
جامعة أسوان

كشوف إظهار نتيجة الدبموم المهنية

تاريخ ونظريات 

اإلدارة
اإلدارة المدرسيةقاعة بحث

إدارة تعليمية 

مقارنة
مناقشة

اإلدارة المدرسية 

واإلشراف الفنى

التعليم األساسى 

الثانوى ومشكالت
إدارة تعليمية

أصول 

اجتماعية 

وفلسفية 

تدريب ميدانى

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ممتاز57896.33ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمياسمين عبدالهادى حسن فهمى حسن11023
ممتاز56794.5ممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمحسب اهلل"محمد سعيد "مريم إمبابى 21016
ممتاز56594.17ممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممروة عبدالباسط إبراهيم حسن31015
ممتاز56494ممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمصفاء أحمد مكى حسن عمى41007
ممتاز56093.33ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازميارا حسن أحمد عمر51022
ممتاز55993.17ممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمياسين مصطفى محمد عبدالباسط إدريس 61024
ممتاز556.592.75ممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمهند ناصر عبدالصمد حسين71020

ممتاز55692.67ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازموالء حامد بدرى محمد1021
ممتاز55592.5ممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممحمد عبدالوهاب عبدالعزيز حسين11014
ممتاز55191.83ممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممنى محمود عبدالدايم آدم21017
ممتاز54991.5ممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمالشيماء أبو الحسن أحمد حسن أحمد31004
4

جيد جدًا507.584.58ممتازجيدممتازممتازجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازمأميرة عماد سعدى محارب1005
جيد جدًا52587.5جيد جداجيدممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازمدعاء أحمد صديق ناجى أحمد 11006
جيد جدًا51185.17جيد جدامقبولممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازمضحى أحمد محمود عرابى 21008
جيد جدًا52186.83جيد جداجيدممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازمعبدالرازق أحمد مهمل حسن عبدالرازق31009
جيد جدًا48981.5جيدجيدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جدامعبدالمجيد محمد صالح عبدالكريم أحمد41011

كمية التربية   

إدارة مدرسية

حالة القيداالسمرقم الطالبم

2019 / 2018دور يونيو 

التقديرالنسبة
المجموع 

(600)الكلي 

طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدًا: ثانيًا

طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز: أوال 

عميد الكمية   

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

رئيس لجنة الرصد

عالء الدين أحمد عبد الراضي/ د

:كتبه

اجعه



جامعة أسوان

كشوف إظهار نتيجة الدبموم المهنية

تاريخ ونظريات 

اإلدارة
اإلدارة المدرسيةقاعة بحث

إدارة تعليمية 

مقارنة
مناقشة

اإلدارة المدرسية 

واإلشراف الفنى

التعليم األساسى 

الثانوى ومشكالت
إدارة تعليمية

أصول 

اجتماعية 

وفلسفية 

تدريب ميدانى

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

كمية التربية   

إدارة مدرسية

حالة القيداالسمرقم الطالبم

2019 / 2018دور يونيو 

التقديرالنسبة
المجموع 

(600)الكلي 

5

جيد جدًا53489ممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازمفاطمة محمود سيد عبدالجميل عباد61013
جيد جدًا50784.5جيد جداجيدجيد جداممتازجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممنى مصطفى الضوى محمود 71018
جيد جدًا520.586.75جيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمهبه مصطفى سيد إسماعيل حسن81019
9

جيد42170.17مقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامإسماعيل أحمد يوسف عبدالمجيد101001
جيد479.579.92جيدمقبولجيد جداممتازجيدممتازجيد جداممتازجيدجيد جدامأحمد عبدالحفيظ نقد عبدالجميل حسانين111003
جيد46878جيدمقبولجيد جداممتازجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولممتازمعبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن نقيب  121010
جيد45175.17مقبولجيدجيد جداممتازمقبولممتازجيدجيدجيد جداجيد جدامعمر محمد عبدالستار عمى دياب131012
14

مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدضعيفجيدمأحمد حسن حسانى محمود إبراهيم151002

طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدًا: تابع ثانيًا

طالب ناجحون بتقدير عام جيد: ثالثًا

طالب لهم حق دخول دور سبتمبر في المواد التي رسبوا فيها: رابعًا

عميد الكمية   

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

رئيس لجنة الرصد

عالء الدين أحمد عبد الراضي/ د

:كتبه

اجعه


