
التقذيرالنسثو

1هوتاز127585.00جيذ جذاجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاهوتازجيذهوتازهوتازجيذ جذارضا بدرى عمى مصطفى1223

1هوتاز127585.00هوتازجيذهوتازجيذ جذاهوتازهوتازجيذجيذ جذاهوتازهوتازمحمد رفعت محمد أحمد1248

1هوتاز127585.00جيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاهوتازهوتازجيذهوتازهوتازهوتازمحمد عبد السالم محمود عامر1251

1هوتاز127585.00جيذ جذاجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاهوتازجيذهوتازهوتازجيذ جذامحمود محمد عبدالرحيم جاد الكريم1259

التقذيرالنسثو

2هقثٌلرياضياتجيذ جذا112575.00جيذ جذاجيذجيذ جذاهوتازجيذ جذاهوتازهقثٌلهقثٌلجيذ جذاجيذموسى (محمد الممقب صديق )أحمد صفوت 1205

2جيذ جذا114176.07جيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذهوتازجيذ جذاحبيبة  محمد عبد العاطي محمد1219

2جيذ جذا112575.00هقثٌلجيذجيذ جذاهوتازجيذهقثٌلجيذ جذاهقثٌلهوتازجيذ جذارحاب محمد عوض كرار1222

2جيذ جذا1203.580.23جيذجيذ جذاهوتازهوتازجيذهوتازجيذجيذ جذاهوتازهوتازرييام رمضان محمود خميل1224

2جيذ جذا112575.00جيذ جذاجيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازهقثٌلجيذهقثٌلهوتازجيذ جذاسممي أحمد محمد نصار1226

2هقثٌلرياضياتجيذ جذا1162.7577.52هقثٌلجيذ جذاجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذعبد الرحمن حمدي زكريا عبد الجميل1234

2جيذ جذا119379.53جيذ جذاجيذهوتازهوتازهوتازهقثٌلجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذاكريم عصام حسين عبد الباسط محمود1243

2جيذ جذا117078.00جيذ جذاجيذجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاجيذجيذجيذ جذاجيذ جذامحمد جمال ابراىيم أحمد1245

2جيذ جذا117578.33جيذ جذاجيذهوتازهوتازهوتازجيذ جذاهقثٌلجيذهوتازهوتازمحمد رجب محى الدين محمد1247

2جيذ جذا1157.2577.15جيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاجيذجيذجيذجيذ جذامحمد عاطف سعد مصطفي1250

3هقثٌلالرسن ًاالسقاط الينذسىجيذ جذا120380.20ًهوتازجيذ جذاهوتازجيذهوتازهوتازجيذجيذهوتازجيذ جذاباق بعذرمحمد عبده ناصر عبد الحميد1253

2جيذ جذا1139.575.97جيذجيذجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاجيذ جذاجيذهوتازهقثٌلمحمد نصر الدين خميس طاىر1255

2جيذ جذا112575.00جيذ جذاجيذجيذهقثٌلجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذهوتازجيذمحمود عبد الاله عبده بركات1258

2جيذ جذا112575.00جيذجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاهوتازهقثٌلجيذجيذجيذ جذاجيذمصطفى ياسر مصطفى مرسى1261

2هقثٌلالثرهجة ًالحاسثاتجيذ جذا112575.00جيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذهقثٌلهوتازهقثٌلجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاندي محمد محمد صالح1263

2جيذ جذا112575.00جيذجيذ جذاجيذهوتازهوتازهوتازهقثٌلجيذجيذجيذ جذاىاجر عادل زكى السيد شتا1264

2جيذ جذا1145.7576.38جيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهوتازجيذ جذاىالة محمد مرزوق حسين1265

(ب+أ)لغة إنجليسية 

طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز

(1)إلكترًنيات (1)اختثارات كيرتية (1)نظرية الوجاالت نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة هٌاد العام

هالحظاتالنسثوالوجوٌع

نتيجة هٌاد التخلف

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الواده

نتيجة العام 

طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا

(1)إلكترًنيات (1)اختثارات كيرتية (1)نظرية الوجاالت (ب+أ)لغة إنجليسية نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة العام نتيجة هٌاد التخلفنتيجة هٌاد العام

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الوادههالحظاتالنسثوالوجوٌع
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التقذيرالنسثو

3جيذ981.7565.45جيذجيذجيذهوتازهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذ جذاجيذأحمد حفني محمد حفني1203

3هقثٌلالرسن ًاالسقاط الينذسىجيذ1081.572.10جيذ جذاجيذجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاهوتازهقثٌلجيذجيذجيذأحمد عبد الرؤوف ابراىيم يسن1206

3جيذ991.7566.12جيذجيذجيذهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذجيذأحمد محمد انور ابراىيم1207

