
التقدير

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

100.00 150.00 100.00 200.00 150.00

60.00 90.00 60.00 120.00 90.00

غ جيد 97.50 مقبول غ غ مقبول 120.00 غ 1من الخارج  15230082

64.50 مقبول 64.50

69.00 مقبول 90.00 مقبول جيد 67.00 مقبول 122.50 90.00 باقى 16230075

مقبول 97.00 مقبول 129.50

60.00 جيدجدا 118.00 ضعيف مقبول 60.00 جيد 130.50 90.00 باقى 16230076

مقبول 60.00

60.00 جيد 109.00 ضعيف ضعيف 57.00 مقبول 120.5 90.00 باقى 16230077

غ غ غ غ غ غ غ غ غ باقى 16230078

مقبول 64.50 مقبول 129.50

54.00 جيد 102.00 مقبول جيد 72.50 جيد 137.50 97.50 باقى 16230079

68.00 جيد 105.00 مقبول مقبول 60.00 ضعيف 109.00 97.50 باقى 16230080

مقبول مقبول 64.50

53.00 مقبول 90.00 ضعيف جيد 70.50 مقبول 120.00 107.50 باقى 16230081

65.00 جيد امتياز 170.00

64.00 امتياز 128.00 مقبول امتياز 85.00 جيدجدا 167.50 91.00 مستجد 17230001

60.00 مقبول

58.00 جيدجدا 122.00 ضعيف جيدجدا 79.00 جيد 138.50 78.00 مستجد 17230002

مقبول
 انسجة وفسيولوجيا

ومقدمة اجنة
كيمياء عامة 62.00 جيد 105.00 ضعيف جيد 66.50 جيد 131.00 77.50 مستجد 17230004

68.00 امتياز 145.00 جيدجدا جيدجدا 79.00 امتياز 175.00 116.00 مستجد 17230006

جيدجدا 75.00 90.00

44.00 جيد 103.00 مقبول جيد 74.50 جيد 132.50 86.50 مستجد 17230007

64: عدد الطالب  

عميد الكليةرئيس لجنة الرصد                         وكيل الكلية لشئون الطالباماله            كتبه              راجعه

ضعيف جيد

مقبول الشيماء خالد محمود محمد
13

121.50 181.00 ضعيف

جيد جيدجدا

  اسراء حماده خلف هللا احمد

شعراوى 12

132.50 228.00 جيدجدا

147.00 مقبول 219.00 مقبول جيد

احمد البدرى احمد ابراهيم

11
124.50 148.00 ضعيف

150.00 178.25

ضعيف مقبول

113.75 180.00 ابراهيم ابوزيد ابراهيم ابوزيد
10

112.00 178.00 ضعيف

مقبول جيد

مقبول ضعيف

195.00 ابانوب رومانى لويس منتياس
9

98.50 194.00 مقبول

جيد

ضعيف مقبول

180.00 محمد احمد شرقاوى احمد
8

105.00 172.00 جيد

جيد مقبول

هرمينا جورج منير القمص كيرلس
7

105.00 180.00 جيد

ضعيف مقبول

عادل ابراهيم احمد حسن
6

105.00 180.00 جيد

غ غ

ديفيد هاني نافع جاد
5

غ غ غ

مقبول جيدجدا

حماده خالد فوزي عبد العزيز
4

131.25 132.00 مقبول

مقبول جيد

113.25 ايه محمد احمد احمد فواز
3

118.50 151.00 مقبول

مقبول

جيد امتياز

113.25 اميره احمد عامر ابراهيم
2

153.50 180.00 مقبول

مقبول مقبول

1صخور نارية 

ع
جمو

الم

خلود حمدى محمود محمد
1

غ جيد 118.50 180.00 غ

105.00 180.00

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

 دور اول2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثانية - الالئحة الداخلية لكلية العلوم جامعة سوهاج 
انتظام- العلوم الجيولوجية / العلوم الجيولوجية:الشعبة /القسم

