
(1) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

2.557.562855105.6510.694139.6312.6

1552081985137.5512.58.8513.89.6514.6

1051561765117.9411.98.5311.59312

10212851355104.937.99.8312.86.939.9

105158191051510.5414.58.3513.311.1516.1

2247512115162.635.68.5311.57.829.8

74118311103137.1310.18.8311.811.4415.4

5.538.561785136.8410.893128.7513.7

9.9غ9.5413.542685134.937.97.8310.89.9

8.5311.5821085137.1310.1931210.5414.5

5.5510.5415851395149.8514.89.3312.3
دجاج ادًذ ياْر ادًذ5010

ل//جـ//جـ//جـجـ ضل

انطٛذ انطٛذ عادل ادًذ5009
//جـلل//جـلل

فرج ايٍٛ عارق ادًذ5008
ضلض//جـجـ ض//جـ

ٚطٍ انطٛذ اتراْٛى ضانى ادًذ5007
//جـلل//جـضض

انُثٗ دطة اياو انُثٗ دطة ادًذ5006
//جـلل//جـلل

ْالل انعسب جاد انعسب ادًذ5005
ضلجـ ضجـ جـلجـ ض

يذًذ يذًٕد اكرايٗ ادًذ5004
جـ جـ//جـ//جـ//جـض//جـ

لللض//جـ

 عهٗ يرضٗ اشرف ادًذ5003
ضلضل//جـل

انصًذ عثذ اتراْٛى صاتر اتراْٛى5001

5002

عهٗ اتراْٛى خٛرٖ اتراْٛى5000

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى

ل

(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

ل//جـ

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى

//جـ//جـل

نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية
هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

ل ضض

//جـضو

 ادًذ اتراْٛى صالح اتراْٛى

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(2) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

85139110105159.8514.8931211.4516.4

3.503.571855106.8410.88.3311.38.1311.1

13.5518.510111125178.3513.31231511.1213.1

8.5513.5617115165.349.39.8514.89312

30381985136.4410.48.8513.88.4311.4

6.539.581985138.6412.68.8513.811.7314.7

8.5412.582104599.8514.86.5410.511.1314.1

628821065115.338.35.838.89.3312.3

7.5512.5851365117.5512.55.838.88.4311.4

155209211125177.9512.98.5311.510.2313.2

7.5411.51021275128.6513.67.3310.36.639.6

11.5516.595147512125175.538.59312
يذًذ انذهٛى عثذ انفراح عثذ ايُٛح5022

لضجـ جـل//جـجـ جـ

دطٍٛ يُصٕر خانذ انٓاو5021
ضل//جـللل

اتراْٛى دطٍ ضٛذ اضًاء5020
//جـللجـ جـلو

ادًذ انًذطٍ عثذ خانذ اضًاء5019
لضلل//جـل

 انمادر عثذ ادًذ اًٍٚ اضًاء5018
لضضللض

انذهٛى عثذ يذًذ اتراْٛى اضًاء5017
//جـل//جـضلل

عهٗ ريضاٌ اضايح اضالو5016
//جـ//جـل//جـضض

 انًغهة عثذ شٕلٗ ٚذٗ ادًذ5015
ل//جـل//جـضجـ ض

 ضٛذ عثذانرٕاب َعٛى ادًذ5014
ل//جـضجـ جـض//جـ

ٕٚضف دطٍ يذًذ ادًذ5013
//جـ//جـ//جـجـ جـلو

 يٕضٗ انسعفراَٗ يذًذ ادًذ5012
للللضجـ ض

انثردُٚٗ ادًذ يذًذ ادًذ5011
جـ جـل//جـ//جـل//جـ

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(3) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

