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مرتبة شرفجيدجدا7608239001080356385.86ممتاز108090.00ممتازممتازممتازممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازجيدجداممتازمستجدفادى كامل مملوك ميصائيل14441

جيدجدا7657649001083351284.63ممتاز108390.25ممتازجيدجداممتازممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدكارولين رفعت فخرى جبرائيل24444

جيدجدا6977838501040337081.20جيدجدا104086.67جيدجداممتازممتازجيدجداممتازممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدآيه على محمود فضل هللا34416

جيدجدا6828007751080333780.41ممتاز108090.00ممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدياسمين ياسر جامع حسنين44477

(جيد)729748828976328179.06جيدجدا97681.33ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازمستجدمرفت جرجس فايز خله14465

(جيد)6307328031080324578.19ممتاز108090.00ممتازجيدجداممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدفاطمه رفاعى نوبى احمد 24443

(جيد)642722.580110423207.577.29جيدجدا104286.83ممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدايمان نصر عبدالحميد خليل34414

(جيد)677654826996315375.98جيدجدا99683.00جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجداالء محمود احمد محمد44411

(جيد)646756779966314775.83جيدجدا96680.50جيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)مقبولممتاز(جيد)مقبولممتازممتازجيدجداممتازمستجدعزه محمد خلف هللا عبد الخير54437

(جيد)5947008001046314075.66جيدجدا104687.17ممتازممتازجيدجدا(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازجيدجداممتازمستجدمصطفى خالد محمد احمد64466

(جيد)6906837481014313575.54جيدجدا101484.50ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازمقبولممتازممتازجيدجداممتازمستجدعبدالجواد عبدالبارى عبدالرحمن74432

(جيد)661657800999311775.11جيدجدا99983.25جيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجداحمد حمدى محمد احمد84404

(جيد)585.569080010413116.575.10جيدجدا104186.75ممتازجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدريهام عبدالحميد عطيه اسماعيل94423

(جيد)750663704993311074.94جيدجدا99382.75جيدجداجيدجداممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدنجالء عرفات عبد الظاهر احمد104471

(جيد)5937327321009306673.88جيدجدا100984.08جيدجداجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدامستجدهدير محمد صابر حسن عبده114474

(جيد)653645800960305873.69جيدجدا96080.00ممتازجيدجداجيدجدامقبول(جيد)ممتازمقبولمقبولممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدعبد الودود ناصر عامر ابراهيم124436

(جيد)725699709913304673.40(جيد)91376.08ممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولمستجدعلياء عبد الواحد على عبدالصادق134439

(جيد)624682.57699683043.573.34جيدجدا96880.67ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداممتاز(جيد)(جيد)مستجدمصطفى ربيع حسين محمود144467

(جيد)584.56767769983034.573.12جيدجدا99883.17ممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدمحمد محمود على محمد154460

(جيد)637693741960303173.04جيدجدا96080.00ممتازجيدجداممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولممتازممتازجيدجداجيدجدامستجدمحمود محمد حفنى احمد164464

(جيد)634670751965302072.77جيدجدا96580.42جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولممتازممتازجيدجداجيدجدامستجداحمد بغدادى جاد عثمان174402

(جيد)689645.57109753019.572.76مقبول3نصوص جغرافية جيدجدا97581.25ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازمقبول(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازمستجديسن احمد يسن محمود184478
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م2020 /2019قسم الجغرافيا للعام الدراسى - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة  
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جغرافيا مصر 

الطبيعية

تاريخ مصر 

الحديث

نصوص 

جغرافية بلغة 

أجنبية

4طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد جدا وعددهم : أوالا

59طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد وعددهم : ثانياا
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الفصل الدراسى األول
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(جيد)5726647641018301872.72جيدجدا101884.83جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدمحمد حسن محمد حامد194452

(جيد)656.56897079653017.572.71جيدجدا96580.42ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدعالء محمود محمد احمد204438

(جيد)695.56487169503009.572.52(جيد)95079.17ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتازمقبولمقبولجيدجداممتاز(جيد)ممتازمستجدخلف محمود خلف محمود214421

(جيد)565699769975300872.48جيدجدا97581.25جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)ممتازجيدجداجيدجداممتازمستجدرحاب اشرف محمد احمد224422

(جيد)656628774938299672.19مقبول3نصوص جغرافية (جيد)93878.17جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدصالح محمد حسانى عرابى234429