ع
جمو

الم

التقدير

175.00 300.00

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
2رياضيات للجيولوجيا   - 

- تفاضل وجبر

2فيزياء عامة للجيولوجيا   -

- كهرباء وتيار متردد 
تصنيف فقاريات

 كيمياء فيزيائية وغير

عضوية وتحليلية
مساحة مستوية حفريات الفقارية




1
 




التقدير

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

100.00 150.00 100.00 200.00 150.00

60.00 90.00 60.00 120.00 90.00

1صخور نارية 

ع
جمو

الم

105.00 180.00

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

ع
جمو

الم

التقدير

175.00 300.00

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
2رياضيات للجيولوجيا   - 

- تفاضل وجبر

2فيزياء عامة للجيولوجيا   -

- كهرباء وتيار متردد 
تصنيف فقاريات

 كيمياء فيزيائية وغير

عضوية وتحليلية
مساحة مستوية حفريات الفقارية

75.00

74.00 امتياز 134.00 جيد جيدجدا 80.00 امتياز 183.50 113.50 مستجد 17230008

71.00 امتياز 139.00 جيدجدا جيدجدا 79.00 جيدجدا 158.00 113.00 مستجد 17230009

مقبول 97.50

65.00 امتياز 131.00 ضعيف امتياز 85.00 جيدجدا 157.50 95.50 مستجد 17230010

75.00 مقبول 90.00 90.00

74.00 ضعيف 89.00 ضعيف مقبول 60.50 جيد 145.50 89.00 مستجد 17230011

85.00

84.00 امتياز 139.00 جيدجدا امتياز 87.00 امتياز 184.50 127.50 مستجد 17230012

75.00

73.00 امتياز 130.00 جيد مقبول 61.50 جيدجدا 157.00 90.50 مستجد 17230014

جيدجدا 112.50 مقبول

67.00 جيد 111.00 ضعيف جيد 68.00 جيد 137.50 81.50 مستجد 17230015

60.00

59.00 جيدجدا 113.00 ضعيف جيد 65.50 ضعيف 102.00 90.50 مستجد 17230016

جيدجدا 150.00

69.00 امتياز 134.00 مقبول جيدجدا 78.00 جيد 147.50 106.50 مستجد 17230017

امتياز 170.00

76.00 امتياز 139.00 جيد امتياز 96.00 جيدجدا 166.50 105.50 مستجد 17230018

امتياز 85.00

77.00 امتياز 141.00 جيد جيدجدا 83.00 جيدجدا 162.00 104.50 مستجد 17230019

امتياز 127.50

61.00 جيدجدا 125.00 جيد جيدجدا 77.00 جيد 143.00 112.50 مستجد 17230022

جيدجدا 112.50

56.00 جيد 112.00 ضعيف جيد 70.00 مقبول 125.50 83.00 مستجد 17230023

مقبول 90.00

62.00 جيدجدا 121.00 ضعيف جيدجدا 79.50 جيد 138.00 89.50 مستجد 17230024

جيد جيدجدا 75.00

68.00 امتياز 130.00 مقبول جيد 73.00 جيدجدا 151.00 106.00 مستجد 17230025

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

جيد جيدجدا

195.00 فاطمه السيد محمد على
28

138.00 193.00 جيد

مقبول جيد

131.25 180.00 مقبول عبد الحميد فتحى قاسم عويضه
27

130.50 176.00 ضعيف

جيدجدا

ضعيف جيد

شيماء الحسين ابراهيم محمود
26

115.50 156.00 ضعيف

مقبول جيدجدا

سيف الدين عصمت احمد محمد
25

138.50 208.00 جيدجدا

جيدجدا امتياز

ريمون ناجح وديع عازر
24

153.50 208.00 جيد

