
التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ 174.00 غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الالئحة الداخلية لكلية العلوم جامعة سوهاج 

 دور اول2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

انتظام- العلوم البيولوجية :الشعبة /القسم

260: عدد الطالب  

عميد الكليةرئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالباماله      كتبه      راجعه

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم
100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

الهام احمد محمود سالمه
2

غ غ غ غ غ غ 17220013

اسماء احمد رمضان محمود
1

غ غ غ غ غ غ 17220006

اندرو باهر عياد حبيب
4

غ غ غ غ غ غ 17220025

امنيه محمد احمد ضيف هللا
3

غ غ جيد غ جيد 196.00 17220017

توماس عزت محى الدين نخنوخ
6

غ غ غ غ غ غ 17220048

بساده عياد عطوان لوندى
5

غ غ غ غ غ غ 17220041




1



التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

مقبول مقبول 162.00 97.00

امتياز ضعيف 185.00 114.00 باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

امتياز جيدجدا 189 129 باقى

غ غ غ غ باقى

85

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

شادى فتحى حبيب مسعود
8

غ غ غ غ غ غ 17220085

رويده خلف قدرى محمود
7

غ غ غ غ غ غ 17220068

178.25 على محمد على محمد
10

88.00 145.00 جيد جيدجدا جيد 183.75 17220100

64.50 150.00 مقبول مقبول مقبول

شروق محى الدين ابراهيم محمود
9

غ غ غ غ غ غ 17220087

 فاطمه الزهراء ايمن احمد عبد

الحاف 12

غ غ غ غ غ غ 17220103

غاده حمدون جاد الكريم على
11

غ غ غ غ غ غ 17220102

كريم عاصم على محمد
14

غ غ غ غ غ غ 17220110

187.5 جيدجداامتيازجيدجدا

كاترين عصمت فوزى رزق

17220106
13

206.25
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

ضعيف رل 131.00 93.00 باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

كيرلس مجدى نجيب جوهر
15

غ غ غ غ غ غ 17220115

مارك يوسف فؤاد يوسف
17

غ غ غ غ غ غ 17220120

كيرلس محسن توفيق سكر
16

غ غ غ غ غ غ 17220116

مارينا نشأت ناشد جبرائيل
19

غ غ غ غ غ غ 17220129

ماركو سيفين سيف عطيه
18

غ غ غ غ غ غ 17220121

محمد خالد احمد عبد العال
21

غ غ غ غ غ غ 17220134

محمد احمد السيد احمد
20

48.00 41.00 ضعيف مقبول رل 47.75 17220131

محمود ايمن احمد عبد الرحيم
22

غ غ غ غ غ غ 17220139
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

مقبول مقبول 164 97.5 باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

جيدجدا غ 173.00 119.00 باقى

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

5260جيدجيدمقبول165 17220157

مصطفى عبدالحميد محمود احمد
23

مها احمد عبد المجيد احمد
24

غ غ غ غ غ غ 17220165

مينا منير لبيب سعد
26

غ غ غ غ غ غ 17220173

ميرنا نادر وصفى سعيد
25

غ غ غ غ غ غ 17220171

نهال عالء الدين محمد محمود
28

غ غ غ غ غ غ 17220183

نادين عاصم مكارى زكرى
27

غ غ غ غ غ غ 17220174

هدى عابدين محمد اسماعيل
30

77.00 غ جيد جيدجدا مقبول 165.00 17220196

هبه اسامه محمود احمد
29

غ غ غ غ غ غ 17220191




4



التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ مستجد

مقبول مقبول

جيد ضعيف 156.50 122.00 باقى

غ غ غ غ مستجد

جيدجدا جيد 167.00 129.00 مستجد

امتياز جيد

جيدجدا مقبول 194.00 124.00 مستجد

127.50

جيدجدا جيد 194.00 127.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

يوستينا وديع فوزى شحاته
32

غ غ غ غ غ غ 17220214

يوستينا جمال لحظى يسى
31

غ غ غ غ غ غ 17220211

165.00 ندى حسن كامل احمد
34

66.00 143.00 مقبول جيدجدا ضعيف 156.75 17220217

64.50 150.00 مقبول

امنيه احمد حسن عثمان
33

غ غ غ غ غ غ 17220215

ابتسام طالل محمد احمد
36

80.00 166.00 جيد امتياز مقبول 171.25 18220001

سلمى حمدى محمود احمد
35

غ غ غ غ غ غ 17220254

ابركسام ممدوح طلعت شكرى
38

75.00 169.00 جيدجدا جيدجدا جيد 188.75 18220003

امتياز

ابرام فهيم عزيز جاد
37

84.00 159.00 جيدجدا جيدجدا ضعيف 145.25 18220002

85.00 162.50
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز مقبول 220.00 135.00 مستجد

جيد ضعيف 129.00 107.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

مقبول 187.50

جيدجدا ضعيف 186.00 131.00 مستجد

جيد جيد 199.00 133.00 مستجد

187.50

جيد ضعيف 184.00 131.00 مستجد

جيدجدا جيد 206.00 134.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

احمد رشدى عبدالعال محمود
40

69.00 128.00 ضعيف جيد جيد 183.00 18220005

احمد حسين كاشف على
39

89.00 152.00 امتياز امتياز جيد 188.00 18220004

احمد عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن
42

غ غ غ غ غ غ 18220007

احمد زين العابدين امام فؤاد
41

غ غ غ غ غ غ 18220006

احمد محمد هشام احمد بغدادى
44

67.00 167.00 جيدجدا امتياز مقبول 168.00 18220009

احمد على سالمه عبدالحكم
43

78.00 143.00 جيد امتياز جيد 194.00 18220008

150.00 جيدجدا

احمد هاشم احمد علي
46

77.00 177.00 جيدجدا امتياز جيد 199.00 18220011

احمد محمود احمد حسين
45

66.00 137.00 جيد امتياز مقبول 165.00 18220010

جيدجدا
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز جيد 197.00 130.00 مستجد

