
التقديرالمادةالتقديرالمادة

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

9501000100012004150%1200التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

(جيد)620659756876291170.14(جيد)87673.00ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولممتازممتازمقبولممتازمستجداحمد سعد الدين حسن محمد14492

(جيد)92276.83ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازمقبولمقبولمستجدساره سيد محمد حراجى24508
جغرافية الطاقة 

(3)والصناعة 
مقبول

جغرافية المياه 

(3)العذبة 
(جيد)590620681.59222813.567.80مقبول

(جيد)613593645923.52774.566.86(جيد)923.576.96ممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدامستجدرفاعى على حامد عبد الرحمن34507

(جيد)872.572.71(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مستجدمنه هللا مصطفى عبدالسالم غالب44520
جغرافية المياه 

(3)العذبة 
(جيد)595614685872.52766.566.66مقبول

(جيد)568613647929275766.43(جيد)92977.42ممتازجيدجداجيدجدامقبولمقبولجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازمستجداحمد ابراهيم يوسف عثمان54490

(جيد)87773.08جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولممتازممتازمقبول(جيد)مستجداسالم محمد عبدالسميع حفنى64498
خرائط التوزيعات 

(2)
(جيد)537.56456908772749.566.25مقبول

(جيد)86271.83جيدجدا(جيد)ممتازمقبولمقبولجيدجدامقبولمقبولممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مستجدمصطفى ناصر صالح عثمان74519
جغرافية السكان 

(2)
(جيد)577665.56458622749.566.25مقبول

(جيد)583610684865274266.07(جيد)86572.08ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)جيدجداممتازمقبول(جيد)مستجداحمد سيد على محمد84493

(جيد)600586650897273365.86(جيد)89774.75جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدامقبولمقبولممتازممتازمقبولجيدجدامستجدحسام على محمد يوسف 94504

(جيد)88773.92ممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبولممتازممتاز(جيد)مقبولمستجداحمد محمد بربرى يونس104494
نصوص جغرافية 

(3)
(جيد)541594682.58872704.565.17مقبول

(جيد)557652625866.52700.565.07(جيد)866.572.21ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)جيدجداممتازمقبولمقبولمستجدكريم عادل شاكر عياد114513

جيد87172.58ممتازجيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتازمقبولمقبولمستجداسالم مصطفى محمد محمود124499
جغرافية مناخية 

(1)
مقبول

نصوص 

(3)جغرافية 
(جيد)523.5617686.5871269865.01مقبول

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

جغرافية 

مصر 

البشرية

مجموع السنوات السابقةنتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

التقدير العامالنسبة

جغرافيا 

الوطن العربى

 مواد الفصل الدراسى األول

تاريخ مصر 

الحديث

نصوص 

جغرافية 

بلغة أجنبية

المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية

جغرافية 

األراضى 

الجافة

جغرافيا 

حوض النيل

الجغرافيا 

الكمية

الفصل الدراسى الثانى

 مواد الفصل الدراسى الثانى

المجموع 

م 2020-2019كشف اظهار نتيجة الفرقة الرابعة للعام الدراسى 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان

حالة القيد
التخطيط 

اإلقليمى

جغرافيا 

مصر 

الطبيعية

مناهج 

البحث 

الجغرافى

الجغرافيا 

السياسية

الجغرافيا 

التطبيقية

انتساب                                                                                                                              - (شعبة عامة)                                                                                                                            قسم الجغرافيا            كليـة اآلداب

12طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد وعددهم : أوًلا

          جـامعـــة أسوان

التقدير 

العام

ت
ظا

ح
ال

م

الفصل الدراسى األول



التقديرالمادةالتقديرالمادة

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

9501000100012004150%1200التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

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

جغرافية 

مصر 

البشرية

مجموع السنوات السابقةنتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

التقدير العامالنسبة

جغرافيا 

الوطن العربى

 مواد الفصل الدراسى األول

تاريخ مصر 

الحديث

نصوص 

جغرافية 

بلغة أجنبية

المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية

جغرافية 

األراضى 

الجافة

جغرافيا 

حوض النيل

الجغرافيا 

الكمية

الفصل الدراسى الثانى

 مواد الفصل الدراسى الثانى

المجموع 

م 2020-2019كشف اظهار نتيجة الفرقة الرابعة للعام الدراسى 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان

حالة القيد
التخطيط 

اإلقليمى

جغرافيا 

مصر 

الطبيعية

مناهج 

البحث 

الجغرافى

الجغرافيا 

السياسية

الجغرافيا 

التطبيقية

انتساب                                                                                                                              - (شعبة عامة)                                                                                                                            قسم الجغرافيا            كليـة اآلداب

          جـامعـــة أسوان

التقدير 

العام

ت
ظا

ح
ال

م

الفصل الدراسى األول

استفادمقبول558598637903269664.96(جيد)90375.25ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولممتازجيدجداجيدجداممتازمستجداسالم حمدى مصطفى احمد14497

(جيد)892.574.38جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)مقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدعزالدين بدوى حنفى نوفل24511
جغرافية ميدانية 

(3)
مقبول557.5586.5614.5892.5265163.88مقبول

(جيد)85971.58جيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازمقبول(جيد)مستجدحسن على محمد احمد34506
نصوص جغرافية 

