
التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

جـ 148.6 ل 191.0 79.0 ل جـ جـ 80.0 ل 93.0 جـ 75.0 مستجد 101

ل 138.6 جـ 227.0 82.0 ل ل 63.0 ل 97.0 ل 65.0 مستجد 102

ض 137.9 جـ 216.0 76.0 ض جـ جـ 86.0 ل 104.0 جـ 72.0 مستجد 103

ض 124.9 جـ 212.0 77.0 جـ ل 65.0 ض 75.0 ل 66.0 مستجد 104

ل 113.3 حرمان 0 76.0 ض جـ 71.0 ض 71.0 ل 62.0 مستجد 105

جـ 140.6 ض 162.0 83.0 ض جـ 78.0 جـ 111.0 جـ 73.0 مستجد 106

ل 142.9 ل 182.0 80.0 ل جـ 73.0 جـ جـ 123.0 جـ 72.0 مستجد 107

ل 161.3 جـ جـ 251.0 95.0 جـ جـ م 91.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 85.0 مستجد 108

جـ 152.3 م 270.0 74.0 ل ل 65.0 جـ 118.0 ل 67.0 مستجد 109

ض 129.6 جـ 216.0 72.0 جـ جـ 78.0 جـ 108.0 جـ جـ 81.0 مستجد 110

ض 156.6 م 272.0 94.0 جـ جـ ل 68.0 جـ 118.0 جـ جـ 82.0 مستجد 111

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

اسراء شعبان عبد التواب عبد الجواد فرج
11129.0 جـ م 82.0

اسراء زكريا حسن ميدى
10120.0 ل جـ 76.0

اسراء خالد محمد صابر احمد حسن
9161.0 جـ جـ 66.0

اسراء السيد ابوالفتح ابراىيم حماد
8156.3 جـ جـ م 80.0

اسراء اشرف عبدالعظيم عبدالصادق
7147.0 جـ جـ جـ 66.0

اسراء احمد عبدالحميد الجافى
6159.3 جـ جـ جـ 57.0

احمد وجيو ابراىيم ابراىيم العش
5139.0 ض جـ 52.0

احمد مصطفى فتحى مصطفى ابوالخير
4132.0 ل جـ 75.0

احمد فتحى فرج حسن
3125.6 ل جـ 59.0

احمد عيد محمدى ابراىيم
2152.0 ل جـ جـ 64.0

ابتسام عبدهللا منصور شريف

1165.3 جـ جـ 63.0

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 169.6 جـ جـ 258.0 86.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 128.0 جـ جـ 81.0 مستجد 112

ل 152.3 جـ جـ 247.0 75.0 جـ ل 68.0 م 135.0 جـ 79.0 مستجد 113

ض 136.6 جـ جـ 246.0 79.0 ل جـ 78.0 ل 90.0 جـ 74.0 مستجد 114

ض 133.9 جـ جـ 252.0 76.0 ض ل 63.0 جـ 116.0 جـ 72.0 مستجد 115

جـ 158.3 ل 206.0 66.0 ل ض 55.0 جـ جـ 121.0 ل 65.0 مستجد 116

ل 126.9 جـ جـ 247.0 84.0 جـ جـ 73.0 م 135.0 جـ 70.0 مستجد 117

جـ 136.3 جـ جـ 255.0 83.0 ل ل 68.0 جـ جـ 126.0 جـ 72.0 مستجد 118

جـ 126.3 ض 156.0 75.0 ل ض 55.0 ل 95.0 جـ 77.0 مستجد 119

جـ 136.6 جـ جـ 240.0 79.0 ل ل 63.0 جـ 112.0 جـ 78.0 مستجد 120

ض 152.0 جـ 239.0 76.0 ض جـ جـ 84.0 ض 86.0 جـ 73.0 مستجد 121

ض 133.3 جـ 215.0 66.0 ض ل 65.0 ل 104.0 ل 62.0 مستجد 122
اسماء اكرم محمد الشحات فرج عبالمطيف

22133.0 ل ل 58.0

اسماء احمد عبدالرشيد زيدان
21125.0 جـ جـ 58.0

اسماء ابراىيم السيد عبدالبارى
20169.0 ل جـ 69.0

اسالم خالد محمد ابو المعاطى صالحو
19164.0 ل جـ 64.0

اسراء ناجي توفيق عبدالسميع
18165.0 ل جـ جـ 69.0

اسراء ناجح حامد سالمان
17141.0 ل جـ جـ 72.0

اسراء محمد عبد اهلل حافظ النجار
16177.0 جـ ل 68.0

اسراء كمال عبدالقادر سالم
15123.0 ل جـ 57.0

اسراء عيد رمضان السيد كشك
14117.6 ل جـ 69.0

اسراء عبد المجيد عمى  عبد المجيد عفيفي
13152.0 جـ جـ 70.0

اسراء صالح عيد ابراىيم حمزه
12183.0 جـ جـ جـ جـ 68.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ض 127.3 ل 186.0 80.0 ض ل 65.0 ل 103.0 جـ 73.0 مستجد 123

ل 148.9 جـ جـ 266.0 90.0 جـ جـ م 96.0 م 144.0 جـ جـ 82.0 مستجد 124

جـ جـ 145.3 جـ جـ 251.0 86.0 جـ م 96.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 88.0 مستجد 125

م 151.6 جـ جـ 254.0 95.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 82.0 مستجد 126

ض 108.9 ض 156.0 68.0 جـ جـ 78.0 ض 87.0 جـ 76.0 مستجد 127

ل 149.9 جـ 236.0 87.0 ل جـ جـ 80.0 ل 97.0 جـ جـ 83.0 مستجد 128

جـ 122.6 جـ 228.0 74.0 ل جـ جـ 88.0 جـ 106.0 جـ 73.0 مستجد 129

جـ 125.6 ض 167.0 76.0 جـ ل 60.0 جـ 109.0 جـ 72.0 مستجد 130

جـ 130.9 جـ 222.0 81.0 ض جـ 70.0 جـ 112.0 جـ 77.0 مستجد 131

جـ 150.6 م 276.0 76.0 جـ ل 63.0 جـ جـ 126.0 جـ 75.0 مستجد 132

جـ جـ 159.6 جـ جـ 257.0 83.0 جـ جـ جـ 88.0 جـ جـ 128.0 جـ جـ 84.0 مستجد 133
اسماء مصطفى عمى فضل عمى دراج

33194.6 جـ جـ جـ 72.0

أسماء محمود الصباحى محمد عبدالعال
32164.0 جـ جـ 70.0

اسماء محمد سعيد عابدين
31158.6 ل جـ جـ 56.0

اسماء محمد السيد عبدالجواد شحاتو
30165.0 ل جـ 74.0

اسماء قاسم محمد بدوى الجعبرى
29164.6 ل جـ 68.0

اسماء عمى عمى الميثى
28154.0 جـ جـ جـ 68.0

اسماء عبدالقادر سعيد السيد اسماعيل
27105.0 ض ل 71.0

اسماء صابر عبداهلل عمى خضر عزام
26210.3 جـ م 78.0

اسماء سعد رمضان عبدالعزيز قرقر
25192.0 جـ جـ جـ 78.0

اسماء حامد توفيق عبدالرحمن بدوى
24153.6 جـ م 84.0

اسماء جمال السباعى عبدالجواد
23123.0 ل جـ جـ 53.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 133.9 جـ 237.0 88.0 ل ل 60.0 جـ جـ 131.0 جـ 76.0 مستجد 134

ل 136.9 ل 186.0 81.0 ل جـ 75.0 ل 103.0 جـ 72.0 مستجد 135

ل 153.6 ل 207.0 69.0 ل جـ جـ 86.0 جـ 108.0 جـ 79.0 مستجد 136

ض 123.3 ل 206.0 71.0 ل ل 68.0 ل 103.0 جـ 76.0 مستجد 137

ل 133.3 ل 198.0 75.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 122.0 جـ 71.0 مستجد 138

جـ 151.9 ل 198.0 73.0 ض جـ 78.0 جـ 117.0 جـ 72.0 مستجد 139

جـ 138.3 جـ 222.0 73.0 ل جـ 73.0 جـ جـ 121.0 جـ 71.0 مستجد 140

جـ 147.3 جـ جـ 252.0 66.0 ل م 91.0 جـ 114.0 جـ 73.0 مستجد 141

م 147.3 جـ جـ 242.0 86.0 جـ جـ 75.0 م 136.0 جـ 79.0 مستجد 142

ض 121.6 ض 91.0 75.0 ض ل 69.0 ل 102.0 ل 64.0 مستجد 143

ض 154.6 جـ 232.0 80.0 جـ جـ 73.0 ل 95.0 جـ 79.0 مستجد 144
االء محمد حسن مصطفى عبدالعاطى

44121.0 جـ جـ جـ 79.0

االء محمد الصياد حسن عطا اهلل
43113.6 ل جـ 56.0

االء عبدالعزيز عبدالحميد عمر
42208.0 جـ جـ جـ 77.0

آالء عادل جابر عبد الفتاح أبو شمق
41175.0 جـ ل 62.0

االء خالد عبدالواحد عبدالعظيم عبدالعال
40171.6 ل جـ 65.0

االء ابراىيم عبدالحميد الحضرى
39176.0 جـ جـ 58.0

اشرقت محمود محمد السعيد ىواش
38137.0 ل جـ 62.0

اشرقت ابراىيم عبد المجيد ابراىيم السيد
37102.3 ل جـ 65.0

اسميان حممى امام السيد
36138.3 جـ ل 69.0

اسماعيل احمد اسماعيل محمد ابوشوارب
35143.0 ل جـ جـ 63.0

اسماء ياسر محمد عبد المعطى عمران
34156.0 ل جـ جـ 67.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 167.3 جـ جـ 241.0 86.0 جـ جـ جـ 70.0 ل 92.0 جـ جـ 80.0 مستجد 145

ل 182.3 جـ جـ 268.0 94.0 جـ جـ م 96.0 جـ 112.0 جـ جـ 80.0 مستجد 146

جـ 177.9 جـ جـ 262.0 93.0 جـ جـ جـ 75.0 م 135.0 جـ جـ 87.0 مستجد 147

ل 130.9 جـ جـ 269.0 94.0 ل ل 63.0 جـ جـ 123.0 جـ 72.0 مستجد 148

جـ 115.6 م 279.0 75.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 131.0 جـ 71.0 مستجد 149

