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ممتاز 90.00 900

جيدجدا 80.00

ضعيف

(جيد)(جيد)

مقبول

ً (2)طالب غائبون وراسبون وباقون لإلعادة وعددهم :     رابعا

(جيد) 80.00

(1)طالب ناجحون بتقدير ممتاز وعددهم : أوالً

(7)طالب ناجحون بتقدير جيد جدا وعددهم :   ثانياً

(17)طالب ناجحون بتقدير جيد  وعددهم :   ثالثاً

(2)طالب لهم حق تقديم بحث للمرة الثانية وعددهم :    خامسا

633749724800290673.57 جيدجداجيدجداممتازجيدجدا 800ممتاز (جيد)ممتازمقبول جيدجدامستجدوالء عبدالرحمن ابو المجد مصطفى84929

(جيد)665742258265.37 523652 (جيد)74274.20(جيد) ممتازجيدجداممتاز (جيد)جيدجدا(جيد) مقبولمقبول(جيد)

(جيد)7612650.567.10

مستجدهيام عماد يونس محمد164928

552595.5742 (جيد)76176.10 (جيد)ممتازجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) جيدجداجيدجدا(جيد) مقبولمستجدهدير حسين سعد عثمان144927

(جيد)751.58282975.575.33 643753مقبول 3علم اللغة العام جيدجدا82882.80ممتاز ممتازجيدجداممتاز جيدجدا(جيد)جيدجدا (جيد)(جيد)(جيد)

مواد

مستجدهدير حسن عبدالفتاح جالل34926

833922829 غائبغائبغائب غائبغائبممتاز ممتازممتازممتاز ممتازمستجدهاله حسين مصطفى جهالن24925

(جيد)707800290673.57 646753 جيدجداجيدجداممتاز 80.00 800 جيدجداممتاز(جيد) (جيد)(جيد)جيدجدا

مرتبة الشرفجيدجدا

مقبولجيدجدامستجدنهله السيد عبد الواحد مصطفى74924

800864861900342586.71 ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز ممتازجيدجدا(جيد) ممتازمستجدنهال عمر احمد عمر34923

جيدجدا835833320581.14 683854 جيدجدا83383.30جيدجدا جيدجداجيدجداممتاز مقبولممتاز(جيد) ممتاز(جيد)ممتاز

مرتبة الشرفجيدجدا914345987.57

مستجدمرفت محمود ابراهيم محمد64922

779907859 ممتاز91491.40 ممتازممتازممتاز ممتازممتازممتاز ممتاز(جيد)ممتاز (جيد)مستجدمحمود يحيى عبدالرحمن محمود14921

(جيد)8008243043.577.05 684.5735 جيدجدا82482.40ممتاز ممتاز(جيد)ممتاز (جيد)(جيد)جيدجدا ممتاز(جيد)جيدجدا

(جيد)801284672.05

مستجدفوئيه امير جيالنى صالح24920

614679752 جيدجدا80180.10 (جيد)ممتازجيدجدا ممتازمقبولممتاز جيدجداجيدجدامقبول جيدجدامستجدفاطمه محمد احمد حسين104919

مواد734 602763 غائب غائبغائبغائب غائبجيدجداجيدجدا جيدجدامقبولممتاز

(جيد)842291673.82

مستجدفاطمه  فهد محمد عبد العال احمد14918

624714736 جيدجدا84284.20 ممتازممتازجيدجدا ممتاز(جيد)جيدجدا (جيد)ممتاز(جيد) (جيد)مستجدفاطمه رمضان محمد احمد64917

(جيد)6677742588.565.53 576.5571 (جيد)77477.40ممتاز ممتازجيدجداممتاز (جيد)(جيد)(جيد) جيدجدا(جيد)مقبول

(جيد)843307277.77

مستجدعوض عبدالوهاب محمود احمد154916

697732800 جيدجدا84384.30 ممتازممتازجيدجدا ممتازجيدجدا(جيد) (جيد)جيدجدا(جيد) ممتازمستجدعايده عبد هللا محمد احمد14915

(جيد)6707312578.565.28 535642.5 (جيد)73173.10جيدجدا ممتازجيدجداجيدجدا (جيد)مقبول(جيد) (جيد)مقبول(جيد)

