
عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

جـجـ384280جـجـ245983جـ274370م10305191م18274388اترٙاي صفٛخ عثذاٌذى١ُ اترا1ُ١٘

ل253762م246286ل263864جـ7134666م20303888ادّذ ض١ٍّاْ عٍٟ لّر2
ل50ل50

جـ254671جـجـ245983ض232447ض8132344جـجـ17264083ادّذ ض١ّر ٔافع جاد اٌىر3ُ٠
ل50ل50

ض153045جـجـ245478ض232144ل693954جـ18262771ادّذ ِذّذ ِذّذ ١ِٙٛب4
ل64

جـ254469م246286ل242751جـ695166م18264185ادّذ ِصطفٟ عثذاٌرش١ذ ع١ذ5

ل253762م246286ل253560ل694762جـجـ18273681اضّاء خٍف دافظ ِذّذ6
ل50

جـ254065جـجـ245781ض232346ل694156جـجـ17263275الثاي خٍف ٔج١ة عثذاٌفراح7

م355792م246286ل242852ل8173156م19283885اٌط١ذ ا١ِٓ اٌط١ذ ٠ٛضف ضٍطا8ْ

جـجـ354075جـجـ245882ل253358جـجـ9214777جـجـ18283682اٌٙاَ خ١رٞ ش١رٛٞ ِذّذ9

ل55055جـجـ245882ل253459ل694762ل10104464اِاي إٌمراشٝ ٔادٜ عس٠س10
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

الفصـــل الدراســــً األول

إسم الطالبم

إسم المادة

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

تقدٌر

جامعة بني سويف

كلٌة التعلٌم الصناعً

تقدٌر

عمٌد الكلٌة

محمد محمود حسنٌن/ د .أ

رئٌس الكنترول

أشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

تقدٌرتقدٌرتقدٌر

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

ل50
ل105060جـجـ245983ض232447ل693752ل10104161ا١ِرٖ عٍٟ وّاي اٌّذال11ٞٚ

ل50
جـجـ354378جـجـ245983ض232346جـ7184772م19264085أٛار ِصطفٝ ِٙراْ ِذّذ12

جـ254065م246286ل242953جـ7134767م18284187جاو١ٍٓ اترا١ُ٘ ِٕمر٠ٛش ضع١ذ13
ل64

ل154055جـجـ245680ل242650جـ695065جـجـ17263275جّعٗ واًِ عثذاٌغٕٝ ِذّذ14

جـ254368جـ244973جـجـ284775ل694055جـجـ17263679دطٓ دٍّٝ ِذّٛد ِذّذ15
ل50

ض153348جـ244872ل253560ل694560جـجـ17263780دّادٖ عثذاٌط١ّع عثذاٌج١ًٍ 16
ل50

ل253055جـ244367ض143044ل8142850م19284087دّذٞ ِذّذ ادّذ ض١ذ17

جـجـ305383م246286ل253459ل7134464جـجـ17264083 دٕاْ ادّذ زوٟ دّاد18

ل50
جـ205070م246286ض232144ل7134262جـجـ18273883خاٌذ ٔادٞ ِفراح دّذ19

م355792م246488ل253560ل7133656م18274489دا١ٌا عاطف ِذّذ ِذّٛد20
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

تقدٌر

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً
(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

ل50
ض162844م246286جـجـ285078جـ7135171م19283986ز٠ٕة إترا١ُ٘ رِضاْ ع21ٍٟ

ل50
ل153050جـجـ245882ل253257ل693651جـجـ15254080ز٠ٕة ِذّذ عٍٟ ِذّذ22

ل50
ض103545جـجـ245882جـ264066ل7133050ل10104161ضارٖ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ عٛض23

جـ353368م246286جـ274168جـجـ9215383م19294391ضذر ِذّذ ض١ذ عثذاٌعس٠س24

م355287جـجـ245478جـ274572جـ7135070م19284592ضعاد طٗ دطٓ ِذّذ25

جـ353974جـجـ245478جـ274269جـ9214373جـجـ17263780ض١ٍّٗ عثذاٌٍط١ف خاٌذ عثذاٌٍط١ف26

م385896م246286جـ274269جـ7135272م18274388ضّر اٌط١ذ ِجا٘ذ ِذّذ شرف اٌذ27ٓ٠
ل50

ض153045م246286ل253459ل693651جـ15203469ضٕاء ضاِٟ ض١ذ إٌذاش28

ل203151م246387ل253257ل693752جـجـ15253676شاد٠ح عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ إٌذاش29

جـ155065م246286ل263864ل694863م18264387شث١ة ١٘صُ عثذاٌّمصٛد ِذّذ30
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

