
الرابعةالثالثةالثانيةاألولىالتقديرالمادة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
9501000100011004050%1100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مرتبة شرفممتاز8559009001027368290.91ممتاز102793.36ممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة شرفممتاز798919.5914.51027365990.35ممتاز102793.36ممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازممتازممتازممتازممتاز

استفاد

مرتبة شرفجيدجدا817903.590010083628.589.59ممتاز100891.64ممتازممتازممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

مرتبة شرفجيدجدا806874871993354487.51ممتاز99390.27ممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتاز

مرتبة شرفجيدجدا765821.585710133456.585.35ممتاز101392.09ممتازممتازممتازممتازجيدجداممتازممتازممتازممتازجيدجداممتاز

ممتاز99090.00

مرتبة شرفجيدجدا760800858990340884.15جيدجدا97488.55ممتازممتازممتازممتاز(جيد)ممتازممتازجيدجداجيدجدا(جيد)ممتاز

مرتبة شرفجيدجدا761813.58199543347.582.65جيدجدا95486.73جيدجداممتازممتاز(جيد)جيدجداممتازجيدجداممتاز(جيد)جيدجداممتاز

ممتاز99090.00

جيدجدا648803.58399903280.581.00جيدجدا97088.18ممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجداممتازممتازممتازجيدجداممتاز

جيدجدا764750800942325680.40جيدجدا94285.64ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتاز

(12)طالب ناجحون بتقدير تراكمى  جيدجدا وعددهم :  ثانًيا

(2)طالب ناجحون بتقدير تراكمى  ممتاز وعددهم : أوًًل

2

عمرو عبد الحميد محمد لبيب

2

محمود نحمدوه ابو زيد الضوى

مستجد
4576

1

محمود عبدالرحيم قناوى على

مستجد
4575

5

    محمد عبدالعظيم عبدالفتاح احمد نصار

مستجد
4572

مستجد
4570

4565

مستجد
4567

عصام  حسن محمد عبد اللطيف

مستجد

3

صالح  انور سليمان جاد

مستجد
4560

زينب  محمود كامل  محمود

6

محمد  خلف سعد الدين على

مستجد
4558

7

4553

4

 مصر جغرافيهمشروع مساحىالخرائط الرقمية

البشرية

1

مجموع السنوات السابقة
المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية  المساحة

البحرية

 كارتو مشروع

جرافى

احمد على احمد نصر الدين

مستجد

التقدير العام

نتيجة المواد المتخلفة من العام 
السابق

التقدير العام

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

جغرافيه مصر 
الطبيعية

المساحة الجوية
استشعار من 

(2)بعد
 التخطيط

اإلقليمى

رقم - اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

(حالة الطالب- الجلوس
حالة القيد

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

النسبةالمجموع 

الكمية الجغرافيه
 الصور تحليل

الجوية

انتظام                                                                                                                              - (شعبة المساحة والخرائط)الجغرافيا : الشعبة/                                                                                          القسم            كليـة اآلداب

دور مايو - 2020-2019للعام الدراسى   (المساحة والخرائط)شعبة الجغرافيا - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان



الرابعةالثالثةالثانيةاألولىالتقديرالمادة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
9501000100011004050%1100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 مصر جغرافيهمشروع مساحىالخرائط الرقمية

البشرية

مجموع السنوات السابقة
المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية  المساحة

البحرية

 كارتو مشروع

جرافى

التقدير العام

نتيجة المواد المتخلفة من العام 
السابق

التقدير العام

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

جغرافيه مصر 
الطبيعية

المساحة الجوية
استشعار من 

(2)بعد
 التخطيط

اإلقليمى

رقم - اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

(حالة الطالب- الجلوس
حالة القيد

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

النسبةالمجموع 

الكمية الجغرافيه
 الصور تحليل

الجوية

انتظام                                                                                                                              - (شعبة المساحة والخرائط)الجغرافيا : الشعبة/                                                                                          القسم            كليـة اآلداب

دور مايو - 2020-2019للعام الدراسى   (المساحة والخرائط)شعبة الجغرافيا - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان

جيدجدا760771.58059133249.580.23جيدجدا91383.00جيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)ممتاز

جيدجدا720761800967324880.20جيدجدا96787.91ممتازممتازممتاز(جيد)جيدجداجيدجداممتازممتازممتازممتازممتاز

جيدجدا681767859.59393246.580.16جيدجدا93985.36ممتازجيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجدا

جيدجدا727800800918324580.12جيدجدا91883.45ممتازجيدجدا(جيد)ممتازمقبولممتازجيدجداممتازجيدجدا(جيد)ممتاز

جيدجدا718777818928324180.02جيدجدا92884.36ممتاز(جيد)ممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)

4569

مستجد

11

فاطمه السيد محمد نور

مستجد
4568

9

كريم مصطفى توفيق حسن

8

عبد هللا  اشرف محمد عيد

مستجد
4564

10

اكرام عبد الحميد على يوسف

مستجد
4555

4551
12

احمد رجب ابراهيم مصطفى

مستجد



الرابعةالثالثةالثانيةاألولىالتقديرالمادة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
9501000100011004050%1100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 مصر جغرافيهمشروع مساحىالخرائط الرقمية

