
التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00

ضعيف ضعيف 23.00 101.75 باقى

جيد جيدجدا 134.00 136.00 باقى

150.00

جيد جيد 143.00 139.00 باقى

جيدجدا

جيد امتياز 179.00 178.75 باقى

جيدجدا امتياز 164.00 165 باقى

مقبول جيدجدا 150.00 168 باقى

شريف رفعت محمد عبد الخالق
6

60 117.00 مقبول مقبول مقبول 185.00 17210070

225.00 سماح انور مصلح محمد
5

81.00 137.00 جيد مقبول جيد 222.00 17210066

جيدجدا

195.00 ريهام فوزى اسطفانوس توفيق
4

74.00 136.00 جيد جيد مقبول 193.00 17210060

75.00 جيد

180.00 ايمن منصور متولى محمود
3

66.00 103 ضعيف ضعيف ضعيف 178.00 17210036

مقبول مقبول

انجى تالصون جرجس ونس
2

65.00 122.00 ضعيف ضعيف ضعيف 149.00 17210031

رل ضعيف رل 47.00 17210004

180.0060.00 90.00

 دور اول2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- العلوم الجيولوجية :الشعبة /القسم

72: عدد الطالب  

عميد الكليةرئيس لجنة الرصد    وكيل الكلية لشئون الطالباماله         كتبه        راجعه

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم
100.00

احمد رمضان احمد عثمان
1

48.00 70.00




1
  




التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

178.25

امتياز امتياز 152.00 184.00 باقى

مقبول مقبول 128.00 165 باقى

جيد جيدجدا 150 165 باقى

امتياز 150.00

ضعيف جيدجدا 146.00 47.00 باقى

150.00

جيد جيدجدا 146.00 170 باقى

غ غ غ غ باقى

165.00

جيد جيدجدا 151.00 162.00 باقى

150.00

امتياز جيدجدا 148.00 119.75 باقى

9
112.571مقبول

كمال عبدالحميد عباس حسانين

مقبولمقبول17230028180

جورج الفى نجيب عبد هللا
14

85.00 116.00 ضعيف ضعيف مقبول 183.00 17230013

مقبول

احمد محمد انس الوجود عبيد هللا
13

68.00 120.00 مقبول ضعيف مقبول 180.00 17230005

مقبول

احالم حسنى غبلاير سعيد
12

غ غ غ غ غ غ 17230003

180.00 محمود صالح صابر عثمان
11

66.00 116.00 ضعيف مقبول ضعيف 171.00 17210119

مقبول مقبول

عمر فراج على مدنى
10

46.00 125.00 ضعيف رل ضعيف 160.00 17210088

127.50 مقبول

عاصم فاروق عبد الهادى محمد
8

61 95.75 ضعيف مقبول ضعيف 164.00 17210079

شيماء حمدى محمود عبد اللطيف
7

86.00 137.00 مقبول جيد جيدجدا 225.00 17210074

مقبول

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



2
  




التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

غ غ غ غ باقى

جيد غ 25.00 49.00 باقى

غ غ غ غ باقى

امتياز امتياز 223 266 مستجد

مقبول امتياز

ضعيف جيدجدا 102.00 138.00 مستجد

129100امتياز

سماح حسين احمد حسين

17230064
21

امتيازامتياز291

مينا كرم يعقوب كامل
20

195.00 اثار خالد محمود عبدالرحيم
22

59.00 126.00 ضعيف ضعيف مقبول 192.00 18230001

60.00 127.50 جيد

غ غ غ غ غ غ 17230046

محمد وحيد محمد محمود
19

65.00 غ رل رل رل 51.00 17230039

محمد عبد الباسط محمود عيد عبد الم
18

غ غ غ غ غ غ 17230037

محمد طارق شعبان خليل
17

غ غ غ غ غ غ 17230036

غ غ 17230021

ساره اسحاق جاب هللا يعقوب
15

غ غ غ غ غ غ 17230020

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

ساندى حسنى اسحق سعيد
16

غ غ غ غ




3
  




التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

جيد جيدجدا 154.00 165.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز امتياز 171.00 192.25 مستجد

150.0

امتياز امتياز 143.0 236.75 مستجد

ضعيف مقبول 43.00 102.75 مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز 189.00 179.00 مستجد

165.00

امتياز جيدجدا 138.00 157.25 مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد 109.00 124.00 مستجد