امتياز ضعيف 181.00 121.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 218.00 137.00 مستجد

امتياز جيد 202.00 138.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 229.00 139.00 مستجد

امتياز جيد 202.00 120.00 مستجد

212.50

جيدجدا جيد 210.00 122.00 مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا 224.00 139.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

استينا دانيال فتح هللا عبده
48

86.00 115.00 جيد جيدجدا جيد 184.25 18220013

اسامه سعيد شعبان عبدالرحمن
47

88.00 165.00 جيدجدا امتياز جيد 198.25 18220012

اسراء اليمنى محمد اليمنى
50

96.00 169.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 220.00 18220015

اسراء السيد على تمام
49

78.00 160.00 امتياز امتياز جيدجدا 211.00 18220014

162.50

اسراء محمد عبدالرحيم فراج
52

87.00 179.00 جيدجدا جيدجدا جيد 192.25 18220017

233.75 اسراء على احمد السمان
51

80.00 203.00 امتياز امتياز جيدجدا 230.75 18220016

امتياز

اسالم حسين على السيد
54

92.00 210.00 امتياز امتياز جيدجدا 224.25 18220019

212.50

233.75 اسراء محمود على هاشم
53

79.00 168.00 جيدجدا جيدجدا جيدجدا 232.25 18220018

امتياز امتياز
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

مقبول

جيدجدا ضعيف 190.00 122.00 مستجد

مقبول

امتياز ضعيف 200.00 134.00 مستجد

مقبول

ضعيف ضعيف 166.00 105.00 مستجد

امتياز جيد 206.50 130.00 مستجد

امتياز مقبول 193.00 133.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 215.00 133.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 214.00 130.00 مستجد

97.50

رل رل 94.00 95.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

اسماء حمزه على محمد
56

89.00 147.00 جيدجدا امتياز جيد 178.75 18220021

150.00

اسماء احمد محمدين احمد
55

79.00 147.00 جيدجدا جيدجدا جيد 186.75 18220020

150.00

اشرقت عونى احمد ابراهيم
58

89.00 166.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 213.25 18220023

اسماء عبده احمد اليمنى
57

59.00 127.00 جيد جيد ضعيف 143.75 18220022

60.00

االء عبدالتواب ابراهيم عبدالتواب
60

77.00 159.00 امتياز امتياز جيد 199.00 18220025

162.50

االء السيد رمضان محمد
59

93.00 157.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 212.75 18220024

الفارس اسامه شهيد عبدالنور
62

20.00 43.00 ضعيف مقبول ضعيف جدا 69.00 18220027

جيد

الزهراء ادفاوى السيد ادفاوى
61

83.00 177.00 امتياز امتياز جيد 196.75 18220026

85.00
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز

امتياز جيدجدا 219.00 135.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

جيد ضعيف 180.00 119.00 مستجد

امتياز جيد 214.50 137.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز جيد 202.00 138.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

امانى سعد احمد عثمان
64

غ غ غ غ غ غ 18220029

امانى جمال فاروق احمد
63

94.00 209.00 امتياز امتياز امتياز 242.00 18220028

212.50

امنيه قدرى الزارعى خلف
66

92.00 172.00 امتياز امتياز جيد 199.25 18220031

امانى ممدوح عبده حبيب
65

71.00 114.00 جيد جيدجدا رل 44.25 18220030

امير زكا هرمينا زخارى
68

غ غ غ غ غ غ 18220033

امنيه محمود السيد احمد
67

غ غ غ غ غ غ 18220032

اميره خالد احمد محمد
70

غ غ غ غ غ غ 18220035

اميره جرجس فضلى جندى
69

87.00 172.00 جيدجدا امتياز جيد 200.25 18220034




9



التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيد

امتياز مقبول 193.00 118.00 مستجد

127.50

جيدجدا جيدجدا 218.00 127.00 مستجد

مقبول

جيدجدا ضعيف 189.00 131.00 مستجد

مقبول

امتياز ضعيف 178.00 135.00 مستجد

جيد

امتياز مقبول 203.00 128.00 مستجد

امتياز جيد 223.00 133.00 مستجد

امتياز امتياز 216.00 137.00 مستجد

جيد

امتياز مقبول 202.50 130.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

اميره مجلع جرجس مجلع
72

75.00 189.00 امتياز جيدجدا جيد 181.00 18220037

امتياز

178.75 اميره ماجد احمد السيد
71

89.00 159.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 177.75 18220036

162.50 جيد

انجى نزهى قابيل خليل
74

87.00 145.00 جيد امتياز مقبول 169.00 18220039

150.00

165.00 اميره ممدوح كمال عبدالفتاح
73

79.00 146.00 جيدجدا امتياز ضعيف 157.25 18220038

150.00 مقبول

ايمان ابوضيف محمود منصور
76

86.00 173.00 امتياز امتياز جيد 195.00 18220041

206.25 ايات جريو محمود عالم
75

88.00 162.00 جيدجدا امتياز جيد 204.75 18220040

162.50 جيدجدا

178.75 ايمان جاد سعد امام
78

87.00 159.00 جيدجدا امتياز مقبول 174.00 18220043

162.50 جيد

ايمان جابر احمد دياب
77

88.00 218.00 امتياز امتياز جيدجدا 219.75 18220042
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز جيد 202.00 131.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 225.00 138.00 مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا 231.00 131.00 مستجد