م384886جـجـ245478ل263864جـجـ9264479م20304393شر٠ٙاْ عٕرر عٍٟ ع31ٍٟ

جـجـ354883جـجـ245882جـجـ295483ل8172752جـجـ18264084ش١ّاء دافظ ٠ٛضف دافظ32

جـجـ255075م246387ل263662ل7134262جـجـ17264083ش١ّاء دّذٜ لرٔٝ ِذّٛد33

م384886م246286جـجـ284977جـجـ9264681م19274389ش١ّاء عثذإٌّعُ ١٘ٚذٜ ض١ذ34

جـجـ383977م246286ل124658جـجـ10304181م19274288ش١ّاء فارٚق عثذاٌعس٠س عط35ٗ١

جـ254368جـجـ245983ل253459ل6103450جـجـ17263376ش١ّاء ِذّذ دطٓ ِذّذ36

ل253156م246185ل263864رلرل6914م19283885ش١ّاء ِذّذ عٍٝ دط37ٓ

ل253762جـجـ245680ل253560ل694459م19294189ش١ّاء ِخ١ّر اتٛ ز٠ذ خالف38
ل50

ل253055م246286ض232447ل693853جـجـ17263881ش١ّاء ِصطفٟ طٗ عم39ً١

جـجـ305383م246286ل263662جـ7135272جـجـ17263881صاف١ٕاز عثذاٌردّٓ اترا١ُ٘ د٠اب40

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

م384886جـجـ245983ل253156جـجـ10303878جـجـ20283482صثرٞ عثذاٌطالَ دطٓ عثذاٌٛ٘اب41

م385694جـجـ245882ل253459جـجـ9214878م20303787صفاء صثرٞ ِٙذٞ طٕطا42ٞٚ

جـ254065جـجـ245680ل263864ل7133151جـ18263074صفاء ١٘ٚة اٌط١ذ ع43ٍٟ
ل50

ل153550جـجـ245882ض232245ل693853ل10103858ض١ف هللا ِفراح ٠ٛضف ِخرار44
ل50

جـ274774م246286ض123244ل7134363جـجـ17263679عصاَ ادّذ عثذهللا اٌغٕا45َ
ل50

ل253762جـجـ245781ض232548ل7133050جـ17263073عال ِذّٛد عثذ اٌفراح شذاذ46ٗ
ل50

جـجـ275380جـجـ245680ض232447ل693853جـ17263073عالء عثذاٌعظ١ُ ِذّذ اتٛ اٌعال47

غغغ10جـجـ245882ل243054ل693550جـ15253070عٍٟ ِذّذ اترا١ُ٘ صاتر ِٛض48ٟ

ل163450جـجـ245983جـجـ284977ل7133050م17264285ع١ٍٗ ِذّذ اٌسعفرأٟ صاتر فر٠ذ49

جـ323466جـجـ245983م305686ل694358جـجـ18283480عٕا٠اخ عثذاٌرٛاب ِفضً عثّا50ْ
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

ل253459م246286ل253257ل694560ل10104363فاذٓ دطٓ ٔع١ُ تذر51

م305989م246387ل263864جـ7135272جـجـ17263477فاطّٗ ادّذ صذ٠ك عثذإٌع52ُ١

جـ353267م246488ل253257جـ7184772جـجـ19283481فاطّٗ ض١ذ اتٛضر٠ع ِذّذ53

جـجـ255176م246589ل263864ل694055جـجـ17263275فاطّٗ ٔج١ة ِذّذ خضرجٝ ٔج54ُ

ل302858م246589جـ274471جـ7134666جـجـ19273379ِاجذٖ ِذّٛد ض١ف عثذاٌعاي55

ل252550جـجـ245781جـجـ284876ل694560جـ17273074ِاجذٖ ِالن جاتر دٕا56

ل104353م246387جـجـ295382جـ695166جـجـ17273680ِارٞ عسخ عس٠س  جرجص57
ل50

جـ155166م246589ض232447جـ7134666جـجـ17263477ِا٠ىً ١ِٕر رِس58ٜ
ل50

م385593م246387ض232447جـ9214272م20303585ِجذٞ ِذّٛد ِذّٛد دط59ٓ

جـ254772م246387جـجـ295584ل694560جـجـ17263376ِذّذ اترا١ُ٘ عثذاٌعاطٝ اِثات60ٝ
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

