 2الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية A- 3.82 392

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B+ 3.38 386

ARC 510 4القانون وممارسة المهنة B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.38

343

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%85.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.50

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة معماريةدبلوم

قسم الهندسة المعمارية
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هند السعيد السعيد عطية

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 502 1نظريات العمارة المعاصرة C- 1.82 362

ARC 510 2القانون وممارسة المهنة B- 2.7 375

ARC 506 3استخدامات الحاسب اآللي في العمارة B- 2.7 375

ARC 508 4الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.56

292

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.22

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية التخطيط الحضرى واإلقليمىدبلوم

قسم الهندسة المعمارية

2001

عبدالرحمن طه الجزار

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

ARC 508 1الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B- 2.7 375

URB 527 2إعادة تنمية الحضر B 3 380

URB 526 3التخطيط واإلدارة البيئية B- 2.7 375

ARC 502 4نظريات العمارة المعاصرة B 3 380

URB 520 5مقدمة فى نظم المعلومات الجغرافيِة للمخّططين الحضرييِن B- 2.82 377

URB 501 6تاريخ ونظريات التخطيط B+ 3.3 385

URB 513 7التخطيط للمجتمعات الجديدِة C 2 365

URB 502 8اإلقتصاد الحضري واألنماط المكانية C- 1.7 360

URB 518 9تخطيط السياحِة C+ 2.3 370

URB 511 10إقتصاد وسوق االسكان C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

302.55

732

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.20:النسبة المئوية####:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب ويمنح درجة الدبلوم

25.52

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية التخطيط الحضرى واإلقليمىدبلوم

قسم الهندسة المعمارية

2002

نرمين محمد أسامه

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

URB 520 1مقدمة فى نظم المعلومات الجغرافيِة للمخّططين الحضرييِن C+ 2.38 371

URB 518 2تخطيط السياحِة B- 2.82 377

URB 513 3التخطيط للمجتمعات الجديدِة B- 2.7 375

URB 507 4التخطيط الشامل C 2 365

URB 512 5ِمْن مبادِئ اإلسكان C+ 2.54 373

URB 508 6تاريِخ التخطيط العمرانى B- 2.76 376

URB 501 7تاريخ ونظريات التخطيط A- 3.7 390

URB 502 8اإلقتصاد الحضري واألنماط المكانية C+ 2.3 370

ARC 508 9الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية B+ 3.3 385

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

272.72

682

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%75.78:النسبة المئوية900:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير- إستخدام الحاسب اآللى فى العمارة : إعتذار مقبول عن دخول اإلمتحان فى مادة

24.50

اإلدارة العامة للدرسات العليا


