
نتيجة امتحان الفرقة ا�ولى
العام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٢

لغه انجليزيه (١)لغويات حسابيهرياضيات (١) فيزياء (١)اسس بناء وبرمجة الحاسباتانسانيات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جيد جداممتازضعيفمقبولمقبولمقبول

جيد جداجيدمقبولضعيفمقبولجيد جدا

جيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولضعيف

م
رقم 
الجلو
س

حالة الطالبا!سم

مستجدابتسام احمد السيد احمد موسى١١٠١

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعه بنھـــــــا 

الفصل الدراسي ا�ول

مستجدابراھيم محمد السيد ابراھيم٢١٠٢

مستجدابراھيم مسعد شھوان محمد صقر٣١٠٣

مستجدابو الفتوح صابر ابو الفتوح عبد العظيم٤١٠٤
جيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيف

غغغغغغ

جيدجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبول

جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبول

جيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف

جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد

ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جدا

جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدا

مقبولمقبولمقبولضعيفضـ جـمقبول

جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد

جيدمقبولمقبولضعيفضعيفضـ جـ

جيد جداممتازممتازجيدممتازجيد جدا

مستجدابو الفتوح صابر ابو الفتوح عبد العظيم٤١٠٤

مستجداحمد السيد عبدالعال السيد عبدالوھاب٥١٠٥

مستجداحمد حمدى محمد سعد٦١٠٦

مستجداحمد رافت عبد الظاھر سليمان٧١٠٧

مستجداحمد سمير ابو العز العنانى٨١٠٨

مستجداحمد صبحي حسن س$مه السيد٩١٠٩

مستجداحمد عبد الغنى مصطفى دبور١٠١١٠

مستجداحمد عراقى محمد احمد محمد عياد١١١١١

مستجداحمد محمد السيد محمد حسانين١٢١١٢

مستجداحمد محمد عبد الحميد محمد١٣١١٣

مستجداحمد محمد عبد الغفار على رمضان١٤١١٤

مستجداحمد يسرى عبد الستار زعلوك١٥١١٥

مستجداسراء احمد عبده امام الغزاوى١٦١١٦
جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد

جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيد

جيد جداممتازجيدجيدمقبولمقبول

جيدممتازمقبولمقبولضعيفمقبول

مقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبول

جيد جداجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبول

جيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبول

جيدممتازممتازجيدجيدمقبول

جيد جداممتازجيدجيدجيدجيد جدا

ممتازممتازمقبولجيدمقبولجيد جدا

جيدممتازممتازمقبولجيد جداجيد جدا

جيدممتازممتازجيد جداجيدمقبول

مستجداسراء احمد عبده امام الغزاوى١٦١١٦

مستجداسراء امين حسن متولي اسماعيل١٧١١٧

مستجداسراء رجب عبد الحميد عباس١٨١١٨

مستجداسراء سمير يس ابراھيم١٩١١٩

مستجداس$م رجب السيد محمد٢٠١٢٠

مستجداس$م محمد ابراھيم محمد احمد التھامى٢١١٢١

مستجداس$م محمد محمود محمد٢٢١٢٢

مستجداعتماد محمد محمود احمد٢٣١٢٣

مستجدا/ء محمد عبد المنعم مصطفى٢٤١٢٤

مستجدالھام عبدالرحمن على محمد الشيخ٢٥١٢٥

مستجدامانى عزام بحيرى عزام٢٦١٢٦

مستجدامانى محمد محمود ابراھيم٢٧١٢٧

مستجدامانى يوسف حسن يوسف٢٨١٢٨
جيد جداممتازجيد جداجيدممتازممتاز

جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدا

جيد جداممتازممتازجيدجيدجيد جدا

جيدممتازممتازجيدجيدممتاز

جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدمقبول

جيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيد جدا

جيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولمقبول

جيدممتازمقبولمقبولمقبولجيد

مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبول

غغغغغغ

جيد جداجيدمقبولجيدمقبولضعيف

جيد جداممتازجيدجيدمقبولجيد

مستجدامانى يوسف حسن يوسف٢٨١٢٨

مستجداماني احمد عبد المنعم احمد حسن٢٩١٢٩

مستجدامل بحيرى محمد محمد شرف٣٠١٣٠

مستجداميرة عبدالفتاح ابراھيم عبدالكريم٣١١٣١

مستجداميره السيد احمد السيد٣٢١٣٢

مستجدايناس غياض عبد الخالق عبده٣٣١٣٣

مستجدايه احمد محمد محمدى٣٤١٣٤

مستجدايه محمد الشحات يوسف٣٥١٣٥

مستجدايه محمد فوزى محمد نصر الدين٣٦١٣٦

مستجدباسم مجدى ابراھيم عبد الفتاح٣٧١٣٧

مستجدبسمة رمضان توفيق الطوخى٣٨١٣٨

مستجدبھاء ع$ء السيد عبد الحميد٣٩١٣٩

مستجدبيشوي سامي عبد الم$ك سليمان٤٠١٤٠
جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد

مستجدبيشوي سامي عبد الم$ك سليمان٤٠١٤٠
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نتيجة امتحان الفرقة ا�ولى
العام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٢

لغه انجليزيه (١)لغويات حسابيهرياضيات (١) فيزياء (١)اسس بناء وبرمجة الحاسباتانسانيات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م

رقم 
الجلو
س

حالة الطالبا!سم

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعه بنھـــــــا 

الفصل الدراسي ا�ول

جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد

جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبول

مستجدثروت احمد محمد احمد يحى٤١١٤١

مستجدجمال سباعى عبدالغفار السيد عبدالرازق٤٢١٤٢

مستجدجھاد السعيد رزق البسيونى٤٣١٤٣

مستجدجودة محمد جوده محمد مندور٤٤١٤٤
جيد جداجيد جداممتازمقبولمقبولغ

جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد

جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبول

جيد جداممتازجيدمقبولمقبولممتاز

جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد

جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبول

ممتازممتازمقبولمقبولمقبولجيد

جيد جداممتازجيدمقبولجيدمقبول

جيد جداممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جدا

جيد جداممتازجيد جدامقبولمقبولمقبول

جيد جداجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيف

جيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبول

مستجدجودة محمد جوده محمد مندور٤٤١٤٤

مستجدخالد حسن عبد الحليم محمد محمد٤٥١٤٥

مستجدخالد عبدالناصر خليل أحمد٤٦١٤٦

مستجدخالد على عطيه عبد الغفار٤٧١٤٧

مستجدخلود محمود سعد علي حسانين٤٨١٤٨

مستجددعاء ربيع بيومى ابراھيم٤٩١٤٩

مستجددعاء عبدالعظيم احمد الشرقاوى٥٠١٥٠

مستجددعاء عفيفى احمد عبد العظيم٥١١٥١

مستجددعاء فارس ع$م عبد العزيز٥٢١٥٢

مستجددينا ع$ء الدين ص$ح محمد٥٣١٥٣

مستجدرانيا عاطف محمد أحمد٥٤١٥٤

مستجدرحاب ج$ل محمد ابراھيم٥٥١٥٥

مستجدرضا محمود على محمد عمر٥٦١٥٦
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبول

مقبولجيدضـ جـمقبولضعيفضـ جـ

جيد جداجيد جداضعيفمقبولمقبولمقبول

مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبول

جيد جداممتازممتازجيدجيدجيد جدا

ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبول

ممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيد

ممتازممتازممتازجيدجيد جداجيد

مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولممتاز

ممتازممتازجيد جدامقبولجيد جدامقبول

جيد جداجيد جداممتازجيدجيدمقبول

ممتازجيدمقبولمقبولجيدجيد جدا

مستجدرضا محمود على محمد عمر٥٦١٥٦

مستجدرضوان سيد احمد رضوان٥٧١٥٧

مستجدرويدا محمد بكر على الشافعى٥٨١٥٨

مستجدريھام خالد عبد الحليم بدراوى٥٩١٥٩

مستجدزينب سمير حامد ابراھيم٦٠١٦٠

مستجدزينب عبد الناصر محمد٦١١٦١

مستجدسارة يعقوب فھمي خليل٦٢١٦٢

مستجدسماء السيد عبدالرحمن محمد علي٦٣١٦٣

مستجدسمر سامى محمد الدسوقى ابوسيداحمد٦٤١٦٤

مستجدسمره ابراھيم محمد كامل عبدالعزيز٦٥١٦٥

مستجدسيدة مسعد محجوب سالم٦٦١٦٦

مستجدشيرين شعبان السيد السيد٦٧١٦٧

مستجدشيماء عبد المنعم عبد الحى٦٨١٦٨
جيد جداممتازممتازمقبولجيدمقبول

ممتازممتازمقبولمقبولجيدجيد جدا

جيدمقبولضـ جـضعيفضعيفمقبول

جيد جداممتازجيدمقبولممتازجيد

جيد جداممتازمقبولجيدجيد جدامقبول

ممتازممتازجيد جداجيدممتازممتاز

جيدممتازضعيفمقبولجيد جداضعيف

جيد جداممتازمقبولجيدجيدجيد

جيدممتازمقبولمقبولضعيفجيد جدا

جيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبول

جيدممتازضعيفضعيفمقبولضعيف

جيدجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيف

جيد جداجيدضعيفضعيفضعيفضعيف

مستجدشيماء عبد المنعم عبد الحى٦٨١٦٨

مستجدشيماء على صابر طايل٦٩١٦٩

مستجدضياء الحق السيد السيد فرحات٧٠١٧٠

مستجدعادل احمد سيد احمد زيد على٧١١٧١

مستجدعباس محمد السعيد عباس٧٢١٧٢

مستجدعبد الرحمن محمد ابو العطا٧٣١٧٣

مستجدعبد اللطيف محمد بحيرى جاد٧٤١٧٤

مستجدعبد = محمد عبد الحليم عبد الرحمن٧٥١٧٥

مستجدعبد الموجود محمد شاھين جبر٧٦١٧٦

مستجدعبير بدوى س$مه بدوى٧٧١٧٧

مستجدعثمان ص$ح عثمان ابراھيم طالب٧٨١٧٨

مستجدعزه عبد الغنى عبد الحى محمد٧٩١٧٩

مستجدعطيه الدسوقى فتحى عطيه٨٠١٨٠
جيد جداجيدضعيفضعيفضعيفضعيف

مستجدعطيه الدسوقى فتحى عطيه٨٠١٨٠
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نتيجة امتحان الفرقة ا�ولى
العام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٢

لغه انجليزيه (١)لغويات حسابيهرياضيات (١) فيزياء (١)اسس بناء وبرمجة الحاسباتانسانيات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م

