
جامعة أسوان

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم

914.5A673D673D753.5C693D673D
844B703.5C663D683D693D824B
934.5A663D603D683D814B783.5C
864B773.5C753.5C783.5C874B864B
824B713.5C663D723.5C753.5C733.5C
814B824B773.5C753.5C703.5C834B

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
964.5A944.5A874B814B854B944.5A
974.5A864B763.5C874B864B874B
904.5A834B884B814B884B904.5A
874B874B824B874B924.5A874B
864B894B864B904.5A753.5C874B
924.5A814B824B773.5C964.5A793.5C

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
984.5A703.5C773.5C924.5A713.5C814B
834B804B783.5C753.5C804B773.5C
804B804B623D753.5C793.5C793.5C
904.5A854B783.5C904.5A944.5A944.5A
904.5A824B753.5C703.5C814B844B
854B783.5C713.5C683D733.5C723.5C

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
874B804B723.5C783.5C793.5C763.5C
944.5A773.5C773.5C854B814B874B
703.5C733.5C683D703.5C763.5C783.5C
743.5C723.5C683D723.5C783.5C703.5C
964.5A814B783.5C894B894B884B
974.5A854B783.5C954.5A974.5A914.5A

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
21094B18963.5C17943.5C18983.5C19514B19704B

87.8879.0074.7579.0881.2982.08

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیارئیس لجنة الرصداماله          كتبھ         راجعھ
النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

ا /2400 ال
النسبةالنسبة

المكتبة االدبیة الحدیثة (3 ساعات)

ة (3ساعات) اللغة االور
الفصل الدرا الثا 

ن (3ساعات) ــــخ المغرب العر  ع الموحدين و م تار

فقھ الحدود والجنایات(3ساعات)

تاریخ االندلس منذ عھد ملوك الطوائف (3ساعات)
اصول الفقھ( 3ساعات)

تاریخ االیوبیین و الممالیك  (3ساعات)
التفسیر و الحدیث  (3ساعات)
اللغة االوروبیة2  (3ساعات)

التصوف االسال الس (3ساعات)

نصوص من االدب العربي الحدیث  
(3ساعات)

المنطق الحدیث ومناھج البحث  (3ساعات)
فلسفة االخالق  (3ساعات)

اد 2020-2021 (السنة األو ) العام األ
الفصل الدرا األول

التصوف الفلس  (3ساعات)
علوم القران   (3ساعات)

الفصل الدرا الثا 

فقه المعامالت  (3 ساعات)

الفصل الدرا األول

ث     ( 3ساعات ) علوم الحد
ث (3 ساعات ) الفكر االسال الحد
اث   (3 ساعات) ة من ال مصادر ادب

ة) اد 2021-2022 (السنة الثان العام األ

تاریخ مصر االسالمیة (3ساعات)
نصوص من األدب العربي (3ساعات)

ــــخ المغرب العر (3ساعات) تار

الفلسفة االسالمیة (3ساعات)
تاریخ األندلس حتي نھایة الدولة االمویة (3 ساعات )

كلیة دارالعلوم

كنترول شیت (الدبلوم الخاص)
 لطالب السنة الثانیة/ قسم ( الشریعة االسالمیة)  العام االكادیمي 2022/2021

اسم الطالب
محمد السید طھ احمدمحمد احمد عبدالرحیم حسانفاطمھ فتحى نورالدین حیدرعبیر على ابوالحمد شحاتھاسماء احمد شاذلى محمدابوالفضل محمد عامر مصطفى



جامعة أسوان

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم

603D673D673D864B673D
663D683D763.5C713.5C804B
793.5C663D603D964.5A834B
834B874B814B874B884B
733.5C793.5C753.5C743.5C703.5C
824B824B864B944.5A814B

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
804B904.5A924.5A904.5A934.5A
904.5A894B834B964.5A793.5C
834B834B814B924.5A864B
824B874B824B824B874B
914.5A924.5A793.5C884B894B
824B824B854B844B773.5C

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
954.5A814B924.5A974.5A904.5A
773.5C793.5C773.5C783.5C763.5C
763.5C804B733.5C763.5C783.5C
793.5C874B874B834B864B
804B854B834B733.5C733.5C
683D804B763.5C793.5C824B

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
713.5C773.5C743.5C763.5C783.5C
884B753.5C763.5C884B914.5A
733.5C683D683D683D683D
683D763.5C683D733.5C753.5C
884B844B763.5C924.5A894B
944.5A844B884B924.5A904.5A