جيدجدا مقبول 175.00 122.00 مستجد

جيد جيد 200.00 131.00 مستجد

امتياز جيد 207.00 132.00 مستجد

جيدجدا جيد 201.00 123.00 مستجد

112.50

مقبول ضعيف 187.50 111.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

206.25 ايمان عبدالعزيز على احمد
80

75.00 204.00 امتياز امتياز جيد 205.75 18220045

جيدجدا

206.25 ايمان عادل مختار جاد الكريم
79

86.00 163.00 جيدجدا امتياز جيد 200.75 18220044

جيدجدا

ايه احمد مهدى فضل
82

75.00 155.00 جيد جيدجدا جيد 186.00 18220047

233.75 ايمان ياسر محمد عبدالهادي
81

89.00 210.00 امتياز امتياز جيدجدا 233.00 18220046

212.50 امتياز

ايه السيد على احمد
84

86.00 181.00 جيدجدا امتياز جيد 192.00 18220049

ايه السيد عارف السيد
83

70.00 180.00 جيدجدا امتياز جيد 179.25 18220048

ايه رفعت السيد همام رضوان
86

60.00 134.00 جيدجدا جيد ضعيف 147.00 18220051

جيدجدا

ايه رافت ابراهيم عبدالمجيد
85

80.00 170.00 جيدجدا جيدجدا جيد 199.25 18220050
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز

جيدجدا جيدجدا 216.00 129.00 مستجد

جيد جيد 205.00 135.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 215.00 135.00 مستجد

150.00 90.00

مقبول رل 145.00 88.00 مستجد

ضعيف مقبول 179.00 133.00 مستجد

212.50

امتياز جيدجدا 211.00 131.00 مستجد

امتياز جيدجدا 225.00 131.00 مستجد

162.50

ضعيف ضعيف 158.50 93.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

ايه عصام حسن عبدالمطلب
88

70.00 178.00 جيدجدا امتياز جيد 200.25 18220053

ايه عز الدين كامل على
87

83.00 190.00 امتياز امتياز جيدجدا 210.75 18220052

85.00

ايه محمد ابراهيم محمد
90

60.00 42.00 ضعيف ضعيف ضعيف 142.00 18220055

مقبول مقبول

ايه ماهر احمد عبدالحميد
89

82.00 190.00 امتياز امتياز جيدجدا 218.25 18220054

ايه محمود عثمان عويس
92

92.00 200.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 212.75 18220057

امتياز

165.00 ايه محمد جاد الكريم حسن
91

50.00 155.00 جيد امتياز ضعيف 156.75 18220056

مقبول

بسام عبدالوهاب ابوالمجد احمد
94

41.00 99.00 مقبول مقبول رل 42.75 18220059

جيد

ايه وليد ابراهيم توفيق
93

92.00 204.00 امتياز امتياز جيدجدا 213.25 18220058
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

غ غ غ غ مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 213.00 128.00 مستجد

جيد رل 129.00 101.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

مقبول

امتياز ضعيف 194.00 120.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 219.00 129.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

بيشوى خلف السبع الصغير
96

84.00 165.00 امتياز امتياز جيدجدا 206.75 18220061

85.00

 بوال يونان مرقص القمص

تاوضروس 95

غ غ غ غ غ غ 18220060

جاك اسحق سمعان سالمة
98

غ غ غ غ غ غ 18220063

تامر عاكف غزالى بالمون
97

71.00 32.00 ضعيف جيد رل 35.75 18220062

جهاد عز احمد محمد
100

81.00 158.00 امتياز امتياز جيدجدا 206.75 18220065

162.50

جهاد ابراهيم عبدالرحيم محمد محمد
99

85.00 143.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 169.00 18220064

150.00

حسام الدين احمد ابراهيم احمد
101

غ غ غ غ غ غ 18220066
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز جيد 196.00 120.00 مستجد

