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مستاز46893.6مستازمستازمستازمستازمستازمستازمستازمستازمزيشب كامل إبراهيم عثسان11129

مستاز46392.6مستازمستازجيد جدامستازمستازمستازمستازمستازمعطيات عمى عبدالرحيم حدن 21137

مستاز45991.8مستازمستازمستازمستازمستازمستازجيد جدامستازمإسراء أحسد دمحم حدين31103

مستاز45991.8مستازمستازجيد جدامستازمستازمستازمستازمستازمميادة عبدالسشعم أحسد دمحم41157

مستاز45691.2مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامستازمستازمجاكمين اسحاق ابراهيم عبدالسديح51118

مستاز45691.2مستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جدامستازمجهاد جسال صالح دمحم صالح61119

مستاز45591مستازمستازجيد جدامستازمستازمستازمستازمستازممادونا عساد يهاقيم مهسى71143

مستاز45490.8جيد جدامستازمستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جدامبدشت عدلى جهرجى بهلس81117

مستاز45490.8مستازمستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جدامحدشاء صبحى عمى إبراهيم عبدالعزيز91122

مستاز45190.2مستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامستازمزيشب دمحم صالح محسهد فرج101130

مستاز45090مستازمستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جداممروة حسدى عبد الذكهر مختار111151

جيد جدًا41182.2مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامقبهلجيدماحسد دمحم حدن خميل11101

جيد جدًا42785.4مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيدجيد جدامإبراهيم أحسد يس صالح21102

جيد جدًا43687.2جيد جدامستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيدمستازمإنجى أسعد غطاس عهض غطاس31104

جيد جدًا44288.4مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامإيسان فتحى قرباوى حدشين41105

جيد جدًا42985.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيدجيدجيد جدامإيسان مجاهد عهيس قاسم51106

جيد جدًا41282.4جيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدمأسساء حدن عمى عبدالرسهل61107

جيد جدًا43186.2مستازمستازجيد جدامستازجيدمستازجيدجيد جدامأسساء نرر الدين عثسان عمى71108

  
كذهف إظهار نتيجة الدبمهم السهشية في التربية 

شعبة تكنولوجيا التعليم
م2021-2020دور يوليو 

55طالب ناجحهن بتقدير عام جيد جدا وعددهم : ثانيا 

كمية التربية

حالة القيد
التقديرالندبة

11طالب ناجحهن بتقدير عام مستاز وعددهم : أواًل
االدمرقم الجلوس
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كذهف إظهار نتيجة الدبمهم السهشية في التربية 
شعبة تكنولوجيا التعليم

كمية التربيةم2021-2020دور يوليو 
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التقديرالندبة

االدمرقم الجلوس

جيد جدًا44789.4مستازمستازمستازمستازجيدمستازجيد جداجيد جدامأمل دمحم األمين دمحم عمى81109

جيد جدًا44388.6مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جدامستازمأمشية دمحم محسهد أحسد 91110

جيد جدًا43186.2مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدمستازمأمشية دمحم يهسف إسساعيل101111

جيد جدًا44889.6مستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامأميرة عبدالراضى خميفة عمى111112

جيد جدًا44789.4مستازمستازمستازمستازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامأميرة مرطفى أحسد عبدهللا 121113

جيد جدًا43186.2مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدمستازمآيه دسهقى مكى أبه الهفا دمحم131114

جيد جدًا43987.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامآيه عبدالحارث أمين سميم141115

جيد جدًا44589مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيدجيد جدامستازمآيه مرطفى نجار محارب رفاعى151116

جيد جدًا43887.6مستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيدمستازمجهاد عبدالههاب مهسى أحسد161120

جيد جدًا44088مستازمستازمستازمستازمستازجيد جداجيدمستازمدعاء بالل أحسد قاسم داوود171124

جيد جدًا42985.8مستازمستازجيد جدامستازجيدجيدجيدمستازمدعاء رمزان عبدالععيم إبراهيم181125

جيد جدًا43987.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جدامستازجيدمستازمرشا عهض هللا اسساعيل دمحم 191126

جيد جدًا43787.4مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامروزيشه عبدالحسيد أحسد حدن201127

جيد جدًا43486.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامريهام سيد حامد دمحم211128

جيد جدًا42384.6مستازمستازجيدمستازجيدجيد جداجيدمستازمسمسى دمحم سالم مدنى سالم221131

جيد جدًا41683.2مستازمستازجيد جدامستازمقبهلجيدجيد جداجيدمسمهى دمحم أحسد دمحم عهض231132

جيد جدًا43887.6مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامشيساء أحسد اسساعيل حدين241133

جيد جدًا42384.6مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامقبهلمستازمشيساء عبدالفتاح أحسد عمى251134

جيد جدًا43086مستازمستازجيدمستازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامصالح دمحم محسهد دمحم261135

جيد جدًا42585مستازمستازجيدمستازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامعبدهللا بذرى عبدالدالم أحسد271136

عميد الكمية 
راضي عبدالمجيد طه/ د .أ رئيس لجنة الرصد 

جابر دمحم عمي عبيد.د

 

:كتبه
:أماله



جامعة أسوان
صيانة االجكزة 

واالالت
ادتخدام 

الحادب االلي 
المنكج االتصال 

التربوي
المنكج 

التكنولوجي
اداليب 

تدريدية
المكتبة 

ومصادر التعلم
معمل ودائل 

وانتاج
ادس تربوية 

ونفدية
المجموع الكلي

500التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير
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االدمرقم الجلوس