جـ جـ 141.9 م 286.0 83.0 جـ م 98.0 جـ 119.0 جـ جـ 82.0 مستجد 150

ل 130.6 جـ جـ 264.0 82.0 جـ ل 65.0 ل 99.0 جـ 78.0 مستجد 151

غياب 0 غياب 0 0 غياب غياب 0 غياب 0 غياب 0 مستجد 152

ل 133.6 ل 206.0 81.0 ل ض 57.0 ل 99.0 جـ 76.0 مستجد 153

جـ 122.3 م 273.0 76.0 ل جـ 75.0 ل 104.0 جـ 77.0 مستجد 154

جـ 166.6 جـ جـ 240.0 90.0 جـ جـ 75.0 جـ 119.0 جـ 79.0 مستجد 155
امنية عالء احمد ابراىيم

55161.0 جـ جـ م 78.0

امل ممدوح حسين عمى الباز
54158.0 ل جـ 69.0

امل عبدالجيد سعد عبدالجيد محمد
53156.0 ل جـ جـ 67.0

أمل عادل احمد عبدالمقصود السكرى
520 غياب غياب 0

أمانى محمد محمد محيى الدين نصر
51150.6 ل جـ جـ 77.0

امانى اشرف محمد عمى
50199.6 جـ جـ جـ 71.0

اليام احمد سعيد ابراىيم محمد
49161.0 ض جـ 64.0

الشيماء عبدالمرضي محمد عطا
48141.0 ل م 64.0

الشيماء تامر صبيح امام
47177.0 جـ جـ م 80.0

السيد محمود احمد شاىين
46155.0 م م 85.0

السيد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح محمد متولى
45190.3 جـ جـ جـ جـ 80.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 134.9 جـ 217.0 75.0 جـ جـ 73.0 ل 101.0 جـ 74.0 مستجد 156

ل 117.6 جـ 212.0 68.0 ل ل 68.0 ل 96.0 جـ 75.0 مستجد 157

ض 148.3 جـ 220.0 89.0 ض جـ جـ 86.0 جـ 115.0 جـ جـ 80.0 مستجد 158

جـ 145.3 جـ جـ 244.0 66.0 ل جـ جـ 86.0 جـ 105.0 ل 65.0 مستجد 159

جـ 158.3 جـ جـ 266.0 84.0 جـ ض 50.0 جـ 117.0 جـ جـ 81.0 مستجد 160

ل 143.9 جـ جـ 264.0 91.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ 117.0 جـ 72.0 مستجد 161

جـ 149.3 جـ جـ 252.0 91.0 جـ جـ جـ 75.0 جـ جـ 125.0 جـ جـ 81.0 مستجد 162

جـ 161.3 جـ جـ 269.0 80.0 ل ل 64.0 جـ 112.0 جـ جـ 82.0 مستجد 163

جـ 118.3 جـ جـ 258.0 67.0 ض ض 52.0 ل 93.0 ل 69.0 مستجد 164

جـ 144.6 م 278.0 87.0 جـ م 91.0 جـ 118.0 جـ 73.0 مستجد 165

جـ 119.9 جـ 232.0 71.0 ل ل 65.0 جـ 115.0 ل 69.0 مستجد 166
اميرة محمد جودة محمد امين

66163.0 ض جـ 66.0

اميرة صبحي عبدالخالق سميمان
65163.6 جـ جـ جـ 74.0

اميرة السيد انور ىالل
64163.6 ض ل 59.0

اميرة احمد حسني محمود
63167.6 جـ جـ جـ جـ 66.0

امنيو محمود السيد عمى
62175.3 جـ م 81.0

امنيو شوقي حامد طو احمد الزيات
61151.3 جـ م 70.0

امنيو رضا عبدالبديع عبدالتواب
60170.6 جـ جـ جـ 72.0

امنيو خالد عبد العظيم عوض الحصرى
59159.6 جـ ل 62.0

امنيو حمدى عمى حسب النبى غالى
58134.0 جـ جـ جـ 59.0

امنيو امين عبد الجواد شرف الدين
57136.0 ض ل 69.0

امنية وائل فتحى زيدان
56137.6 ل جـ 79.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ض 133.9 جـ جـ 257.0 85.0 ض ل 63.0 جـ جـ 121.0 جـ 77.0 مستجد 167

ل 126.6 ل 202.0 71.0 ض جـ جـ 80.0 ل 94.0 جـ 74.0 مستجد 168

جـ 138.9 جـ جـ 263.0 86.0 ل جـ 74.0 جـ 111.0 جـ 79.0 مستجد 169

جـ 131.6 جـ جـ 247.0 80.0 ل جـ 70.0 ل 97.0 جـ 75.0 مستجد 170

جـ 167.9 جـ 231.0 86.0 جـ جـ جـ جـ 80.0 جـ جـ 133.0 جـ جـ 80.0 مستجد 171

غياب 0 غياب 0 0 غياب غياب 0 غياب 0 غياب 0 مستجد 172

جـ 166.3 جـ جـ 242.0 90.0 جـ جـ جـ جـ 80.0 جـ 119.0 جـ 73.0 مستجد 173

ل 140.3 م 284.0 78.0 ل ض 55.0 جـ 119.0 جـ 75.0 مستجد 174

جـ 119.3 جـ 221.0 70.0 ل ل 68.0 ل 103.0 ض 55.0 مستجد 175

جـ 132.3 جـ جـ 256.0 73.0 ل جـ 70.0 جـ 106.0 جـ 77.0 مستجد 176

ل 124.9 جـ 215.0 69.0 جـ م 93.0 جـ جـ 121.0 ل 69.0 مستجد 177
ايمان اشرف السيد عمي

77145.3 ل ل 72.0

آيات خالد رفعت عبد العميم إبراىيم
76162.3 ل جـ 60.0

ايات اشرف محمود عفيفى الشيخ
75159.0 ض جـ 61.0

انغام ىشام السيد محمد
74142.6 جـ جـ 68.0

اندا ايمن عبدالعاطى تركى
73164.0 جـ جـ م 82.0

انجي اشرف عراقي خميس
720 غياب غياب 0

امينة عادل ابوسريع سويمم
71165.0 جـ جـ جـ جـ 80.0

أميره مسعد عبدالرازق عسكر
70161.3 ل جـ جـ 68.0

اميره حمدى سعيد السيد
69168.6 ل جـ جـ 69.0

اميره حاتم فتحى الدسوقى
68153.3 ل جـ 57.0

اميره ابراىيم سعد مجاىد بدوي
67132.6 ل جـ جـ 57.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 131.3 جـ 226.0 82.0 ل جـ 77.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 88.0 مستجد 178

ل 153.3 جـ جـ 247.0 84.0 جـ جـ جـ 80.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 85.0 مستجد 179

ل 124.9 جـ 212.0 71.0 ل جـ 75.0 جـ 111.0 جـ 73.0 مستجد 180

ض 162.6 م 273.0 71.0 جـ جـ 79.0 م 135.0 جـ 74.0 مستجد 181

جـ 131.6 جـ جـ 245.0 74.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 107.0 ل 69.0 مستجد 182

ض 132.9 جـ 231.0 63.0 ض جـ 78.0 جـ 113.0 جـ 76.0 مستجد 183

جـ 144.9 جـ جـ 262.0 76.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 118.0 جـ 79.0 مستجد 184

جـ جـ 146.9 جـ جـ 256.0 93.0 جـ جـ 78.0 م 135.0 جـ جـ 88.0 مستجد 185

جـ 117.9 جـ جـ 248.0 77.0 ض جـ 70.0 ل 102.0 ل 69.0 مستجد 186

ل 133.6 جـ 235.0 84.0 ل ل 64.0 ل 102.0 جـ 75.0 مستجد 187

ض 137.6 جـ 232.0 75.0 ض جـ جـ 80.0 ل 97.0 جـ 72.0 مستجد 188
ايو ابراىيم ابراىيم سيد احمد

8877.3 ل جـ 53.0

ايمان عمرو ابراىيم حامد
87152.0 ل جـ جـ 66.0

ايمان عمى السيد عمى درويش
86176.0 ض جـ 52.0

ايمان عطا رمضان السرسى
85196.6 جـ م 78.0

ايمان عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح
84163.3 جـ جـ 64.0

ايمان عبدالمجيد عبدالمجيد الفقى
83100.3 ل ل 59.0

ايمان طاىر محمد محمد
82171.6 ل جـ 65.0

ايمان شعبان فاروق محمد منصور
81107.0 جـ جـ جـ 71.0

ايمان رفاعى محمد حسن عبدالمطيف
80156.3 ل جـ 68.0

ايمان العزب احمد العزب عفان
79156.6 جـ جـ جـ 74.0

ايمان الطوخى صالح الطوخى
78167.6 ل جـ جـ 60.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 138.6 جـ جـ 261.0 79.0 جـ جـ جـ 80.0 م 138.0 جـ جـ 83.0 مستجد 189

ل 143.3 جـ 237.0 83.0 ل جـ جـ 88.0 جـ 117.0 ل 68.0 مستجد 190

ل 143.6 ل 202.0 84.0 ض جـ 75.0 جـ 115.0 جـ 79.0 مستجد 191

جـ جـ 140.3 م 271.0 90.0 جـ جـ جـ 80.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 83.0 مستجد 192

ل 123.3 جـ جـ 240.0 73.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 119.0 جـ 70.0 مستجد 193

ض 147.3 جـ 225.0 72.0 ل جـ 73.0 ل 90.0 ل 69.0 مستجد 194

ل 121.6 جـ 237.0 73.0 ض جـ جـ 80.0 ل 103.0 جـ 72.0 مستجد 195

ل 123.3 جـ 211.0 72.0 ل جـ 71.0 ل 99.0 ل 68.0 مستجد 196

ل 111.3 م 271.0 71.0 ل جـ 73.0 ل 95.0 جـ 72.0 مستجد 197

غياب 0 غياب 0 0 غياب غياب 0 غياب 0 غياب 0 مستجد 198

ل 131.6 جـ جـ 249.0 76.0 ل جـ 78.0 ل 95.0 جـ 75.0 مستجد 199
ايو عمى احمد احمد حسين

99154.3 ل جـ 61.0

ايو عبدالباقى محمود عبدربو
980 غياب غياب 0

ايو طارق ابراىيم الدسوقى محمود
97138.3 ض جـ 60.0

ايو رضا السيد ابوالعطا
96141.0 ل جـ 64.0

ايو رجب طمعت السيد
95136.0 ل جـ 53.0

آيو رأفت فرج محمد النيطاوى
94123.0 جـ جـ 66.0

ايو حداد ابرىيم خميل
93146.0 ل جـ 64.0

ايو ايمن محمد السيد
92200.0 جـ م 76.0

آيو امير فتحى ربيع الزفتاوى
91149.6 جـ جـ جـ 59.0

ايو اشرف مجدى عايش موسى
90153.0 جـ جـ جـ 60.0

ايو ابراىيم عبدالخالق احمد
89146.3 ل جـ 75.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 142.9 جـ 217.0 74.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 124.0 جـ 79.0 مستجد 200

