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ممتاز112288.00ممتازجيدممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدآية محمود إبراىيم محمود1928

ممتاز111187.14ممتازجيدممتازجيدممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدأحالم عوض فتحى أحمد عثمان2909

ممتاز110586.67ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازمستجدسميرة أبوالحمد أحمد عبدالمنعم3950

ممتاز110086.27ممتازجيدممتازجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمستجدالزىراء جمال وىبى حسين حسن4916

ممتاز110086.27ممتازجيد جداممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازممتازمستجدفاديو فتحى حسن مكى سميمان5959

ممتاز109786.04ممتازجيدممتازجيدممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازممتازمستجدفاطمة عبده عمى ىاللى6963

ممتاز109485.80ممتازمقبولممتازجيدممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدإسراء محمد عبده إدريس خيرى محمد حسن7904

ممتاز108985.41ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدسماح  رجب عمى محمد 8948

ممتاز108785.25ممتازمقبولممتازجيدممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازمستجدخمود إبراىيم محمد منصور محمد9934

ممتاز108585.10ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدالزىراء ناصر حسين محمد أحمد10918

جيد جدًا107584.31ممتازجيد جداممتازمقبولممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدرييام عالء الدين شاذلى يونس11943

جيد جدًا107584.31ممتازجيد جداممتازمقبولممتازجيدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمستجدممك سعدالدين احمد إبراىيم حسين12979

جيد جدًا106883.76ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدأسماء عبدالرءوف دىب محمد13912

جيد جدًا105983.06ممتازجيد جداممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدفاطمة محمد حسن نصير محمد14961

جيد جدًا105782.90ممتازجيدجيد جدامقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدمى محمود أحمد رضوان15980

جيد جدًا105682.82ممتازجيدممتازجيدممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدسماح منير سعد فخرى حنا 16949

جيد جدًا105582.75ممتازمقبولجيدمقبولممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدزينب بشير عمى محمد حسين17944

جيد جدًا105482.67ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدأمانى أحمد السيد مسمم18919

جيد جدًا104982.27ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازجيدممتازممتازممتازجيدمستجدآالء ىشام حامد صبرى إبراىيم19925

جيد جدًا104982.27ممتازجيد جداممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدفاطمة محمود جامع أحمد20962

جيد جدًا104882.20ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمستجدخمود رمضان محمد عوض أحمد21935

جيد جدًا104581.96ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدأبانوب أنور فييم معوض مسعود22908

جيد جدًا104281.73ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدآية مسكين عبداهلل جاد23929

جيد جدًا104181.65ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدرشا عبدالرضى عبدالرحيم محمد سالم 24941
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جيد جدًا103981.49ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازممتازمستجدسييمة أحمد محمد أحمد25954

جيد جدًا103881.41ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمستجدشيماء محمد سيد محمد عمى 26955

جيد جدًا103681.25ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازممتازمستجدعائشة فؤاد محمد مختار27958

جيد جدًا103581.18ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدأمنية محمد عمى الطيرى28920

جيد جدًا102880.63ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازجيدممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدأصالة أحمد عبداهلل محمد صالح29915

جيد جدًا102880.63ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدراضية محمد نورالدين محمد30938

جيد جدًا102680.47ممتازجيدممتازجيدممتازمقبولجيد جدامقبولممتازممتازممتازممتازمستجدسحر غريب ميدى متولى عبدالغفار 31946

جيد جدًا102580.39ممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدإيمان البدرى يونس إبراىيم عبدالرحمن32905

جيد جدًا102480.31ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدإيمان محمد عوض أحمد33907

جيد جدًا102480.31ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازممتازمستجدياسمين محمد نصرالدين عطا أحمد34991

جيد جدًا102280.16ممتازجيدممتازجيدممتازمقبولممتازجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدالزىراء رجب محمد محمود أحمد35917

جيد جدًا102280.16جيد جداجيدممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازممتازممتازمستجدنبره سيد إبراىيم سيد أحمد36985

جيد جدًا102180.08جيدمقبولممتازمقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدجيياد سعيد عمى أبوالحسن37931

جيد جدًا102080.00ممتازمقبولممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدكريمان أسعد عبدالعزيز محمد38964

جيد جدًا101779.76ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازممتازمستجدنجالء مصطفى حسن إبراىيم الشحات39981

جيد جدًا101679.69ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازممتازمستجدسميم عمى "سيدى إسماعيل "ىاجر 40986

جيد جدًا101379.45ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدلمياء شاذلى أحمدعمى الكرامى41966

جيد جدًا101279.37ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولممتازممتازممتازجيد جدامستجدسيى صالح سالم محمد إبراىيم42952

جيد جدًا101179.29ممتازجيدمقبولمقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدنجوى عبدالصبور أبوالمجد حسين عمى43982

جيد جدًا101179.29ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدنورىان أحمد كامل السيد44984

جيد جدًا100979.14ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدبيتر عاطف فرح يوسف حسب اهلل45930

جيد جدًا100979.14ممتازمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازمستجدنورا سيد أحمد سميم46983

جيد جدًا100778.98ممتازجيدجيد جدامقبولممتازمقبولجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدماريو يوسف أبوالخير عبداهلل جرجس47969

جيد جدًا100778.98ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدمحمد كمال بشير محمد أحمد48973

جيد جدًا100478.75ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدحامد شعبان عبدالعظيم محمد49932

جيد جدًا100378.67ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدمصطفى عمى إبراىيم عمى يونس 50976

جيد جدًا100278.59ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدآمنو محمود عبدالدايم محمود51926
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جيد جدًا99778.20ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جدامستجدأميرة سيد محمد قاسم 52921

جيد جدًا98577.25ممتازجيدجيد جدامقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدإسراء أحمد محمد ميران53903