جيدجدا

امتياز جيد 229.50 137.00 مستجد

جيدجدا مقبول 172.00 128.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

جيدجدا

جيد رل 173.00 123.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز

جيدجدا مقبول 199.50 131.00 مستجد

جيد 127.50

امتياز مقبول 198.00 125.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

حمد احمد اسماعيل محمد
102

88.00 171.00 جيدجدا جيدجدا جيد 194.25 18220067

165.00 خالد عبدالعاطى على احمد
104

76.00 152.00 جيد امتياز ضعيف 161.25 18220069

مقبول

حنان نقى سالمه سليم
103

93.00 184.00 امتياز امتياز جيدجدا 213.00 18220068

187.50

178.75 خلود على مصطفى احمد
106

73.00 42.00 جيد جيدجدا مقبول 176.00 18220071

75.00 جيد

خلود حسين عبدالوهاب ابراهيم
105

غ غ غ غ غ غ 18220070

165.00 داليا ممدوح محمد عبدالحميد
108

84.00 151.00 جيدجدا امتياز ضعيف 159.25 18220073

85.00 مقبول

داليا عبدالباسط على ابوالعز
107

غ غ غ غ غ غ 18220072

دعاء سعد الدين عبدالحميد محمد
109

88.00 159.00 جيدجدا جيدجدا جيد 185.00 18220074

162.50 امتياز
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

212.50

امتياز جيد 212.00 129.00 مستجد

امتياز جيدجدا 224.00 134.00 مستجد

212.50

ضعيف مقبول 209.00 133.00 مستجد

جيد مقبول 198.00 132.00 مستجد

امتياز جيد 223.00 131.00 مستجد

جيدجدا 212.50 127.50

جيد جيد 208.00 125.00 مستجد

جيدجدا

جيد ضعيف 177.00 124.00 مستجد

212.50

امتياز جيدجدا 208.00 132.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

دميانه عماد نسيم ميخائيل
110

89.00 170.00 جيدجدا امتياز جيد 186.00 18220075

امتياز

ديفيد امجد جاب هللا توفيق
112

49.00 153.00 جيدجدا امتياز مقبول 165.00 18220077

امتياز

233.75 دميانه وجيه عبدالسيد تناغو
111

88.00 203.00 امتياز امتياز جيدجدا 232.75 18220076

امتياز

دينا عبدالحى محمود ابوزيد
114

93.00 171.00 امتياز امتياز امتياز 237.00 18220079

ديفيد سالم فكرى جبره
113

68.00 157.00 جيدجدا امتياز جيد 183.00 18220078

165.00 رانيا محمود قاسم عبدالمقصود
116

74.00 119.00 جيد جيدجدا ضعيف 157.00 18220081

75.00 مقبول

165.00 رانيا حمدى عبدهللا محمد
115

74.00 182.00 جيدجدا جيدجدا ضعيف 157.00 18220080

75.00 امتياز امتياز مقبول

رحاب فضل الكريم محمود على
117

88.00 196.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 220.25 18220082

امتياز
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيد جيد 199.00 139.00 مستجد

جيد جيدجدا 216.00 132.00 مستجد

امتياز جيدجدا 218.00 133.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز جيدجدا 222.00 133.00 مستجد

127.50

جيد جيد 206.50 127.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 207.00 137.00 مستجد

رحاب مصطفى صديق عبدهللا
118

71.00 163.00 جيدجدا امتياز جيد 198.00 18220083

رضوه كمال عبدالاله على
120

85.00 189.00 امتياز امتياز جيد 197.00 18220085

رحمه اشرف حسنى احمد
119

65.00 204.00 امتياز امتياز جيدجدا 218.75 18220084

رنا خالد جمال الدين عبدهللا
122

غ غ غ غ غ غ 18220087

رقيه عبدالباسط عبدالمنعم محمد
121

غ غ غ غ غ غ 18220086

ريم اشرف عيد اسماعيل
124

72.00 168.00 جيدجدا جيدجدا جيد 189.25 18220089

امتياز

رنا نشات حلمى عبدالكريم
123

92.00 206.00 امتياز امتياز امتياز 237.75 18220088

ريم حربى جاد محمود
125

83.00 172.00 جيدجدا امتياز مقبول 173.00 18220090

85.00

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد      وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيدجدا

امتياز جيد 216.00 141.00 مستجد

جيد ضعيف 182.00 115.00 مستجد

امتياز جيدجدا 218.50 135.00 مستجد

127.50

جيدجدا جيد 200.00 127.00 مستجد

امتياز جيدجدا 227.00 140.00 مستجد

امتياز جيد 225.00 129.00 مستجد

امتياز جيدجدا 205.00 133.00 مستجد

جيد

مقبول ضعيف 168.00 123.00 مستجد

اماله      كتبه      راجعه

ريم حسام الدين محمد ابراهيم
126

100.00 184.00 امتياز امتياز جيدجدا 227.75 18220091

187.50

ريهام محمد محمد سليمان
128

87.00 199.00 امتياز امتياز جيدجدا 219.25 18220093

165.00 ريهام رمضان تمام ابراهيم
127

66.00 128.00 جيد جيدجدا ضعيف 162.25 18220092

مقبول

زينب السيد محمد عوض
130

88.00 206.00 امتياز امتياز جيدجدا 219.75 18220095

زينب اشرف احمد على
129

80.00 165.00 جيدجدا جيدجدا جيد 185.00 18220094

امتياز

زينب يوسف محمد احمد السباعي
132

92.00 191.00 جيدجدا امتياز جيد 192.00 18220097

زينب حسين عبدالعاطى محمد
131

88.00 178.00 امتياز امتياز جيدجدا 216.75 18220096

 ساره ابراهيم احمد حسانين

اسماعيل 133

63.00 122.00 جيد جيدجدا رل 38.25 18220098

65.00

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

مقبول

جيد ضعيف 175.00 122.00 مستجد

مقبول ضعيف 157.00 119.00 مستجد

امتياز جيد 215.50 134.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

212.50

امتياز جيد 211.00 139.00 مستجد

162.50

مقبول ضعيف 161.00 129.00 مستجد

امتياز جيدجدا 224.00 139.00 مستجد

جيد مقبول 216.00 122.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب

ساره مرتضى عبدالغفار محمد
134

69.00 147.00 جيد جيدجدا ضعيف 142.00 18220099

150.00

سكر عوض عبداللطيف عبدالمنطلب
136

92.00 178.00 امتياز امتياز جيد 199.25 18220101

165.00 ساندى فتحى هرون كيرلص
135

62.00 139.00 مقبول جيدجدا ضعيف 161.00 18220100

مقبول

206.25 سما محمد محمود خليل
138

87.00 178.00 جيدجدا امتياز جيد 204.75 18220103

امتياز جيدجدا

سلمى محمد فوزي مصطفى
137

غ غ غ غ غ غ 18220102

سناء رمضان مهران عبدهللا
140

87.00 200.00 امتياز امتياز جيدجدا 207.75 18220105

165.00 سماء محمود عبدالحليم عمر
139

98.00 مقبول امتياز ضعيف 157.00 1822010461

جيد مقبول

سهيله ياسر البدرى محمد
141

70.00 157.00 امتياز جيدجدا جيد 197.00 18220106

اماله      كتبه      راجعه
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز جيدجدا 213.00 140.00 مستجد