جـجـ205979م246488م305686جـ695267م17264588ِذّذ ادّذ ِذّذ اٌذ٘را61ٝٔ

جـ353065جـجـ245882ل263662ل7183863جـجـ20273279ِذّذ تذر اٌط١ذ ض١ٍّا62ْ

جـ324274م246286ل133750ل7134161جـجـ17263679ِذّذ عثذاٌٛ٘اب اترا63ُ١٘

ل253459جـجـ245680ل242852ل7134161م20303585ِذّذ فرداخ عٍٟ ِذّذ64

جـ353166جـجـ245983جـجـ285078جـ9213565جـجـ18283682ِذّذ ِا٘ر اترا١ُ٘ ترع65ٟ

رلرل515ل45458جـ264066ل663850ل10103757ِذّذ ِذّذ ادّذ66

جـ274774م246488جـجـ285078جـ695065م17274387ِرثا جّاي صّٛئ١ً ٍِه67

ل273057جـجـ245983جـ274370ل7133656جـجـ17273276ِرفد ثاتد ضعذ68

جـ254570م246488ل263662ل694055جـ15253272ِرفد زور٠ا تشرٗ عثذاٌّط١خ69

م355792م246286ل263662جـجـ9215181جـجـ19273379ِرفد ِذّذ خٛرش١ذ ِذّذ70
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

ل50ل64ل50
ض123244جـ155570ل203050ل7124463ض10102848ِرفد ِذّذ طٗ ع71ٍٝ

ل50
ض73744م246286جـ274370ل6103450ل10103151ِرٖٚ ِصطفٟ ٌث١ة ادّذ72

جـ155974م246286جـ234770ل7133252جـجـ17263275ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌرازق ِذّٛد 73

جـجـ285078جـجـ245983جـجـ285078ل7133454جـجـ17263376ِصطفٝ ِذّذ ِذّٛد74

ل283260م246387جـجـ284977ل7133353جـجـ17263881ِٕار صاٌخ ِذّذ اتٛاٌفرٛح75

جـ283765م246387جـ274269م9215888جـجـ17263679ِٕاي ِذّٛد ادّذ خٍف هللا76
ل50

ل104858جـجـ245882جـجـ285078ل693954ض10102848ِٕصٛر ض١ٍّاْ ِذّٛد دط77ٓ

م385997م246387جـجـ285078م9265590جـجـ18263882ِٕصٛر ١ِخائ١ً شاور ذاٚضرٚش78

جـ303666م246286جـجـ295180جـ7134767جـجـ18273681ِٕٟ ض١ذ ٠ٛضف ادّذ79
ل50ل50

ل104252جـجـ245882ض182644ض7102744جـجـ17263376ِٕٝ عثذهللا ٘اشُ ٠ٛٔص80
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

جـجـ354378جـجـ245983جـجـ295382م9216090م20304292مني عبدالمنعم محمد محمود81

جـجـ284876م246387ل242650جـ7134767جـجـ20303484ناصر عبد العواض حسين82

ل203050جـجـ245983ل263662ل694459ل10103252نجالء كامل محمد كامل83

م385896م246286م305686م9215989جـجـ18273681نجوى صالح الدين مصطفى شجاع84

جـ353570م246589جـجـ285078جـجـ9215181م20304393نعمه سيد عامر احمد85

جـجـ384280م246286جـ284674جـجـ9264479جـجـ20303080هاله محمد راضي عبد المعطي86

ل50
ض103747م246286جـجـ295281جـ695065م17264487هبه برنابا شاكر منقريوس87

جـجـ383876جـجـ245983جـجـ285078م9265590جـجـ20303080هناء رمضان السيد مخلوف88

جـجـ354580م246387جـجـ295584جـ7134666جـجـ17264083هند السيد عزت عبدالحليم البنا89

جـجـ255075م246286جـ264066جـ7135474جـجـ19283683وداد عزت حسن احمد90

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالبم

إسم المادة

(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

203050100103060100307010030701004060100نهاٌة عظمى

101525505153050153550153550203050نهاٌة صغرى

جـ205070م246387جـ284674ل693752جـجـ15253878ٚردج ٠ذٟ طٗ اٌط١ذ91
ل50

ض103747م246488جـ284674ل693752جـ17263073ٚفاء عثذاٌمادر عثذاٌغٕٟ ترواخ92

ل154560م246488جـ284674ل694863جـجـ15254282ٚالء ت١ِٟٛ فرذٟ ت93ِٟٛ١

م355085جـجـ245983ل253560ل7133757جـجـ19283279ٚالء عسخ دطٓ ادّذ94

م385189جـجـ245983جـجـ295483جـ9214272م20303585ٚالء عٍٟ عثذاٌرضٛي عثذاٌثال95ٟ

جـ254267م246387جـ274471ل693550جـجـ١ٌٚ18283076ذ عثذاٌّعطٝ دطٓ عثذاٌجٛاد96

ل153752م246286جـ274370جـ695570جـجـ٠18273479طرا عثذاٌذى١ُ عٍٟ خ97ً١ٍ
ل64ل64ل64ل64

جـ254873جـجـ245680جـ274471ل6123250جـجـ17263578٘ذٜ جّعٗ خ١ّص98
ل64

م88جـجـ205676م86جـ68م90ِرفد دطٕٟ أدّذ99
ل50ل64

ض133144جـجـ205777ل242650ل673750ل10103050فرداخ ذٛف١ك لسِا100ْ
ل50

ض123244جـ65ل50ل50ل50را١ٔا ِا٘ر ف١ُٙ ِذّٛد101
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

