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 : الجغرافيا قسمالة ـرس
العلمي والثقافي واالجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التـرري  والييئـة المعاو ـة للمسـاهمة فـي الت ميـة اللشـرية للمجتمـ  المشاركة في التكوين 

يـة اإلقليمى والمصري وتزويره لميارات التفكير واللحث العلمى من خالل لرامج تعليمية أصـلية ومتميـزو وأ شـطة ثقافيـة متعـررو ورراسـات ميرا 
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

 :الفرقة اثولىتظلمات تقرير  
الفصل  المادة اسم الطالب

 الدراسي
 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

دينا عادل بسيوني 
 حسن

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول عملية
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول بشرية

معاذ حبيب محجوب 
 حبيب

 مطابق الدرجة مقبول مقبول األول عملية
 مطابق الدرجة مقبول مقبول الثاني خرائط

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم قديم ميشيل لويز صادق 
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني خرائط

ندى محمود محمد 
 شحاتة

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني تاريخ مصر 
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم قديم

إبراهيم حسن 
 ر حسنمنصو 

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم قديم
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني استشعار عن بعد

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني تاريخ مصر
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني انتساب

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول وطن عربي
 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف األول فكر جغرافي

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول بشرية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول عملية

أسامة عز الرجال 
 أحمد حسن

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول عملية

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني عالم قديم

      



                                                                                                                                                                                                                                                                    
  الجغرافياقسم            

================================================ 

 : الجغرافيا قسمالة ـرس
العلمي والثقافي واالجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التـرري  والييئـة المعاو ـة للمسـاهمة فـي الت ميـة اللشـرية للمجتمـ  المشاركة في التكوين 
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

أسماء علي كامل 
 رومية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني انتساب
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عملية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول فكر جغرافي
إيمان نبيل محمد 

 عريف
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول الجغرافيا الطبيعية
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف يالثان استشعار عن بعد

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني انتساب 
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني كشوف جغرافية

سامح إبراهيم عبد 
 الغفار الشوربجي

 مطابق الدرجة مقبول مقبول األول عملية
 مطابق الدرجة جيد جيد األول بشرية

سلسبيل أحمد رجب 
 علي

 مطابق الدرجة ضعيف جدا داضعيف ج الثاني خرائط

محمد سعيد عبد 
 الفتاح عثمان

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم قديم
  مطابق الدرجة جيد جيد الثاني نصوص جغرافية

 على النتيجة( )اطالع خاطئ
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني استشعار عن بعد
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني كشوف جغرافية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني خرائط
محمود عالء الدين 

 عبد اهلل
 مطابق الدرجة جدا ضعيف جدا ضعيف الثاني عالم قديم

نور جمال عبد اهلل 
 أحمد أبو الخير

 مطابق الدرجةغير  ضعيف  جدا ضعيف الثاني عالم قديم
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 : الجغرافيا قسمالة ـرس
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 جعةالُمرا

 مالحظات

محمد عزت 
 مصطفى علي

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم قديم
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني استشعار عن بعد

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول جغرافيا طبيعية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول وطن عربي

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول عملية
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 : الجغرافيا قسمالة ـرس
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

 :الفرقة الثا يةتظلمات تقرير 
الفصل  المادة اسم الطالب

 الدراسي
 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

 مطابق الدرجة مقبول مقبول الثاني جغرافية السكان فرج شعبان رجب فرج
عمار ياسر محمد صبحي 

 الدمنهوري
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جيومورفولوجيا

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول فيا المناخيةجغرا
محمد أنور محمد عبد 

 القادر
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جيومورفولوجيا

عبد الرحمن محمد 
 مصطفى محمد عطية

جغرافية البحار 
 والمحيطات

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني

 مطابق الدرجةر غي  مقلول ضعيف جدا األول جغرافيا مناخية
محمود عبد الرحيم عبد 

 الفتاح عبد الرحيم
 مطابق الدرجة   ضعيف ضعيف  األول جغرافيا مناخية

جغرافية البحار 
 والمحيطات

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  الثاني

يوسف علي عمر السيد 
 يونس

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جغرافيا مناخية

محمد عبد  محمد أنور
 القادر

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  األول جغرافيا مناخية

مصطفى حمدي محمد 
 عطية كريم

 مطابق الدرجة جيد جيد الثاني مساحة مستوية
 مطابق الدرجة مقبول مقبول األول جيومورفولوجيا
 مطابق الدرجة  مقبول مقبول األول جغرافيا مناخية