جيدجدا جيدجدا

روماريو كميل خليل مترى
23

133.50 196.00 جيد

جيد جيد

رحاب رفاعه احمد رفاعه
22

121.50 183.00 جيد

ضعيف جيد

راندا سعيد خله ساويرس
21

119.00 143.00 مقبول

مقبول

جيد ضعيف

180.00 ديانا عاطف شرقاوى جاد هللا
20

96.50 176.00 ضعيف

جيد مقبول

113.75 دعاء احمد ابو العال مرجان
19

112.50 197.00 مقبول

جيدجدا جيد

جيدجدا جيدجدا

148.75 تسنيم محمود حمدان رضوان
18

147.50 229.00 امتياز

امتياز امتياز

جيد جيد

مقبول بسمه احمد السمان محمد
17

118.50 162.00 ضعيف

جيدجدا

جيد جيدجدا

180.00 جيد برهان عبد الصبور عبد الرحيم محمد
16

137.50 175.00 مقبول

جيد امتياز

ايرينى سامح خليل نخله
15

150.00 225.00 جيدجدا

جيد جيد

امانى عبد العال يسن محمد
14

123.50 199.00 جيدجدا

جيدجدا
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التقدير

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

100.00 150.00 100.00 200.00 150.00

60.00 90.00 60.00 120.00 90.00

1صخور نارية 

ع
جمو

الم

105.00 180.00

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

ع
جمو

الم

التقدير

175.00 300.00

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
2رياضيات للجيولوجيا   - 

- تفاضل وجبر

2فيزياء عامة للجيولوجيا   -

- كهرباء وتيار متردد 
تصنيف فقاريات

 كيمياء فيزيائية وغير

عضوية وتحليلية
مساحة مستوية حفريات الفقارية

97.50

66.00 امتياز 140.00 مقبول جيدجدا 75.00 امتياز 173.00 96.50 مستجد 17230026

75.00 112.50

74.00 امتياز 132.00 جيدجدا جيدجدا 76.00 جيدجدا 154.00 110.50 مستجد 17230027

امتياز 127.50 97.50

53.00 جيدجدا 125.00 جيد جيدجدا 77.00 جيدجدا 152.00 94.50 مستجد 17230029

امتياز 170.00

78.00 امتياز 128.00 جيد امتياز 88.00 جيدجدا 169.00 108.00 مستجد 17230030

76.00 امتياز 143.00 جيدجدا امتياز 92.00 امتياز 187.00 120.50 مستجد 17230031

65.00

64.00 جيدجدا 118.00 ضعيف جيد 65.00 جيد 135.00 81.00 مستجد 17230032

امتياز 127.50 مقبول 120.00

66.00 جيدجدا 125.00 ضعيف جيد 71.50 ضعيف 117.50 91.50 مستجد 17230033

جيد 130.00

78.00 جيدجدا 118.00 جيد جيدجدا 78.00 مقبول 126.00 104.00 مستجد 17230034

مقبول

كيمياء عامة 69.00 جيدجدا 114.00 ضعيف جيد 67.50 جيد 143.00 73.50 مستجد 17230035

66.00 جيدجدا 124.00 ضعيف جيد 65.00 جيد 141.50 99.00 مستجد 17230038

مقبول جيد 65.00

كيمياء عامة 16.00 جيد 109.00 ضعيف مقبول 63.00 جيد 145.50 109.00 مستجد 17230040

85.00 90.00

83.00 جيدجدا 117.00 جيد جيد 71.50 جيد 135.00 87.50 مستجد 17230041

جيدجدا 75.00

65.00 امتياز 134.00 جيد جيد 73.50 جيدجدا 162.50 92.50 مستجد 17230042

71.00 امتياز 128.00 جيدجدا امتياز 95.00 امتياز 179.50 113.50 مستجد 17230043