ض 124.6 جـ جـ 240.0 78.0 ض ض 57.0 ل 99.0 جـ 70.0 مستجد 201

جـ 141.3 جـ جـ 262.0 76.0 ل جـ جـ 83.0 ل 96.0 جـ 70.0 مستجد 202

جـ جـ 161.6 جـ جـ 265.0 90.0 جـ جـ 75.0 جـ 108.0 م 90.0 مستجد 203

جـ 120.3 جـ 228.0 76.0 ض جـ 77.0 ل 99.0 جـ 75.0 مستجد 204

جـ 118.9 جـ 226.0 76.0 جـ ل 68.0 جـ 118.0 جـ 71.0 مستجد 205

ض 133.9 ل 191.0 86.0 ل ل 63.0 ل 91.0 جـ 72.0 مستجد 206

جـ جـ 145.9 جـ جـ 256.0 84.0 جـ جـ جـ جـ 83.0 جـ 112.0 م 91.0 مستجد 207

جـ 146.6 جـ جـ 260.0 85.0 ل جـ 78.0 ل 100.0 جـ 74.0 مستجد 208

جـ 126.9 جـ 222.0 69.0 ل ض 55.0 ل 97.0 جـ 75.0 مستجد 209

ض 116.6 ض 138.0 67.0 ض ض 55.0 ل 95.0 ل 64.0 مستجد 210
بسنت ايمن جودة احمد

11086.0 ض ل 56.0

بسنت السيد فتحي السيد احمد
109175.3 ل ل 61.0

بسمو قطب حامد قطب عبدالجميل
108171.3 جـ جـ جـ 64.0

بسمو عبدالمالك السيد عبدالمالك سند
107181.0 جـ جـ جـ 83.0

ايو ىاني مصطفي مصطفى سالم
106116.6 ل جـ جـ 65.0

ايو نادر جوده ابراىيم ابوسعده
105159.0 ض جـ 73.0

ايو موسى عبدالخالق موسى
104168.0 ل جـ 57.0

 ايو محمد يسرى محمد السعيد محمد عبدالكريم
103180.0 جـ جـ م 77.0

ايو محمد محمد موسى نوح
102163.6 جـ جـ 68.0

ايو محمد جابر عيد
101132.0 ل جـ 50.0

اية فارس رمضان طمبو متولى
100152.6 جـ جـ 61.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 135.6 جـ 227.0 79.0 ل جـ جـ 86.0 جـ 109.0 جـ 78.0 مستجد 211

جـ 144.9 جـ 221.0 76.0 جـ جـ 73.0 ل 98.0 جـ 74.0 مستجد 212

جـ جـ 142.3 ل 196.0 73.0 جـ ض 55.0 ل 90.0 جـ 75.0 مستجد 213

جـ جـ 135.6 م 282.0 87.0 ل ل 63.0 جـ جـ 132.0 جـ 70.0 مستجد 214

جـ 147.3 جـ جـ 257.0 76.0 ل جـ 78.0 ل 97.0 جـ 73.0 مستجد 215

جـ جـ 157.9 جـ جـ 240.0 84.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 130.0 جـ 72.0 مستجد 216

جـ جـ 120.6 ل 190.0 67.0 ض ل 65.0 ل 96.0 ل 69.0 مستجد 217

جـ 166.3 جـ 237.0 78.0 جـ ل 65.0 ل 94.0 جـ جـ 89.0 مستجد 218

جـ 135.6 جـ 229.0 82.0 جـ جـ جـ 88.0 جـ 105.0 جـ 79.0 مستجد 219

جـ 150.6 جـ جـ 259.0 86.0 جـ جـ 70.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 83.0 مستجد 220

جـ جـ 135.3 م 271.0 84.0 جـ جـ جـ 86.0 م 137.0 جـ 77.0 مستجد 221
حبيبو ياسر حممى عطيوى مصطفى

121181.0 ل جـ جـ 73.0

حبيبو محمد عبدالغفار محمد فرج
120172.0 جـ جـ جـ 75.0

جياد محمد عمى السيد
119174.6 ل جـ جـ 71.0

ثروت عبدالعاطى الشحات عبدالعاطى محمد
118177.3 جـ جـ جـ 75.0

تقى محمد زين العابدين عبدالمعبود
117186.0 ل ل 55.0

تقى طارق حمدى جاد الرب
116191.0 جـ جـ جـ 69.0

تغريد احمد محمود سميمان خاطر
115178.0 جـ جـ 69.0

بشرى ابراىيم محمد عمي موافى عمى
114187.0 ل جـ جـ 68.0

بسنت محمد عبدالفتاح ابو الفتوح
113188.6 جـ جـ 72.0

بسنت ماىر محمد ابوالسعود خضير
112171.0 جـ جـ 75.0

بسنت فوزى عبدالسالم زكى سميمان
111195.6 ل جـ 67.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 140.9 ض 177.0 75.0 ل ل 69.0 ض 75.0 جـ 70.0 مستجد 222

ل 142.3 جـ جـ 241.0 72.0 ل ل 63.0 ل 96.0 جـ 75.0 مستجد 223

جـ 125.3 ض 126.0 72.0 ض ض 57.0 ض 77.0 جـ 73.0 مستجد 225

جـ جـ 159.6 جـ جـ 241.0 89.0 جـ ل 68.0 م 137.0 جـ 75.0 مستجد 226

ض 132.6 جـ 236.0 75.0 ض جـ 75.0 ل 101.0 جـ 76.0 مستجد 227

جـ جـ 151.9 جـ جـ 267.0 90.0 جـ م 91.0 ل 93.0 جـ 76.0 مستجد 228

جـ جـ 145.9 جـ جـ 268.0 91.0 جـ جـ جـ 80.0 ل 91.0 ل 61.0 مستجد 229

جـ 166.9 ض 155.0 72.0 ل ل 65.0 ل 97.0 ض 56.0 مستجد 230

ض 126.6 جـ جـ 259.0 74.0 ل جـ 75.0 ض 84.0 جـ 71.0 مستجد 231

ل 151.6 جـ 222.0 83.0 ل ل 68.0 جـ جـ 122.0 جـ 77.0 مستجد 232

جـ 123.3 جـ جـ 255.0 90.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 110.0 جـ 72.0 مستجد 233
دعاء فؤاد محمود شحاتو

132175.3 ل م 69.0

دعاء عبدالوىاب عبدالمرضى عبدالوىاب عمى
131155.6 جـ جـ جـ 61.0

دعاء ضياء السيد عمى متولي
130127.6 ل جـ 66.0

دعاء السيد عبدالمعطى قاسم
129166.3 جـ جـ جـ 68.0

دعاء السيد ابراىيم عزوز
128181.0 جـ م 70.0

داليا حامد حسن عمى عبدالدايم
127188.3 جـ م 73.0

داليا اسماعيل حامد اسماعيل
126110.6 ل جـ 58.0

خمود طو محمد عبد الوىاب شعالن
125189.6 جـ جـ جـ 73.0

خالد حمدى انور يوسف خاطر
124165.3 ل جـ 51.0

حنان جمال حسن احمد يوسف
123156.3 جـ جـ 67.0

حسين فوزي حسين عمي
122184.3 جـ جـ 69.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 133.9 جـ 225.0 74.0 ل جـ 75.0 جـ 113.0 ل 68.0 مستجد 234

جـ جـ 170.3 جـ جـ 267.0 92.0 جـ م 91.0 جـ جـ 122.0 جـ 75.0 مستجد 235

جـ جـ 166.9 جـ 236.0 77.0 ل جـ 78.0 جـ 110.0 ل 67.0 مستجد 236

ل 158.6 جـ جـ 247.0 79.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 125.0 جـ 75.0 مستجد 237

ض 111.9 جـ 226.0 65.0 ل ل 68.0 ل 92.0 جـ 75.0 مستجد 238

جـ جـ 166.3 جـ جـ 258.0 82.0 ض ل 63.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 81.0 مستجد 239

ل 110.3 جـ 231.0 73.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 85.0 مستجد 240

جـ 131.3 جـ 221.0 89.0 ل جـ جـ 88.0 جـ جـ 129.0 جـ 73.0 مستجد 241

ل 131.3 جـ 217.0 73.0 ل جـ 78.0 جـ 118.0 جـ 77.0 مستجد 242

جـ جـ 145.9 جـ 212.0 67.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 134.0 جـ 77.0 مستجد 243

جـ 156.9 جـ جـ 247.0 87.0 ض جـ جـ 83.0 جـ جـ 133.0 جـ جـ 86.0 مستجد 244
رانيا محمد عبدالتواب عبدربو

143178.6 جـ جـ جـ 57.0

رانيا ربيع فتحى عبدالعظيم الصيفى
142196.6 جـ ل 68.0

رانا محمد سعيد عباس عصر
141149.0 ل جـ 61.0

رانا عماد اسماعيل السيد
140161.3 ل جـ جـ 62.0

دينا عبدالرازق محمد عبدالرازق
139154.0 ض جـ 69.0

دينا حسين عبدالرحمن حسن عمى الدين
138187.0 جـ جـ جـ جـ 58.0

دنيا فتحي عبدالعزيز عبداهلل شاىين
137128.6 ض ل 60.0

دنيا عماد حممى عبدالمؤمن
136154.0 جـ جـ 69.0

دنيا سعيد عمرو زعير
135184.3 جـ جـ جـ 62.0

دنيا سامح عبدالمنعم محمود جاد
134186.0 جـ جـ م 76.0

دنيا السيد السيد حسين سالم
133152.0 ل جـ 65.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

م 144.9 م 275.0 80.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 125.0 جـ 77.0 مستجد 245

جـ 143.9 جـ 239.0 79.0 جـ ل 68.0 جـ 114.0 جـ 79.0 مستجد 246

جـ 164.9 جـ جـ 268.0 92.0 جـ ل 68.0 جـ جـ 125.0 ض 55.0 مستجد 247

جـ جـ 160.3 جـ 238.0 92.0 جـ جـ م 91.0 م 136.0 جـ 71.0 مستجد 248

جـ 138.6 جـ جـ 252.0 68.0 ل ل 65.0 جـ جـ 133.0 جـ 78.0 مستجد 249

جـ 154.6 جـ 222.0 90.0 جـ م 91.0 م 142.0 جـ جـ 80.0 مستجد 250

ل 138.9 جـ 238.0 70.0 ض جـ 70.0 ل 94.0 ل 68.0 مستجد 251

جـ 139.3 م 274.0 85.0 ل جـ جـ 88.0 جـ 117.0 جـ 75.0 مستجد 252

ض 137.6 ض 176.0 62.0 ض ض 55.0 ل 95.0 جـ 71.0 مستجد 253

جـ 134.9 جـ 212.0 84.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 122.0 جـ 79.0 مستجد 254