8.5311.5821095149.4514.48.5513.510.8313.8

13.5417.58210751210.5515.5103139312

751262855108.6513.66.839.88.7311.7

9312527551010.5515.5831110.2313.2

13215931275128.3311.395149.6312.6

15520114151451912.8517.812.5416.512.63.516.1

11.5516.59211125179.4514.473109.6312.6

9.5514.592111051511.3516.36.8511.810.5313.5

7.5512.562885139.8514.87.3310.310.2313.2

8513921195148.6513.610.8515.810.8313.8

11.5516.58513951410.1515.19.8514.812.3517.3

9211851365119.8312.87.3310.311.1314.1

يذًذ شذاذح ضعٕد اٚح

 ٕٚضف ضايٗ ضًٛخ اَغ5024ٌٕ
ل//جـ//جـللجـ جـ

5025
لض//جـلضل

انعسٚس عثذ انكرٚى عثذ انًُعى عثذ اَص5023
//جـ//جـ//جـ//جـلل

ادًذ عسٚس ضعذ خهٕد5034
//جـللل//جـل

االعرج يذًٕد ضعٛذ دط5033ٍٛ
جـ جـ//جـ//جـ//جـ//جـجـ جـ

//جـل//جـ//جـضل

 عثذانْٕاب ادًذ عثذاهلل جًال دطاو5032
//جـ//جـ//جـ//جـل//جـ

لل//جـجـ جـلجـ جـ

ادًذ ضٛذ عادل جٓاد
//جـلجـ جـ//جـل//جـ

ل//جـللل//جـ

 انردًٍ عثذ عثذانعسٚس فٕزٖ تط5028ًّ
جـ جـجـ جـجـ جـو//جـو

يصغفٗ عهعد ْشاو تاضى5027

5030

 عهٗ انشٛخ كايم يذًذ تٕض5029ٗ

5031

ضل
5026

//جـل//جـ

 دطٍ اهلل عثذ دطٍ يذًذ جٓاد

انًغهة عثذ ريضاٌ يطعذ اٚح
ل

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(4) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

105158210551065117.8512.810.2313.2

8210527951493126.539.58.1311.1

9.5413.5821065119.8514.8831110.5313.5

95148311115169.8514.873108.4311.4

104148210135189.4413.485136.939.9

135188513951410.1515.110.8515.811.4516.4

60610313105157.5310.58.5412.511.4314.4

5.516.5639115166395.838.810.8313.8

8.5311.59211105157.1310.111.5314.510.5313.5

40440465116.839.84.837.810.5313.5

65.649.663910.5313.5غ4.548.57295

6.5.6.5851365117.1310.111.8314.810.2313.2
دًاو ادًذ ضعٛذ شُٓذج5046

//جـ//جـلل//جـجـ ض

انطٛذ انرجال عس اشرف شر5045ٍٚ
//جـضضجـ ضضض

عثاش انذهٛى عثذ دطٍٛ شرٚف5044
//جـضضلجـ ضجـ ض

شعالٌ يصغفٗ ضٛذ ٚاضر ضٛذ5043
//جـ//جـل//جـلل

 يرٕنٗ عثاش كًال ضًٛذح5042
//جـضضجـ جـضجـ ض

دًٛذج انًمصٕد عثذ انمادر عثذ ضًاح5041
//جـلل//جـ//جـجـ ض

عٛذ ضهًٛاٌ ادًذ ضهًٛا5040ٌ
جـ جـ//جـ//جـ//جـ//جـو

دطٍٛ فٕزٖ انًًٍٓٛ عثذ زُٚة5039
ض//جـ//جـول//جـ

 يذًذ انردًٍ عثذ انعرب عس رٚى5038
لل//جـجـ جـل//جـ

 عرٚاٌ اهلل عٕض عسخ رفم5037ّ
//جـل//جـلل//جـ

يٕضٗ يذًذ عهٗ عَٕٗ رضا5036
لضل//جـضل

 َافع عهٗ ادًذ دُٚا5035
//جـلللل//جـ

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(5) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