جيدجدا

امتياز جيد 203.50 140.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز مقبول

جيدجدا ضعيف 195.00 133.00 مستجد

187.50

جيدجدا جيد 186.00 137.00 مستجد

جيدجدا جيد 190.00 128.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 218.00 130.00 مستجد

مقبول

امتياز ضعيف 198.00 129.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

شاديه داود اسماعيل محمد
142

92.00 191.00 امتياز امتياز جيد 197.25 18220107

شنوده نعيم نمر فلتس
144

غ غ غ غ غ غ 18220109

206.25 شذى السيد اسماعيل احمد
143

90.00 185.00 جيدجدا امتياز جيد 204.75 18220108

187.50 جيدجدا

شيرين احمد خلف عبدالعزيز
146

79.00 165.00 جيد امتياز جيدجدا 222.25 18220111

جيدجدا

178.75 شهد اشرف اسعد محمد
145

84.00 143.00 جيدجدا امتياز مقبول 173.25 18220110

85.00 150.00 جيد

شيماء عمر محمد الراوى
148

83.00 182.00 امتياز امتياز جيد 191.75 18220113

85.00

شيماء اشرف محمد محمد
147

75.00 163.00 جيدجدا امتياز جيد 197.25 18220112

233.75 صفاء محمود حمدى عبدهللا
149

88.00 147.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 233.00 18220114

150.00 امتياز
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيد ضعيف 181.00 121.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

مقبول

امتياز ضعيف 177.00 118.00 مستجد

جيد

مقبول ضعيف 130.00 109.00 مستجد

127.50

جيد ضعيف 176.00 127.00 مستجد

جيدجدا 162.50

جيد ضعيف 159.00 115.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 196.00 128.00 مستجد

جيدجدا جيد 195.00 122.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

ضحى عادل عبدالمنعم على
150

67.00 134.00 جيد جيدجدا جيد 182.75 18220115

عبدالرحمن عمر صديق عمر
152

85.00 145.00 جيد جيدجدا ضعيف 136.00 18220117

150.00

عبدالرحمن على محمد عثمان
151

غ غ غ غ غ غ 18220116

عبد هللا ابراهيم محمد احمد
154

70.00 120.00 جيد جيدجدا ضعيف 129.25 18220119

امتياز

عبد الرحمن محمد رافت جابر لبيب
153

64.00 132.00 ضعيف جيد ضعيف 123.25 18220118

65.00

206.25 عبير السيد ابوضيف محمد
156

83.00 176.00 جيدجدا امتياز جيد 204.25 18220121

85.00 جيدجدا

165.00 عبدهللا الطاهر محمد عبدالقادر
155

73.00 124.00 مقبول جيدجدا ضعيف 159.75 18220120

75.00 جيد مقبول

عز الدين عبدالحكيم محمد محمد
157

76.00 167.00 جيدجدا جيدجدا جيد 179.75 18220122
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

مقبول 187.50

جيدجدا ضعيف 184.00 120.00 مستجد

جيدجدا مقبول 177.50 137.00 مستجد

جيدجدا 127.50

جيدجدا جيد 220.50 125.00 مستجد

جيدجدا مقبول

جيد ضعيف 196.50 138.00 مستجد

جيدجدا

جيد جيد 198.00 131.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 206.00 134.00 مستجد

امتياز 127.50

جيدجدا مقبول 207.00 127.00 مستجد

جيدجدا جيد 199.00 119.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

178.75 عال ايمن رشاد احمد
158

75.00 149.00 جيد جيدجدا مقبول 177.25 18220123

150.00 جيدجدا جيد

غاده رجب احمد محمد
160

75.00 185.00 امتياز جيدجدا جيد 200.00 18220125

187.50 امتياز

165.00 عال صالح السيد عبدالعال
159

79.00 153.00 جيد امتياز ضعيف 157.00 18220124

مقبول

فيروز احمد عبدالحافظ احمد
162

65.00 187.00 جيدجدا امتياز جيد 191.00 18220127

187.50

165.00 فبرونيا ظريف توفيق اسحق
161

74.00 144.00 جيدجدا امتياز ضعيف 157.75 18220126

75.00 150.00 مقبول

كاترين مرزوق عدلى غبيرى
164

84.00 152.00 جيدجدا جيدجدا جيد 181.00 18220129

85.00 امتياز

كاترين فرح رؤوف فرج
163

84.00 172.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 210.25 18220128

85.00

كارولين ياسر جرس عطيه
165

82.00 163.00 جيدجدا جيدجدا جيد 192.75 18220130
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

212.50 127.50

جيدجدا ضعيف 208.00 127.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 194.00 134.00 مستجد

جيدجدا

جيد ضعيف غ غ مستجد

150.00

جيد رل 146.50 115.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 221.00 133.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