رقم 
الجلو
س

حالة الطالبا!سم

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعه بنھـــــــا 

الفصل الدراسي ا�ول

ممتازممتازممتازجيدجيدممتاز

جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبول

جيد جداممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدا

مستجدعفاف حسين عبد الرحمن محمد٨١١٨١

مستجدفاطمه احمد محمد احمد٨٢١٨٢

مستجدفاطمه محمود ابراھيم محمد ابوزيد٨٣١٨٣

مستجدفوزيه راشد عبد الحميد عبد الجواد٨٤١٨٤
مقبولممتازجيدجيدممتازمقبول

جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدا

جيد جداجيدضعيفضعيفمقبولمقبول

جيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتاز

جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جدا

جيد جداممتازمقبولجيدمقبولجيد

جيد جداممتازضعيفجيدمقبولجيد جدا

جيد جداجيدضعيفمقبولمقبولمقبول

ممتازممتازمقبولمقبولضعيفمقبول

جيد جداجيدضعيفمقبولجيدمقبول

جيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول

جيد جداجيدضعيفمقبولضعيفمقبول

مستجدفوزيه راشد عبد الحميد عبد الجواد٨٤١٨٤

مستجدكريم عبد الوھاب طه عبد الوھاب٨٥١٨٥

مستجدكمال عادل كمال على٨٦١٨٦

مستجدلبنى ابراھيم يسن ابراھيم عفيفي٨٧١٨٧

مستجدلبنى احمد محمد محمد ابوراشد٨٨١٨٨

مستجدمجدى ص$ح محمد الطوخى٨٩١٨٩

مستجدمحفوظ رضا محفوظ حسن٩٠١٩٠

مستجدمحمد احمد محمد محمد مصطفى٩١١٩١

مستجدمحمد السيد حسن بيومى كساب٩٢١٩٢

مستجدمحمد جمال عبدالناصر محمود مكرم٩٣١٩٣

مستجدمحمد حلمى طلعت محمد٩٤١٩٤

مستجدمحمد حمدى محمد السيد احمد٩٥١٩٥

مستجدمحمد شرف محمد الدبركى٩٦١٩٦
جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبول

جيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبول

جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبول

جيد جداجيدضعيفضعيفمقبولضعيف

جيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيف

ممتازممتازمقبولجيدجيدمقبول

جيد جدامقبولجيدضعيفمقبولمقبول

جيد جداجيدجيدجيدجيدمقبول

جيد جداجيد جداضعيفمقبولمقبولمقبول

جيدمقبولجيدضعيفضعيفمقبول

جيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيد

جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبول

مستجدمحمد شرف محمد الدبركى٩٦١٩٦

مستجدمحمد عبد الباسط محمد راجح٩٧١٩٧

مستجدمحمد عبد الرحيم سالم محمود٩٨١٩٨

مستجدمحمد عبد الرسول عفيفى نصر٩٩١٩٩

مستجدمحمد على عطيه فتح =١٠٠٢٠٠

مستجدمحمد عماد الدين عبد الحليم حماده١٠١٢٠١

مستجدمحمد عماد عبد الس$م عريان١٠٢٢٠٢

مستجدمحمد عيد اسماعيل زوره١٠٣٢٠٣

مستجدمحمد فتحى محمد اغا١٠٤٢٠٤

مستجدمحمد محمود عثمان عبد الس$م١٠٥٢٠٥

مستجدمحمود عبد العزيز محمد عبد العزيز١٠٦٢٠٦

مستجدمحمود محمد احمد محمد١٠٧٢٠٧

مستجدمحمود "محمد ماھر" "محمد مختار" محمد١٠٨٢٠٨
جيدممتازضعيفمقبولمقبولضعيف

جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد

جيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد

مقبولجيدضعيفضعيفمقبولجيد جدا

جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبول

جيدجيدضعيفمقبولمقبولمقبول

جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبول

جيدجيدمقبولجيدضعيفمقبول

مقبولجيد جداجيد جداجيدجيدمقبول

جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبول

ممتازممتازممتازمقبولجيدممتاز

جيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتاز

جيد جداممتازجيدجيدمقبولممتاز

مستجدمحمود "محمد ماھر" "محمد مختار" محمد١٠٨٢٠٨

مستجدمحمود محمد عبد المحسن ابراھيم١٠٩٢٠٩

مستجدمروة محمود نصر محمد الدالي١١٠٢١٠

مستجدمروه جوده حنفى عبد الحميد١١١٢١١

مستجدمروه محسن عبد الوھاب عبد الرحمن١١٢٢١٢

مستجدمصطفى سيد محمد عبد الغنى١١٣٢١٣

مستجدمصطفى على عبدالخالق عبدالعال١١٤٢١٤

مستجدمصطفى محمد رضا ابراھيم السيد١١٥٢١٥

مستجدمنار محمد احمد عبدالجواد شفتر١١٦٢١٦

مستجدمنة = وفيق موسى عبد الرحمن١١٧٢١٧

مستجدمنى عبد = السيد على١١٨٢١٨

مستجدمنى محمد على محمد١١٩٢١٩

مستجدمھا محمود محمد حسن١٢٠٢٢٠
جيد جداممتازجيدجيدمقبولممتاز

مستجدمھا محمود محمد حسن١٢٠٢٢٠
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نتيجة امتحان الفرقة ا�ولى
العام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٢