ل 146.6 جـ 232.0 78.0 ض ض 57.0 جـ جـ 125.0 جـ 72.0 مستجد 255
رنا رمضان محمدى بكرى

154143.3 جـ جـ 58.0

رنا رمضان جابر زكى
153172.0 ل جـ جـ 62.0

رقيو متولي فرج اهلل ابراىيم
152120.6 ل ل 59.0

رغده شريف محمد حسن
151162.0 ل جـ جـ 61.0

رغدة محمد عبدالفتاح حسين
150150.6 ل جـ 58.0

رضوى عطيو بدر عطيو
149176.0 جـ م 78.0

رحمة خالد كمال عبداهلل الشربينى
148159.6 ل ل 68.0

رحمو أحمد محمد مندوه رمضان
147193.0 جـ جـ م 81.0

رحاب ثابت حممى محمود المنسى
146169.6 جـ جـ م 79.0

رجاء انس عبدالحميد حسين ابوالخير
145168.3 جـ جـ 75.0

رباب سمير السيد محمد عمر
144204.6 جـ جـ جـ 64.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 130.6 جـ 227.0 80.0 ل جـ 75.0 جـ 116.0 جـ 76.0 مستجد 256

ض 158.9 جـ جـ 242.0 87.0 ل ل 60.0 ل 100.0 جـ 74.0 مستجد 257

جـ 151.3 جـ 222.0 84.0 ل ل 68.0 جـ جـ 125.0 ل 68.0 مستجد 258

ض 155.3 جـ جـ 257.0 65.0 ض جـ 75.0 ل 92.0 جـ 72.0 مستجد 259

ض 165.6 م 286.0 90.0 ل جـ جـ 83.0 م 139.0 جـ جـ 89.0 مستجد 260

جـ 136.9 جـ 212.0 71.0 ل جـ 73.0 جـ جـ 123.0 جـ 77.0 مستجد 261

ض 143.9 جـ جـ 267.0 74.0 ل ل 65.0 جـ جـ 122.0 جـ 78.0 مستجد 262

ل 140.6 جـ جـ 247.0 73.0 ل جـ 70.0 جـ 119.0 جـ 77.0 مستجد 263

ض 154.3 جـ 229.0 71.0 ل جـ 73.0 جـ جـ 131.0 ل 69.0 مستجد 264

جـ 122.3 ض 127.0 62.0 ل جـ 70.0 ض 76.0 جـ 70.0 مستجد 265

ض 115.3 ل 208.0 86.0 ل جـ 78.0 ض 60.0 جـ 74.0 مستجد 266
زينب احمد جمعو عبدالوىاب

165128.0 ض جـ جـ 60.0

زىران احمد السيد زىران
164173.0 ل ل 62.0

زىراء عبدالفتاح احمد عبد الفتاح إبراىيم
163120.0 جـ جـ 61.0

رييام شعبان محى يونس احمد
162152.6 جـ جـ 66.0

رييام سعيد محمد الشعراوى
161133.3 جـ جـ 63.0

ريم صالح البحراوى محمد البحراوى
160169.0 ل جـ 65.0

رقيو فارس سعد ابراىيم ابراىيم برغوت
159120.0 جـ جـ م 60.0

رودينا ايمن عبدالمطيف محمد عبدالقادر
158123.0 جـ ل 56.0

روان صابر محمد عوض اهلل
157168.3 جـ جـ جـ 63.0

روان اشرف السيد حجازى السيد
156130.6 جـ جـ جـ 63.0

رنا طارق محمد عبدالمعطى عمران
155171.6 ل جـ جـ 64.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ض 140.6 جـ جـ 242.0 85.0 ل ض 57.0 جـ جـ 121.0 ل 67.0 مستجد 267

ض 131.6 ل 207.0 74.0 ض ل 63.0 ل 91.0 جـ 75.0 مستجد 268

جـ جـ 145.9 جـ جـ 264.0 83.0 جـ جـ جـ 88.0 جـ 110.0 جـ 79.0 مستجد 269

جـ جـ 124.9 جـ 237.0 76.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 132.0 ل 69.0 مستجد 270

جـ 147.6 جـ 221.0 88.0 جـ ل 68.0 جـ جـ 123.0 جـ 70.0 مستجد 271

ل 118.6 جـ جـ 241.0 71.0 ل ل 66.0 جـ 119.0 جـ 75.0 مستجد 272

ض 148.3 جـ 236.0 85.0 ل م 91.0 جـ جـ 120.0 جـ 71.0 مستجد 273

ض 122.3 ض 145.0 86.0 ل ض 56.0 ل 104.0 جـ 75.0 مستجد 274

ض 151.9 ل 201.0 88.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 122.0 جـ 70.0 مستجد 275

جـ جـ 116.9 جـ جـ 244.0 82.0 ض ل 60.0 ل 95.0 جـ 71.0 مستجد 276

جـ 143.3 جـ 211.0 76.0 ل جـ 73.0 جـ 105.0 جـ 78.0 مستجد 277
ساره فتوح محمد محمد شاىين

176172.0 جـ جـ 61.0

ساره صالح الدين مرسى خميل زنكل
175191.0 ض جـ جـ 56.0

ساره سمير محمد عاشور
174127.6 جـ جـ جـ 61.0

ساره رمضان محمد عطا عبدالرحمن الخولى
173127.6 ل جـ جـ 66.0

ساره اشرف عبدالمطيف الصادق
172129.6 جـ جـ جـ 67.0

ساره احمد انور عبدالعزيز شبانو
171154.6 ض جـ 66.0

زينب نصار عبدالحميد منصور العادلى
170168.0 جـ جـ جـ 75.0

زينب محمود احمد يوسف
169191.6 ل جـ 67.0

زينب عزت السعيد عوض اهلل
168180.0 جـ جـ جـ 73.0

زينب سعيد عبدالمحسن عبدالخير
167130.0 ل جـ 59.0

زينب رضا صالح عبدالحى
166131.3 جـ جـ جـ 68.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 134.6 جـ جـ 269.0 77.0 ل جـ 75.0 جـ جـ 132.0 جـ 73.0 مستجد 278

ل 169.3 جـ جـ 264.0 86.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 129.0 جـ جـ 84.0 مستجد 279

ض 98.9 ض 157.0 66.0 ض جـ 79.0 جـ 108.0 جـ 71.0 مستجد 280

جـ 145.3 جـ جـ 241.0 87.0 جـ جـ 78.0 م 145.0 جـ 76.0 مستجد 281

جـ جـ 134.3 جـ جـ 241.0 88.0 ل ل 65.0 م 140.0 جـ 74.0 مستجد 282

ض 137.3 جـ جـ 261.0 86.0 ض ل 68.0 جـ جـ 128.0 جـ 78.0 مستجد 283

جـ جـ 147.9 جـ جـ 259.0 82.0 جـ م 96.0 م 140.0 ل 68.0 مستجد 284

م 138.9 م 270.0 91.0 جـ جـ جـ 80.0 جـ جـ 126.0 جـ جـ 89.0 مستجد 285

جـ جـ 136.3 جـ جـ 261.0 90.0 جـ جـ 78.0 م 148.0 جـ جـ 84.0 مستجد 286

ض 118.3 جـ 212.0 60.0 ض جـ 72.0 جـ 119.0 جـ 71.0 مستجد 287

جـ جـ 155.6 جـ 237.0 91.0 ض ض 46.0 م 143.0 جـ جـ 82.0 مستجد 288
شروق انيس مصطفى عبدالخالق القرنفمى

187188.6 جـ م 58.0

شاىنده عصام محمد عمى الحضرى
186110.0 ض ل 48.0

سماء أشرف ابراىيم ابراىيم وفا
185201.6 ل م 71.0

سما يحيى ناصف محمود سراج الدين
184207.0 ل م 78.0

سموى حمدى فرج اهلل شعبان
183194.0 جـ جـ جـ 75.0

سممى ياسر امام محمد
182131.6 ل جـ جـ 57.0

سممى محمود مصطفي عبدالعزيز الجعبوب
181193.0 ل جـ جـ 66.0

سممى أنس لطفى فرج اهلل الديب
180168.3 جـ جـ جـ 77.0

سممى السيد عبدالرازق موسى
179114.0 ض ل 45.0

سعاد صبحى عيد عواد احمد
178145.0 جـ جـ جـ جـ 62.0

ساره محمد فتحى محمد
177140.3 ل جـ 61.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 120.9 م 270.0 86.0 جـ ل 65.0 م 145.0 جـ جـ 80.0 مستجد 289

ل 142.9 جـ جـ 250.0 84.0 ل ل 65.0 جـ 108.0 جـ 73.0 مستجد 290

جـ جـ 157.3 جـ جـ 259.0 80.0 ض جـ 70.0 م 137.0 جـ جـ 82.0 مستجد 291

ل 110.3 جـ 235.0 84.0 ض جـ 73.0 م 138.0 جـ 79.0 مستجد 292

ض 141.9 جـ جـ 251.0 77.0 جـ م 93.0 ل 93.0 جـ 77.0 مستجد 293

جـ 148.9 جـ جـ 266.0 90.0 ل جـ 78.0 جـ 114.0 ل 66.0 مستجد 294

جـ جـ 150.3 جـ جـ 251.0 88.0 ل جـ جـ 83.0 جـ 119.0 جـ 72.0 مستجد 295

جـ جـ 143.3 جـ جـ 253.0 90.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 124.0 جـ 77.0 مستجد 296

جـ جـ 156.6 جـ جـ 244.0 86.0 جـ جـ جـ 80.0 جـ 111.0 جـ جـ 82.0 مستجد 297

ل 141.6 م 275.0 80.0 جـ م 91.0 جـ 108.0 جـ 77.0 مستجد 298

ل 138.9 ل 187.0 74.0 ل جـ 78.0 ل 104.0 جـ 75.0 مستجد 299
شيد سامى ابراىيم عبدالعال