ع عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم عالتقديرالنقاطالمجم التقديرالنقاطالمجم
19083.5C19284B18853.5C20154B19564B

79.5080.3378.5483.9681.50

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیارئیس لجنة الرصداماله          كتبھ         راجعھ
النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالنسبة

كلیة دارالعلوم

ا /2400 ال

كنترول شیت (الدبلوم الخاص)
 لطالب السنة الثانیة/  قسم ( الشریعة االسالمیة)  العام االكادیمي 2022/2021

اسم الطالب
یاسمین جابر بخیت عبدالرحیمھدى حمتھ خریشى دنقالوىندا نصر البدرى محمدمیرفت محمد مصطفى محمدمصطفى محمود حسن حسن

اد 2020-2021 (السنة األو ) العام األ
الفصل الدرا األول

تاریخ مصر االسالمیة (3ساعات)
نصوص من األدب العربي (3ساعات)

ــــخ المغرب العر (3ساعات) تار
التصوف الفلس  (3ساعات)

علوم القران   (3ساعات)
ة (3ساعات) اللغة االور

الفصل الدرا الثا 
الفلسفة االسالمیة (3ساعات)

تاریخ األندلس حتي نھایة الدولة االمویة (3 ساعات )
فقه المعامالت  (3 ساعات)

ث     ( 3ساعات ) علوم الحد
ث (3 ساعات ) الفكر االسال الحد
اث   (3 ساعات) ة من ال مصادر ادب

ة) اد 2021-2022 (السنة الثان العام األ
الفصل الدرا األول

تاریخ االیوبیین و الممالیك  (3ساعات)
التفسیر و الحدیث  (3ساعات)
اللغة االوروبیة2  (3ساعات)

نصوص من االدب العربي الحدیث  
(3ساعات)

فقھ الحدود والجنایات(3ساعات)
اصول الفقھ( 3ساعات)

ــــخ االندلس منذ عهد ملوك الطوائف (3ساعات) تار

المكتبة االدبیة الحدیثة (3 ساعات)

المنطق الحدیث ومناھج البحث  (3ساعات)
فلسفة االخالق  (3ساعات)
الفصل الدرا الثا 

التصوف االسال الس (3ساعات)
ن (3ساعات) ــــخ المغرب العر  ع الموحدين و م تار











جامعة أسوان

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

4.5A3D3D3.5C3D3D
4B3.5C3D3D3D4B

4.5A3D3D3D4B3.5C
4B3.5C3.5C3.5C4B4B
4B3.5C3D3.5C3.5C3.5C
4B4B3.5C3.5C3.5C4B

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4.5A4.5A4B4B4B4.5A
4.5A4B3.5C4B4B4B
4.5A4B4B4B4B4.5A
4B4B4B4B4.5A4B
4B4B4B4.5A3.5C4B

4.5A4B4B3.5C4.5A3.5C

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4.5A3.5C3.5C4.5A3.5C4B
4B4B3.5C3.5C4B3.5C
4B4B3D3.5C3.5C3.5C

4.5A4B3.5C4.5A4.5A4.5A
4.5A4B3.5C3.5C4B4B
4B3.5C3.5C3D3.5C3.5C

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4B4B3.5C3.5C3.5C3.5C

4.5A3.5C3.5C4B4B4B
3.5C3.5C3D3.5C3.5C3.5C
3.5C3.5C3D3.5C3.5C3.5C
4.5A4B3.5C4B4B4B
4.5A4B3.5C4.5A4.5A4.5A

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4B3.5C3.5C3.5C4B4B

87.8879.0074.7579.0881.2982.08

عمید  الكلیةوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیارئیس لجنة الرصداماله          كتبھ         راجعھ

ــــخ المغرب العر (3ساعات) تار

إظھار (الدبلوم الخاص)
 لطالب السنة الثانیة/ قسم ( الشریعة االسالمیة)  العام االكادیمي 2022/2021

اسم الطالب
محمد السید طھ احمدمحمد احمد عبدالرحیم حسانفاطمھ فتحى نورالدین حیدرعبیر على ابوالحمد شحاتھاسماء احمد شاذلى محمدابوالفضل محمد عامر مصطفى

اد 2020-2021 (السنة األو ) العام األ
الفصل الدرا األول

تاریخ مصر االسالمیة (3ساعات)
نصوص من األدب العربي (3ساعات)

الفصل الدرا األول

التصوف الفلس  (3ساعات)
علوم القران   (3ساعات)
ة (3ساعات) اللغة االور

الفصل الدرا الثا 
الفلسفة االسالمیة (3ساعات)