212.50

امتياز جيد 211.00 138.00 مستجد

جيد

امتياز مقبول 193.00 137.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

178.75 كريستين كركور نجيب منقريوس
166

81.00 112.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 173.75 18220131

امتياز امتياز جيد

165.00 كريم خالد عبدالعاطى السمان
168

73.00 115.00 غ غ ضعيف 158.25 18220133

75.00 مقبول

كريستينا فكرى حافظ ميخائيل
167

77.00 158.00 جيدجدا امتياز ضعيف 143.75 18220132

162.50

كريمه احمد امين احمد
170

81.00 192.00 امتياز امتياز جيد 198.75 18220135

كريم عوض هاشم محمد محمد
169

71.00 42.00 ضعيف جيدجدا ضعيف 139.75 18220134

مقبول

كيرلس حليم عطيه الجندي
172

88.00 180.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 208.25 18220137

امتياز

كيرلس القمص يوسف فاروق كامل
171

غ غ غ غ غ غ 18220136

كيرلس خليفه بطرس اسطفانوس
173

85.00 162.00 جيدجدا امتياز جيد 196.00 18220138

162.50
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيدجدا ضعيف 164.00 118.00 مستجد

212.50

امتياز جيد 210.00 135.00 مستجد

مقبول مقبول 187.50 112.50

ضعيف ضعيف 183.50 112.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا 224.00 135.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

اماله      كتبه      راجعه

165.00 كيرلس عماد حبيب جاد
174

78.00 112.00 جيد جيدجدا ضعيف 161.75 18220139

مقبول

كيرمينا مدحت رمزى يوسف
176

59.00 145.00 جيد جيد ضعيف 144.25 18220141

60.00 150.00 جيدجدا جيدجدا

كيرمينا عاطف اسعد عطا هللا
175

89.00 165.00 جيدجدا امتياز جيد 188.25 18220140

امتياز

مادونا يوسف سامى شاكر
178

84.00 209.00 امتياز امتياز جيدجدا 219.75 18220143

85.00 212.50

لليان اشرف فايز حنا
177

غ غ غ غ غ غ 18220142

ماركو فتحى سالمه سليمان
180

غ غ غ غ غ غ 18220145

مارك محسن لمعى شنودة
179

غ غ غ غ غ غ 18220144

ماريا جميل جرس حنا
181

غ غ غ غ غ غ 18220146

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيد 127.50

جيد مقبول 176.00 125.00 مستجد

امتياز جيد 207.00 133.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 202.00 131.00 مستجد

جيدجدا جيد 198.00 132.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

127.50

جيدجدا ضعيف 203.00 126.00 مستجد

162.50

جيدجدا ضعيف 160.00 124.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

مارينا اشرف عزيز فهمى
182

72.00 159.00 جيد جيدجدا جيد 200.25 18220147

162.50 امتياز

مارينا فهمى بشرى جلوعه
184

84.00 174.00 جيدجدا امتياز جيد 190.00 18220149

85.00

مارينا جمال امين غبلاير
183

90.00 178.00 جيدجدا امتياز جيد 185.00 18220148

مارينا وجيه عزيز واصف
186

غ غ غ غ غ غ 18220151

مارينا ناصر بساده بولس
185

76.00 169.00 جيدجدا امتياز مقبول 166.25 18220150

165.00
 ماهيتاب ممدوح عبدالحميد محمد

محمو 188

78.00 114.00 مقبول جيدجدا ضعيف 158.25 18220153

جيد مقبول

178.75 ماريو كمال كيرلس ابادير
187

79.00 137.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 174.25 18220152

امتياز جيد

مايكل ايهاب حبيب مكسيموس
189

غ غ غ غ غ غ 18220154




24



التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيدجدا

جيد ضعيف 166.00 120.00 مستجد

162.50 127.50

جيدجدا مقبول 162.00 127.00 مستجد

جيدجدا 162.50

جيد ضعيف 161.50 128.00 مستجد

جيدجدا مقبول

جيد ضعيف 198.00 124.00 مستجد

127.50

جيد جيد 197.00 127.00 مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد 203.00 132.00 مستجد

127.50

امتياز جيد 190.00 125.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

مايكل فام عبدالمالك سيفين
190

74.00 136.00 جيد جيدجدا مقبول 172.75 18220155

75.00

محمد ايمن محمد ابوالمجد
192

73.00 119.00 مقبول امتياز جيد 188.00 18220157

75.00 جيد

165.00 محمد اشرف صابر على
191

81.00 155.00 مقبول جيدجدا ضعيف 164.00 18220156

جيد امتياز مقبول

محمد محمد يوسف السيد
194

71.00 170.00 جيدجدا جيدجدا جيد 185.00 18220159

امتياز

محمد رجب ابوالوفا حراز
193

73.00 147.00 جيدجدا جيدجدا جيد 190.00 18220158

75.00 150.00

محمود خالد محسن احمد
196

89.00 175.00 جيدجدا جيدجدا جيد 187.00 18220161

امتياز

178.75 محمود احمد صابر ابراهيم
195

84.00 183.00 جيدجدا امتياز مقبول 175.75 18220160

85.00 187.50 جيد

محمود عاطف عبدالحميد عبدالعزيز
197

غ غ غ غ غ غ 18220162
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

150.00

غ غ 143.00 82.00 مستجد

مقبول 187.50

ضعيف ضعيف 187.00 115.00 مستجد

جيدجدا ضعيف 173.00 119.00 مستجد

جيدجدا جيد 217.00 135.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 201.00 117.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 202.00 134.00 مستجد

