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ممتاز46593ممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازممتازممتازمآية محمد برعى حفنى11145
ممتاز46593ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمماريانا منصر شوقى عيسى يعقوب 21213
ممتاز46593ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممنى عامر عبدالخالق محمد أحمد31226
ممتاز46392.6جيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمأسماء تقى موسى إبراىيم عيسى41123
ممتاز46392.6ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمحسان محمد أمين" محمد عامر"الشيماء 51127
ممتاز46292.4ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممروة عيسى أبوالحجاج عيسى محمود61222
ممتاز460.592.1ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازمبسمة عبدالمنعم سيد حسين عمى71148
ممتاز46092ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازمعبير أحمد محمود أحمد81196
ممتاز459.591.9ممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمزينب أحمد محمد أحمد حسين91176
ممتاز45991.8ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممارينا صبحى أبو الخير غالى 101214
ممتاز45691.2جيد جداممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازمرحمة قنديل محمد أمين إسماعيل 111170
ممتاز45691.2ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمرندا محمود عبدالسميع رزيقى عطية اهلل121174
ممتاز45490.8ممتازممتازجيدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمعبمو سميم أحمد عمى131195
ممتاز45490.8ممتازممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازجيد جدامرباب مصطفى أنور طاىر مصطفى141166
ممتاز45390.6جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازمآية محمد إسماعيل محمد نورالدين 151143
ممتاز45390.6ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمآية مصطفى عبدالعظيم عبدالوىاب161146
ممتاز45390.6جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازمسمر عبدالنبى الصادق محمود محمد 171184
ممتاز45090جيد جداممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازمإسراء محمد سيد محمد بكر181106