641053875126.8410.86.339.310.5313.5

14.5519.51021285139.4514.46398.7311.7

9.5312.5951485135.349.311.8314.89.9312.9

931262895146.4410.465118.4311.4

941362885137.1310.111.8314.810.2313.2

113144264598.3513.363910.8313.8

1151640465118.6513.69.3514.38.4311.4

8.5311.542685131251711.5516.510.8313.8

155207291351812.8517.811.5516.510.8313.8

114158311135187.1310.110.8414.811.1314.1

9.5211.552785138.6311.610.8515.810.5515.5

707628125176176.3511.310.5313.5
ضٛذ يذًذ ادًذ عًر5058

//جـلضجـ جـضض

 يذًذ فرج ترترٖ انذٍٚ عه5057ٗ
//جـ//جـل//جـضل

 يرزٔق عهٗ اضايّ عه5056ٗ
//جـ//جـلول//جـ

تذج عثذانغفار انطعٛذ عثذاهلل5055
//جـجـ جـجـ جـوضو

 صذٚك اهلل عثذ يطعذ اهلل عثذ5054
//جـجـ جـجـ جـ//جـجـ ضل

 انصذٚك رجة ٚطرٖ انردًٍ عثذ5053
ل//جـ//جـلجـ ضجـ جـ

دطٍ ضهٛى عًارِ انذًٛذ عثذ5052
//جـض//جـضجـ ض//جـ

انثرلغأٖ يٓذٖ عهٗ يذًٕد عارق5051
//جـ//جـل//جـض//جـ

انطٛذ يرذضٗ فرذٗ عارق5050
للل//جـضل

عثذانعال جًعح رضا  ضذ5049ٗ
ل//جـض//جـ//جـل

عّ يذًذ انًعغٗ عثذ شًٛاء5048
لض//جـ//جـلو

 يذًٕد انطٛذ عارق شًٛاء5047
//جـضللضل

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(6) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

13.5417.5808951411.3516.3124169.6312.6

921162865116.839.86.539.511.1314.1

144188210105157.5512.56399.9312.9

12.5416.511213125178.3311.38.5513.59.3312.3

9.5413.552795148.6513.611.5314.58.7412.7

6.506.552735811.6415.69.3312.310.8313.8

10.5515.58311105158.3513.37.8310.89.9312.9

125178311115165.3510.36.3511.34.537.5

95149514135189.8514.811.3516.311.4516.4

931294133588.6311.66.8511.89312

951472965118.3513.373109.6514.6

9.5514.5931295149.8514.88.8311.89312

5065

دضٕلٗ اتراْٛى انذضٕلٗ يذًذ5070

5068

انغُٗ عثذ فراج ادًذ يذًذ5069

يذًذ انردٛى عثذ زكٗ يجذ5067ٖ

//جـل//جـلض//جـ

لللض//جـل

 شاٍْٛ اضًاعٛم يذدد نٛه5066ٗ
ضللجـ جـلجـ جـ

لل//جـ//جـل//جـ

جـ جـجـ جـ//جـو//جـ//جـ

انذًٛذ عثذ اتراْٛى ٚطٍ فاع5064ًّ
//جـل//جـضضجـ ض

يذًذٖ ريضاٌ يذًذ فارٔق5063
ل//جـ//جـ//جـض//جـ

 جًعح ٕٚضف انعماد يٕضٗ عًر5062ٔ
ل//جـلجـ جـ//جـجـ جـ

انعال عثذ انطرار عثذ يذًذ عًر5061ٔ
لضل//جـلو

لًر دافظ ادًذ عًر5060ٔ
//جـضضلضل

عهٗ انًمصٕد عثذ عهٗ عًر5059
لجـ جـجـ جـ//جـضجـ جـ

لل//جـ//جـل//جـ

 اتٕانخٛر ايٍٛ اتٕانخٛر يذًذ

اتراْٛى يذًذ عٕاد كًال

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(7) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