65.00 مقبول 120.00 90.00

كيمياء عامة 64.00 جيدجدا 119.00 ضعيف جيد 71.00 ضعيف 119.50 86.50 مستجد 17230044

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

مقبول 196.00 مقبول ضعيف

مقبول مصطفى جمال مصطفى على
43

97.50 160.00 ضعيف

178.25 جيد

جيد جيدجدا

مريم عونى تامر جرجس
42

139.50 231.00 جيدجدا

جيد جيد

131.25 مريم سامى عيسى بخيت
41

130.50 201.00 مقبول

جيدجدا

جيدجدا امتياز

مقبول مريم رومانى صبحى جاد
40

149.50 196.00 ضعيف

امتياز

مقبول 203.00 رل جيد

180.00 مروه ابراهيم محمود السيد
39

117.50 171.00 جيد

178.25

جيد ضعيف

محمد ممدوح فتحى على
38

93.50 168.00 جيد

مقبول 193.00 جيد جيد

180.00 محمد الضبع عليش الديب
37

120.00 177.00 ضعيف

178.25

جيدجدا جيد

131.25 ماريو موسى توفيق رزق هللا
36

131.00 205.00 جيد

جيدجدا

جيد جيد

مارفل جميل الفى بقطر
35

120.00 155.00 مقبول

مقبول جيد

مادرونا وجيه عوض صليب
34

116.00 145.00 ضعيف

جيد

جيدجدا امتياز

ليلى عبد الباسط شهاب محمد
33

156.50 230.00 جيدجدا

جيدجدا جيدجدا

لويس رئيس لويس سلمون
32

131.50 196.00 جيد

ضعيف جيد

جيد كيرلس نادى فهمى عبد المالك
31

127.50 205.00 مقبول

جيد جيد

جيدجدا كرستين طلعت وليم رزق
30

121.50 237.00 جيد

جيدجدا

جيد جيدجدا

جيد كاترين مكرم كامل ايوب
29

134.50 188.00 مقبول
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التقدير

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

100.00 150.00 100.00 200.00 150.00

60.00 90.00 60.00 120.00 90.00

1صخور نارية 

ع
جمو

الم

105.00 180.00

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

ع
جمو

الم

التقدير

175.00 300.00

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
2رياضيات للجيولوجيا   - 

- تفاضل وجبر

2فيزياء عامة للجيولوجيا   -

- كهرباء وتيار متردد 
تصنيف فقاريات

 كيمياء فيزيائية وغير

عضوية وتحليلية
مساحة مستوية حفريات الفقارية

جيدجدا امتياز 85.00 امتياز 170.00

80.00 امتياز 134.00 جيد جيدجدا 83.00 جيدجدا 166.00 109.00 مستجد 17230045

112.50

65.00 امتياز 129.00 جيدجدا جيد 71.50 امتياز 180.00 112.00 مستجد 17230048

90.00

23.00 مقبول 92.00 مقبول ضعيف 38.50 ضعيف 108.00 87.50 مستجد 17230049

مقبول 120.00 97.50

كيمياء عامة 61.00 جيد 109.00 ضعيف جيد 66.00 ضعيف 117.00 96.50 مستجد 17230050

81.00 جيدجدا 123.00 ضعيف جيد 70.50 جيد 143.00 85.00 مستجد 17230051

جيد جيدجدا 150.00

72.00 جيد 109.00 مقبول مقبول 60.00 جيد 147.50 101.50 مستجد 17230052

60.00 مقبول جيدجدا 150.00

59.00 امتياز 132.00 ضعيف جيد 71.50 جيد 147.00 82.00 مستجد 17230053

 اساسيات

 الجيولوجيا
77.00 امتياز 133.00 جيدجدا جيدجدا 79.00 امتياز 175.00 121.50 مستجد 17230054

