
التقدير الدرجة المقرر
الدرجة

الكلية 
التقدير المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير التقدير الدرجة المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة

- - - - جـ 101 جـ جـ 114 -- -- ل 81 م ل 75  الشبكات

العصبية

جـ جـ 116 ل 62.5 ل 62.5 105 محمد احمد عثمان احمد مستجد 443041 69

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات وكيل الكلية لشئون 

والطالب ورئيس 

الكنترول المركزى

رئيس الكنترول لجنة الرصد مدير شئون الطالب

م 242 114 -جـ جـ - - 71.53% 1073

التقدير الدرجة الدرجة الدرجة التقدير

مقرر )معالجة الصور 

150.0  (فرعى 

 شبكات

(1)الحاسب

125.00

 الذكاء

االصطناعى

125.00

الرسم بالحاسب

125.00

التقدير

الكلى 

الدرجة

الكلية 

 التقدير

الكلى
الدرجة النسبة المجموع

هندسة البرمجة 

(مقرر فرعى )

150.0

 مترجمات

البرامج

150.00

(4) اختبارات

125.0

 - (2)مقرر اختيارى

7مقرر فرعي         

150.0

1مقرر    

 موضوعات

 مختارة فى

 هندسة

(ب)الحاسب  

( مقرر فرعى)

150.0

** مشروع

250.00

 انظمة الروبوت

( مقرر فرعى)

150.0

مقررات تخلف من سنوات سابقة مجموع الفرقة الحالية مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

1مقرر  

2021-2020:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الدور الثاني- الفصل الدراسي الثاني - الفرقة الرابعة  - 2000

انتظام- حاسبات / اإلتصاالت واإللكترونيات و الحاسبات:الشعبة /القسم

1طالب ناجحون بتقدير جيد وعددهم 

 7من 6 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2021/07/29 

تاريخ الطباعة



التقدير الدرجة المقرر
الدرجة

الكلية 
التقدير المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير التقدير الدرجة المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة

- - - - ل  نظم

 التحكم

(1)

ل 96.50 ل 87 -- -- ل 91.00 ل ل 75  الشبكات

العصبية

ل 81 ل 66.00 ل 70.00 احمد ايهاب طة ابو مندور  من

 الخارج

1

443002 70

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات وكيل الكلية لشئون والطالب 

ورئيس الكنترول المركزى

رئيس الكنترول لجنة الرصد مدير شئون الطالب

ل 161.50 65.00 62.50 -ل - - 64.00 53.16% 797.5

التقدير الدرجة الدرجة الدرجة التقدير

مقرر )معالجة الصور 

150.0  (فرعى 

 شبكات

(1)الحاسب

125.00

 الذكاء

االصطناعى

125.00

الرسم بالحاسب

125.00

التقدير

الكلى 

الدرجة

الكلية 

 التقدير

الكلى
الدرجة النسبة المجموع

هندسة البرمجة 

(مقرر فرعى )

150.0

 مترجمات

البرامج

150.00

(4) اختبارات

125.0

 - (2)مقرر اختيارى

7مقرر فرعي         

150.0

1مقرر    

 موضوعات

 مختارة فى

 هندسة

(ب)الحاسب  

( مقرر فرعى)

150.0

** مشروع

250.00

 انظمة الروبوت

( مقرر فرعى)

150.0

مقررات تخلف من سنوات سابقة مجموع الفرقة الحالية مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

1مقرر  

2021-2020:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الدور الثاني- الفصل الدراسي الثاني - الفرقة الرابعة  - 2000

انتظام- حاسبات / اإلتصاالت واإللكترونيات و الحاسبات:الشعبة /القسم

1طالب ناجحون بتقدير مقبول وعددهم 

 7من 6 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2021/07/29 

تاريخ الطباعة



التقدير الدرجة المقرر
الدرجة

الكلية 
التقدير المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير التقدير الدرجة المقرر التقدير الدرجة التقدير الدرجة التقدير الدرجة

ض 46  انظمة

المعالج

الدقيق 

ل  نظم

 التحكم

(1)

جـ 98 ضـ جـ 31 -- -- ل 75.00 جـ جـ ل 75.0

0

 الشبكات

العصبية

ل 87.00 ل 66.00 ل 70.00 محمد احمد عبدالكريم محمد صقر مستجد 443040

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات وكيل الكلية لشئون 

والطالب ورئيس 

الكنترول المركزى

رئيس الكنترول لجنة الرصد مدير شئون الطالب

م 223 96.00 62.50 -ل - 70 % --

التقدير الدرجة الدرجة الدرجة التقدير

مقرر )معالجة الصور 

150.0  (فرعى 

 شبكات

(1)الحاسب

125.00

 الذكاء

االصطناعى

125.00

الرسم بالحاسب

125.00

التقدير

الكلى 

الدرجة

الكلية 

 التقدير

الكلى
الدرجة النسبة

المجمو

ع

هندسة البرمجة 

(مقرر فرعى )

150.0

 مترجمات

البرامج

150.00

(4) اختبارات

125.0

 - (2)مقرر اختيارى

7مقرر فرعي         

150.0

1مقرر    

 موضوعات

 مختارة فى

 هندسة

(ب)الحاسب  

( مقرر فرعى)

150.0

** مشروع

250.00

 انظمة الروبوت

( مقرر فرعى)

150.0

مقررات تخلف من سنوات سابقة
 مجموع الفرقة

الحالية
مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

1مقرر  

2021-2020:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الدور االثاني- الفصل الدراسي الثاني - الفرقة الرابعة  - 2000

انتظام- حاسبات / اإلتصاالت واإللكترونيات و الحاسبات:الشعبة /القسم

1طالب باقون بسبب الرسوب و عددهم 

 7من 6 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2021/07/29 

تاريخ الطباعة



- - - - ل 75 213 -- -- ل 75 جـ 108 ل ل 75  الشبكات

العصبية

ل 75 ل 63 ض 54 ل 62.5 وليد محمد حميد حسين من5  

الخارج

443069

 مجموع الفرقة

الحالية
مقررات العام الحالى

2021-2020:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الدور الثاني- الفصل الدراسي الثاني - الفرقة الرابعة  - 2000

انتظام- حاسبات / اإلتصاالت واإللكترونيات و الحاسبات:الشعبة /القسم

1طالب راسبون  من الخارج وعددهم 

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 شبكات

(1)الحاسب

125.00

 الذكاء

االصطناعى

125.00

الرسم بالحاسب

125.00

مقرر )معالجة الصور 

150.0  (فرعى 
 

 موضوعات

 مختارة فى

 هندسة

(ب)الحاسب  

( مقرر فرعى)

150.0

** مشروع

250.00

 مترجمات

البرامج

150.00

 انظمة الروبوت

( مقرر فرعى)

150.0

 - (2)مقرر اختيارى

7مقرر فرعي         

150.0

(4) اختبارات

125.0

هندسة البرمجة 

(مقرر فرعى )

150.0

- % -- م

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات وكيل الكلية لشئون 

والطالب ورئيس 

الكنترول المركزى

رئيس الكنترول لجنة الرصد مدير شئون الطالب

1مقرر   1مقرر  

مقررات تخلف من سنوات سابقة

 

- - 7163

 7من 6 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2021/07/29 

تاريخ الطباعة