جيد

جيد مقبول 206.00 132.00 مستجد

جيدجدا جيد 198.00 133.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

محمود عبدالفتاح فتحى عبداللطيف
198

غ غ ضعيف ضعيف رل 28.75 18220163

مقبول

مريم عايد معوض بطرس
200

76.00 122.00 جيد جيدجدا ضعيف 138.75 18220165

165.00 محمود على السيد احمد علي
199

55.00 146.00 جيد جيدجدا ضعيف 156.75 18220164

150.00 جيدجدا مقبول

مريم كرم احمد ابوزيد
202

78.00 159.00 جيدجدا جيدجدا جيد 178.75 18220167

162.50

206.25 مريم على عبدالاله على
201

77.00 174.00 امتياز امتياز جيد 202.75 18220166

جيدجدا

165.00 منار بكر عثمان ابوبكر
204

72.00 159.00 جيدجدا امتياز ضعيف 159.25 18220169

162.50 مقبول

مصطفى خليفه محمد على
203

83.00 181.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 211.75 18220168

85.00

منار جمال الدين محمد رضوان
205

81.00 177.00 جيدجدا امتياز جيد 194.00 18220170
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيدجدا جيد 218.00 136.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد 205.00 131.00 مستجد

امتياز امتياز 227.00 138.00 مستجد

امتياز جيد 224.00 137.00 مستجد

مقبول

ضعيف جيد 193.50 138.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

منار خالف احمد حامد
206

77.00 176.00 امتياز امتياز جيد 199.25 18220171

206.25 منار عبدالرحيم احمد عبدالرحيم
208

74.00 183.00 جيدجدا امتياز جيد 204.00 18220173

75.00 187.50 جيدجدا

منار ظريف محمد عقل
207

غ غ غ غ غ غ 18220172

233.75 منار عبدالعليم محمد عبدالرحمن
210

88.00 182.00 امتياز امتياز جيدجدا 230.00 18220175

امتياز

منار عبدالرسول محمود عطية
209

100.00 228.00 امتياز امتياز امتياز 257.25 18220174

 منار مدحت محمدهمام محمود

عويش 212

غ غ غ غ غ غ 18220177

منار محمد على عبدالسالم
211

57.00 167.00 جيدجدا امتياز مقبول 169.00 18220176

60.00
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز

امتياز جيدجدا 231.00 137.00 مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا 223.00 138.00 مستجد

امتياز جيدجدا 218.00 136.00 مستجد

جيدجدا

جيد ضعيف 196.00 128.00 مستجد

جيد ضعيف 153.50 91.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 214.00 133.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 214.00 137.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

منة هللا عادل فوزى خلف عبدالغنى
214

88.00 208.00 امتياز امتياز جيدجدا 220.00 18220179

212.50

منار مصطفى محمد عبدالحميد
213

92.00 210.00 امتياز امتياز امتياز 236.00 18220178

212.50

منى على محمود ابوزيد
216

74.00 129.00 جيدجدا امتياز جيد 181.25 18220181

75.00

 منه ممدوح محمد السيد عبدالاله

الخ 215

94.00 189.00 امتياز امتياز جيدجدا 224.25 18220180

مهرائيل السبع جرجس ابراهيم
218

77.00 191.00 امتياز امتياز جيدجدا 214.25 18220183

165.00 مها رمضان عبدالجابر باظه
217

72.00 102.00 مقبول مقبول ضعيف 157.00 18220182

مقبول

مى حازم جاد الكريم احمد
219

82.00 201.00 امتياز امتياز جيدجدا 222.25 18220184
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

امتياز

جيدجدا جيد 201.00 132.00 مستجد

127.50

جيدجدا ضعيف 168.00 126.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

مقبول ضعيف 139.50 105.00 مستجد

112.50

ضعيف ضعيف 153.00 111.00 مستجد

امتياز

جيدجدا جيد 193.00 129.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 201.00 128.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

مى محمود منيب محمد احمد ابوجبل
220

84.00 165.00 جيدجدا امتياز مقبول 168.25 18220185

85.00

ميرا عادل لويز بخيت
222

غ غ غ غ غ غ 18220187

165.00 ميرا جرجس ابراهيم يوسف
221

76.00 121.00 جيد جيدجدا ضعيف 157.25 18220186

امتياز مقبول

مينا ايليا فيليب زاخر
224

61.00 84.00 ضعيف جيد ضعيف 126.25 18220189

مينا انصف نجيب خليله
223

غ غ غ غ غ غ 18220188

نجوى رشوان عز الدين نور الدين
226

84.00 178.00 جيدجدا امتياز جيد 185.25 18220191

85.00

مينا مسعود لمعى عطا
225

44.00 100.00 مقبول جيد ضعيف 138.00 18220190

جيدجدا

178.75 ندا عيد عبدالباقى محمد
227

76.00 158.00 جيدجدا امتياز مقبول 173.75 18220192

162.50 جيد
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيد

مقبول جيد 204.00 123.00 مستجد

جيد

جيدجدا مقبول 201.50 129.00 مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد 198.00 134.00 مستجد