(جيد)636.56347429762988.572.01جيدجدا97681.33ممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتازجيدجداجيدجدامقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجداحمد حسين محمد عبدالخالق244403

(جيد)595721.56809772973.571.65جيدجدا97781.42جيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتازمقبولجيدجدامستجدمحمد عبد الرحيم عبد الماجد صالح254457

(جيد)653643754922297271.61(جيد)92276.83ممتازجيدجداممتاز(جيد)مقبولممتازمقبول(جيد)ممتازممتازمقبولجيدجدامستجدمحمد سليمان عبدالوهاب سليمان264453

(جيد)580.57097469352970.571.58(جيد)93577.92ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولممتازممتازمقبولممتازمستجدوالء جمال السيد ابراهيم274476

(جيد)572680751966296971.54جيدجدا96680.50ممتاز(جيد)ممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازممتازجيدجداممتازمستجدمحمد عالء الدين حسن على284458

(جيد)622640733968296371.40جيدجدا96880.67جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدحسين عبدالرحيم عبدالرضى حسين294420

(جيد)626657726934294370.92مقبول(3)جغرافية السياحة (جيد)93477.83ممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدمحمود ابو العباس صادق صالح304462

(جيد)563650763962293870.80جيدجدا96280.17ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدمصطفى محمد السيد محمد314468

(جيد)593689699942292370.43(جيد)94278.50جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدسلمى اشرف محمد سعد324424

(جيد)650610728934292270.41(جيد)93477.83جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامقبولمقبولممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدعبد هللا محمد مصرى حسن334435

(جيد)561650769931.52911.570.16(جيد)931.577.63ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازمقبول(جيد)جيدجداجيدجدامقبولجيدجدا(ق)احمد عيسى محمد على514407

(جيد)561655800871.52887.569.58(جيد)871.572.63جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)مقبولمقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(ق)ايمان حسن سيد حسين344413

(جيد)601604.57289512884.569.51(جيد)95179.25جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدجابر حماده عبدالجابر محمد354417

(جيد)596.56526479812876.569.31جيدجدا98181.75جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداممتازمقبول(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجداسماء عبدالرحمن احمد ابراهيم364410

(جيد)590641654991287669.30جيدجدا99182.58ممتازجيدجداممتازممتازمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدمصطفى محمد روبى ابراهيم374469

(جيد)540622.570010062868.569.12جيدجدا100683.83جيدجداجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجدامقبول(جيد)ممتازممتازجيدجداممتازمستجدمجاهد ضوى عبد العظيم محمد 384447

)ماريو سامح كمال واصف394446 1.خ.ق (جيد)669634693865.52861.568.95(جيد)865.572.13مقبول(جيد)(جيد)جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتاز(

(جيد)551.5618.5723961285468.77جيدجدا96180.08جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداممتازمقبولممتازممتاز(جيد)ممتازمستجدفاطمة احمد عبد الجليل عبد الواحد404442

(جيد)569.56307239302852.568.73(جيد)93077.50جيدجداجيدجداممتاز(جيد)مقبولجيدجدامقبول(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدامستجدمحمد جمال عبد الرحيم بدرى414450

(جيد)615590665970284068.43جيدجدا97080.83ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامقبول(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازمستجدعبدهللا جمال احمد اسماعيل424433
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(جيد)625633650925283368.27(جيد)92577.08ممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)ممتازجيدجدامقبولمستجدمحمد محمود ابراهيم احمد434459

(جيد)544666703919283268.24(جيد)91976.58جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدعائشه فتحى محمد مرغنى444431

(جيد)621609675921282668.10(جيد)92176.75ممتازجيدجداجيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)مقبول(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامستجدحسام حسن حافظ محمد454418

(جيد)511650.56959692825.568.08جيدجدا96980.75جيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداممتازمقبولمقبولممتازممتازجيدجداجيدجدامستجد اسراء عمر خليل عثمان464409

(جيد)619603.56739292824.568.06(جيد)92977.42ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولممتاز(جيد)(جيد)ممتازممتاز(جيد)مقبولمستجدمحمد عادل عبد الظاهر حامد474455

(جيد)556612718933281967.93(جيد)93377.75جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامقبول(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدامستجدمحمد جالل قاسم احمد484449