عبد  محمد حسين عيد
 الموجود

 تاريخ مصر القديم
 حتى الفتح االسالمي

 )الفرقة األولى(

 غير مطابق الدرجة غياب ضعيف جدا الثاني
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 : الجغرافيا قسمالة ـرس
العلمي والثقافي واالجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التـرري  والييئـة المعاو ـة للمسـاهمة فـي الت ميـة اللشـرية للمجتمـ  المشاركة في التكوين 
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

محمد حسين عيد عبد 
 الموجود

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية

حمد مجدي عبد الرحمن م
 سالمة

 تاريخ مصر القديم
 حتى الفتح االسالمي

 )الفرقة األولى(

 غير مطابق الدرجة غياب ضعيف جدا الثاني

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني عالم جديد
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية

عبد الحليم حامد نصير 
 القهوقي 

 مطابق الدرجة جيد جيد الثاني يةجغرافيا اقتصاد

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جيومورفولوجيا مجدي هشام محمد غزال
 مبادئ الخرائط
 )الفرقة األولى(

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني م. نظم معلومات
 مطابق الدرجة ضعيف يفضع الثاني جغرافيا اقتصادية

إسماعيل علي إسماعيل 
 أحمد كمال

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  الثاني م. نظم معلومات
 جغرافيا عملية 
 )الفرقة األولى(

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  األول

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  الثاني جغرافيا اقتصادية
 طابق الدرجةغير م ضعيف جرا ضعيف األول جغرافيا مناخية
 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  األول جيومورفولوجيا

محمد سعيد إبراهيم أبو 
 العنين

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني جغرافيا اقتصادية
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني بحار ومحيطات
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 حظاتمال

بوسي محمود عبد العزيز 
 محمود 

 جغرافيا بشرية 
 )الفرقة اثولى(

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني بحار ومحيطات
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني جغرافيا اقتصادية

 درجةمطابق ال مقبول مقبول الثاني جغرافيا اقتصادية محمد رضا عبد اهلل قطب
محمد رشاد طه الدسوقي 

 الشريف
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية

 غير مطابق الدرجة جير مقبول الثاني مساحة مستوية مريم ميالد يوسف
يارا عالء عبد الهادي 

 السيد صقر
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني بحار ومحيطات

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف نيالثا نتساب مادة اال
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية أحمد محمد ياسين محمد

محمود أحمد محمد محمد 
 مراد

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  الثاني مساحة مستوية

أحمد رأفت حسين محمد 
 علي

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف الثاني مساحة مستوية

وال صبحي عريان رزق ب
 اهلل

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية

مصطفى عبد اهلل جالل 
 عبد اهلل رمضان

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جغرافيا مناخية

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جيومورفولوجيا محمد موهوب هاشم محمد
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جغرافيا مناخية ليع عمر محمد عبد الغني
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 : الجغرافيا قسمالة ـرس
العلمي والثقافي واالجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التـرري  والييئـة المعاو ـة للمسـاهمة فـي الت ميـة اللشـرية للمجتمـ  المشاركة في التكوين 

يـة اإلقليمى والمصري وتزويره لميارات التفكير واللحث العلمى من خالل لرامج تعليمية أصـلية ومتميـزو وأ شـطة ثقافيـة متعـررو ورراسـات ميرا 
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

عمر محمد عبد الغني 
 علي

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول جيومورفولوجيا
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني نتسابمادة اال

حمن محمد ياسر عبد الر 
 محمد

 مطابق الدرجة جيد جيد الثاني مساحة مستوية
 مطابق الدرجة مقبول مقبول الثاني بحار ومحيطات
 مطابق الدرجة مقبول مقبول األول الجيومورفولوجيا

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني مساحة مستوية هند محمد محمد عتلم
 ق الدرجةمطاب ضعيف ضعيف الثاني تاريخ مصر االسالمي

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني نتسابمادة اال
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول الجيومورفولوجيا

أحمد عصام منشاوي عبد 
 الونيس

 مبادئ خرائط 
 )الفرقة اثولى(

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني

 مطابق الدرجة يف جداضع ضعيف جدا الثاني م. نظم المعلومات نيرمين صبري علي خبيري
يوسف علي عمر السيد 

 يونس
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني م. نظم المعلومات

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني م. نظم المعلومات هدير صفوت أديب فرغلي
 غير مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف جدا الثاني م. نظم المعلومات دينا محمد مصطفى أحمد
 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف  الثاني م. نظم المعلومات كيرلس عماد صادق أسحق

 مطابق الدرجة ضعيف  ضعيف الثاني مساحة مستوية
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني جيومورفولوجيا

أحمد عبد الجواد شعبان 
 الحاج علي

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني مساحة مستوية
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني . نظم المعلوماتم
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار
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 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

