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التقديرإسم المادةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 جيد جداجيدجيد جداجيدجيد

 ممتازجيدمقبولجيدجيد جدا

 جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدا

 جيدجيد جداجيدجيدممتاز

نتيجة امتحان الفرقة  الرابعة ( علوم الحاسب)

مستجداحمد طاھر حمزه الحداد404

مستجداحمد جمال نظمى السيد402

مستجداحمد طارق رشدى عبد الرحمن403

مستجدابتھال عيسى عبد الحميد محمد401

مواد تخلف ١

تخلفات 

مقرر اختيارى ١(وسائط متعددة)شبكات الحاسبات (اجح ٤٦٥)

كلية الحاسبات والمعلومات 

جامعه بنھـــــــا 
العام الجامعي  ٢٠١٢/٢٠١١

رقم 
الجلوس

إسم الطالب
حالة 
الطالب

معالجة الصور (علح ٤٤٧)نظرية مترجمات لغة البرامج (برح٤٥٦)النمذجة و المحاكاة (حسع ٤٢٠)

الفصل الدراسي ا�ول

 جيد جداممتازممتازجيد جداممتاز

 ممتازممتازممتازممتازممتاز

 جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتاز

 جيدمقبولمقبولضعيفمقبول

 جيد جدامقبولجيدجيد جداممتاز

 جيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدا

 جيد جدامقبولجيد جداجيدممتاز

 جيد جداجيدجيدجيدممتاز

 جيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جدا

مستجدايمان احمد سيد احمد عبد العزيز

مستجداميره عماد الدين مامون412

مستجدايمن امين متولى شع�ن413

مستجدامل نبيه عبد العال سرحان410

مستجدامينه عادل احمد نجيب411

مستجداسراء احمد شحته شلبى408

مستجداسماء عبد العزيز قطب ياسين409

مستجداحمد محمد توفيق على406

مستجدأحمد ناصر عبد الھادى محمد407

مستجداحمد محمد احمد محمد ابو زيد405

 جيد جداجيدجيد جداجيد جداممتاز

 جيد جدامقبولجيد جداجيد جداممتاز

 ممتازجيد جداجيدجيدجيد جدا

 ممتازجيد جداممتازجيد جداممتاز

 ممتازجيد جداممتازجيدجيد جدا

 جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدا

 جيد جدامقبولجيدجيدجيد جدا

 جيد جداجيدجيد جداجيدممتاز

 ممتازجيدجيد جداجيد جداممتاز

 ممتازجيد جداممتازجيدممتاز

مستجدبوسى محمدى يوسف بيومى422

مستجدحماده على احمد محمد423

مستجدبسمه محمد عبد الرحمن حاتم420

مستجدبشرى جمال شعبان محمد421

مستجدايه محمد مرسى محمد418

مستجدايھاب جمال عبد الوھاب عبد الرحمن419

مستجدايمان سعيد عبد العزيز محمد416

مستجدايه عصام عبد المقصود مغاورى417

مستجدايمان احمد سيد احمد عبد العزيز414

مستجدايمان السيد صيام عبد القوى415

 ممتازجيد جداممتازجيدممتاز

 جيد جداممتازممتازجيد جداممتاز

 جيد جداجيدمقبولجيدممتاز

 جيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جدا

 جيد جداجيدجيدمقبولجيد جدا

 جيد جداممتازجيدجيد جداممتاز

مستجدريھام شفيق السيد الشفعى428

مستجدرغده عبد الرحيم عبد الحميد محمد426

مستجدريم حمدان محمد فتحى427

مستجددعاء لطفى محمد ابراھيم البابلى424

مستجددعاء بربرى عبد التواب عبد العزيز425
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التقديرإسم المادةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

نتيجة امتحان الفرقة  الرابعة ( علوم الحاسب)

مواد تخلف ١

تخلفات 

مقرر اختيارى ١(وسائط متعددة)شبكات الحاسبات (اجح ٤٦٥)

كلية الحاسبات والمعلومات 

جامعه بنھـــــــا 
العام الجامعي  ٢٠١٢/٢٠١١

رقم 
الجلوس

إسم الطالب
حالة 
الطالب

معالجة الصور (علح ٤٤٧)نظرية مترجمات لغة البرامج (برح٤٥٦)النمذجة و المحاكاة (حسع ٤٢٠)