عمٌد الكلٌةرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً األولكلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

إسم المادة

(2)رسم فنً (3)لغة إنجلٌزٌة (1)رٌاضٌات متقدمة(2)طبٌعة (2)تدرٌب اعمال ورش 

تقدٌر

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

م553590م603494جـجـ265278ل10213162اترٙاي صفٛخ عثذاٌذى١ُ اترا1ُ١٘

ل362864جـجـ443478جـ254974ل7192652ادّذ ض١ٍّاْ عٍٟ لّر2

ل312657ل402060جـجـ265379ل8183157ادّذ ض١ّر ٔافع جاد اٌىر3ُ٠

جـجـ523183جـجـ562379جـجـ265278ل10223264ادّذ ِذّذ ِذّذ ١ِٙٛب4

جـ373168جـ442367ل243660ل5233260ادّذ ِصطفٟ عثذاٌرش١ذ ع١ذ5

جـجـ463379جـجـ562581جـ254570جـ7233767اضّاء خٍف دافظ ِذّذ6

جـ402868جـ502070جـ254267جـ7224069الثاي خٍف ٔج١ة عثذاٌفراح7

م543488م563995جـجـ255075جـ10223365اٌط١ذ ا١ِٓ اٌط١ذ ٠ٛضف ضٍطا8ْ

جـ393170جـجـ503080ل243963ل10233164اٌٙاَ خ١رٞ ش١رٛٞ ِذّذ9

جـ432669جـ502171جـ254974ل7223261اِاي إٌمراشٝ ٔادٜ عس٠س10
عمٌد الكلٌة

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبرئٌس الكنترول

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم الطالبم

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

كلٌة التعلٌم الصناعً

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـ412667جـ442468ل203656ل6222856ا١ِرٖ عٍٟ وّاي اٌّذال11ٞٚ

جـ452570م583189جـجـ265682جـجـ10284078أٛار ِصطفٝ ِٙراْ ِذّذ12

جـ472572جـجـ582280ل232952جـ7243465جاو١ٍٓ اترا١ُ٘ ِٕمر٠ٛش ضع١ذ13
ل50

ل302555ل302050ض202949ل5222956جّعٗ واًِ عثذاٌغٕٝ ِذّذ14

ل302252ل402363جـجـ255479ل6233059دطٓ دٍّٝ ِذّٛد ِذّذ15

ل361854جـ502070ل233053ل7193056دّادٖ عثذاٌط١ّع عثذاٌج١ًٍ 16

ل302555ل442064ل233255ل7193056دّذٞ ِذّذ ادّذ ض١ذ17

جـ373370م563389ل233962جـ7213866 دٕاْ ادّذ زوٟ دّاد18

ل352560جـ502070جـ244367ل7242556خاٌذ ٔادٞ ِفراح دّذ19

م533790م543488م276592ل8213463دا١ٌا عاطف ِذّذ ِذّٛد20

(1)إنشاء مبانً 

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

إسم المادة

رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً الثانً كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـ402666جـجـ502575جـ244569جـجـ7254779ز٠ٕة إترا١ُ٘ رِضاْ ع21ٍٟ
ل50

ل322658ل402060ض232548ل5222956ز٠ٕة ِذّذ عٍٟ ِذّذ22
ل50

ل302858ض301444ل232851ل5223057ضارٖ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ عٛض23

ل302757جـجـ502676جـ244266جـ8223969ضذر ِذّذ ض١ذ عثذاٌعس٠س24

جـ382967م603494جـجـ255479جـ7283974ضعاد طٗ دطٓ ِذّذ25

ل302656جـ502171جـ244266جـ9273874ض١ٍّٗ عثذاٌٍط١ف خاٌذ عثذاٌٍط١ف26

جـ472572م603090جـجـ255479جـ10233568ضّر اٌط١ذ ِجا٘ذ ِذّذ شرف اٌذ27ٓ٠

ل362864ل302252ل232750ل5242655ضٕاء ضاِٟ ض١ذ إٌذاش28
ل50

جـ462672ل302151ض232447ل5242655شاد٠ح عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ إٌذاش29