جيدجدا 112.50

42.00 جيد 110.00 ضعيف ضعيف 54.00 جيد 132.50 79.00 مستجد 17230055

60.00 مقبول جيد 65.00 جيدجدا 150.00

59.00 جيدجدا 121.00 ضعيف مقبول 63.50 جيد 147.00 108.00 مستجد 17230056

جيدجدا 75.00 امتياز 170.00 112.50

70.00 امتياز 138.00 جيد جيد 73.00 جيدجدا 169.50 111.00 مستجد 17230057

مقبول

46.00 امتياز 129.00 ضعيف ضعيف 49.50 جيدجدا 152.50 81.50 مستجد 17230058

68.00 مقبول 94.00 ضعيف ضعيف 53.50 مقبول 125.50 93.00 مستجد 17230059

جيد 65.00

75.00 امتياز 136.00 جيد مقبول 64.00 جيدجدا 154.50 84.50 مستجد 17230062

60.00 مقبول

58.00 جيدجدا 123.00 ضعيف ضعيف 56.00 جيد 143.50 90.50 مستجد 17230065

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

ضعيف جيدجدا

180.00 ادهم عادل اسماعيل محمد
58

133.50 175.00 مقبول

مقبول

جيدجدا ضعيف

105.00 مينا مختار تامر فرج
57

103.50 200.00 ضعيف

مقبول

جيد ضعيف

محمد احمد عثمان محمود الجندى
56

89.00 153.00 مقبول

ضعيف ضعيف

105.00 180.00 انجى بديع بشرى جرجس
55

101.00 171.00 ضعيف

مقبول

جيد جيد

جيدجدا يوستينا فريد عزمى مجلع
54

125.00 197.00 جيد

ضعيف جيدجدا

180.00 والء جمال محمود السيد
53

131.50 176.00 جيد

مقبول

ضعيف رل

هدير عصام الدين عارف محمد
52

30.00 150.00 ضعيف

مقبول 196.00 جيدجدا جيد

هبه محمد عبدالراضى كمال الدين

51
123.50 234.00 جيدجدا

194.50

ضعيف ضعيف

180.00 هبه جمال السيد بخيت
50

99.50 174.00 ضعيف

مقبول

جيد جيد

195.00 هاجر احمد حماد احمد
49

118.50 193.00 جيد

جيدجدا جيد

131.25 نيفين ناصر نظير بقطر
48

128.00 143.00 ضعيف

جيدجدا

مقبول 189.00 مقبول جيد

جيد نيفين عادل كامل غالى
47

123.50 166.00 مقبول

178.25

رل جيد

مقبول نورهان محمد احمد امبابى
46

117.50 182.00 ضعيف

جيد جيدجدا

جيدجدا ندى عادل محمد اسماعيل
45

137.50 231.00 جيد

جيدجدا جيد

225.00 منه هللا اسماعيل محمد االسعد محمد
44

120.50 224.00 جيد
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التقدير

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

100.00 150.00 100.00 200.00 150.00

60.00 90.00 60.00 120.00 90.00

1صخور نارية 

ع
جمو

الم

105.00 180.00

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

ع
جمو

الم

التقدير

175.00 300.00

التقدير

ع
جمو

الم

التقدير

التقدير

ع
جمو

الم

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
2رياضيات للجيولوجيا   - 

- تفاضل وجبر

2فيزياء عامة للجيولوجيا   -

- كهرباء وتيار متردد 
تصنيف فقاريات

 كيمياء فيزيائية وغير

عضوية وتحليلية
مساحة مستوية حفريات الفقارية

مقبول

كيمياء عامة 51.00 جيدجدا 124.00 ضعيف جيدجدا 79.50 جيد 136.50 104.00 مستجد 17230066

جيدجدا 112.50

51.00 جيد 111.00 ضعيف ضعيف 50.50 جيد 131.50 85.00 مستجد 17230067

جيدجدا 150.00 97.50

61.00 جيدجدا 118.00 ضعيف جيدجدا 75.00 جيد 147.50 97.00 مستجد 17230069

67.00 جيدجدا 116.00 ضعيف امتياز 87.50 جيد 143.50 83.00 مستجد 17230072

مقبول جيد 65.00

46.00 جيدجدا 123.00 ضعيف مقبول 64.50 مقبول 122.00 104.00 مستجد 17230073

كيمياء عامة غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستجد 17230074

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

غ غ غ غ

محمد احمد عزالدين محمد
64

غ غ غ

ضعيف ضعيف

105.00 180.00 كارولين رومانى اسعد بصرى
63

100.50 173.00 جيد

مقبول

جيد جيد

عزه رجب محمود عبد الرحمن
62

124.50 157.00 ضعيف

مقبول جيد

جيد ايه مؤمن كمال محمد
61

122.00 148.00 مقبول

ضعيف ضعيف

اسراء ناصر هاشم عثمان
60

75.00 145.00 ضعيف

مقبول 212.00 ضعيف ضعيف

180.00 اسراء زكريا عبد اللطيف على
59

87.50 175.00 جيد

178.25
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