الفصل الدراسي ا�ول

مقبولخوارزمياتجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جدا

مستجدساره ص�ح عبد الفتاح جاد430

مستجدزينب كامل عبده السيد429

 جيد جداجيد جداممتازجيد جداممتاز

 جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا

 جيد جداجيد جداجيدجيد جداممتاز

 جيد جداجيدجيدمقبولجيد

 جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدا

 ممتازمقبولجيدجيدممتاز

 جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد

 جيد جدامقبولجيدجيد جداممتاز

 جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبول

مقبوللغة تجميعممتازجيد جدامقبولمقبولجيد

مستجدعمر مصطفى فرماوى محمد438

مستجدعمرو صدر الدين سعد خميس439

مستجدصباح السيد حسن العباسى436

مستجدصباح حسين حسين عبد المقصود437

مستجدشريف ص�ح عبد 1 محمد434

مستجدشيماء السيد عبد الھادى عبد الحافظ435

مستجدسحر محمود احمد خليل432

مستجدسمر السيد ابراھيم امين433

مستجدساره ص�ح عبد الفتاح جاد430

مستجدساره فؤاد ابراھيم الكومى431

مقبوللغة تجميعممتازجيد جدامقبولمقبولجيد

 جيد جداجيدجيدمقبولجيد جدا

 جيد جداجيدجيدمقبولجيد جدا

 جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدا

 جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدا

 ممتازجيدمقبولمقبولمقبول

 جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد

 جيدجيدمقبولجيدممتاز

 جيد جدامقبولضعيفمقبولجيد

 جيدضعيفضعيفضعيفمقبول

مستجدمحمد على باھى على448

مستجدمحمد مرزوق عبد الفتاح على446

مستجدمحمد توفيق عبد الرازق فتح الباب447

مستجدمحمد سمير عبد المطلب عبد الحليم444

مستجدمحمد عبد المجيد زكى عبد المجيد445

مستجدماھيتاب عبد الحميد محمد س�مه442

مستجدمحمد زاھد السيد زاھد443

مستجدفادى يوسف نعيم يوسف440

مستجدمارينا عادل جرجس عطيه441

 جيد جداجيدجيدمقبولمقبول

 جيد جداجيد جداجيد جداجيدممتاز

 ممتازجيد جداجيدجيدمقبول

مستجدمحمود منشاوى شفيق أحمد450

مستجدمحمود حمدى يحيى سالم451

مستجدمحمود السيد محرم عبد المجيد449
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التقديرإسم المادةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

نتيجة امتحان الفرقة  الرابعة ( علوم الحاسب)

مواد تخلف ١

تخلفات 

مقرر اختيارى ١(وسائط متعددة)شبكات الحاسبات (اجح ٤٦٥)

كلية الحاسبات والمعلومات 

جامعه بنھـــــــا 
العام الجامعي  ٢٠١٢/٢٠١١

رقم 
الجلوس

إسم الطالب
حالة 
الطالب

معالجة الصور (علح ٤٤٧)نظرية مترجمات لغة البرامج (برح٤٥٦)النمذجة و المحاكاة (حسع ٤٢٠)

الفصل الدراسي ا�ول

 جيدجيد جداممتازجيدممتاز

مستجدمحمود شوقى منصور السيد452

مستجدمحمود يحيى طوخى ابراھيم453

 جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد

 ممتازجيد جداممتازجيدممتاز

 جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتاز

 جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدا

 جيدجيدجيدمقبولجيد جدا

 جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتاز

 جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدا

مقبوللغة تجميعجيدجيدمقبولمقبولمقبول

 ممتازجيدمقبولجيدممتاز

 مقبولجيدمقبولمقبولمقبول

مستجدنجوى السيد عبد العزيز أحمد462

مستجدنادين سامى عبد 1 حسن460

مستجدنانسى صموئيل داود حنين461

مستجدمنى سعد عبد المنعم فج النور458

مستجدمھا عبد العزيز محمد حسين459

مستجدماريان نبيل رمزى توفيق456

مستجدمعتز محمد اسماعيل السيد457

مستجدمرح مصطفى احمد ابو طالب454

مستجدمروه عبد الرازق عبد الرحمن عيد455

مستجدمحمود يحيى طوخى ابراھيم453

 مقبولجيدمقبولمقبولمقبول

 ممتازمقبولمقبولجيدجيد جدا

 جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدا

 جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدا

ضعيفخوارزمياتجيدمقبولجيدضعيفجيد

 ممتازمقبولجيدجيدجيد جدا

 ممتازجيد جداجيدجيد جداممتاز

 ممتازممتازجيد جداجيد جداممتاز

 جيد جداجيدجيدجيدجيد جدا

جيد جداجيدمقبولجيدجيد

مستجدھبه لطفى حامد أحمد470

مستجدياسمين محمد عبد اللطيف ابراھيم471

مستجدنورھان عونى احمد الدالى468

مستجدھاجر احمد محمد عبد الحليم469

مستجدنور الدين عبد المجيد محمد دسوقى466

مستجدنورھان السيد سعودى عوض467

مستجدنھاد محمد طه غندور464

مستجدنھال عادل محمد الطاھر465

مستجدنرمين عبد الفتاح محمد احمد463

مقبولھندسة برمجياتجيد جداجيدجيدجيدجيد

 مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

 مقبولضعيفمقبولضعيفضـ جـ

باقريمون جميل حنا مونس474

مستجدياسمين محمد ايمن عبد الصادق472

باقحسام حسن عبد الرازق محمد473
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