جيد جدًا98076.86ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدرشا عبداهلل حسن حسب اهلل سعيد 54942

جيد جدًا97876.71ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجديمنى عاشور عباس محمد55992

جيد جدًا97676.55ممتازمقبولجيد جداجيدممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدإخالص عبدالوىاب أبازيد حسن56902

جيد جدًا96976.00ممتازجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جدامستجدمجاىد أحمد محمد محمود57970

جيد جدًا96175.37ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداممتازممتازجيدمستجدآية عبدالحافظ أحمدعبدالحافظ58927

جيد جدًا96075.29ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جدامستجددينا فاروق أحمد محمد59937

جيد جدًا95975.22مقبولجيدممتازمقبولممتازمقبولجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازمستجديوستينا جمال جرجس مجمع مرقس60993

جيد91972.08ممتازمقبولجيدمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدأسماء سالمو عبدالمطيف أحمد61911

جيد91671.84ممتازمقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمقبولمستجدرانيا عبدالعزيز فيمم إسماعيل62940

جيد93673.41جيدمقبولممتازمقبولممتازمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدمصطفى محمد عبدالعظيم صادق63977

جيد94273.88ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازمقبولجيدجيد جداجيدممتازممتازجيدمستجدسراج طارق محمود يوسف64947

ممتازمقبولممتازمقبولممتازمقبولجيد جداضعيفجيد جداجيد جداممتازجيدمستجدإبراىيم أحمد فيمى أحمد عبدالحميم 65901

ممتازمقبولممتازمقبولممتازضعيفجيد جدامقبولمقبولمقبولممتازممتازمستجدإيمان أبوالفضل عبدالغفور يسن عبدالجميل 66906

جيدغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبقأسماء عبدالكريم أحمد عثمان67913

ممتازمقبولجيدمقبولممتازمقبولجيد جداضعيفجيدجيد جداممتازجيد جدامستجدأميرة محمد محروس عمى عبداهلل68922

ممتازمقبولجيدجيدممتازضعيفممتازمقبولممتازجيد جداممتازجيدمستجدآالء أحمد محمد حسين أحمد69924

ممتازجيدممتازمقبولممتازضعيفجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جدامستجدحسن عبدالبارى حسن عمى70933

ممتازجيدمقبولمقبولممتازضعيفممتازمقبولجيد جداممتازممتازجيد جدامستجد"محمد عمى" "محمد صالح"دعاء أحمد 71936

ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازضعيفجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدرندا خمف عمى حمداهلل72939

جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفممتازمقبولمستجدسيام حسن كمال الدين أحمد73951

ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازضعيفجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدصباح جمال ذكى إبراىيم74956

ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازضعيفجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدضحى صالح عمى محمد75957

4طالب ناجحون بتقدير جيد وعددىم : ثالثًا 

21طالب ليم حق دخول دور سبتمبر في المواد التي رسبوا فييا أو تغيبوا عنيا وعددىم : رابعا

عميد الكمية   

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

رئيس لجنة الرصد

عبدالحي محمد عمر/ د

:كتبه

اجعه



نظام العام الواحد- كشوف إظيار نتيجة الدبموم العام في التربية 

جامعة أسوان

حالة القيد
أصولىالتربوة

تتربوةىومذكالتى
المجتمع

تربوةىمقارنةى
وإدارةىتعلوموة

تاروخىالتربوةى
والتعلوم

مناهج
ودائلى

وتكنولوجواى
التعلوم

طرقىتدروسىمادةى
التخصص

رلمىنفسىنموقواسىوتقوومرلمىنفسىتعلومي
صحةىنفدوةى

وتوجوهىوإرذادى
نفدي

تدروبىطالبي

التقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدورالتقدور

التقدورالندبة

ذعبةىالدراداتىاالجتماروة
كمية التربية 2019ى/ى2018دورىوونووى

االدمرقمىالطالب

المجموعىالكليى
(1275)

ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازضعيفجيد جدامقبولجيد جداجيدممتازجيدمستجدفاطمة الزىراء محمد سيد عبدالقادر76960

جيد جداغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبجيد جداغائبغائبغائبقمادونا عازر عبدالسميح إبراىيم77967

ممتازغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبقمحمد أحمد سالم أبوالحمد حسانين78971

جيد جدامقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيد جداضعيفجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدمحمد صابر الضوى محمد79972

ممتازجيدممتازمقبولجيد جداضعيفممتازجيدجيدممتازممتازممتازمستجدمروة عبدالرحمن أحمد جعفر80974

ممتازجيدجيدمقبولممتازضعيفممتازمقبولمقبولممتازممتازجيد جدامستجدمروة محمد أحمد محمد 81975

ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازضعيفممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدمصطفى محمود محمد يوسف 82978

ممتازمقبولممتازمقبولممتازضعيفجيدجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدىالة سعد كامل إبراىيم83987

ممتازمقبولممتازمقبولممتازضعيفممتازجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدىناء محمود فوزى محمود84988

ممتازمقبولممتازمقبولجيد جدامقبولجيدضعيفجيدجيد جداممتازجيدمستجدوردة السايح عباس السايح85990

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدأسماء خالد بدوى سممان محمد86910

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدأسماء محمد جمعو سالمان87914

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدأنوار عبدالقادر بشير محمد88923

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدسارة كوتسكا جورج أنطون كرياكو89945

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدسييمة إبراىيم عبدالراضى خميفة90953

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدكيرلس رفعت ألفى حنا سمعان91965

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدمارينا جرجس غالى جرجس92968

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممستجدىيام عمادالدين صبحى أبوالمجد93989

8طالب محرومون وباقون لالعادة وعددىم  : سادسا

عميد الكمية   

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

رئيس لجنة الرصد

عبدالحي محمد عمر/ د

:كتبه

اجعه