ايمان حامد راضى حسن
30

49.00 110.00 ضعيف ضعيف مقبول 187.00 18230009

112.50

ايرينى الياس عزمى فانوس
29

89.00 121.00 ضعيف ضعيف جيد 196.00 18230008

مقبول

اميره احمد حامد عبدالراضى
28

83.00 130.00 جيدجدا جيد امتياز 257.00 18230007

85.00

االء حسين احمد عبداللطيف
27

50.00 94.00 رل ضعيف ضعيف 143.00 18230006

255.00 اشرف خليفه يوسف توفيق
26

92.00 138.00 ضعيف امتياز جيدجدا 249.00 18230005

مقبول امتياز

اسماء ابوبكر محمد رستم
25

88.00 137.00 جيد جيد جيدجدا 227.00 18230004

اسراء محمود مطاوع محمد
24

غ غ غ غ غ غ 18230003

اروى احمد عبدالرحيم احمد
23

67.00 120.00 مقبول مقبول جيدجدا 230.00 18230002

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

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

امتياز غ 120.00 130.00 مستجد

جيدجدا جيدجدا 43.00 142.25 مستجد

جيدجدا

مقبول جيد 121.00 43.25 مستجد

ضعيف جيد 115.00 39.00 مستجد

امتياز امتياز 166.00 223.75 مستجد

162.50 165.00

جيد امتياز 159.00 163.75 مستجد

178.75

امتياز امتياز 133.00 176.00 مستجد

جيد 165.00

مقبول جيدجدا 157.00 156.75 مستجد

خلود نصرالدين عبدهللا عبدهللا
38

64.00 123.00 مقبول ضعيف جيد 208.00 18230017

65.00 مقبول

حسن على محمد حسن
37

91.00 137.00 ضعيف مقبول جيد 197.00 18230016

جيد

جرجس انور حليم تامر
36

65.00 134.00 مقبول ضعيف جيدجدا 227.00 18230015

جيد مقبول

توماس عبدالمسيح شحاته عبدالمسيح
35

94.00 138.00 جيد جيدجدا مقبول 181.00 18230014

بيتر صموئيل ولسن راغب
34

49.00 107.00 ضعيف رل مقبول 180.00 18230013

180.00 ايه محمود عبدالفضيل عبدالغني
33

60.00 111.00 ضعيف رل ضعيف 176.00 18230012

112.50 مقبول

ايناس طلعت اسحق شنودة
32

78.00 124.00 رل ضعيف جيد 204.00 18230011

180.00 ايمن عنتر على محمد
31

88.00 غ ضعيف ضعيف ضعيف 175.00 18230010

مقبول

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

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

جيد جيدجدا 110.00 141.00 مستجد

امتياز 206.25

جيدجدا امتياز 166.00 202.75 مستجد

امتياز امتياز 167.00 197.25 مستجد

امتياز امتياز 177.00 212.25 مستجد

امتياز امتياز 178.00 206.25 مستجد

غ غ غ غ مستجد

غ غ غ غ مستجد

150.0 165.0

جيد جيدجدا 143.0 157.3 مستجد

180.0 عبدهللا محمود محمد محمود عبدالرحم
46

68.00 118.00 ضعيف ضعيف ضعيف 172.0 18230025

مقبول مقبول مقبول

عبدهللا سمير محمود همام محمود عبي
45

غ غ غ غ غ غ 18230024

صالح بخيت عبدالحارس محمد
44

غ غ غ غ غ غ 18230023

سومه احمد محمد عبدالرحمن
43

90.00 134.00 جيد جيدجدا جيدجدا 242.00 18230022

255.00 سميه على عبدالعزيز اسماعيل
42

86.00 136.00 جيد جيدجدا جيدجدا 250.00 18230021

امتياز

ساره اسعد نصحى سيحه
41

91.00 135.00 جيد جيد جيدجدا 236.00 18230020

دينا حمدى كامل حمد
40

83.00 137.00 جيد جيد جيدجدا 245.00 18230019

85.00 جيدجدا

180.00 دوالجى بقطر ناشد شكر هللا
39

69.00 121.00 ضعيف ضعيف ضعيف 171.00 18230018

مقبول

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

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

150.0

امتياز امتياز 143.0 188.75 مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا 125.00 120.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا 153.00 197.25 مستجد