(جيد)838295974.91

مستجدشيماء بدرى محمود مدنى174914

673815633 جيدجدا83883.80 ممتازممتازجيدجدا ممتاز(جيد)(جيد) جيدجداممتازجيدجدا جيدجدامستجدسيد احمد سيد امين44913

766مواد 676722غائب 3(مستوى متقدم)تصنيف (جيد)76676.60(جيد) ممتازجيدجداممتاز مقبولجيدجداجيدجدا(جيد) مقبولجيدجدامستجدسلوى عدلى بكرى موسى24912

(جيد)736675800288272.96 671مقبول 3علم اللغة العام ممتازممتازجيدجدا جيدجدا 80.00 800 ممتازمقبول(جيد) (جيد)جيدجدامقبول

(جيد)71.80

جيدجدامستجدساره محمد فتحى خليل94911

7006786747842836 (جيد) 78478.40ممتازممتاز جيدجداممتاز(جيد) مقبول(جيد)ممتاز ممتازمستجدساره على احمد على114910

(جيد)690756269668.25 596654 (جيد)75675.60(جيد) ممتازجيدجداممتاز مقبولمقبول(جيد) ممتازمقبولجيدجدا

جيدجدا922328583.16

مستجدزينب ثابت عدلى احمد134909

618845900 ممتاز92292.20 ممتازممتازجيدجدا ممتازممتازممتاز ممتازممتازجيدجدا ممتازمستجدبسمه شعبان عبدالباسط ابراهيم44908

مرتبة الشرفممتاز900945361291.44 855912 ممتاز94594.50ممتاز ممتازجيدجداممتاز ممتازممتازممتاز ممتازممتازممتاز

(جيد)809273769.29

مستجدآيه شاذلى على محمود14907

579650699 جيدجدا80980.90 جيدجداممتازجيدجدا ممتازجيدجدا(جيد) جيدجدا(جيد)مقبول جيدجدامستجدآيه حسن محمد جالل124906

جيدجدا902945345187.37 669935 ممتاز94594.50ممتاز ممتازجيدجداممتاز ممتازممتازممتاز ممتازممتازممتاز

جيدجدا851317780.43

مستجدآيه اشرف عبد المحسن محمد24905

680827819 جيدجدا85185.10 جيدجداممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز جيدجداممتازمقبول ممتازمستجدايمان رمضان عبد هللا محمد74904

مواد669.5 679653 مقبول غائبغائبغائب مقبولمقبول(جيد) مقبولمقبولباقىاميرة الحسين هاشم احمد14903

(جيد)779686800294674.58 681 800جيدجداممتازجيدجدا ممتازمقبول(جيد) (جيد)(جيد)(جيد)

جيدجدا

ممتازمستجداسراء عبدالجواد احمد حفنى59402

666868829907327082.78 ممتاز90790.70ممتازممتاز جيدجداممتازجيدجدا ممتازجيدجداممتاز

التدريب العملى

ممتازجيدجدامستجداسراء عاطف مصطفى شحات54901

المخطوط العربى
نصوص متخصصة باللغة 

العربية
التحليل 

(مستوى متقدم)الموضوعى

عامة )المكتبات النوعية
ومدرسية أو جامعية 

(متخصصة
(مستوى متقدم)اإلحصاء 

نصوص متخصصة باللغة 
اإلنجليزية

مجاميع السنوات السابقه
المجموع 

التقدير العامالنسبه المئويهالتراكمى

ت
ظا

ح
ال
م

 مواد الفصل الدراسى الثانى مواد الفصل الدراسى األول

نظم المعلومات البيليوجرافيةعلم المعلومات وتطبيقاته
المصادر والمراجع 

المتخصصة

انتظام                                                                                                                              - المكتبات والمعلومات: الشعبة/ القسم            كليـة اآلداب

طالب          طالب- رقم الجلوس- اسم الطالب-مسلسل)بيانات ال حالة القيد(حالة ال

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

التقدير العامالنسبةالمجموع 

نتيجة المواد المتخلفة من العام السابق

دور مايو - 2020-2019العام الدراسى -انتظام  - قسم المكتبات والمعلومات- كشف إظهار نتيجة الفرقة الرابعة 

الفرقة الرابعة -   الالئحة الداخلية لكلية اآلداب أسوان          جـامعـــة أسوان