ل362763جـجـ522678ل243963ل6223563شث١ة ١٘صُ عثذاٌّمصٛد ِذّذ30
عمٌد الكلٌة

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماريكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسم الطالبم

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

جامعة بني سويف

(2)رٌاضٌات متقدمة

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـجـ552984م603393جـ254267جـ9223667شر٠ٙاْ عٕرر عٍٟ ع31ٍٟ

جـ402767جـ442771ل243963جـ8234071ش١ّاء دافظ ٠ٛضف دافظ32

ل322456جـ442872جـ254368ل6233261ش١ّاء دّذٜ لرٔٝ ِذّٛد33

جـجـ502676م563086جـجـ265177جـ10223365ش١ّاء عثذإٌّعُ ١٘ٚذٜ ض١ذ34

جـجـ552883م583189جـجـ265480جـ10243165ش١ّاء فارٚق عثذاٌعس٠س عط35ٗ١

ل302555جـجـ443377ل203454ل6213360ش١ّاء ِذّذ دطٓ ِذّذ36

ل303060جـ442771ل243357ل5223461ش١ّاء ِذّذ عٍٝ دط37ٓ

جـ452772م603595ل203050ل5233563ش١ّاء ِخ١ّر اتٛ ز٠ذ خالف38

ل362359جـ502070ل233255ل6222553ش١ّاء ِصطفٟ طٗ عم39ً١

جـ383068جـجـ542175ل212950ل724150صاف١ٕاز عثذاٌردّٓ اترا١ُ٘ د٠اب40

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

رئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أعاطف فضل أمٌن/ د

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أشرف البسٌونً/ د.أ

إسم الطالبم

كلٌة التعلٌم الصناعً

جامعة بني سويف

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـ343266جـجـ543084ل203252جـ10213566صثرٞ عثذاٌطالَ دطٓ عثذاٌٛ٘اب41

جـجـ473582م603696ل203151ل8213564صفاء صثرٞ ِٙذٞ طٕطا42ٞٚ

ل352257ل442064ل243458ل6242555صفاء ١٘ٚة اٌط١ذ ع43ٍٟ

ل302959ل302353ل243761ل5233058ض١ف هللا ِفراح ٠ٛضف ِخرار44

جـجـ423577جـجـ502676جـ254267جـ5223865عصاَ ادّذ عثذهللا اٌغٕا45َ

ل382462جـجـ542680ل243155جـ8213766عال ِذّٛد عثذ اٌفراح شذاذ46ٗ

جـ462167جـجـ522880ل203252ل7202956عالء عثذاٌعظ١ُ ِذّذ اتٛ اٌعال47

ل302353ض301444ل203353ل4203458عٍٟ ِذّذ اترا١ُ٘ صاتر ِٛض48ٟ
ل50

ل303363ل302656ض232548ل5233563ع١ٍٗ ِذّذ اٌسعفرأٟ صاتر فر٠ذ49

ل352661جـجـ543084جـ254368ل9222152عٕا٠اخ عثذاٌرٛاب ِفضً عثّا50ْ
عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

الفصـــل الدراســــً الثانً
(1)إنشاء مبانً 

تقدٌر

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

جامعة بني سويف

إسم الطالبم

إسم المادة

رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌر

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـ432770جـجـ502676ل243660جـ10244074فاذٓ دطٓ ٔع١ُ تذر51

جـ452873م543286ل243761جـ10203565فاطّٗ ادّذ صذ٠ك عثذإٌع52ُ١

ل392463جـجـ522779ل203858ل8202755فاطّٗ ض١ذ اتٛضر٠ع ِذّذ53

ل342660جـجـ502777م266086ل5243261فاطّٗ ٔج١ة ِذّذ خضرجٝ ٔج54ُ

جـجـ453378جـ482371ل243963جـ7233969ِاجذٖ ِذّٛد ض١ف عثذاٌعاي55

جـ402666جـجـ502777جـ254671ل7223463ِاجذٖ ِالن جاتر دٕا56

ل372764جـجـ443377م265985جـ5214571ِارٞ عسخ عس٠س  جرجص57

ل392564جـ422365ل243357ل7233363ِا٠ىً ١ِٕر رِس58ٜ

جـجـ472875جـ402767ل243458جـ8244072ِجذٞ ِذّٛد ِذّٛد دط59ٓ

ل362662ل302353جـ254267ل6233160ِذّذ اترا١ُ٘ عثذاٌعاطٝ اِثات60ٝ
عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

تقدٌرتقدٌرتقدٌر
إسم الطالب

جامعة بني سويف

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

تقدٌر

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  
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م