جيد جدًا44589مستازمستازجيد جدامستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامفاطسة عبدالحق عبدالكريم محسهد281138

جيد جدًا44288.4جيد جدامستازمستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامفيرنيا عدلى جهرجى بهلس291139

جيد جدًا44188.2مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيدجيد جدامكريسة صالح دمحم حدن كرار301142

جيد جدًا43787.4جيد جدامستازجيد جدامستازجيد جدامستازجيدمستازممارتيشا جرجس فؤاد عبدالسقرهد311144

جيد جدًا42685.2جيد جدامستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدجيد جداممانيرفا عبدالسديح جابر نجيب321145

جيد جدًا43987.8مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامدمحم خالد حدن دمحم331146

جيد جدًا43086مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيدجيدمستازمدمحم محى الدين فريد عمى341148

جيد جدًا42985.8مستازمستازجيدمستازجيد جداجيد جدامقبهلجيد جداممحسهد جسال دمحم جاد السهلى351150

جيد جدًا40380.6جيد جدامستازجيدجيد جداجيدمقبهلجيدجيد جداممشار أحسد عبدهللا اسساعيل361152

جيد جدًا41883.6جيد جداجيد جداجيد جدامستازجيد جداجيدجيد جداجيد جداممشى عبدالشبى حدين طه عمى371153

جيد جدًا41783.4مستازمستازجيدمستازجيد جداجيد جدامقبهلجيد جداممشى دمحم أبه الحجاج مهسى381154

جيد جدًا43086جيد جدامستازجيدمستازمستازجيد جداجيدجيد جداممشى دمحم سيد مرسى391155

جيد جدًا42284.4مستازمستازجيد جدامستازمقبهلجيدجيد جداجيد جداممشي محسهد خميل دمحم401156

جيد جدًا40280.4جيد جدامستازجيد جدامستازجيدجيدمقبهلجيدمنادية دمحم بكرى أحسد حدين411158

جيد جدًا43987.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامندي عبدالعزيز عيد حدين421159

جيد جدًا42885.6مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيدجيد جداجيدمندرين دمحم إمام أحسد حدن431160

جيد جدًا44488.8مستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيد جدامستازجيد جدامندسة عادل اسساعيل دمحم441161

جيد جدًا44488.8مستازمستازجيد جدامستازمستازجيدجيد جدامستازمهاجر محفهظ عبدالعزيز حدين محسهد451162

جيد جدًا44989.8مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جدامستازمهالة أحسد عمى أحسد461163

جيد جدًا43486.8مستازمستازجيدمستازمستازجيد جداجيدجيد جدامهدير دمحم أحسد عمى دمحم أحسد471164
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جيد جدًا43687.2مستازمستازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامهشاء سالسان دمحم عدالن481166

جيد جدًا43687.2مستازمستازجيد جدامستازمستازمقبهلجيد جدامستازمهيام يدن عمى عبدالغشى491167

جيد جدًا40480.8مستازجيد جداجيدمستازجيد جدامقبهلمقبهلجيد جداموالء صابر عهض الكريم مدمهب501168

جيد جدًا42084جيد جدامستازجيد جدامستازجيد جداجيد جداجيدجيد جداموالء مرطفى عبدالمطيف حدين511169

جيد جدًا43987.8مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيد جداجيد جدامياسسين محدن محسهد عالم 521170

جيد جدًا44388.6مستازمستازجيدمستازمستازمستازجيد جدامستازميدرا حسدناهللا حدانى حسدناهللا531172

جيد جدًا44188.2مستازمستازجيدمستازمستازجيد جداجيد جداجيد جداميسشى عبدالععيم عباس إبراهيم541173

جيد جدًا40180.2مستازمستازجيدمستازجيد جدامقبهلمقبهلجيد جداميهسف أبهالحجاج أحسد فرح حدان551174

جيد39478.8مستازمستازمقبهلمستازجيدمقبهلمقبهلجيدمكريم عرام جابر أحسد11141

جيد39178.2جيد جدامستازجيدمستازجيدمقبهلمقبهلجيد جدامهشاء أحسد حدن دمحم عسارة21165

جيد39378.6مستازمستازجيدجيد جداجيد جدامقبهلمقبهلجيدميس قرنى أحسد عبدالرحسن31171

جيد جدامستازجيدجيد جدامقبهلمقبهلضعيفجيد جدامحدين دمحم فهسى فراج11123

مستازمستازمقبهلجيد جداضعيفجيدجيدجيدمدمحم محسهد إبراهيم أحسد جاد21147

مقبهلضعيفمقبهلضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جداجيدمحامد أحسد حامد جادو أحسد11121

غغغغغغغغمكارولين عدلي لسعي بهلس21140

غغغغغغغغمدمحم يهسف عبدالحسيد سميم31149

  2طالب لهم حق دخهل دور سبتسبر في السهاد التي رسبها فيها وعددهم: رابعا 

3طالب غائبهن راسبهن ولهم حق التقدم بطمب إعادة القيد وعددهم : خامدا 

3طالب ناجحهن بتقدير عام جيد وعددهم : ثالثًا 
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