جيد جدًا413.582.7جيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيدمإبراىيم عثمان أحمد عثمان أحمد191102
جيد جدًا440.588.1جيد جداممتازجيدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمإسراء عبادى أحمد مصطفى201103
جيد جدًا42785.4جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازمإسراء فيصل عبدالرحيم عمى عميوى211104
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جيد جدًا40480.8جيدممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازمإسراء محمد أمين أحمد جاد الكريم221105
جيد جدًا412.582.5جيد جداممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداممتازمإسراء محمود عبداهلل محمود سالمان231107
جيد جدًا407.581.5جيدممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيدمإسراء يسرى إبراىيم حسين241111
جيد جدًا43687.2جيد جداممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازمإيرين فوزى داود أيوب نصير251113
جيد جدًا41683.2جيد جداجيد جداجيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جدامإيمان حسين محمد دسوقى261114
جيد جدًا42585جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدمإيمان محمد خميل محمود خيراهلل271116
جيد جدًا43687.2جيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمإيمان محمد رمضان خميل 281117
جيد جدًا43486.8جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازممتازمإيناس صادق إبراىيم رزق عبداهلل291118
جيد جدًا43987.8جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازمقبولمأحمد إمام عبدالمنعم محمد محمد301119
جيد جدًا44188.2ممتازممتازجيدجيد جداممتازمقبولممتازممتازمأسماء ربيع محمد حامد311124
جيد جدًا407.581.5جيد جداجيد جداجيدممتازمقبولمقبولجيد جداجيد جدامالزىراء عدنان عبدالحافظ طو إبراىيم 321125
جيد جدًا41382.6جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامالزىراء محمد محمود عبدالدايم 331126
جيد جدًا43086جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامالشيماء حسين محمود عمى سميمان 341128
جيد جدًا44789.4ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمالشيماء خميفة بدرى أحمد 351129
جيد جدًا42384.6جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيدممتازممتازمأم ىاشم إبراىيم أحمد إبراىيم عبدالكريم361132
جيد جدًا43887.6جيدممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمأمل محمد الصادق قناوى371133
جيد جدًا43687.2جيد جداممتازجيد جداممتازجيدجيدممتازممتازمأمنية محمد عبيد محمد381134
جيد جدًا42585جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمأميرة عبدالمنعم إبراىيم أحمد391136
جيد جدًا41082جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولمطو" محمد صالح"آالء حسن عطية 401138
جيد جدًا43386.6ممتازممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمآالء محمد حامد عمى411141
جيد جدًا44088ممتازممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازمبسمة خميفة سيد عبدالرحمن أحمد421147
جيد جدًا41482.8جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازمتقوى مصطفى أمين محمد عمى431149
جيد جدًا43887.6ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدممتازجيد جدامجياد رمضان طو موسى طو441150
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جيد جدًا43386.6جيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمجياد مصطفى سيد عبدالمطف مصطفى 451151
جيد جدًا42484.8جيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيدجيد جداجيدمحسن عبدالمنعم مدنى عبدالرحيم461154
جيد جدًا42885.6جيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمحسناء عبدالموجود حمادى أحمد محمود471155
جيد جدًا40380.6جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمحسين أحمد حسين محمد نور481156
جيد جدًا44288.4جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمدعاء عبدالحميم الطاىر محمد السيد491160
جيد جدًا42885.6جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمدينا خالد حسين عمى محمد501163
جيد جدًا43687.2ممتازجيد جداجيدممتازجيدجيد جداممتازممتازمرانيا عبدالقادر حامد محمود511164
جيد جدًا42284.4جيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازمقبولمرأفت عيد محمد إبراىيم521165
جيد جدًا41683.2جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازمقبولمرجب سيد عبدالصادق محمد 531167
جيد جدًا41482.8جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمرحاب محمودمحمد سميمان محمد 541168
جيد جدًا42885.6جيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيدمرضوى محمد يوسف أحمد محمد551172
جيد جدًا440.588.1جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمرندا فايز عزت أندراوس سفين561173
جيد جدًا437.587.5ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامزىرة عبده أحمد بدوى571175
جيد جدًا42284.4جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمزينب حسن عبدالمنعم محمد برسى 581177
جيد جدًا42384.6جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامزينب عبدالفتاح محمد عامر 591178
جيد جدًا40380.6جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمزينب محمود كامل سميمان عثمان601179
جيد جدًا40480.8جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازمسماح أحمد صالح حسن محمد611182
جيد جدًا415.583.1جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامسناء محمود جاد عثمان حامد621185
جيد جدًا44989.8جيد جداممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازممتازمشيماء حسن عبادى أحمد حسين631187
جيد جدًا41983.8جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدامشيماء عبداهلل محمد حسن عمى 641188
جيد جدًا44088ممتازممتازجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازمصفاء إسماعيل إبراىيم أحمد651192
جيد جدًا41983.8جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازمصفاء محمود حسن ميدى مكى661193
جيد جدًا43887.6جيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمعبير عبدالجواد محمد عبداهلل بكرى671197
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جيد جدًا42685.2جيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيدممتازممتازمعبير فراج أبوالعال نوبى حسن681198
جيد جدًا40380.6جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازمعرفة محمود محمد حسن عمى691199
جيد جدًا44188.2جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازمعطااهلل صابر عطااهلل إبراىيم عطا اهلل701200
جيد جدًا42685.2جيد جداممتازجيدجيد جداجيدجيدممتازممتازمعمياء حمدى محمد عمى محمد711201
جيد جدًا43987.8جيدممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازمعمياء يكن عبدالرحيم عباس721202
جيد جدًا44088ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداممتازمغادة عبداهلل عمى طو731203
جيد جدًا42985.8جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامفاطمة عبده أحمد بدوى741206
جيد جدًا40480.8جيدممتازجيدجيدجيد جداجيدجيد جداممتازمفاطمة محمود فتحى محمد قاسم751208
جيد جدًا43186.2جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمكرستين مجدى شيدى فخرى 761211
جيد جدًا43887.6جيد جداممتازجيدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازملمياء جمال عبده خضر محمد771212
جيد جدًا43887.6جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممارينا فاروق كامل سمعان عبدالشييد781215
جيد جدًا43286.4ممتازممتازجيدممتازجيد جدامقبولممتازجيد جداممحمد عبدالفتاح محمد حسن791218
جيد جدًا416.583.3جيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيدممروة إبراىيم حسن عمى الطيب801221
جيد جدًا42084جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدممتازممتازممروة يوسف محمد أحمد المغربى811223
جيد جدًا42284.4جيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازممتازممنار الطيب السعدى أمين محمد821224
جيد جدًا40180.2جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداممنة هلل أحمد محمود محمد عمى 831225
جيد جدًا40781.4جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداممنى عبداهلل صديق ركابى صالح841227
جيد جدًا43987.8جيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممنى محمد عبدالفتاح حامد851228
جيد جدًا40180.2جيد جداممتازمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جدامميادة محمد محمود محمد عبدالمنعم 861229
جيد جدًا42484.8ممتازممتازجيدجيد جداجيد جداجيدممتازجيدمناجى نوبى عبدالجابر سيد871230
جيد جدًا44589جيد جداممتازجيدممتازممتازجيد جداجيد جداممتازمفرج بشاى" عطا اهلل "نرمين نجيب 881233
جيد جدًا42985.8جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمىالو عامر النور إبراىيم محمد حسين891235
جيد جدًا43787.4ممتازممتازجيدممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحسانى طو عبدالباسط " بياء الدين"ىبو 901236
جيد جدًا44789.4جيد جداممتازجيدممتازممتازجيدممتازممتازمىبو محمد كامل محمد محمد عبداهلل 911237
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جيد جدًا42785.4جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازمىدير زكريا عبدالعظيم حامد 921238
جيد جدًا41282.4جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامىويدا نبيل عبدالحميد بشير931241
جيد جدًا43286.4جيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازمىيام سعد عبداهلل إبراىيم محمد941242
جيد جدًا41482.8جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازموسام محمد أحمدانى موسى محمد951243
جيد جدًا41082جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازميارا رأفت عبدالفتاح محمد أحمد حسن961245
جيد جدًا44589ممتازممتازجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمياسمين محمود أحمد محمود971246