198137.6 ل جـ 64.0

شيد احمد محمد سالم عمي
197139.0 جـ جـ جـ 75.0

شمس محمد محمود طو الدسوقى
196191.0 جـ جـ جـ 75.0

شمس حسن ىاشم يوسف كريت
195186.0 جـ م 71.0

شمس احمد محمد رشيد حسن
194185.3 جـ جـ جـ 69.0

شرين يحى عمى رضوان الجحش
193168.3 جـ م 63.0

شرين رضا محمد البندارى
192133.6 جـ جـ 77.0

شروق محمد عتريس محمد عتريس
191147.3 ض جـ جـ 59.0

شروق شعبان عطيو فرج
190197.6 جـ جـ جـ 53.0

شروق رمضان شبل عمى
189150.0 جـ جـ جـ 69.0

شروق رمضان السباعى ابوالفتوح مقمد
188162.6 ل جـ جـ 78.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 147.6 جـ جـ 262.0 80.0 جـ جـ جـ 73.0 م 139.0 جـ 77.0 مستجد 300

ض 120.9 جـ 222.0 69.0 ل ل 68.0 ل 90.0 ل 69.0 مستجد 301

جـ 127.6 م 270.0 73.0 جـ ض 57.0 جـ 116.0 جـ 76.0 مستجد 302

ل 130.6 جـ 219.0 71.0 ل ل 68.0 ل 97.0 جـ 78.0 مستجد 303

جـ 142.3 جـ جـ 250.0 85.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 112.0 جـ جـ 82.0 مستجد 304

ض 137.6 م 275.0 75.0 ض ل 65.0 جـ 117.0 جـ 74.0 مستجد 305

جـ جـ 130.3 جـ جـ 252.0 73.0 ل ل 65.0 ل 92.0 جـ 72.0 مستجد 306

جـ 137.3 جـ جـ 254.0 81.0 ض ل 65.0 ل 90.0 جـ 74.0 مستجد 307

جـ 136.3 جـ جـ 241.0 80.0 ض جـ 70.0 جـ 115.0 جـ 75.0 مستجد 308

جـ 132.9 م 275.0 87.0 ل جـ جـ 86.0 جـ 117.0 جـ 73.0 مستجد 309

جـ 154.9 م 290.0 83.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 120.0 جـ جـ 87.0 مستجد 310
ضحى عرفو محمد محمد سميمان

209169.0 جـ جـ جـ 62.0

ضحى رضا عبد الحى مصطفى خيرالدين
208179.0 ل جـ جـ 68.0

صالح عبداهلل ابراىيم عبداهلل
207159.0 ل جـ جـ 59.0

صباح الشحات عبدالمولى السيد ابورمضان
206163.3 ل جـ جـ 52.0

صابرين محمد عطيو محمد
205194.3 ل جـ 60.0

شيماء فؤاد فتوح عبداهلل
204130.0 ل جـ 49.0

شيماء عبدالعظيم عبدالحميد ابراىيم
203176.3 جـ جـ جـ 66.0

شيماء حمزة عبدالمؤمن شحاتو
202155.6 ل جـ 63.0

شيماء بحيرى محمد بحيرى
201171.3 ل جـ 70.0

شيماء السيد الجبالي عبدالقوي
200129.0 ل ل 63.0

شيماء اشرف محمد ابراىيم
199166.3 جـ جـ جـ 80.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 142.6 جـ 211.0 0 غياب غياب 0 غياب 0 جـ 78.0 مستجد 311

جـ جـ 131.9 جـ جـ 254.0 72.0 جـ جـ 75.0 جـ 116.0 جـ 75.0 مستجد 312

جـ 161.9 جـ جـ 256.0 86.0 جـ جـ جـ 77.0 جـ جـ 123.0 جـ 79.0 مستجد 313

جـ جـ 147.3 جـ 216.0 71.0 ل ل 60.0 جـ 118.0 جـ جـ 80.0 مستجد 314

ض 135.6 جـ جـ 246.0 60.0 ض جـ 75.0 ل 104.0 ل 64.0 مستجد 315

ض 137.9 جـ جـ 256.0 73.0 ل جـ جـ 86.0 ل 104.0 جـ جـ 82.0 مستجد 316

جـ جـ 155.6 جـ جـ 251.0 91.0 جـ جـ 73.0 جـ جـ 122.0 جـ 78.0 مستجد 317

جـ جـ 162.6 م 285.0 86.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ 117.0 جـ جـ 85.0 مستجد 318

ض 126.9 ض 162.0 71.0 ل ض 55.0 ل 100.0 جـ 70.0 مستجد 319

جـ 144.6 م 270.0 65.0 ض جـ جـ 86.0 جـ 108.0 جـ 72.0 مستجد 320

جـ 156.3 جـ 233.0 92.0 ل جـ 78.0 جـ جـ 120.0 جـ جـ 85.0 مستجد 321
عمياء احمد ماىر عبدالحفيظ

220169.0 جـ م 68.0

عال احمد محمد احمد يوسف ىدىود
219158.0 جـ ل 57.0

عصام مرزوق احمد سيداحمد
218117.0 ل جـ 62.0

عزه فاتح عبد العزيز محمود عزام
217194.6 جـ جـ جـ جـ 70.0

عزه عادل عبد السالم ابراىيم فرج
216187.3 جـ م 71.0

عزة عبدالتواب عبدالغفار عبدالتواب
215118.3 ل جـ 68.0

عبداهلل محمود مغاورى بيومى الدىشان
214112.0 ل ل 53.0

عبداهلل عاطف محمود فرج
213202.0 جـ جـ 65.0

مروة صابر محمد عبداهلل
212170.6 جـ جـ جـ جـ 84.0

عايدة مجدى ابوالفتوح السيد
211183.6 ل جـ 74.0

ضحى ىانى حمدى فتحى شعبان
210163.6 جـ غياب 0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 162.3 م 280.0 87.0 جـ جـ 78.0 جـ 115.0 م 91.0 مستجد 322

ل 112.6 ل 192.0 73.0 ض ض 55.0 ل 90.0 جـ 71.0 مستجد 323

جـ جـ 137.6 جـ جـ 267.0 93.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ جـ 123.0 جـ 79.0 مستجد 324

جـ جـ 141.3 جـ 236.0 91.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ 110.0 جـ جـ 81.0 مستجد 325

ل 153.9 جـ 236.0 85.0 جـ جـ 75.0 ل 103.0 ل 61.0 مستجد 326

جـ 150.9 م 271.0 86.0 ل ل 68.0 جـ جـ 120.0 جـ 74.0 مستجد 327

جـ 132.3 جـ 226.0 82.0 ل ل 65.0 ض 74.0 جـ 76.0 مستجد 328

جـ 145.3 ض 177.0 82.0 جـ جـ م 91.0 جـ جـ 129.0 جـ 72.0 مستجد 329

ل 138.6 جـ جـ 242.0 76.0 جـ ل 68.0 جـ 112.0 ل 66.0 مستجد 330

جـ 156.6 جـ 231.0 86.0 ل جـ جـ 80.0 ل 97.0 جـ جـ 82.0 مستجد 331

ل 151.9 جـ 232.0 82.0 جـ ل 65.0 ل 90.0 ل 66.0 مستجد 332
فاطمة فيمي محمد السيد زغمول

231149.0 جـ جـ جـ 75.0

فاطمو عبدالباسط محمدى محمود نحمو
230171.6 جـ جـ جـ 69.0

فاطمة ايمن راغب شرويدة
229156.3 ل جـ 77.0

فاطمو احمد السيد حسن
228158.0 جـ جـ جـ 83.0

فاتن محمد عمى السيد عبد البارى
227160.0 ل جـ جـ 69.0

غدير عمى عمر احمد زينو
226168.6 جـ جـ جـ 65.0

غاده الشحات محمد ابوزيد السيد
225150.0 جـ جـ جـ 75.0

غاده السيد السيد يوسف تمراز
224193.6 جـ م 79.0

عمياء نعيم بكر محمد بكر
223191.6 ل م 74.0

عمياء عزت حامد موسى شاىين
222157.3 ض جـ 58.0

عمياء صفوت طو محمود سالمان
221185.6 جـ جـ جـ جـ 73.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 133.9 جـ جـ 264.0 86.0 جـ جـ 70.0 جـ جـ 123.0 جـ 77.0 مستجد 333

ل 126.9 جـ 219.0 77.0 ل ل 68.0 جـ 106.0 ل 68.0 مستجد 334

ل 134.6 جـ 222.0 73.0 ل ل 65.0 جـ 114.0 جـ 76.0 مستجد 335

ل 137.9 جـ جـ 252.0 79.0 ل م 91.0 جـ جـ 121.0 جـ 76.0 مستجد 336

ل 121.0 جـ جـ 246.0 76.0 ل جـ جـ 80.0 ل 91.0 جـ 75.0 مستجد 337

ل 157.3 جـ 237.0 83.0 جـ م 91.0 ل 102.0 جـ 75.0 مستجد 338

ل 120.3 ل 196.0 78.0 جـ ل 60.0 ل 95.0 جـ 76.0 مستجد 339

جـ 147.6 جـ 239.0 87.0 جـ جـ 73.0 جـ جـ 127.0 جـ جـ 86.0 مستجد 340

جـ 160.6 جـ 235.0 90.0 ل جـ 78.0 جـ جـ 125.0 جـ جـ 88.0 مستجد 341

جـ 124.3 جـ 228.0 77.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 129.0 جـ 71.0 مستجد 342

جـ 122.9 جـ جـ 263.0 82.0 جـ م 91.0 ل 104.0 جـ 70.0 مستجد 343
لمياء جمال محمد سيد احمد

242166.6 ل جـ جـ 76.0

فيفيان عياد شكر منصور مالك
241166.0 ل جـ 75.0

فريده يحى سعد محمد حسن
240170.3 جـ جـ م 60.0

فردوس سالمو فاروق سالمو
239160.3 جـ جـ جـ 71.0

فرحة مجدى فؤاد واصل
238149.6 ل جـ 70.0

فرح سمير سابق حسن
237145.3 جـ جـ جـ 71.0

اسماء عادل عباس محمد الرخاوى
236145.3 ل جـ 68.0

فاطمو مصطفى عطيو حسن الشيخ حسن
235141.0 ل جـ 69.0

فاطمو محمد سمير درويش
234144.0 ل جـ 69.0

فاطمو محمد احمد محمد محمد نافع
233137.0 ل جـ 66.0

فاطمو محروس عبد العظيم االحوق
232160.3 ل جـ جـ 74.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 151.9 جـ جـ 241.0 88.0 جـ ل 63.0 م 140.0 جـ 79.0 مستجد 344

