
طبية(  –حاسبات  –كنترول الفرقة الثالثة )اتصاالت   
 

 الكنترول وكيل الكليه  عميد الكليه 

 

 إحصائيه بنسب نتائج المرحله األولى من تقديم المشروعات البحثيه 

 (2020 -19) الفصل الثانى          حاسبات –للفرقه الثالثة 

 

 الفرقه إسم المقرر  م

عدد  

طالب 

 المقرر

عدد  

األبحاث 

 المقدمه 

طالب 

لم  

 يقدموا 

نسبه 

 التقديم

عدد  

 الناجحين
 الراسبون

نسبة 

 النجاح

 %100 0 78 %96.3 3 78 81 ح3 وتنظيم الحاسب هيكله  1

ح3 معالجات دقيقه 2  83 79 4 95.1% 79 0 100% 

ح3 2 -هندسة برمجيات  3  82 77 5 94% 76 1 98.7% 

ح3 نظم التشغيل 4  70 67 3 95.7% 64 3 95.5% 

ح3 ن. قواعد البيانات  5  71 68 3 95.8% 68 0 100% 

ح3 )تعليم اآلله(  2-إختيارى 6  69 66 3 95.6% 66 0 100% 
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 حاسبات -تقييم المشروعات البحثيه لطالب الفرقة الثالثة   نتيجة

 ......  ) المرحلة األولى(  2020 -19الفصل الدراسى الثانى 

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع )الفرصه الثانيه(   (             3مقرر: هيكله وتنظيم الحاسب   عدد )

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  الطالب إسم  م

 لم يسلم البحث  ب محمد مجدى لطفى سليمان  1
باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 
 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  2

 لم يسلم البحث  2خ محمد جمال الدين عبد هللا 3

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع البحثى )الفرصه الثانيه( ....      ( 4)عدد   المعالجات الدقيقهمقرر : 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

 لم يسلم البحث  ب محمد مجدى لطفى سليمان  1

باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 

 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  2

البحث لم يسلم  2خ محمد جمال الدين عبد هللا 3  

 لم يسلم البحث  2خ محمد صالح كامل جامع  4

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع البحثى )الفرصه الثانيه( ....      ( 3 )عدد  ن. قواعد البياناتمقرر : 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

 لم يسلم البحث  ب محمد مجدى لطفى سليمان  1
باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 
 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  2

 لم يسلم البحث  2خ محمد جمال الدين عبد هللا 3

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع البحثى )الفرصه الثانيه( ....    (3)عدد   تعليم اآلله 2-إختيارىمقرر : 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

 لم يسلم البحث  ب لطفى سليمان محمد مجدى  1
باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 
 راسـب   هشام حتفى محمود عبدالواحد  2

 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  3
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 طالب لهم حق إعاده المشروع البحثى )الفرصه الثانيه( ....      ( 6 )عدد  نظم التشغسلمقرر : 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

 راسب   شريف محمد شريف احمد  1

باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 

 ب ـراس  مارينا نبيل عبدالمسيج عطاهللا  2

 لم يسلم البحث  ب محمد مجدى لطفى سليمان  3

 ب ـراس  يوسف عبدالرحمن محمد  4

 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  5

 لم يسلم البحث  2خ محمد جمال الدين عبد هللا 6

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع البحثى )الفرصه الثانيه( ....      ( 6)عدد   هندسة برمجياتمقرر : 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

 راسـب   محمد أحمد اسماعيل طلب حسان  1

باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 المقرر هذا 

 لم يسلم البحث  ب محمد مجدى لطفى سليمان  2

 لم يسلم البحث  2خ شيماء عدلى عز على 3

 لم يسلم البحث  خ فاطمه أشرف عبد التواب  4

 لم يسلم البحث  2خ محمد جمال الدين عبد هللا 5

 لم يسلم البحث  2خ محمد صالح كامل جامع  6
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 لمقررات الفرقه الثالثه  حاسباتتخلفات طالب الفرقة الرابعه  

 مالحظات  تقييم األبحاث  إسم الطالب  إسم المقرر م

 طالب ناجحون 7 لم يسلم البحث  أحمد محمد عبد المحسن محمود  هيكلة وتنظيم الحاسب  1

 طالب ناجحون 4  ------ معالجات دقيقه  2

 طالب ناجح  1  ------ ن. قواعد البيانات  3

 نظم التشغيل 4
 لم يسلم البحث  محمد سعد محمد احمد 

 طالب ناجح  1
 لم يسلم البحث  احمد محمد حسن بسطاوى 

 طالب ناجحون 5 لم يسلم البحث  محمد سعد محمد احمد  2 -هندسه برمجيات  5

 

 لثانيهاتصاالت لمقررات الفرقه ا تخلفات طالب الفرقة الثالثه

 مالحظات  تقييم األبحاث  الطالب إسم  إسم المقرر م

1 
 نظم اإلتصاالت 

 ت2
 باقى الطالب ناجحون لم يسلم البحث  فاطمه أشرف عبد التواب 

2 
مجاالت كهرومغناطيسيه  

 ت(2)
 باقى الطالب ناجحون لم يسلم البحث  محمد مجدى لطفى سليمان 

ناجحونباقى الطالب  راسب  يحيى زكريا على احمد  ت(2) قياسات الكترونيه 3  

 باقى الطالب ناجحون لم يسلم البحث  محمد مجدى لطفى سليمان  ت( 2دوائر منطق ) 4

 باقى الطالب ناجحون لم يسلم البحث  فاطمه أشرف عبد التواب  ت( 2)  3رياضه  5

 طالب ناجح  1  ----- ت(1)  2-الكترونيات 6

 

 