تاریخ األندلس حتي نھایة الدولة االمویة (3 ساعات )
فقه المعامالت  (3 ساعات)

ث     ( 3ساعات ) علوم الحد
ث (3 ساعات ) الفكر االسال الحد
اث   (3 ساعات) ة من ال مصادر ادب

ة) اد 2021-2022 (السنة الثان العام األ

تاریخ االندلس منذ عھد ملوك الطوائف (3ساعات)

تاریخ االیوبیین و الممالیك  (3ساعات)
التفسیر و الحدیث  (3ساعات)
اللغة االوروبیة2  (3ساعات)

نصوص من االدب العربي الحدیث  (3ساعات)
المنطق الحدیث ومناھج البحث  (3ساعات)

فلسفة االخالق  (3ساعات)
الفصل الدرا الثا 

التصوف االسال الس (3ساعات)
ن (3ساعات) ــــخ المغرب العر  ع الموحدين و م تار

فقھ الحدود والجنایات(3ساعات)
اصول الفقھ( 3ساعات)

المكتبة االدبیة الحدیثة (3 ساعات)

ا /2400 ال
النسبةالنسبةالنسبةالنسبة النسبةالنسبة

كلیة دارالعلوم



جامعة أسوان

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

3D3D3D4B3D
3D3D3.5C3.5C4B

3.5C3D3D4.5A4B
4B4B4B4B4B

3.5C3.5C3.5C3.5C3.5C
4B4B4B4.5A4B

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4B4.5A4.5A4.5A4.5A

4.5A4B4B4.5A3.5C
4B4B4B4.5A4B
4B4B4B4B4B

4.5A4.5A3.5C4B4B
4B4B4B4B3.5C

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
4.5A4B4.5A4.5A4.5A
3.5C3.5C3.5C3.5C3.5C
3.5C4B3.5C3.5C3.5C
3.5C4B4B4B4B
4B4B4B3.5C3.5C
3D4B3.5C3.5C4B

التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
3.5C3.5C3.5C3.5C3.5C
4B3.5C3.5C4B4.5A

3.5C3D3D3D3D
3D3.5C3D3.5C3.5C
4B4B3.5C4.5A4B

4.5A4B4B4.5A4.5A
التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط
3.5C4B3.5C4B4B

79.5080.3378.5483.9681.50

عمید  الكلیةوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیارئیس لجنة الرصداماله          كتبھ         راجعھ

كلیة دارالعلوم

أظھار (الدبلوم الخاص)
 لطالب السنة الثانیة/  قسم ( الشریعة االسالمیة)  العام االكادیمي 2022/2021

نصوص من األدب العربي (3ساعات)
ــــخ المغرب العر (3ساعات) تار
التصوف الفلس  (3ساعات)

علوم القران   (3ساعات)

تاریخ مصر االسالمیة (3ساعات)

اسم الطالب
یاسمین جابر بخیت عبدالرحیمھدى حمتھ خریشى دنقالوىندا نصر البدرى محمدمیرفت محمد مصطفى محمدمصطفى محمود حسن حسن

اد 2020-2021 (السنة األو ) العام األ
الفصل الدرا األول

ة (3ساعات) اللغة االور

نصوص من االدب العربي الحدیث  (3ساعات)

الفلسفة االسالمیة (3ساعات)
تاریخ األندلس حتي نھایة الدولة االمویة (3 ساعات )

فقه المعامالت  (3 ساعات)
ث     ( 3ساعات ) علوم الحد

ث (3 ساعات ) الفكر االسال الحد
اث   (3 ساعات) ة من ال مصادر ادب

ة) اد 2021-2022 (السنة الثان العام األ
الفصل الدرا األول

تاریخ االیوبیین و الممالیك  (3ساعات)
التفسیر و الحدیث  (3ساعات)
اللغة االوروبیة2  (3ساعات)

الفصل الدرا الثا 

النسبةالنسبةالنسبة

اصول الفقھ( 3ساعات)
ــــخ االندلس منذ عهد ملوك الطوائف (3ساعات) تار

المكتبة االدبیة الحدیثة (3 ساعات)

ا /2400 ال
النسبةالنسبة

المنطق الحدیث ومناھج البحث  (3ساعات)
فلسفة االخالق  (3ساعات)
الفصل الدرا الثا 

التصوف االسال الس (3ساعات)
ن (3ساعات) ــــخ المغرب العر  ع الموحدين و م تار

فقھ الحدود والجنایات(3ساعات)










	ورقة1
	ورقة2

