
جغرافيه مصر الطبيعية

التقديرالمادة 
الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

9501000100010003950%1000التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير100الدرجة 

مرتبة شرفجيدجدا760874.58369293399.586.06ممتاز92992.90ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازممتازمستجدشيماء عبده عبد الراضى حسين14620

جيدجدا748857.58429173364.585.18ممتاز91791.70ممتازجيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازمستجدهبه غريب بدرى محمد24634

ممتاز90090.00

مرتبة شرفجيدجدا779821.58619003361.585.10جيدجدا88288.20جيدجداممتازممتازممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتازاية محمد احمد على4607

جيدجدا707858856874329583.42جيدجدا87487.40جيدجداممتازمقبولجيدجداممتازجيدجداممتازممتازجيدجداممتازمستجدريهام احمد حسن محمد44616

جيدجدا731820.58059133269.582.77ممتاز91391.30جيدجداممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازمستجددعاء محمود عبد الرحيم محمد54614

جيدجدا730866750859320581.14جيدجدا85985.90ممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتازمستجددعاء محمد السيد احمد64613

استفاد(جيد)751800735856314279.54جيدجدا85685.60جيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)ممتازمستجداميره صالح عبدالرحيم محمد14606

ممتاز90090.00

(جيد)641684.58249003049.577.20جيدجدا88788.70ممتازممتازممتاز(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازمحمد  مجدى عبد الملك عبد المولى4629

ممتاز90090.00

(جيد)688756.56699003013.576.29جيدجدا89589.50جيدجداممتازممتازجيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازياسر عمده عريان طاهر4635

(جيد)655757779820301176.23جيدجدا82082.00جيدجداممتازمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتازمستجداحمد صبرى مصطفى محمد44601

(جيد)617.58057538323007.576.14جيدجدا83283.20جيدجداممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازمستجدمحمد عبدالحميد ابراهيم محمود54628

(جيد)674773755805300776.13جيدجدا80580.50ممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)مستجدحامد محمود محمد عبدالكريم64611

(جيد)617.58007278252969.575.18جيدجدا82582.50ممتازممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتازمستجدمحمود محمد مجدوب منصور74631

(جيد)642807759760296875.14(جيد)76076.00ممتازجيدجدامقبول(جيد)(جيد)(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتازمستجدمحمود الجيالنى محمد المنير الهادى84630

(جيد)720720708810295874.89جيدجدا81081.00جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدامستجداحمد عبدالحميد حسان عبدالقادر94602

(جيد)712746700800295874.89جيدجدا80080.00ممتازجيدجدامقبولممتازجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)ممتازمستجدروضة جمعه بشير عبد ربه104615

(جيد)656.57227478322957.574.87جيدجدا83283.20جيدجداجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازمستجدعبدالرحمن سليم محمود النوبى114623

(جيد)714712714812295274.73جيدجدا81281.20جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدآيه محمد يعقوب محمد124610

(جيد)627727.57328392925.574.06جيدجدا83983.90جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدشيماء احمد صبحى نصر134619

(جيد)736707654810290773.59مقبولبرمجة ونمذجةجيدجدا81081.00جيدجداممتاز(جيد)ممتازممتازمقبولممتازجيدجدا(جيد)ممتازمستجدندى احمد ابراهيم حامد144633

(جيد)682736.56508082876.572.82جيدجدا80880.80جيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجدا(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتازمستجدفيروز محمد حنفى محمود154626

(جيد)642709650843284472.00جيدجدا84384.30جيدجداجيدجدا(جيد)ممتازممتازمقبولممتازجيدجداممتازممتازمستجداالء سيد محمود امام164604

(جيد)704.56876787642833.571.73(جيد)76476.40مقبول(جيد)مقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتازمستجدشيماء على حسين على مصطفى174621

(جيد)623696705808283271.70جيدجدا80880.80جيدجداممتازمقبولجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجدامقبولممتازمستجدمروه محمود رضوان خضرى184632

(جيد)655723732705281571.27(جيد)70570.50مقبول(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)ممتازجيدجداممتازممتازمستجدأيمن شوقى ابراهيم على194609

(جيد)638716685747278670.53(جيد)74774.70مقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)جيدجداممتازمستجداحمد محمد وزيرى اسماعيل204603

(جيد)643697661747274869.57(جيد)74774.70ممتازجيدجدامقبولمقبول(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)جيدجدا(جيد)مستجدعبد الرحمن ابو المجد مرسال يوسف214622

(جيد)651667628800274669.52جيدجدا80080.00ممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجدامقبولممتاز(جيد)مستجدعبدالرحمن محمد احمد محمد224624

(جيد)617.5701.5643.57722734.569.23مقبولاستشعار من بعد(جيد)77277.20مقبولممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)ممتاز(جيد)ممتازممتازمستجدزياد عبدالرحيم محمد محمود234617

(جيد)628.56726338002733.569.20جيدجدا80080.00ممتازجيدجدا(جيد)جيدجداممتاز(جيد)جيدجدامقبول(جيد)جيدجدامستجدعبد هللا احمد محمد سباق244625

(جيد)660679658724272168.89(جيد)72472.40مقبولممتاز(جيد)جيدجدامقبول(جيد)جيدجدامقبولجيدجدا(جيد)مستجدامنيه احمد امين يسن254605

(جيد)603651694743269168.13(جيد)74374.30جيدجداجيدجدامقبولجيدجدامقبول(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدامستجدالفى مدحت رمزى رياض264627

(جيد)633657617693260065.82(جيد)69369.30ممتاز(جيد)مقبول(جيد)مقبول(جيد)جيدجدامقبول(جيد)(جيد)مستجدشادى حسن فتحى حسين274618

انتظام                                                                                                                                                   - (شعبة نظم المعلومات الجغرافية)                                                                                                                                  قسم  الجغرافيا            كليـة اآلداب
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6طالب ناجحون بتقدير تراكمي جيد جدا وعددهم : أواًل

م 2020-2019كشف اظهار نتيجة الفرقة الرابعة  للعام الدراسى 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان           جـامعـــة أسوان
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م 2020-2019كشف اظهار نتيجة الفرقة الرابعة  للعام الدراسى 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان           جـامعـــة أسوان

698مواد617.5729ضعيف جدا2برمجة ونمذجة (جيد)69869.80مقبول(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)ممتازمقبولجيدجدا(جيد)مستجدايمان سيد صالح عبداللطيف14608

مواد684764832غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب(1.خ.ق)داليا محمد شاذلى احمد24612

(جيد)76676.60جيدجداممتازمقبول(جيد)(جيد)(جيد)ممتازمقبولجيدجداممتازمستجديوسف رجب محمود ابراهيم34636
قواعد البيانات 

الجغرافية
766مواد646724غائب

3طالب لهم حق تقديم البحث للمرة الثانية وعددهم : ثالثًا