لغه انجليزيه (١)لغويات حسابيهرياضيات (١) فيزياء (١)اسس بناء وبرمجة الحاسباتانسانيات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م

رقم 
الجلو
س

حالة الطالبا!سم

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعه بنھـــــــا 

الفصل الدراسي ا�ول

جيد جداجيد جدامقبولضعيفجيدجيد جدا

ممتازجيدمقبولضعيفجيد جدامقبول

جيد جداجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيف

جيد جداممتازجيدمقبولجيدجيد

ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدا

جيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيد

جيد جداممتازجيدمقبولمقبولجيد جدا

مستجدمى عبدالجيد محمد سالمان١٢١٢٢١

مستجدميرفت كرم السيد حسن عوض١٢٢٢٢٢

مستجدندى محمود مغربى عراقى١٢٣٢٢٣

مستجدنشوى محمد عبد العزيز ا/بيارى١٢٤٢٢٤

مستجدنھى عبد الكريم الدمرداش أحمد١٢٥٢٢٥

مستجدنورا عبدربه فتحى عبد المؤمن١٢٦٢٢٦

مستجدنورھان احمد ابراھيم الشرقاوى١٢٧٢٢٧

مستجدھاله جمعه شحته العزب١٢٨٢٢٨
جيد جداممتازمقبولمقبولمقبولجيد جدا

جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد

جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتاز

جيدممتازجيدجيدمقبولجيد جدا

مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيد

جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جدا

جيدممتازجيد جداجيدجيدممتاز

ممتازممتازجيدمقبولجيدجيد

جيدجيد جداضعيفضعيفضعيفضـ جـ

جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولغ

ممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيد

جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد

مستجدھاله جمعه شحته العزب١٢٨٢٢٨

مستجدھبة = عصام محمد احمد الحلبى١٢٩٢٢٩

مستجدھدى محمد غ$ب عبدالمجيد غ$ب١٣٠٢٣٠

مستجدھدى ھشام حامد السيد١٣١٢٣١

مستجدھناء ھندي عبد الھادي منھى ھندى١٣٢٢٣٢

مستجدھند احمد احمد عفيفي ابوزيد١٣٣٢٣٣

مستجدھند صبرى حسن الحنطور١٣٤٢٣٤

مستجدھند عبدالمھيمن عبدالمھيمن عمر١٣٥٢٣٥

مستجدھند محمد قدرى يونس عبد الرحمن١٣٦٢٣٦

مستجدھيام فكرى انور شحاته١٣٧٢٣٧

مستجدوسام شعبان الشحات الشعراوى١٣٨٢٣٨

مستجدياسمين عرفه على عفيفى١٣٩٢٣٩

مستجدياسمين ص$ح ابراھيم أبو السعود١٤٠٢٤٠
جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جدا

جيد جداجيد جداضعيفضعيفجيدممتاز

جيدجيد جداجيدضعيفمقبولمقبول

جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضـ جـ

جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبول

مستجدياسمين ص$ح ابراھيم أبو السعود١٤٠٢٤٠

مستجديوسف محمد يوسف عبد الس$م الخولى١٤١٢٤١

باقديفيد جرجس عزيز جيد١٤٢٢٤٢

باقمحمد عثمان رشاد عثمان١٤٣٢٤٣

باقنسرين رفعت مختار حنين١٤٤٢٤٤
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نتيجة امتحان الفرقة ا�ولى
العام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٢

لغه انجليزيه (١)لغويات حسابيهرياضيات (١) فيزياء (١)اسس بناء وبرمجة الحاسباتانسانيات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
م

رقم 
الجلو
س

حالة الطالبا!سم

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعه بنھـــــــا 

الفصل الدراسي ا�ول

اجمالي عدد الط�ب =

ام�ة

النسبة% 
0.0ممتاز

0.0جيد جدا
0.0جيد //
0.0مقبول
0.0ماده

0.0مادتان
0.0راسب
0.0غياب

اجمالى 

راجعه رصدة 
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