مقبول 162.50

ضعيف امتياز 159.00 169.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

150.00

جيد امتياز 143.00 44.75 مستجد

جيد جيد 41.00 31.75 مستجد

محمد نصر عبدالعزيز محمد
54

67.00 105.00 رل رل ضعيف 142.00 18230033

195.00 محب رشدى خير عوض
53

72.00 129.00 ضعيف رل مقبول 192.00 18230032

مقبول جيد

مارينا يعقوب وهيب جاد
52

غ غ غ غ غ غ 18230031

255.00 مارى اسكندر عدلى اسكندر
51

58.00 133.00 مقبول مقبول جيدجدا 249.00 18230030

60.00 جيد امتياز

ماركو يسرى نصر بسيليوس
50

73.00 126.00 مقبول جيد جيدجدا 225.00 18230029

75.00 127.50

فاطمه الزهراء على صالح محمد
49

غ غ غ غ غ غ 18230028

عمر عبدالوهاب محمد عبدالحميد
48

57.00 122.00 ضعيف ضعيف مقبول 183.00 18230027

60.00

علياء فتحى احمد امين
47

91.00 133.00 ضعيف جيد جيدجدا 226.00 18230026

مقبول

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

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

امتياز امتياز 206.00 216.00 مستجد

غ غ غ غ مستجد

جيدجدا امتياز 163.00 193.75 مستجد

امتياز 150.00

امتياز جيدجدا 146.00 181.00 مستجد

178.75

امتياز جيدجدا 129.00 175.00 مستجد

جيدجدا 162.50 165.00

مقبول جيد 160.00 163.00 مستجد

جيد جيدجدا 117.00 130.25 مستجد

جيد

مقبول جيدجدا 122.00 136.25 مستجد

مكاريوس معين ظريف شاكر
62

64.00 121.00 ضعيف ضعيف جيد 205.00 18230041

65.00

مصطفى منصور محمد حامد
61

68.00 122.00 ضعيف ضعيف جيد 198.00 18230040

225.00 مصطفى خالد جابر لبيب
60

61.00 112.00 مقبول ضعيف جيد 220.00 18230039

112.50 جيد مقبول جيدجدا

مصطفى حسن على حسين
59

85.00 115.00 ضعيف مقبول جيد 209.00 18230038

جيد

مريم مجدى صبحى ناشد
58

92.00 126.00 ضعيف جيد جيد 216.00 18230037

127.50 مقبول

مريم فيليب قديس حنين
57

77.00 136.00 جيد جيد جيد 212.00 18230036

محمود محمد ابو العلمين محمد
56

غ غ غ غ غ غ 18230035

محمود عاطف محمد حسين
55

91.00 138.00 جيدجدا جيدجدا جيدجدا 226.00 18230034

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

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

مقبول 178.75

ضعيف جيدجدا 125.00 174.75 مستجد

امتياز 165

مقبول جيدجدا 118.00 157.25 مستجد

150.00

جيدجدا امتياز 143.00 193.25 مستجد

غ غ غ غ مستجد

امتياز 150.00

جيدجدا جيدجدا 143.00 187.25 مستجد

امتياز امتياز 166.00 219.00 مستجد

150.00 178.75

امتياز امتياز 145.00 174.00 مستجد

150.00 178.75

جيد امتياز 144.00 176.75 مستجد

195.00 وئام حسنى احمد عبدالعال
70

66.00 128.00 ضعيف مقبول مقبول 194.00 18230049

مقبول جيد جيد

عميد الكلية رئيس لجنة الرصد    وكيل الكلية لشئون الطالب

ورده نصرى برهام دنقل
69

85.00 128.00 ضعيف مقبول جيد 215.00 18230048

مقبول جيد

255.00 هاله الديب جرجس ابراهيم
68

100.00 138.00 جيد جيدجدا جيدجدا 249.00 18230047

امتياز

255.00 هاجر محروس حارس عبدالرحمن
67

81.00 126.00 ضعيف جيد جيدجدا 252.00 18230046

127.50 مقبول امتياز

ندى يسرى الفولى عبدالعال
66

غ غ غ غ غ غ 18230045

ندى رشدى محمد احمد
65

81.00 133.00 ضعيف جيد جيد 211.00 18230044

مقبول

ميرنا عونى جابر وهبه
64

62.00 125.00 ضعيف ضعيف جيد 210.00 18230043

127.50 مقبول

ميرنا ايمن فوزى شوقى
63

57.00 119.00 ضعيف مقبول جيد 201.00 18230042

60.00 جيد

اماله         كتبه        راجعه
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التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

250.00 275.00

150.00 165.00 180.0060.00 90.00

150.00 300.00

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد الفصل الدراسي

1رياضيات للجيولوجيا 
1فيزياء عامة للجيولوجيا   - 

- كهرباء وبصريات هندسية
انسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة 1كيمياء عامة  اساسيات الجيولوجيا العامة

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

100.00

165.0

جيدجدا امتياز 136.00 156.8 مستجد

غ غ غ غ مستجد

محمود محمد اسماعيل عبدالحميد
72

غ غ غ غ غ غ 18230051

195.0 يوسف جمال محمد حسنى خليل
71

75.00 134.00 ضعيف ضعيف مقبول 193.0 18230050

مقبول جيد

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