3جيذ103368.87جيذجيذجيذجيذهوتازجيذجيذجيذهقثٌلجيذ جذااسراء عبدالمنعم متولى جاد1209

3جيذ103368.87جيذ جذاجيذ جذاهقثٌلهوتازجيذ جذاهقثٌلجيذ جذاهقثٌلجيذجيذاسماء محمود الطيب محمد1212

3جيذ1094.572.97جيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذجيذجيذهوتازهقثٌلايو ربيع أحمد عمى1215

3جيذ101667.73جيذجيذجيذجيذ جذاهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذجمال عبد الناصر سميمان مبارك1218

3هقثٌلالوكانيكا الينذسيةجيذ102768.47جيذ جذاجيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذحسين عبد الغني دسوقي محمد1220

3جيذ1021.568.10هقثٌلجيذجيذهوتازهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلصالح محمد صالح أحمد1227

3جيذ976.2565.08هقثٌلجيذ جذاجيذجيذ جذاجيذهقثٌلجيذهقثٌلجيذ جذاهقثٌلطو محمود محمد ابراىيم1229

3جيذ104769.80جيذجيذهقثٌلجيذجيذ جذاهقثٌلجيذهقثٌلجيذ جذاهوتازعبد الرحمن اشرف عبد الحميد أحمد1232

3جيذ99966.60هقثٌلجيذجيذجيذ جذاجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذ جذاهوتازعبد الرحمن  محمد ابو العطا1233

3هقثٌلالثرهجة ًالحاسثاتجيذ1114.574.30هقثٌلجيذ جذاهوتازهوتازجيذ جذاجيذجيذجيذهوتازجيذعبد الرحمن خالد عبده  حسن1235

3جيذ97565.00هقثٌلهقثٌلجيذجيذهوتازجيذ جذاهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلعمي حسين محمد عمي1238

3جيذ1082.7572.18جيذجيذ جذاجيذهقثٌلجيذجيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذافوزية عادل محمد اسماعيل1242

3هقثٌلرياضياتجيذ97565.00جيذهقثٌلجيذ جذاهقثٌلجيذ جذاجيذهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلمحمد أحمد حماد امام1244

3جيذ105770.47جيذجيذجيذجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذجيذجيذ جذاجيذمحمد رؤوف صابر محمد1249

3جيذ97565.00هقثٌلجيذجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذمصطفى أحمد جامع جاد الكريم1260

3جيذ102568.33جيذ جذاهقثٌلجيذجيذ جذاهقثٌلهقثٌلجيذجيذجيذ جذاجيذىند حسن عابدين حسن1266

3جيذ1081.572.10هقثٌلجيذجيذ جذاجيذ جذاهوتازجيذ جذاهقثٌلجيذجيذ جذاهوتازوالء عصمت عبد الرحمن مصطفى1267

3جيذ1061.7570.78جيذجيذجيذ جذاهوتازجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذجيذهقثٌليحي خضر عباس محمود1268

التقذيرالنسثو

4هقثٌلالوكانيكا الينذسيةهقثٌل932.2562.15هقثٌلجيذ جذاجيذجيذ جذاجيذ جذاهقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلتامر حامد أحمد حامد1216

4هقثٌلالكيوياءهقثٌل90460.27هقثٌلجيذ جذاهقثٌلهوتازهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذخالد محمد محمود ربيعي1221

4هقثٌل89159.40هقثٌلهقثٌلجيذجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلسعيد رجب أحمد حسن1225

4هقثٌلأساسيات ىنذسة االنتاجهقثٌل95363.53هقثٌلجيذهقثٌلهوتازجيذ جذاجيذجيذجيذهقثٌلهقثٌلعبد الرحمن محمد موسى عبد المطيف1236

4هقثٌل88158.73هقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذمحمد حماده عبد العاطي اسماعيل1246

4هقثٌل890.2559.35هقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذجيذجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذمحمد عبد اهلل ابراىيم عمي1252

4هقثٌل87258.13هقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلجيذ جذاجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلمحمود أحمد عوض عبد الجميل1256

4هقثٌلفيسياءهقثٌل82755.13هقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلمعاذ محمد حسن محمود1262

طالب ناجحون بتقدير عام جيد

(1)إلكترًنيات (1)اختثارات كيرتية (1)نظرية الوجاالت (ب+أ)لغة إنجليسية نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة العام نتيجة هٌاد التخلفنتيجة هٌاد العام

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الوادههالحظاتالنسثوالوجوٌع

طالب ناجحون بتقدير عام مقبول

نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة العام 

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الوادههالحظاتالنسثوالوجوٌع

نتيجة هٌاد التخلفنتيجة هٌاد العام
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التقذيرالنسثو

5جيذجيذجيذهوتازجيذضعيفهقثٌلهقثٌلجيذ جذاجيذ جذاأحمد حسين محمد ابو السعود1202

5ضعيفالرسن ًاالسقاط الينذسىجيذ1041.2569.42جيذ جذاهقثٌلجيذ جذاجيذ جذاجيذهقثٌلهقثٌلجيذ جذاهقثٌلجيذ جذاادىم أحمد بكر عبد النعيم1208