(3)
مقبول

خرائط 

(2)التوزيعات 
مقبول527584676859264663.76مقبول

(جيد)88874.00جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتاز(جيد)جيدجدامستجدمحمد بدر احمد عبد اللطيف44514
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول

جغرافية الزمن 

(3)الرابع 
مقبول548.55866138882635.563.51مقبول

(جيد)84570.42جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمستجداحمد محمد محمود مصطفى54496
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول556607617845262563.25مقبول

مقبول511570.56209022603.562.73(جيد)90275.17جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتاز(جيد)(جيد)مستجدمحمد عبدالعال عبده حسنين64516

(جيد)873.572.79جيدجدا(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازمقبولجيدجدامستجدمحمد صفوت عباس عبد المتعال74515
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول524.5588592873.5257862.12مقبول

مقبول571561600834256661.83(جيد)83469.50جيدجدا(جيد)(جيد)مقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبولممتازممتازمقبولمقبولمستجدعمر محمود بهاء الدين عابدين84512

جيد819.568.29(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبولممتاز(جيد)مقبول(جيد)مستجدعبد هللا حجاجى زكى عبادى94510
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول

خرائط 

(2)التوزيعات 
مقبول516621.5594819.5255161.47مقبول

مقبول502543.56058642514.560.59(جيد)86472.00جيدجداجيدجداجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتازمقبولجيدجدامستجدمحمد عبده عبدالسيد سليم104517

جيد788.565.71ممتاز(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمستجدحسام صالح الدين ذكى114503
جغرافية المياه 

(3)العذبة 
مقبول

خرائط 

(2)التوزيعات 
مقبول512.5560635788.5249660.14مقبول

(جيد)819.568.29(جيد)(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازممتاز(جيد)مقبولمستجداسماء كمال محمود احمد124500
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول

نصوص 

(3)جغرافية 
مقبول519531573.5819.5244358.87مقبول

(جيد)جيدجداجيدجدامقبولضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولجيدجداممتازمقبول(جيد)مستجداحمد رجب احمد عبده14491
اإلحصاء 

2الجغرافى 
مقبول

الخرائط 

الطبوغرافية 

(3)

579598.5594.5مقبول

ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)مقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدجداممتازمقبول(جيد)مستجدايمان صابر عبدالحميد عبدالسالم24501
جغرافية السياحة 

(3)
مقبول

جغرافية المياه 

(3)العذبة 
519593561مقبول

585536.5616.5ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبولجيدجداممتازغائبغائبمستجدايمن عليان برعى معال34502

7طالب لهم حق دخول دور أكتوبر وعددهم : ثالثاا

12طالب ناجحون بتقدير تراكمي مقبول وعددهم : ثانياا



التقديرالمادةالتقديرالمادة

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

9501000100012004150%1200التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

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

جغرافية 

مصر 

البشرية

مجموع السنوات السابقةنتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

التقدير العامالنسبة

جغرافيا 

الوطن العربى

 مواد الفصل الدراسى األول

تاريخ مصر 

الحديث

نصوص 

جغرافية 

بلغة أجنبية

المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية

جغرافية 

األراضى 

الجافة

جغرافيا 

حوض النيل

الجغرافيا 

الكمية

الفصل الدراسى الثانى

 مواد الفصل الدراسى الثانى

المجموع 

م 2020-2019كشف اظهار نتيجة الفرقة الرابعة للعام الدراسى 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان

حالة القيد
التخطيط 

اإلقليمى

جغرافيا 

مصر 

الطبيعية

مناهج 

البحث 

الجغرافى

الجغرافيا 

السياسية

الجغرافيا 

التطبيقية

انتساب                                                                                                                              - (شعبة عامة)                                                                                                                            قسم الجغرافيا            كليـة اآلداب

          جـامعـــة أسوان

التقدير 

العام

ت
ظا

ح
ال

م

الفصل الدراسى األول

ممتازجيدجداممتاز(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)جيدجدامستجدحسن صالح عبدالكريم محمد44505
جغرافية الزمن 

(3)الرابع 
501576589مقبول

610646.5640ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداضعيف جدامقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدعبد الرحمن عبد المنعم طنطاوى عبد هللا54509

610646.5640مقبول3جغرافية ميدانية جيدجداجيدممتاز(جيد)ممتازجيدضعيف جدامقبولممتازجيدجدامقبولممتازمستجدمحمد ناجح محمد محمود64518

610646.5640جيد(جيد)جيدجدامقبولجيدجداجيدضعيف جدامقبولممتازجيدجدامقبولجيدمستجدياسمين حسن أحمد سليم74522

جيد829.569.12ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجداممتازمقبولمقبولمستجداحمد محمد كامل عطا14495
جغرافية الزمن 

(3)الرابع 
ضعيف جدا

نصوص 

(3)جغرافية 
829.5مواد565556غائب

جيدجدا(جيد)ممتازمقبولمقبولجيدضعيف جدامقبولجيدجداممتازممتازمقبولمستجدهدير محمود عبد العزيز محمود24521
نصوص جغرافية 

(3)
610646.5640ضعيف جدا

2طالب لهم حق تقديم البحث للمرة الثانية وعددهم : رابعاا