جـ 153.9 م 278.0 87.0 جـ جـ جـ جـ 88.0 جـ جـ 125.0 جـ جـ 83.0 مستجد 345

جـ 146.6 جـ 226.0 74.0 جـ جـ 70.0 م 144.0 جـ 78.0 مستجد 346

جـ 118.9 جـ 212.0 73.0 ض جـ 74.0 ض 85.0 ل 62.0 مستجد 347

ل 135.3 ض 177.0 74.0 ل ل 66.0 ضـ جـ 44.0 ل 69.0 مستجد 348

جـ 155.9 ل 201.0 87.0 جـ جـ 78.0 جـ 114.0 جـ 75.0 مستجد 349

ل 140.9 جـ 226.0 79.0 جـ جـ جـ 73.0 ل 95.0 جـ جـ 80.0 مستجد 350

جـ 125.9 جـ 226.0 78.0 جـ جـ 78.0 ل 94.0 جـ 71.0 مستجد 351

جـ جـ 153.0 جـ جـ 259.0 75.0 جـ جـ جـ جـ 82.0 جـ جـ 120.0 ل 62.0 مستجد 352

جـ 130.9 ل 206.0 71.0 ل ل 68.0 جـ جـ 128.0 ل 63.0 مستجد 353

جـ جـ 166.9 جـ 231.0 74.0 ل جـ جـ 88.0 جـ 108.0 جـ 74.0 مستجد 354
محمود السعيد عبدالعزيز عبدالحميد موسي

253191.6 جـ جـ جـ 68.0

محمود احمد محمد يوسف
252165.3 ل جـ 69.0

محمد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
251181.6 جـ جـ 85.0

محمد رضا سيد احمد ابراىيم خضر
250168.0 ل جـ 78.0

محمد جمال السيد دسوقى عطيو
249145.3 جـ جـ 80.0

محمد جعفر سيد احمد ىالل سيد احمد
248165.0 جـ جـ جـ 76.0

محمد اسامة محمد حامد
247142.6 ل جـ 66.0

محمد احمد محمد احمد السيد
246163.6 ض جـ 56.0

محمد ابو الخير سامى صابر
245163.3 جـ جـ 76.0

محمد ابراىيم محمد موسى
244179.3 جـ جـ جـ 81.0

ليمى عبد الفتاح جوده سعيد سويمم
243161.0 جـ جـ جـ 72.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 158.6 جـ 215.0 78.0 ل ض 57.0 ض 87.0 ل 64.0 مستجد 355

ض 152.3 جـ 235.0 68.0 ل ض 55.0 ل 103.0 ل 67.0 مستجد 356

جـ 171.3 جـ 211.0 66.0 ل جـ جـ 88.0 ض 72.0 ل 63.0 مستجد 357

جـ 161.6 ل 206.0 74.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 128.0 جـ 73.0 مستجد 358

جـ 161.6 ل 206.0 72.0 ل جـ 70.0 ل 94.0 جـ 77.0 مستجد 359

ل 151.9 جـ 231.0 81.0 ل جـ 73.0 جـ 117.0 جـ 75.0 مستجد 360

ض 158.9 جـ 232.0 74.0 ل جـ جـ 83.0 جـ 113.0 جـ 78.0 مستجد 361

جـ 160.3 جـ جـ 265.0 69.0 جـ جـ 78.0 جـ 108.0 جـ 73.0 مستجد 362

جـ جـ 179.3 م 273.0 89.0 جـ جـ 70.0 جـ جـ 121.0 م 91.0 مستجد 363

ل 170.6 ل 201.0 84.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 127.0 جـ 75.0 مستجد 364

جـ 174.6 جـ جـ 244.0 86.0 جـ جـ جـ 78.0 جـ 115.0 جـ 76.0 مستجد 365
مريم انور عبدالعزيز مامون بدوي

264176.0 جـ جـ جـ جـ 80.0

مروه خيرى عبدالعزيز عبداليادى
263142.3 جـ جـ جـ جـ 65.0

مروه السيد الشحات عطيو
262200.3 جـ جـ جـ جـ 78.0

مروه احمد محمد لطفى محمود
261163.0 جـ جـ ل 74.0

مروه ابراىيم السيد السيد
260116.6 جـ جـ 60.0

مروة احمد محمد عرفو
259141.3 جـ جـ جـ 61.0

مدين رضا عبداهلل عمى مدين
258163.3 جـ جـ جـ 65.0

مديحو مصطفى متولى محمد الضوى
257158.6 جـ جـ جـ 71.0

محمود محمد ونيس حواس
256168.0 جـ جـ ل 66.0

محمود عماد حامد السيد الربعى
255120.0 جـ ل 67.0

محمود عمى عبدالقادر البمكيمى
254150.6 جـ جـ 63.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 169.9 م 282.0 84.0 ل جـ جـ 88.0 جـ 116.0 جـ جـ 84.0 مستجد 366

م 153.9 جـ جـ 246.0 87.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ جـ 128.0 جـ جـ 83.0 مستجد 367

جـ 117.9 ل 205.0 71.0 ل جـ 78.0 ض 78.0 ل 61.0 مستجد 368

جـ 167.6 جـ 234.0 75.0 ض جـ جـ 80.0 جـ جـ 127.0 جـ 74.0 مستجد 369

جـ جـ 148.6 جـ 215.0 84.0 ل جـ 70.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 83.0 مستجد 370

جـ 155.3 جـ جـ 257.0 72.0 جـ جـ 78.0 جـ 118.0 جـ 77.0 مستجد 371

ض 120.9 جـ 235.0 63.0 ض ل 66.0 ض 45.0 جـ 72.0 مستجد 372

ل 125.6 جـ 226.0 77.0 ض جـ 79.0 جـ 106.0 ل 65.0 مستجد 373

جـ 158.6 ل 196.0 77.0 ض ل 63.0 ل 94.0 ل 62.0 مستجد 374

ل 173.3 جـ جـ 259.0 82.0 ل جـ جـ 83.0 م 135.0 جـ 79.0 مستجد 375

جـ 121.9 ل 181.0 79.0 ل ض 54.0 ل 101.0 ل 67.0 مستجد 376
منار احمد حمادة امام حماده

275166.3 ل جـ 69.0

ممك محمد عبدالسميع محمد فرج
274143.0 جـ جـ جـ جـ 68.0

ممك اشرف محمود محمد سالم
273162.6 جـ جـ 54.0

مصطفى محمود حنفى محمد
272153.0 ل جـ 58.0

مصطفى حماده ابراىيم حسين حماده
271134.6 ل ل 57.0

مريم وائل عبدالمنعم احمد
270163.0 جـ جـ 74.0

مريم نبيل فيمى اسكندر أسعد
269201.0 جـ جـ جـ 69.0

مريم محمد عبدالستار محمد وىبو
268172.0 جـ جـ جـ 59.0

مريم محمد سيد احمد عبدالمجيد سيد
267166.6 ض جـ 63.0

مريم عماد الدين حمدى ابوزيد الشرقاوى
266205.0 جـ جـ جـ 74.0

مريم عبدالباسط فضل حسين
265165.0 جـ جـ جـ جـ 69.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 181.3 جـ 226.0 89.0 ل جـ جـ 83.0 م 137.0 جـ جـ 80.0 مستجد 377

جـ 135.6 جـ 223.0 81.0 ل جـ 73.0 جـ 106.0 جـ 74.0 مستجد 378

جـ 155.3 جـ 216.0 80.0 ل م 91.0 جـ جـ 123.0 جـ جـ 84.0 مستجد 379

جـ 147.6 جـ جـ 268.0 81.0 ل جـ 70.0 جـ 117.0 جـ 75.0 مستجد 380

جـ 147.3 م 272.0 89.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ 119.0 جـ 78.0 مستجد 381

جـ 144.9 جـ 236.0 80.0 ل جـ 70.0 ل 92.0 جـ 73.0 مستجد 382

جـ 163.6 جـ جـ 247.0 89.0 ض جـ جـ 80.0 م 135.0 جـ جـ 85.0 مستجد 383

جـ 145.3 جـ جـ 263.0 82.0 جـ جـ 75.0 م 135.0 جـ 76.0 مستجد 384

جـ 135.3 جـ جـ 265.0 74.0 ل جـ 70.0 ل 102.0 جـ 77.0 مستجد 385

جـ 133.6 جـ 226.0 74.0 ل جـ 70.0 ل 90.0 ل 68.0 مستجد 386

جـ 137.9 جـ جـ 250.0 81.0 ل ل 68.0 جـ 105.0 ل 62.0 مستجد 387
مى خضر محمد جبر نصير

286169.6 ل جـ جـ 69.0

مى حسنى السيد السيد
285162.0 ل جـ 65.0

مى حسام احمد السيد
284169.6 ل جـ 62.0

مى ايمن عبدالمنعم مصطفى
283162.6 جـ جـ جـ 78.0

ميرائيل فؤاد حنا ميخائيل
282160.3 جـ جـ جـ جـ 47.0

منى مجدى محمداليادى عبداهلل كيالنى
281165.3 جـ جـ جـ 63.0

منو محمد عبد النبى محمد صالح
280163.6 جـ جـ جـ 77.0

منو عبدالغفار فيمى محمد ابراىيم
279161.0 جـ جـ جـ 66.0

منة اهلل صالح عبدالوىاب عبدالبديع
278168.6 جـ جـ جـ 68.0

منار محمد مرسى محمد
277158.3 ل جـ جـ 61.0

منار مجدى محمود عبدالشافى
276173.3 م جـ جـ 61.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 141.3 ض 170.0 75.0 ض ل 65.0 ل 94.0 ل 66.0 مستجد 388