5هقثٌلهقثٌلجيذهوتازهقثٌلجيذهقثٌلضعيفهقثٌلهقثٌلاسالم أحمد فتحي  غزالي1210

5هقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلضعيفهقثٌلباقأمين محمد أمين محمد عبد الجميل1213

5هقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلضعيف جذاهقثٌلهقثٌلباقفاطمة محمد عبد الفتاح عمي1241

5هقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذهقثٌلهقثٌلهقثٌلضعيفهقثٌلهقثٌلباقمحمد عالء مصطفي عمي1254

5هقثٌلالثرهجة ًالحاسثاتجيذ جذاهقثٌلجيذجيذ جذاهوتازهقثٌلهقثٌلضعيفهقثٌلجيذ جذامحمود بدوي ابراىيم بيومي1257

5ضعيف جذاالوكانيكا الينذسيةهقثٌلهقثٌلهقثٌلجيذضعيف جذاجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌل(1)خ .ممحمود حسن عرابي محجوب1269

التقذيرالنسثو

6هقثٌلكتثة التقارير الفنيةضعيف جذاهقثٌلضعيف جذاهقثٌلضعيف جذاضعيف جذاهقثٌلضعيفضعيفهقثٌلأحمد أبو زيد احمد أبو زيد1201

6هقثٌلرياضياتضعيف جذاأساسيات ىنذسة االنتاجهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلهقثٌلضعيف جذاهقثٌلضعيفضعيفهقثٌلأحمد سيد محمد عبد المجيد1204

6هقثٌلالثرهجة ًالحاسثاتهقثٌلضعيفهقثٌلهقثٌلضعيف جذاضعيفضعيفضعيفضعيف جذاهقثٌلاسالم جمال عبده متولي1211

حرهاىرياضياتحرماناندرو ماىر شوقي يوسف1214
الوكانيكا 

الينذسية
6حرهاى

6ضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلتسنيم عبد الحميد العزب محمد1217

6محولضياء أحمد صالح الدين أحمد1228

6ضعيفرياضياتضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاهقثٌلضعيف جذاضعيف جذاهقثٌلضعيف جذاضعيف جذاهقثٌلعامر مصطفى عامر اسماعيل1230

6هقثٌلرياضياتهقثٌلجيذضعيفجيذ جذاهقثٌلهقثٌلهقثٌلضعيفضعيفهقثٌلعبد العمي عبد الناصر عوض ناصر1237

6هقثٌلرياضياتضعيفهقثٌلهقثٌلجيذ جذاهقثٌلضعيف جذاهقثٌلضعيف جذاضعيفهقثٌلعمي محمد محمد عمي كمالى1239

6ضعيف جذاالرسن ًاالسقاط الينذسىضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاباقعبد الرحمن أحمد ىاشم محمد1231

6ضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاضعيف جذاباقعمر حسن احمد بكر1240

هحٌل

(1)إلكترًنيات (1)اختثارات كيرتية (1)نظرية الوجاالت (ب+أ)لغة إنجليسية 

حرهاى

إسن 

الطالة

إسن 

الطالة

إ

ش

م 

إسن 

الطالة

إسن 

الطالة

إسن 

الطالة
إسن الطالةإسن الطالةإسن الطالة

إسن 

الطالة
إسن الطالةإسن الطالةإسن الطالةإسن الطالةإسن الطالةإسن الطالة

طالب مفصولون وليم حق التقدم من الخارج
إسن الطالةإسن الطالة

إسن 

الطالة
إسن الطالةإسن الطالةإسن الطالةإسن الطالةإسن الطالة

طالب ناجحون بمواد تخمف

نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة العام نتيجة هٌاد التخلفنتيجة هٌاد العام

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الوادههالحظاتالنسثوالوجوٌع

طالب راسبون وباقون لإلعاده

(1)إلكترًنيات (1)اختثارات كيرتية (1)نظرية الوجاالت (ب+أ)لغة إنجليسية نظرية إنشاءات ًأساش هاكينات(3)رياضة (ب+أ)لغات الحاسة (2)رياضة (1)نظرية الذًائر الكيرتية خٌاص الوٌاد الكيرتيةحالة القيذإسن الطالةرقن الجلٌش

نتيجة العام نتيجة هٌاد التخلفنتيجة هٌاد العام

التقذيرإسن الوادهالتقذيرإسن الوادههالحظاتالنسثوالوجوٌع

2019 - 2018نتائج إهتحانات نياية العام الذراسي للعام الجاهعي 

جاهعة أسٌاى- كلية الينذسة - قسن الينذسة الكيرتائية - الفرقة األًلى 

أمالة                             كتبة                     راجعه                         رئيس الكنترول                        شئون الطالب                         وكيل الكلية                              عميد الكلية                             