جيد382.576.5جيدممتازمقبولجيدجيدمقبولجيدممتازمابتسام أحمد عبدالرحمن حمدون981101
جيد398.579.7جيدممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدممتازمإسراء ىشام محمود محمد 991110
جيد36172.2جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمإسالم إبراىيم محمود محمد أحمد1001112
جيد361.572.3جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمإيمان شحات بدوى عمى إسماعيل 1011115
جيد36072جيدجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولمأحمد فرغمى طاىر أحمد عبداهلل 1021120
جيد377.575.5جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداماليام فريد حفنى حسن محمد1031131
جيد38176.2جيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جدامأميرة حمدنااهلل حسانى حمدنا اهلل حسن1041135
جيد379.575.9جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامأيمن سيد محمد محمد موسى 1051137
جيد39879.6جيد جداممتازجيدمقبولجيد جدامقبولجيد جداممتازمآمال إبراىيم األمين عبدالعال الدسوقى1061142
جيد39979.8ممتازممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدمآية محمد أبو العال حسين يوسف1071144
جيد39679.2جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامجييان أحمد حممى حسن الراوى 1081152
جيد37174.2جيد جداجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمحسانى جمعو سيد الطيرى أحمد1091153
جيد38977.8جيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيد جدامحنان صابر حسن عبداهلل1101157
جيد37675.2جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدمخالد سعيد عبدالفتاح حامد1111158
جيد392.578.5جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جدامدعاء أحمد محمد أحمد عمى 1121159
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جيد38777.4جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمرشا محمد وجدى محمد رفعت الضوى1131171
جيد386.577.3جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداممتازمشيماء أحمد شحات يسن محمد 1141186
جيد39679.2جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدممتازمشيماء محمد محمود محمد1151189
جيد37975.8جيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمشيماء منشتح عثمان عمى1161190
جيد39178.2جيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمصالح صبار صالح عبده1171191
جيد35571جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمعبدالعزيز عمر عبدالعزيز إبراىيم1181194
جيد37875.6ممتازجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيدمفاطمة حسين محمد حسين حمد1191205
جيد38877.6جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمفاطمة محمد عبدالمطيف مدنى 1201207
جيد36573جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدممتازمفرحانة عبدالحميد أحمد محمود 1211210
جيد38476.8مقبولممتازجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداممحمد جمال محمود خير1221216
جيد38476.8جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدمقبولممحمد سعيد عوض اهلل عبداهلل1231217
جيد36673.2جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولممحمد عثمان عبداهلل عثمان1241219
جيد39879.6جيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمناريمان عبدالمطيف عمى عرابى حسن1251231
جيد39879.6جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمنجالء أحمد سميمان محمد نور حامد1261232
جيد37074جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جدامنيى نورالدين صدقى إبراىيم1271234
جيد38977.8جيدجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولمىناء ضاحى عبداهلل يسن محمد1281239
جيد381.576.3جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولمىند أحمد إبراىيم أحمد عمر1291240
جيد39078جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولممتازموالء عمى أحمد حامد سميمان1301244