البشرية

مجموع السنوات السابقة
المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية  المساحة

البحرية

 كارتو مشروع

جرافى

التقدير العام

نتيجة المواد المتخلفة من العام 
السابق

التقدير العام

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

جغرافيه مصر 
الطبيعية

المساحة الجوية
استشعار من 

(2)بعد
 التخطيط

اإلقليمى

رقم - اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

(حالة الطالب- الجلوس
حالة القيد

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

النسبةالمجموع 

الكمية الجغرافيه
 الصور تحليل

الجوية

انتظام                                                                                                                              - (شعبة المساحة والخرائط)الجغرافيا : الشعبة/                                                                                          القسم            كليـة اآلداب

دور مايو - 2020-2019للعام الدراسى   (المساحة والخرائط)شعبة الجغرافيا - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان

(جيد)704759811927320179.04جيدجدا92784.27ممتازممتازجيدجدا(جيد)(جيد)ممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتاز

(جيد)652800765966318378.59جيدجدا96687.82جيدجداجيدجداممتازممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتاز

(جيد)704723.57609583145.577.67جيدجدا95887.09جيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتاز

(جيد)760690766909312577.16جيدجدا90982.64جيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامقبولممتازجيدجداممتازجيدجداجيدجداجيدجدا

(جيد)721680800902310376.62جيدجدا90282.00ممتازممتازممتازجيدجدامقبولجيدجداجيدجداممتاز(جيد)(جيد)جيدجدا

(جيد)647771.5754.5925309876.49جيدجدا92584.09ممتازممتازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)جيدجداجيدجدا

جيدجدا88080.00

(جيد)696713724880301374.40(جيد)87479.45جيدجداجيدجداممتازجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجداجيدجدامقبول(جيد)ممتاز

(جيد)655693747901299673.98جيدجدا90181.91ممتازممتازممتاز(جيد)(جيد)(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا

(جيد)631707.57289082974.573.44جيدجدا90882.55جيدجداممتازممتازجيدجدا(جيد)ممتازجيدجداممتازمقبول(جيد)(جيد)

جيدجدا88080.00

(جيد)674694714880296273.14(جيد)86678.73جيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)ممتازجيدجداجيدجداجيدجدامقبولجيدجدا

جيدجدا88080.00

(جيد)622702743880294772.77(جيد)86979.00جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)جيدجدا(جيد)جيدجداجيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدا

6

مصطفى محمد عبدهللا محمد

مستجد
4578

مستجد
4574

3

مروان جمال محمد عبدالوهاب

مستجد
4577

1

محمد كمال محمد ابراهيم

11

عبدالرحمن ابراهيم توفيق حسن 

مستجد
4562

5

مستجد
4573

9

طه عبدالرؤوف محمد عمر

مستجد

عمر محمد على محمد

مستجد
4566

4561

عبد الرحمن عبد السالم ادم

مستجد
4563

8

2

محمد على اسماعيل محمد

10

سعد  حسن  سعد  جاد

مستجد
4559

(14)طالب ناجحون بتقدير تراكمى  جيد وعددهم :  ثالًثا

4

اسالم دياب عبد الحميد دياب

مستجد
4554

7

احمد صابر راشد  بكرى

مستجد
4552



الرابعةالثالثةالثانيةاألولىالتقديرالمادة 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
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 مصر جغرافيهمشروع مساحىالخرائط الرقمية

البشرية

مجموع السنوات السابقة
المجموع 

التراكمى
النسبة 

المئوية  المساحة

البحرية

 كارتو مشروع

جرافى

التقدير العام

نتيجة المواد المتخلفة من العام 
السابق

التقدير العام

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

جغرافيه مصر 
الطبيعية

المساحة الجوية
استشعار من 

(2)بعد
 التخطيط

اإلقليمى

رقم - اسم الطالب-مسلسل)بيانات الطالب 

(حالة الطالب- الجلوس
حالة القيد

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

النسبةالمجموع 

الكمية الجغرافيه
 الصور تحليل

الجوية

انتظام                                                                                                                              - (شعبة المساحة والخرائط)الجغرافيا : الشعبة/                                                                                          القسم            كليـة اآلداب

دور مايو - 2020-2019للعام الدراسى   (المساحة والخرائط)شعبة الجغرافيا - كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان

(جيد)650698.5697.5899294572.72جيدجدا89981.73جيدجداجيدجداجيدجداجيدجداممتاز(جيد)ممتازجيدجدامقبول(جيد)ممتاز

(جيد)82975.36جيدجداجيدجداممتازجيدجدامقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجدا
المساحة 

الجيوديسية
(جيد)687679637.58292832.569.94مقبول

(جيد)617.5650685.5756270966.89(جيد)75668.73ممتازمقبول(جيد)جيدجدا(جيد)مقبولجيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)

مستجد
4571

14

محمد صالح عبدهللا محمد

13

امير مجدى امير بشاى

مستجد
4556

12

آالء هشام  لطفى  على

مستجد
4557