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـجـ393675م603797جـجـ265884ل5233159ِذّذ ادّذ ِذّذ اٌذ٘را61ٝٔ
ل50

ل352459جـجـ522476ض232144ل6192752ِذّذ تذر اٌط١ذ ض١ٍّا62ْ

جـجـ453176م582987جـجـ255075جـ10214172ِذّذ عثذاٌٛ٘اب اترا63ُ١٘
ل50

ل302757جـ443074ض232548ل7243162ِذّذ فرداخ عٍٟ ِذّذ64

جـجـ532780م603191جـ254368جـ10233265ِذّذ ِا٘ر اترا١ُ٘ ترع65ٟ

ل322860ل302252ل212950ل514551ِذّذ ِذّذ ادّذ66

جـجـ403878م583391م276188جـ8234374ِرثا جّاي صّٛئ١ً ٍِه67
ل50

ل352459ل302050ض202747ل5242150ِرفد ثاتد ضعذ68

م503585م563793جـجـ265480ل7243364ِرفد زور٠ا تشرٗ عثذاٌّط١خ69

م523688م603797جـجـ265379جـجـ9264580ِرفد ِذّذ خٛرش١ذ ِذّذ70

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

جـجـ423678م583189ل243559جـ5234674ِرفد ِذّذ طٗ ع71ٍٝ

ل362561جـ522274جـ254368جـ5233866ِرٖٚ ِصطفٟ ٌث١ة ادّذ72

م483785م603898جـ254873جـ4224066ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌرازق ِذّٛد 73

جـجـ453378جـجـ522779ل243357جـجـ10244478ِصطفٝ ِذّذ ِذّٛد74

ل432164جـجـ582381جـ254166جـ7264174ِٕار صاٌخ ِذّذ اتٛاٌفرٛح75

جـ472471جـ502373ل243761جـ8243668ِٕاي ِذّٛد ادّذ خٍف هللا76

ل322961جـجـ522476ل244064ل5212854ِٕصٛر ض١ٍّاْ ِذّٛد دط77ٓ

م553792م603494جـجـ255075جـجـ10264480ِٕصٛر ١ِخائ١ً شاور ذاٚضرٚش78

جـجـ473279جـجـ542680جـجـ265278ل8213564ِٕٟ ض١ذ ٠ٛضف ادّذ79

ل352762ل302050ل244064ل4204064ِٕٝ عثذهللا ٘اشُ ٠ٛٔص80
عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

رئٌس الكنترول

عاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

جامعة بني سويف

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

م523789م543791جـ254974جـجـ10254681مني عبدالمنعم محمد محمود81

ل422264ل422264ل243256ل7203057ناصر عبد العواض حسين82
ل50ل50

ض301545ض301545ل203050ل4222450نجالء كامل محمد كامل83

جـجـ542882م603797م276895جـ10243670نجوى صالح الدين مصطفى شجاع84

جـجـ453782م603595جـ254671جـجـ7244677نعمه سيد عامر احمد85

ل382260جـجـ562783ل243458ل8233364هاله محمد راضي عبد المعطي86

ل362662جـ423072جـ254671ل6233362هبه برنابا شاكر منقريوس87

م543690م603393جـ254469جـ10283472هناء رمضان السيد مخلوف88

جـجـ423577م603090جـ254974جـ7243566هند السيد عزت عبدالحليم البنا89

جـ413374م583088جـ254873ل7203158وداد عزت حسن احمد90
عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أ عاطف فضل أمٌن/ د

رئٌس الكنترول
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الفصـــل الدراســــً الثانً

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

جامعة بني سويف

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

103060100307010060401006040100نهاٌة عظمى

5153050153550302050302050نهاٌة صغرى

ل343064جـ402767جـ254772ل5133755ٚردج ٠ذٟ طٗ اٌط١ذ91

ل302757ل302656جـ254873جـ5233765ٚفاء عثذاٌمادر عثذاٌغٕٟ ترواخ92

جـ403272ل303464جـجـ255075جـ4263868ٚالء ت١ِٟٛ فرذٟ ت93ِٟٛ١

جـ472673جـجـ542983جـجـ265379جـ8263468ٚالء عسخ دطٓ ادّذ94

جـ403373م583290جـ254671جـ10233669ٚالء عٍٟ عثذاٌرضٛي عثذاٌثال95ٟ
ل50

ل302858جـ462672ض232144ل١ٌٚ7232959ذ عثذاٌّعطٝ دطٓ عثذاٌجٛاد96

ل302353ل302858جـ254974ل٠5223259طرا عثذاٌذى١ُ عٍٟ خ97ً١ٍ

جـجـ423476جـ442367جـ254873ل6233362٘ذٜ جّعٗ خ١ّص98
ل64ل64ل64

جـجـ413677جـجـ443478جـجـ265884ل4223864ِرفد دطٕٟ أدّذ99

ل303363جـجـ502777جـ254166ل5213258فرداخ ذٛف١ك لسِا100ْ

ل50ل50ل60ل51را١ٔا ِا٘ر ف١ُٙ ِذّٛد101
عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