جـ 138.9 جـ 216.0 78.0 جـ جـ جـ 86.0 ل 102.0 جـ 73.0 مستجد 389

جـ 145.3 جـ 222.0 86.0 ل ل 65.0 جـ 116.0 ل 65.0 مستجد 390

جـ 148.9 جـ جـ 241.0 79.0 ل جـ جـ 83.0 ل 104.0 جـ 73.0 مستجد 391

جـ 116.3 ض 143.0 72.0 ض ل 65.0 ل 90.0 ل 61.0 مستجد 392

جـ 149.3 جـ جـ 248.0 76.0 ض ل 60.0 جـ 118.0 جـ 79.0 مستجد 393

جـ 134.6 ل 201.0 86.0 ل جـ 73.0 جـ 116.0 جـ جـ 83.0 مستجد 394

جـ 138.6 جـ 236.0 78.0 ل ل 65.0 ل 99.0 جـ جـ 83.0 مستجد 395

جـ 117.6 جـ جـ 243.0 94.0 جـ جـ جـ 86.0 م 139.0 جـ جـ 89.0 مستجد 396

جـ 154.9 جـ 218.0 84.0 ل جـ جـ 83.0 جـ 117.0 جـ 78.0 مستجد 397

جـ 144.3 جـ 232.0 76.0 ض ل 63.0 ل 103.0 جـ 73.0 مستجد 398
ندا عمى محمود عيد

297161.0 جـ جـ 58.0

ندا عبد اهلل ابراىيم محمد جاد اهلل
296164.3 جـ جـ جـ 65.0

ندا حسين صالح الدين محمد
295162.6 ض م 77.0

نانسى كمال ابراىيم ابراىيم محمد
294162.6 ل جـ 69.0

نانسى حامد حسن النجار
293172.6 ل جـ جـ 66.0

ناديو معتمد عبدالحميم محمود
292174.0 جـ جـ 53.0

نادر اسامو عبدالسميع عبد السالم عبد الجواد
291165.6 ض جـ 45.0

ميار محمد يسرى مختار محمد النواوى
290166.3 جـ جـ 69.0

مياده ىانى مدبولى محمد بدر شاىين
289161.6 جـ جـ جـ 67.0

ميادة مجدى محمد ابراىيم
288160.3 ل جـ 72.0

مى عبدالمقصود عبدالرسول تركى
287165.3 جـ جـ 52.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ 146.9 ض 156.0 69.0 ض ض 59.0 ل 90.0 ل 64.0 مستجد 399

جـ 143.9 ض 162.0 76.0 ل جـ جـ 83.0 ل 104.0 ل 63.0 مستجد 400

ل 156.9 جـ جـ 249.0 79.0 جـ ل 68.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 83.0 مستجد 401

جـ جـ 152.9 جـ 231.0 86.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 125.0 جـ جـ 82.0 مستجد 402

جـ 143.0 جـ 215.0 83.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 129.0 جـ جـ 87.0 مستجد 403

ل 136.9 جـ جـ 244.0 97.0 جـ جـ جـ 73.0 جـ 114.0 جـ جـ 89.0 مستجد 404

جـ 162.9 جـ جـ 261.0 97.0 جـ جـ جـ 75.0 جـ 110.0 جـ جـ 87.0 مستجد 405

جـ 151.6 جـ 222.0 82.0 ل جـ 78.0 جـ جـ 121.0 جـ 77.0 مستجد 406

جـ جـ 142.9 جـ جـ 246.0 77.0 ل جـ جـ 80.0 جـ 112.0 جـ جـ 86.0 مستجد 407

ل 134.9 جـ جـ 241.0 78.0 ل جـ 75.0 جـ جـ 129.0 جـ 72.0 مستجد 408

جـ 151.3 جـ جـ 261.0 84.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ جـ 126.0 جـ جـ 89.0 مستجد 409
ندى عصام راشد حسن محمود يحيى

308161.3 جـ جـ جـ 74.0

ندى صبحى عبدالستار جدوع
307143.3 ل جـ 67.0

ندى شعبان يوسف ابراىيم
306181.3 جـ جـ 63.0

ندى سعيد المتولى عبدالمطيف
305164.0 جـ جـ جـ 66.0

ندى سامح رمضان ابو الفتوح ابو الصفا
304161.6 جـ جـ م 81.0

ندى سامح رشاد عبدالعظيم
303154.0 ل م 81.0

ندى اشرف سعيد التييى
302158.3 جـ جـ جـ 77.0

ندى احمد محمد احمد داود
301183.0 جـ جـ جـ 75.0

ندى احمد رمضان السيد
300157.3 جـ جـ 72.0

ندي ابو المجد محمد احمد ابوصقر
299166.3 جـ جـ 61.0

ندى ابراىيم محمد العربى محمود
298161.0 جـ ل 44.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ض 145.9 جـ 228.0 87.0 جـ جـ 75.0 جـ جـ 131.0 جـ جـ 81.0 مستجد 410

ل 141.0 جـ جـ 264.0 81.0 ل جـ جـ 83.0 جـ 114.0 جـ جـ 83.0 مستجد 411

ض 125.6 جـ 211.0 72.0 ض جـ جـ 83.0 ل 104.0 جـ 74.0 مستجد 412

ل 126.9 ل 191.0 68.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 125.0 ل 61.0 مستجد 413

جـ جـ 171.6 م 273.0 85.0 ل جـ جـ 83.0 م 136.0 جـ 74.0 مستجد 414

جـ 127.9 جـ 227.0 85.0 ل م 91.0 جـ جـ 127.0 جـ جـ 87.0 مستجد 415

جـ 164.9 جـ 236.0 89.0 ل جـ 75.0 جـ جـ 127.0 جـ جـ 86.0 مستجد 416

ل 175.6 جـ جـ 266.0 78.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 84.0 مستجد 417

ل 134.3 م 283.0 80.0 ل ل 65.0 جـ جـ 122.0 جـ 72.0 مستجد 418

ل 125.6 ل 185.0 72.0 ل جـ 75.0 ل 104.0 جـ 71.0 مستجد 419

ل 139.0 جـ جـ 258.0 86.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ جـ 127.0 جـ 75.0 مستجد 420
نورا زيدان عبدالبديع عبدالمجيد

319138.6 ل جـ جـ 70.0

نورا رضا عبدالعميم محمد ابراىيم
318135.6 ل جـ 63.0

نورا السيد توفيق حسن
317154.0 ل جـ جـ 63.0

نور سميمان موسى عبد المنعم سميمان
316157.0 جـ جـ جـ 71.0

نيمو محمد الصياد عبدالعال شبايك
315162.3 جـ جـ جـ جـ 66.0

نيال طمعت خيرى محمد
314167.6 ل جـ جـ 61.0

نسمو عيد السيد سعد نوار
313195.0 جـ جـ جـ جـ 69.0

نرمين اسامة كارم احمد
312150.6 ل ل 67.0

ندى معوض عبدالفتاح ابراىيم
311120.3 ل جـ 58.0

ندى محمد العزب محمد الجوىرى
310139.3 جـ جـ جـ 63.0

ندى محمد احمد جالل محمود
309121.0 جـ جـ جـ 74.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 136.9 ل 180.0 73.0 ل جـ جـ 86.0 جـ جـ 122.0 ل 65.0 مستجد 421

ل 143.0 جـ 216.0 80.0 ل ض 55.0 جـ 114.0 ض 59.0 مستجد 422

جـ 154.3 جـ جـ 269.0 82.0 ل ل 65.0 م 135.0 جـ جـ 85.0 مستجد 423

جـ جـ 178.6 جـ جـ 253.0 85.0 جـ جـ جـ 73.0 جـ جـ 124.0 جـ جـ 84.0 مستجد 424

ل 150.3 جـ 238.0 76.0 جـ جـ جـ 88.0 جـ جـ 124.0 جـ جـ 83.0 مستجد 425

جـ 136.6 جـ 231.0 75.0 جـ جـ 75.0 جـ جـ 122.0 جـ 72.0 مستجد 426

جـ جـ 145.9 جـ جـ 266.0 89.0 جـ ض 57.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 86.0 مستجد 427

جـ جـ 114.9 جـ جـ 243.0 93.0 ل جـ 73.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 80.0 مستجد 428

جـ جـ 106.9 جـ 212.0 83.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ جـ 124.0 جـ 70.0 مستجد 429

جـ 135.6 جـ جـ 244.0 80.0 جـ جـ جـ 86.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 80.0 مستجد 430

جـ جـ 144.9 جـ 236.0 80.0 جـ جـ جـ 88.0 م 141.0 جـ جـ 82.0 مستجد 431
ىاجر احمد عبدالحميد خميل عيسى

330184.6 جـ جـ جـ 78.0

نيرة نبيل عبدالغفار عبداهلل
329178.0 ل جـ جـ 78.0

نورىان ياسر عدلى شبل سالم
328193.6 ض جـ جـ 76.0

نورىان مرسى عبدالعظيم سالمو
327181.3 ض م 66.0

نورىان محمد عمى السيد قبالن
326191.6 جـ جـ جـ 70.0

نورىان فاخر سعيد عفيفى بدير
325163.0 ل جـ 74.0

نورىان اليامى عبدالسالم عبدالرحمن حجازى
324143.3 جـ جـ 76.0

نورىان اشرف سالم حندوق
323188.6 جـ جـ جـ جـ 83.0

نورىان احمد محمد عبدالفتاح نبيان
322158.6 جـ جـ جـ 64.0

نوره حمادة سالمان رفاعي
321153.3 جـ جـ جـ 64.0

نورا مصطفى عبدالحميد احمد
320138.6 ل جـ 64.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 148.6 جـ 236.0 87.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ جـ 129.0 جـ جـ 83.0 مستجد 432

جـ 138.3 جـ جـ 267.0 82.0 ل ل 60.0 جـ جـ 128.0 جـ جـ 80.0 مستجد 433

جـ جـ 136.6 جـ 221.0 85.0 ل جـ جـ 86.0 جـ جـ 130.0 جـ جـ 80.0 مستجد 434

جـ 150.3 جـ 234.0 81.0 جـ جـ جـ 83.0 م 137.0 جـ جـ 88.0 مستجد 435

جـ 155.9 جـ جـ 252.0 89.0 جـ جـ ل 68.0 جـ جـ 129.0 جـ جـ 88.0 مستجد 436

جـ 167.3 جـ جـ 245.0 81.0 ل جـ 73.0 جـ 106.0 جـ جـ 86.0 مستجد 437

م 132.9 جـ جـ 267.0 88.0 جـ ل 64.0 م 141.0 جـ 72.0 مستجد 438

جـ جـ 161.6 جـ جـ 250.0 89.0 جـ جـ ض 55.0 جـ جـ 132.0 جـ 71.0 مستجد 439

جـ جـ 134.6 ض 175.0 90.0 جـ ل 68.0 جـ جـ 125.0 ل 69.0 مستجد 440

جـ جـ 135.3 جـ جـ 255.0 90.0 جـ جـ جـ 83.0 م 135.0 جـ جـ 84.0 مستجد 441

جـ 124.9 ل 206.0 82.0 جـ جـ جـ 83.0 جـ جـ 127.0 ل 64.0 مستجد 442
ىاجر ممدوح فريد سند المصرى