امتياز جيد 220.00 134.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

مقبول

جيد ضعيف 176.00 118.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

اماله      كتبه      راجعه

ندى خالد محمد محمد
228

64.00 176.00 جيدجدا جيدجدا جيد 187.25 18220193

65.00

نورهان محمد خلف عبدالاله
230

77.00 185.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 214.75 18220195

187.50

178.75 نوران عابدين احمد الشيمى
229

77.00 159.00 جيدجدا امتياز مقبول 175.75 18220194

162.50 جيد

نورهان ممدوح عبدالمعطى محمود
232

غ غ غ غ غ غ 18220197

نورهان محمود حامد ابراهيم
231

89.00 179.00 امتياز امتياز جيدجدا 226.25 18220196

هاجر عصام الدين على محمد
234

66.00 147.00 جيد جيدجدا مقبول 167.75 18220199

150.00

نيره محمود صادق عبدالحافظ
233

غ غ غ غ غ غ 18220198

هاجر محمد محمود ابراهيم حسين
235

غ غ غ غ غ غ 18220200

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

127.50

امتياز جيد 198.00 127.00 مستجد

مقبول

مقبول ضعيف 194.00 129.00 مستجد

جيد

امتياز مقبول 197.00 129.00 مستجد

جيدجدا

امتياز جيد 206.00 129.00 مستجد

جيدجدا جيد 214.00 130.00 مستجد

جيدجدا جيد 201.00 135.00 مستجد

امتياز جيدجدا 224.00 129.00 مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد 171.00 137.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

165.00 هاجر محمد محمود رشوان
236

93.00 165.00 جيدجدا جيدجدا ضعيف 162.25 18220201

امتياز مقبول

165.00 هاله هوارى محمد اسماعيل
238

91.00 162.00 جيدجدا امتياز ضعيف 157.75 18220203

162.50 مقبول

هاله عبدالمنعم محمود عبدالنعيم
237

60.00 145.00 جيدجدا امتياز مقبول 169.75 18220202

150.00

233.75 هبه محمد حسن احمد
240

80.00 174.00 امتياز امتياز جيدجدا 228.25 18220205

امتياز

هايدى محمد عبداللطيف ابوطالب
239

85.00 186.00 جيدجدا امتياز جيد 183.00 18220204

187.50

هناء حسين عبدالحميد عزام
242

88.00 197.00 امتياز امتياز جيد 197.25 18220207

هدير حماده على حافظ
241

77.00 171.00 جيدجدا امتياز جيد 184.00 18220206

178.75 هند رافت محمد عثمان
243

56.00 187.00 جيد امتياز مقبول 174.00 18220208

187.50 جيد
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

جيدجدا جيدجدا 221.00 129.00 مستجد

جيد

مقبول مقبول 224.00 132.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز جيدجدا 214.00 132.00 مستجد

جيدجدا ضعيف 189.00 129.00 مستجد

جيدجدا جيد 195.00 124.00 مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد 215.00 128.00 مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

هند على عبدالعظيم سليمان
244

77.00 188.00 امتياز امتياز جيد 192.75 18220209

والء حسام الدين كامل عبدالحميد
246

غ غ غ غ غ غ 18220211

وسام عاطف الدردير محمد
245

64.00 151.00 امتياز امتياز جيد 197.25 18220210

65.00

ياسر احمد محمد عبدالرحمن
248

89.00 195.00 امتياز امتياز جيدجدا 222.75 18220213

وليد صالح زين العابدين احمد
247

غ غ غ غ غ غ 18220212

178.75
 ياسمين عادل محمود يسرى يسن

يسرى 250

80.00 164.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 175.00 18220215

جيد

178.75 ياسمين بخيت قبيصى مغربى
249

80.00 138.00 جيدجدا امتياز مقبول 176.00 18220214

جيد

206.25 ياسمين عصام عبدهللا عبدالعال
251

83.00 184.00 امتياز امتياز جيد 201.00 18220216

85.00 187.50 جيدجدا
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

212.50

جيدجدا مقبول 211.00 129.00 مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد 215.00 124.00 مستجد

212.50 127.50

جيدجدا ضعيف 208.00 127.00 مستجد

جيد ضعيف 193.00 117.00 مستجد

112.50

مقبول ضعيف 182.00 111.00 مستجد

212.50

جيد جيدجدا 208.00 136.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

ياسمين محمد هاشم احمد
252

79.00 150.00 جيدجدا امتياز جيد 190.00 18220217

امتياز

يوستينا ابراهيم بخيت موسى
254

79.00 132.00 جيدجدا جيدجدا مقبول 172.25 18220219

امتياز امتياز

يحيى جمال على محمد
253

81.00 187.00 امتياز جيدجدا جيد 187.00 18220218

187.50

165.00 يوستينا بخيت لمعى رزق
256

117.00 جيد جيد ضعيف 162.75 1822022160

جيدجدا مقبول

165.00 يوستينا انيس موريس شاكر
255

67.00 125.00 جيدجدا جيدجدا ضعيف 157.75 18220220

مقبول

يوسف شريف بشرى عطا هللا
258

غ غ غ غ غ غ 18220223

يوسف ابراهيم حباشى ابراهيم
257

65.00 193.00 جيدجدا امتياز جيدجدا 212.75 18220222

امتياز
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 150.00

150.00 90.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للبيولوجيا  انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة مملكة نباتية ومورفولوجيا
1فيزياء عامة للبيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
1كيمياء عامة 

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0060.00 150.00

250.00 275.00

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد     وكيل الكلية لشئون الطالب اماله      كتبه      راجعه

محمود محمد ابراهيم احمد
260

غ غ غ غ غ غ 18220225

يوسف محمد سيد يوسف
259

غ غ غ غ غ غ 18220224
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