إسم الطالبم

إسم المادة

(1)إنشاء مبانً رسم معماري(2)رٌاضٌات متقدمةكٌمٌاء صناعٌة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين 

الفصـــل الدراســــً الثانًكلٌة التعلٌم الصناعً

جامعة بني سويف

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

202060100307010060401002020601001300نهاٌة عظمى

1010305015355030205010103050650نهاٌة صغرى

جيد جدًا104480.31ل9133153م483785جـجـ304979م18185591اترٙاي صفٛخ عثذاٌذى١ُ 1

جيد90169.31ل11142651ل392362جـجـ305080جـ15154474ادّذ ض١ٍّاْ عٍٟ لّر2
ل50

جيد86266.31ض10132548جـ303767م306494ل12123761ادّذ ض١ّر ٔافع جاد اٌىر3ُ٠
ل50

جيد91070.00ض10132447جـجـ483684م306494جـجـ18184076ادّذ ِذّذ ِذّذ ١ِٙٛب4

جيد87767.46ل10133154ل303464م305989ل12123458ادّذ ِصطفٟ عثذاٌرش١ذ ع١ذ5

جيد93872.15ل9133254جـ343569م305989جـجـ15164778اضّاء خٍف دافظ ِذّذ6

جيد89368.69ل10133053جـجـ423476م305989جـ18164074الثاي خٍف ٔج١ة عثذاٌفراح7

جيد جدًا98775.92ل12153057جـجـ453176جـجـ305080جـجـ18184480اٌط١ذ ا١ِٓ اٌط١ذ ٠ٛضف ضٍطا8ْ

جيد95473.38ل11143459جـجـ453580جـجـ305181جـجـ18184783اٌٙاَ خ١رٞ ش١رٛٞ ِذّذ9

جيد88468.00ل8143254جـ303565م305989جـجـ12125579اِاي إٌمراشٝ ٔادٜ عس٠س10

ير
قد

لت
ا

الفصـــل الدراســــً الثالث

المجموع الكلي

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

إسم المادة

1حاسبات آلٌة أرضٌات(3)لغة عربٌة تكنولوجٌا مواد الخرسانة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

رئٌس الكنترول

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

202060100307010060401002020601001300نهاٌة عظمى

1010305015355030205010103050650نهاٌة صغرى

مقبول83264.00ل9133153جـ313465جـجـ305484جـجـ12125377ا١ِرٖ عٍٟ وّاي اٌّذال11ٞٚ

جيد جدًا99476.46ل13163261جـ363773م306393جـجـ13135480أٛار ِصطفٝ ِٙراْ ِذّذ12

جيد94072.31ل13163059جـجـ423375م306494م15155585جاو١ٍٓ اترا١ُ٘ ِٕمر٠ٛش ضع١ذ13

مقبول78360.23ل9132951جـ323365جـجـ304878ل12123054جّعٗ واًِ عثذاٌغٕٝ ِذّذ14

جيد88768.23ل11142752جـجـ423375جـجـ305484جـ15154272دطٓ دٍّٝ ِذّٛد ِذّذ15

جيد84765.15ل8143254جـ373572م305888جـجـ13135278دّادٖ عثذاٌط١ّع عثذاٌج١ًٍ 16

مقبول80361.77ل10132851جـجـ453277ل302959جـجـ18184177دّذٞ ِذّذ ادّذ ض١ذ17

جيد95573.46ل10133255جـ363470م305989جـجـ13135379 دٕاْ ادّذ زوٟ دّاد18

جيد90169.31ل10132952جـ363470م306494جـجـ13135581خاٌذ ٔادٞ ِفراح دّذ19

جيد جدًا98375.62ل12152754جـ293665م306191ل12123155دا١ٌا عاطف ِذّذ ِذّٛد20

الفصـــل الدراســــً الثالث

المجموع الكلي

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

ير
قد

لت
ا

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبرئٌس الكنترول

محمد محمود حسنٌن/ د .أأشرف البسٌونً/ د.أعاطف فضل أمٌن/ د

كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

إسم المادة

1حاسبات آلٌة أرضٌات(3)لغة عربٌة تكنولوجٌا مواد الخرسانة
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جيد96674.31ل11142550جـجـ473481م305787م18185288ز٠ٕة إترا١ُ٘ رِضاْ ع21ٍٟ
ل50