7.518.552795148.6311.6731011.7314.7

7.2غ9110821085136398.8311.87.2

113148210105157.5512.56.539.59.3312.3

9.509.5821085137.5310.56.339.39.6312.6

7.5411.59514105157.9310.98.8412.89.9312.9

9.9غ8.5210.5527751210.1313.18.8311.89.9

7.507.552715610.5313.56.839.88.7412.7

6.506.572955108.6210.67.3310.37.8512.8

808821095148.3210.38.3412.39312

10.5313.5651165114.948.97.8310.86.639.6

10.5515.58210751210.1515.18.8412.811.1516.1

92118412105159.4312.49.8312.811.4213.4

//جـ

 يذًذ فٕزٖ اًٍٚ يذًذ5072

يذًذ يذًٕد انطٛذ يذًذ5071

 شهثٗ يذًذ جٕٛشٗ يذًذ5073

يذًذ عفٛفٗ دطٍ يذًذ5075
للل//جـ//جـل

درٔٚش عغّٛ اضًاعٛم دطٍ يذًذ5074

//جـ

لضل//جـلض

لضل//جـل//جـ

ضلض//جـلل

لل//جـ ض

انغفار عثذ يذرٔش دهًٗ يذًذ5076

5077

لض

ض

ض

ل

عٕاد شٕلٗ عهعد يذًذ5082

5080

 يذًذ دطٍٛ رجة يذًذ5078
لللل

//جـ
 اتراْٛى انطٛذ ريضاٌ يذًذ5079

خاعر جأٚش انطٛذ صالح يذًذ

ض

//جـلل//جـ ل

ل

ضجـ ض

ل//جـ

ل

ضل//جـ

لض//جـجـ ض

 ادًذ انُثٗ عثذ ضًٛر يذًذ

ضل

 عثذاهلل اتراْٛى جالل دًٕدج يذًذ
ض

ل

جـ جـ ل

ل

ل

//جـ

ل

ل

ض

ل

5081

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(8) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

10212821035810.1515.19.3312.39.3312.3

10313729125177.5411.59.3413.310.5313.5

11314821055107.9411.99.3514.311.7516.7

9.5413.5628145197.5512.59.8312.811.7314.7

3.525.5821075126.8410.87.3310.311.1314.1

1021232575127.1310.15.538.511.1314.1

9312741175127.5411.5951411.4213.4

134175510115168.3311.37.3310.39.3312.3

7411729105159312731010.2313.2

6.528.553865116.839.89.5413.59.9514.9

1251710414115167.5512.57.8512.812315

1151652735895147.3512.39.6211.6

ض

ل

ل

لللجـ جـل

5083

 اياو دطُٛٗ يجذٖ يذًذ5084

عهٗ ادًذ انُثٗ عثذ يذًذ

//جـ

ل

ل

//جـ//جـلجـ جـ

//جـ

5088

5087

جـ جـ

ل جـ ض

انًُعى عثذ يذًذ يذًذعًارج

ل

ادًذ يصغفٗ اضايّ يذًٕد5090

 انصٛاد عهٗ يذًذ ٚاضر يذًذ5086

جـ ض

//جـ

 اتٕانخٛر ايٍٛ اتٕانخٛر يذًٕد5089
ل

ادًذ يذًذ انًُعى يذًذعثذ

//جـض

ل

و

//جـ

//جـل

//جـ//جـلل

لل//جـ

ض//جـ

لل

ض

جـ جـ

ل

ل

ل

لل

 اتراْٛى يذًذ يذًٕد يذًذ5085

//جـلل//جـضل

 اتراْٛى يذًذ دطٍ يذًٕد5092
//جـ//جـضلضض

 اتراْٛى اتراْٛى جًٛم يذًٕد5091

دطٍ شعثاٌ دًذٖ يذًٕد5093
//جـللجـ جـ//جـجـ جـ

 يذًذ انطٛذ صاتر يذًٕد5094
لل//جـضضجـ جـ

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(9) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