(جيد)613620626960281967.93جيدجدا96080.00جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازمقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامستجدكيرلس خيرى خلف ابو سيف494445

(جيد)554562739963281867.90جيدجدا96380.25جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)مقبولممتازجيدجداجيدجداممتازمستجدايه سعيد متولى موسى504415

(جيد)564.55946659602783.567.07جيدجدا96080.00ممتاز(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)مقبولجيدجداممتازجيدجداجيدجدامستجدمحمد سيد ابراهيم سيد524454

(جيد)596567688930278167.01(جيد)93077.50ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدامقبولمقبولممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدصالح احمد محمد حسنين534427

(جيد)565586650976277766.92جيدجدا97681.33ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدعمر محمود عمر محمد 544440

(جيد)508.56466929072753.566.35(جيد)90775.58جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)مقبولمستجدمحمد حسن عبدالصبور حسن554451

(جيد)557636713841274766.19(جيد)84170.08جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)مستجداحمد  عثمان محمد عمر564406

(جيد)504.56666319262727.565.72(جيد)92677.17جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازممتازمقبولجيدجدامستجدشروق عصام احمد فهمى574426

(جيد)607588650876272165.57(جيد)87673.00جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)مقبولجيدجدامقبولمقبولممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدابراهيم مصطفى محمد ابراهيم584401

(جيد)617.55836298912720.565.55(جيد)89174.25جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدامقبول(جيد)ممتازممتازمقبول(جيد)مستجدمحمود سيد احمد محمد594463

مقبول534581625902264263.66مقبول(2)جغرافية السكان (جيد)90275.17جيدجدا(جيد)جيدجداممتازمقبول(جيد)مقبولمقبولممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدمحمد ابوالحسن زكى على14448

)مينا مراد دانيال جوورجى24470 1.خ.ق مقبول572575650759.52556.561.60مقبول759.563.29(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)(

مواد595581669ممتازجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداضعيف جداضعيف جداممتازممتاز(جيد)جيدجدامستجدحسن احمد شمندى احمد14419

مواد508612617.5مقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولمقبولغائبمقبولمقبولمقبول(جيد)مقبول(ق)صالح ثروت ثابت الحنفى24428

2طالب ناجحون بتقدير تراكمي مقبول وعددهم : ثالثاا

8طالب لهم حق دخول دور أكتوبروعددهم : رابعاا
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الفصل الدراسى األول

 مواد الفصل الدراسى األول
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مواد565566655ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداضعيف جدامقبولجيدجداممتاز(جيد)جيدجدامستجدعادل محمد محمد جاد34430

مواد520572602.5مقبولالخرائط الطبوغرافيةمقبول(2)جغرافية السكان جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ضعيف جدامقبولممتازجيدجدامقبولجيدجدامستجدعبدهللا جمال مصطفى خليل44434

مواد609555606جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ضعيف جدامقبولممتازممتازمقبولجيدجدامستجدمحمد عبدالحميد عبدالرازق بيومى54456

 موادمواد597603غائب(3)جغرافية الزمن الرابع جيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولجيدجداضعيف جدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)مقبولمستجدنهال محمد عربى ابراهيم64472

مواد563699817ممتازجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)ممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا(ق)نواره يوسف احمد عليان74473

مواد547.5653693جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)ممتازممتاز(جيد)(جيد)مستجدهشام عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد84475

878مواد626580غائب3الخرائط الطبوغرافية (جيد)87873.17جيدجداجيدجداجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبول(جيد)ممتاز(جيد)مقبولمستجداحمد سعد ياقوت حامد14405

مواد650مواد532.5غائب2خرائط التوزيعات ممتازجيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجدامقبولمستجداحمد محمد الصغير حسانى24408

موادمواد577702غائب3تاريخ مصر اإلسالمية غائبغائبغائبغائبغائبغائبجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)(ق)الزهراء منصور محمد احمد34412

)سوسن اسامه حسن بدرى44425 1.خ.ق مواد569.5758800مقبولغائبمقبولمقبولمقبولغائب(جيد)(جيد)جيدجدامقبولجيدجداجيدجدا(

960مواد589654غائب3نصوص جغرافية جيدجدا96080.00جيدجداجيدجداممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداممتازمقبولممتازمستجدمحمد ياسر عبد البارى سليمان54461

ا 5طالب لهم حق التقدم للبحث للمرة الثانية وعددهم : خامسا