341179.0 ل جـ جـ 79.0

ىاجر مصطفى محمود محمد حامد
340196.6 ل م 78.0

ىاجر مصطفى عبدالعاطى عفيفى
339189.0 ل م 71.0

ىاجر محمود مصطفى محمد مدبولى
338193.3 جـ جـ جـ جـ 84.0

ىاجر محمود عبدالصبور مرعى
337207.0 ل جـ جـ 76.0

ىاجر عمى عبداهلل لبيب
336167.0 جـ جـ جـ جـ 66.0

ىاجر عبداهلل عبدالمحسن عبداهلل
335174.6 جـ جـ جـ 83.0

ىاجر طمعت عثمان محمد
334172.0 جـ جـ جـ 74.0

شروق ممدوح احمد رامى احمد
333188.3 ل جـ جـ 60.0

ىاجر حماده محمد السيد شحاتو
332173.3 ل جـ جـ 69.0

ىاجر اسامة محمود عمى عطوة
331194.3 جـ جـ جـ 77.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

جـ جـ 141.9 جـ 226.0 91.0 جـ جـ 75.0 جـ جـ 132.0 جـ 77.0 مستجد 443

م 143.3 جـ جـ 267.0 92.0 جـ م 91.0 جـ جـ 133.0 جـ جـ 81.0 مستجد 444

جـ جـ 146.9 جـ جـ 241.0 84.0 ل م 91.0 جـ جـ 126.0 جـ 78.0 مستجد 445

جـ جـ 122.6 جـ جـ 252.0 89.0 ل ل 65.0 جـ 112.0 جـ جـ 80.0 مستجد 446

جـ جـ 140.3 جـ 222.0 83.0 ل جـ 75.0 جـ جـ 134.0 جـ جـ 80.0 مستجد 447

جـ جـ 144.3 م 272.0 90.0 ل جـ جـ 80.0 م 136.0 ل 66.0 مستجد 448

جـ جـ 161.6 جـ جـ 265.0 89.0 جـ ل 65.0 جـ جـ 134.0 جـ 78.0 مستجد 449

جـ 126.6 ض 176.0 77.0 ل جـ 75.0 جـ 119.0 جـ 72.0 مستجد 450

جـ 126.6 جـ 231.0 85.0 جـ جـ جـ 86.0 ل 100.0 جـ 75.0 مستجد 451

جـ 158.3 م 278.0 73.0 ل ل 60.0 جـ 110.0 جـ 75.0 مستجد 452

جـ 168.6 جـ جـ 259.0 77.0 جـ ل 63.0 جـ جـ 122.0 جـ جـ 81.0 مستجد 453
ىدى رجب عيد متولى

352169.3 جـ جـ جـ 79.0

ىدى خالد اسماعيل سالم
351174.0 جـ جـ 61.0

ىبو مصطفى عرفات الشافعى
350166.3 ل جـ جـ 76.0

ىبو صالح محمد العادل حامد
349174.6 ل جـ 64.0

ىبو سمير منسى بكرى محمد
348181.3 جـ جـ جـ جـ 75.0

ىايو صالح عبدالخالق محمد
347188.3 جـ م 66.0

ىايدى عموى عبدالوىاب محمود
346183.0 جـ جـ جـ 67.0

ىالو حسن ابراىيم محمد الخولى
345199.0 ل جـ جـ 63.0

ىالو ثروت عبدالوارث عبد المطيف عبده
344186.0 جـ جـ جـ 68.0

ىاجر وائل عزازى بدران عزازى
343207.3 جـ م 77.0

ىاجر نبيل عبدالفتاح عمى ىديو
342189.3 جـ م 74.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 117.6 جـ 217.0 68.0 ض ض 52.0 ل 91.0 جـ 75.0 مستجد 454

جـ 162.3 م 275.0 89.0 ل جـ جـ 83.0 جـ جـ 129.0 م 93.0 مستجد 455

ل 123.3 ل 207.0 78.0 ل ل 68.0 ل 91.0 ل 66.0 مستجد 456

ل 133.3 جـ 222.0 88.0 ل جـ جـ 86.0 ل 101.0 ل 64.0 مستجد 457

ض 110.9 جـ 232.0 82.0 ض م 91.0 جـ 112.0 جـ جـ 81.0 مستجد 458

ض 96.3 جـ 226.0 65.0 ض ل 60.0 ض 57.0 جـ 74.0 مستجد 459

جـ 151.6 جـ جـ 256.0 88.0 جـ ل 68.0 م 137.0 جـ 70.0 مستجد 460

ض 126.6 جـ 231.0 73.0 ل ل 63.0 جـ 115.0 ل 60.0 مستجد 461

ض 123.3 جـ 238.0 74.0 ض ض 57.0 ل 95.0 جـ 76.0 مستجد 462

ل 129.6 جـ جـ 246.0 85.0 ل جـ جـ 83.0 ل 92.0 ل 67.0 مستجد 463

ل 139.6 جـ 237.0 85.0 ض جـ 73.0 ل 103.0 جـ 75.0 مستجد 464
ىند محمد احمد السيد

363135.6 ل جـ جـ 58.0

ىناء محمد محمد محمد ربيع
362151.6 ل جـ جـ 60.0

ىناء ايمن احمد رمزى عبد العزيز عبد النبى
361119.6 ل جـ 51.0

ىمسات عماد السيد فتحى
360109.3 ل جـ 60.0

ىديل السيد جوده عالم عفيفى
359173.3 جـ جـ جـ 75.0

ىدير ياسر حسين محمد يوسف
358120.6 ض ل 47.0

ىدير منير نورالدين عبدالحميد
357129.6 ض جـ جـ 58.0

ىدير محمد الجوىرى محمد ابراىيم
356147.0 ل جـ جـ 67.0

ىدير حازم عبدالحميم السيد
355140.6 ل جـ 69.0

ىدى عبدالصادق عبدالشافى سمومو
354174.3 جـ جـ جـ جـ 69.0

ىدى صالح حامد عزب
353143.3 ض ل 58.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ض 134.3 جـ جـ 264.0 82.0 ل جـ 78.0 جـ 113.0 جـ جـ 83.0 مستجد 465

ل 131.3 جـ جـ 265.0 70.0 جـ جـ 70.0 جـ 119.0 جـ جـ 86.0 مستجد 466

ل 147.3 جـ 233.0 88.0 ض جـ جـ 86.0 جـ جـ 130.0 جـ 79.0 مستجد 467

جـ جـ 150.3 جـ جـ 255.0 90.0 جـ جـ 73.0 جـ جـ 132.0 جـ جـ 80.0 مستجد 468

غياب 0 غياب 0 0 غياب غياب 0 غياب 0 غياب 0 مستجد 469

جـ 153.3 جـ جـ 250.0 81.0 ل ل 60.0 جـ 108.0 جـ جـ 80.0 مستجد 470

ل 125.9 م 275.0 74.0 ل جـ جـ 80.0 جـ جـ 127.0 جـ 78.0 مستجد 471

ل 132.9 ل 195.0 69.0 ل ل 63.0 ل 99.0 جـ 74.0 مستجد 472

ل 127.9 جـ 238.0 78.0 ل جـ 78.0 جـ 118.0 جـ 74.0 مستجد 473

جـ 130.9 جـ 210.0 87.0 ل جـ جـ 88.0 ل 95.0 ل 67.0 مستجد 474

ل 121.9 ض 170.0 69.0 ل ل 65.0 ل 94.0 ل 68.0 مستجد 475
رييام ناجح سميمان محمد

374140.0 ل ل 67.0

مى مجدى محمد عمى عبدالوىاب
373168.3 ل جـ جـ 66.0

ساره السيد عبدالحكيم عبدالسالم
372148.6 ل جـ 64.0

ياسمين محمد فتحى الخواجو
371139.3 ل ل 67.0

ياسمين محمد اسماعيل مغاورى محمد
370140.0 ل جـ 66.0

ياسمين احمد عمى احمد القريشى
369171.3 جـ جـ جـ 66.0

ياره محمد فريد خشالو
3680 غياب غياب 0

والء عالء بيومى شعبان عبد اهلل
367180.3 جـ م 79.0

وسام مؤمن ابوالنصر عمى ابو ذكرى
366151.0 جـ جـ جـ 53.0

وسام رسمى مختار عبده محمد
365136.6 ل جـ 73.0

وسام حافظ يحيى عابدين
364125.0 ل جـ جـ 61.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د



التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

المجموع

التقدير

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع

التقدير

المجموع
200.0 300.0 100.0 100.0 150.0 100.0

120.0 180.0 60.0 60.0 90.0 60.0

(الهتيجة غري نهائية) م 2021/ 2020شعبة العلوم  للعام اجلامعي - نتيجة الفصل الدراسي األول للفرقة األولي أساسي

التقدير

المجموع

225.0 100.0

135.0 60.0

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

أساسيات الرياضيات وجبر
 تاريخ مصر المعاصر

وجغرافية مصر
 لغة عربية وخط ودين

وحياه
مبادئ عمم النفس

 عموم بيولوجية
وجيولوجية

عموم بيئية لغة انجميزية المعمم ومينة التعميم

المجموع

التقدير

ل 149.9 جـ جـ 267.0 88.0 ل جـ جـ 88.0 جـ جـ 120.0 جـ 75.0 مستجد 476

ض 121.9 م 272.0 84.0 ض جـ جـ 83.0 جـ جـ 126.0 جـ 75.0 مستجد 477

جـ 135.3 جـ جـ 246.0 77.0 ل جـ 71.0 جـ 119.0 غياب 0 مستجد 478

ض 122.3 جـ جـ 246.0 77.0 ل جـ 72.0 ض 84.0 جـ 78.0 مستجد 479

ض 107.6 ض 171.0 66.0 ض ض 41.0 ض 79.0 ل 66.0 مستجد 480

139.0 209.0 69.0 ل ل 69.0 ل 104.0 ل 69.0
ل 162.9 ل 264.0 87.0 جـ جـ 78.0 جـ جـ 123.0 جـ جـ 81.0 باقي ل600

156.5 69.0 فاطمو ناصر تيامى احمد سالم
380188.6 جـ جـ

ل
72.0

شروق ابراىيم عمى ابراىيم عمى
37999.6 ض ل 52.0

ندى ايمن عبدالغفار محمد صالح
378110.0 ل جـ 63.0

ندى محمد السيد محمد عبدالعال
377158.6 ل جـ 68.0

شيد عربى سيد احمد محمدى
376127.3 ل جـ جـ 59.0

ايمان خالد محمد محمود عفصو
375153.3 جـ جـ جـ 61.0

عميد الكلية

إيمان عبد الحق/ د.أ

              رئيس الكنترول             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مجدي الشحات/ د.أحمد حسن عاشور             أ/ د.أ

               مسئول الشعبة

أمنية حسن حلمي/ نيفين عبد الصبور  د/ د