114158412105158.6412.6741110.8313.8

14519102121151610.1515.19.8514.812214

134178513125176.8410.845912.3517.3

12.5315.562875128.3412.34.348.312.3315.3

8.5412.5941395148.3412.39.5312.59.3312.3

13417831175128.3412.35.838.89.9312.9

75126284596.8511.83.536.59.3312.3

10.5515.58412105157.9512.975129.9312.9

1041482101051564109.3312.311.7314.7

10414821085137.1411.15.838.89.9312.9

9.5413.5831185133.847.86398.4311.4

7310921175127.9512.97.8310.85.438.4

يذًذ عذنٗ يثرٔن يذًٕد5095
//جـلل//جـل//جـ

دٚاب يذًذ يذًٕد يذًٕد5096
//جـ//جـ//جـجـ جـلو

ادًذ انطالو عثذ يذًذ يصغف5097ٗ
جـ جـضلجـ جـ//جـجـ جـ

ركٗ عسخ ْشاو يصغف5098ٗ
//جـضللض//جـ

يذًذ انخانك عثذ ادًذ ي5099ُٗ
للل//جـ//جـل

ادًذ انثاضظ عثذ ادًذ ي5100ٗ
لضلللجـ جـ

 غُٛى انطٛذ ضايٗ يٛار5101
لجـ ضلضضل

عهٗ انثٛذق يذًذ انطٛذ َادر5102
للل//جـل//جـ

ريضاٌ فًٓٗ رجة َذا5103
//جـلل//جـل//جـ

يذًذ ضهًٛاٌ ضايٗ َذا5104
لضل//جـل//جـ

 اتراْٛى يذًذ ريضاٌ َٓال5105
لضض//جـل//جـ

يذًذ انردًٍ عثذ انجٕاد عثذ َٓال5106
ضللللل

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          



(10) 27/01/2019 Maps

اٜداب كهٛح

معتمعتمشتمعتمعتمعت

 خرائظ شعثح انجغرافٛا: لطى
(جذٚذج انالئذح) انجغرافّٛ انًعهٕياخ َٔظى

انثانثح انفرلح

رسن الخرائط باستخذام 

الحاسب اآللى
نصوص جغرافية بلغة أجنبيةالوساحة التصويرية

هبادئ نظن الوعلوهات 

هالحظاتالجغرافية

 اَرظاو يطرجذٌٔ عالب:- أاًل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبة

ب
ال
ط

ال
ة 

ال
ح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

جيوهورفولوجياهساقط الخرائط

6.528.582102576.439.46.539.59.9312.9

10414821085133474.337.39.3312.3

1451912416125178.6513.69.8514.810.2313.2

9.5514.5641045995148.5311.58.7311.7

64109514115166.8410.86398.4311.4

8.5513.5851385139.8514.873108.4311.4

103135270557.1411.15.538.59.6312.6

70742675126284.337.38.1311.1

95146064592.657.66.339.38.4513.4

10426171612.2511.75

للجـ جـجـ جـجـ ضل

 يذًذ جاتر جاتر ادًذ5115
//جـضضضجـ ض//جـ

 عٛذ يذًذ يذًذ عرفّ ادًذ5116

خرائظ شعثّ اَرظاو نالعادِ تالٌٕ عالب

انرشٛذ عثذ يذًٕد ٚذٗ َٓال5107
لضضضلض

دطٍ ضعٛذ انُاصر عثذ َٕرا5108
لضض//جـل//جـ

يذًذ انًُعى عثذ صاتر َٕرْا5109ٌ
//جـ//جـ//جـجـ جـجـ جـو

ضٛذ انردًٍ عثذ دطٍٛ انردًٍ عثذ5110
لل//جـضل//جـ

ضٛذ كًال يجذٖ ْان5111ّ
لضلجـ جـ//جـل

يُصٕر عثذانردًٍ يُصٕر ْٕٚذا5112
لل//جـ//جـ//جـ//جـ

 رضٕاٌ يذًذ اضًاعٛم يذًذ ٔنٛذ5113
لضلجـ ضض//جـ

 اَرطاب يطرجذٍٚ عالب

فرداخ ٕٚضف ضٛذ ٕٚضف5114
لضضلجـ ضض

انذطُٛٙ تذرانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                   انثذرأ٘ دطٍ/  د أ         انًرالثح نجُح رئٛص             انرتاط عثٛر./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد          