الفصل  المادة اسم الطالب
 الدراسي

 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

محمود السيد سعد 
 محمدالجميزي

 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جغرافيا مناخية
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا األول جيومورفولوجيا

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني ادة االنتسابم
 مطابق الدرجة ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني م. نظم المعلومات

أحمد فتحي عبد الحليم 
 أحمد سالم

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول جغرافية السكان
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار

العالقات المكا ية وألعارهـا التخطيطيـة وفقـاح ثحـرث أسـاليب التعلـيم واللحـث العلمـى وخرمـة المجتمـ  
 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

 :)الئحة حريثة( الفرقة الثالثةتظلمات تقرير 
ل الفص المادة اسم الطالب

 الدراسي
 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

محمد السيد عبد 
 الفتاح على الجناينى

نصوص جغرافية بلغة 
 اوربية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف األول

كمال عبد الستار 
محمد احمد جمال 

 الدين

تحليل مرئيات 
 االستشعار عن بعد

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني

خرائط التوزيعات 
 البشرية

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف االول

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف االول قواعد البيانات الجغرافية
 المساحة المستوية
 )الفرقة الثانية(

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف الثاني

محمد احمد محمد 
 عبد الحميد الخمارى

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف االول جغرافية النقل
 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف لثانيا التخطيط السكاني
مبادئ التخطيط 

 مطابق الدرجة ضعيف ضعيف االول اإلقليمي

احمد حلمى 
مصطفى عبده أبو 

 حجاج

 مطابق الدرجةغير  مقلول ضعيف الثاني خرائط الطقس والمناخ
تحليل مرئيات 

 االستشعار عن بعد
 مطابق الدرجةغير  ضعيف ضعيف جدا الثاني
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 : قسم الجغرافيارؤية  
ماعيـــة واالقتصـــارية مـــن خـــالل الـــراز التـــراث المعرفـــي فـــي ميـــران العلـــوم الطليعيـــة واالجت اســـتثمار
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 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

 :الفرقة الثالثة )الئحة قريمة( تظلماتتقرير 
الفصل  المادة اسم الطالب

 الدراسي
 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

أحمد ناصر محمد 
 كمال 

 ةالدرج مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول المياه والطاقة 
 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول إقليم خاص

 المساحة المستوية
  ثانية()الفرقة ال

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا الثاني

عبدالعظيم محمد 
 عبدالعظيم

 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف الثاني البحار والمحيطات
 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف األول المياه والطاقة 

 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف األول خرائط التوزيعات 
نيرة عماد الدين 

 محمد إبراهيم
 

 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف األول رافيةالكشوف الجغ
نصوص جغرافية 

 بلغة أوروبية
 ةغير مطابق الدرج مقلول ضعيف جدا الثاني

فاطمة الشاذلية 
 بطيشة عثمان

 ةالدرج مطابقغير  مقلول ضعيف األول المياه والطاقة 

 ةغير مطابق الدرج جير جرا ضعيف جدا األول إقليم خاص أبانوب إبراهيم مينا
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 : قسم الجغرافيارؤية  
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 في إطار من اثصالة واإللتكار والتميز .

 
 

 :الفرقة الرالعةتظلمات تقرير 
الفصل  المادة اسم الطالب

 الدراسي
 التقدير
 الُمعلن

تقدير 
 الُمراجعة

 مالحظات

فادي أشرف عبد المنعم 
 نصرة

 الدرجةمطابق    ضعيف جدا ضعيف جدا األول زمن رابع
 

محمد حمدي عبد 
 اللطيف محمد مصطفى

 إقليم خاص 
 )الفرقة الثالثة(

 الدرجة مطابق يف جداضع ضعيف جدا األول

محمد محمود أحمد 
 مندور

 إقليم خاص 
 )الفرقة الثالثة(

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول

نادر محمد مصطفى 
 علي زعلوك

 إقليم خاص 
 )الفرقة الثالثة(

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول

 الدرجة مطابق مقبول مقبول الثاني بحث ميداني
خضرجي  محمد محمود

 السقعان
 الدرجة مطابق ضعيف ضعيف األول جغرافية مصر
 بحار ومحيطات
 )الفرقة الثالثة(

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول

سمير جمال إبراهيم 
 رشاد

 ةغير مطابق الدرج جير ضعيف جدا األول جغرافية مصر

كريم السيد عبد العزيز 
 بصل

 إقليم خاص 
 )الفرقة الثالثة(

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا لاألو 

محمد مصطفى عبد 
 الحميد محمد شاهين

 الدرجة مطابق ضعيف جدا ضعيف جدا األول زمن رابع

 
 