مقبول34068جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمدينا بدرى حامد عمى 1311162
مقبول33967.8جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممحمود صالح سالم عبداهلل1321220
مقبول346.569.3جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدباقىأروى أحمد عبد الحميد أحمد1331122

طالب ناجحون بتقدير عام جيد: تابع ثالثًا 

طالب ناجحون بتقدير عام مقبول: رابعًا

عميد الكمية   

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

رئيس لجنة الرصد

عالء الدين أحمد عبد الراضي/ د

:كتبه

اجعه



جامعة أسوان

كشوف إظيار نتيجة الدبموم المينية

أصيانة االجهزة 

واالالت التعليمية

استخدام الحاسب 

االلي في التربية

المنهج واالتصال 

التربوي

المنهج 

التكنولوجي
أساليب تدريسية

المكتبة ومصادر 

التعلم

معمل وسائل 

وانتاج

أسس نربوية 

ونفسية
المجموع الكلي

500التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

حالة القيداالسمرقم الطالبم

 

تكنولوجيا التعليم

م2019 / 2018دور يونيو 

كمية التربية

التقديرالنسبة

مقبولجيد جداجيدجيدضعيفمقبولجيدمقبولمإسراء مصطفى جمعة دىب أبوزيد1341109
جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمالعنود أحمد عبدالحميد أحمد1351130
جيدجيد جداجيد جداجيدضعيفمقبولجيدمقبولمآالء شحات ربيع إبراىيم أبوناب 1361139
جيدممتازجيدجيد جدامقبولغائبممتازجيد جدامزينب مصطفى إبراىيم زيدان أحمد 1371180
جيدجيد جداجيدجيدضعيفمقبولجيد جداجيد جدامسمر عبدالرازق عبدالرحيم محمد 1381183

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمإسراء محمود عبدالمطمب سالم1391108
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمأحمد يحيى ربيع أحمد حسان1401121
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمآالء محمد أمين إبراىيم عمى1411140
جيدغائبغائبمقبولمقبولضعيف جداجيد جدامقبولمدعاء عصام عبدالرحيم حسين محمد 1421161
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمرحاب منصور حسن حسيب 1431169
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمزينب معداوى عبدالسيد حسن محمد1441181
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمفاطمة حسين سيد حسين ياسين 1451204
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبجيدمفاطمة معداوى عبدالسيد حسن محمد1461209

طالب ليم حق دخول دور سبتمبر في المواد التي رسبوا فييا او تغيبوا عنيا: خامسا

طالب  غائبون وراسبون وليم حق التقدم بطمب إعادة القيد: سادسا
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