مقبول81762.85ض9132547جـ363167م305585جـ13134571ز٠ٕة ِذّذ عٍٟ ِذّذ22

مقبول80561.92ل10132851جـ363470جـجـ305484جـجـ13134975ضارٖ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ عٛض23

جيد جدًا99776.69ل12153259جـجـ473683م306999م18185692ضذر ِذّذ ض١ذ عثذاٌعس٠س24

جيد جدًا102979.15ل10123759جـجـ473784م305787م18185086ضعاد طٗ دطٓ ِذّذ25

جيد95373.31ل12153158جـجـ473279م306797جـجـ18184278ض١ٍّٗ عثذاٌٍط١ف خاٌذ عثذاٌٍط١ف26

جيد جدًا104380.23ل13153664جـجـ453580م305989م17175690ضّر اٌط١ذ ِجا٘ذ ِذّذ شرف اٌذ27ٓ٠
ل50

مقبول78960.69ل9133254ض123446م305585ل1094564ضٕاء ضاِٟ ض١ذ إٌذاش28
ل50

مقبول80261.69ل9133153ض123446م305888ل884460شاد٠ح عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ إٌذاش29

جيد92070.77ل9133557جـ313465م306393جـ12124973شث١ة ١٘صُ عثذاٌّمصٛد ِذّذ30
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كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

إسم المادة
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جيد جدًا103279.38ل11143358م573491م305585م19194987شر٠ٙاْ عٕرر عٍٟ ع31ٍٟ

جيد96073.85ل12153259جـجـ413778م305989جـجـ15144978ش١ّاء دافظ ٠ٛضف دافظ32

جيد90169.31ل10133053جـ303767جـجـ305282جـ12124973ش١ّاء دّذٜ لرٔٝ ِذّٛد33
ل50

جيد جدًا97875.23ض11142449ل303363ل303363جـجـ12125579ش١ّاء عثذإٌّعُ ١٘ٚذٜ ض١ذ34

جيد جدًا103479.54ل13163059م573794جـجـ305282م19195492ش١ّاء فارٚق عثذاٌعس٠س عط35ٗ١

جيد85866.00ل9133153جـ353671م305989ل13133763ش١ّاء ِذّذ دطٓ ِذّذ36

ل12152855جـ353570جـجـ305383ل13133763ش١ّاء ِذّذ عٍٝ دط37ٓ

جيد90169.31ل16173063جـ323365جـجـ305080ل884460ش١ّاء ِخ١ّر اتٛ ز٠ذ خالف38

مقبول84464.92ل10123355جـ303565م306090جـ12124872ش١ّاء ِصطفٟ طٗ عم39ً١

جيد91170.08ل13163564جـ303666جـجـ305282جـ12124872صاف١ٕاز عثذاٌردّٓ اترا١ُ٘ د٠اب40

منقول بمادة
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جيد جدا97575ً
جيد97174.69جـ13163665جـجـ463783م305787جـجـ18184783صثرٞ عثذاٌطالَ دطٓ عثذاٌٛ٘اب41

جيد جدًا100977.62ل13162756جـجـ463682م305989م18185389صفاء صثرٞ ِٙذٞ طٕطا42ٞٚ

جيد84765.15ل11142954جـ363167م305989جـ13134369صفاء ١٘ٚة اٌط١ذ ع43ٍٟ
ل50

مقبول77459.54ض9132244جـ303666جـ304070ل12124064ض١ف هللا ِفراح ٠ٛضف ِخرار44

جيد89568.85ل9133759ل303060م305989ل224650عصاَ ادّذ عثذهللا اٌغٕا45َ

جيد85765.92ل10123052جـ363369جـجـ305484جـ13134773عال ِذّٛد عثذ اٌفراح شذاذ46ٗ

جيد86366.38ل10132851جـ363672جـجـ305080جـ13134369عالء عثذاٌعظ١ُ ِذّذ اتٛ اٌعال47

غغغ1013غغغ30غغغ15غغغ1313عٍٟ ِذّذ اترا١ُ٘ صاتر ِٛض48ٟ

جيد85465.69ل9133355جـ303565م305585جـ12124872ع١ٍٗ ِذّذ اٌسعفرأٟ صاتر فر٠ذ49

جيد90869.85ل9133153ل303464م305585جـ12124468عٕا٠اخ عثذاٌرٛاب ِفضً عثّا50ْ

راسب
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جيد91670.46ل14163464جـجـ463278جـجـ305484م18184985فاذٓ دطٓ ٔع١ُ تذر51

جيد96774.38ل12153360جـ363672جـجـ305080جـجـ13135581فاطّٗ ادّذ صذ٠ك عثذإٌع52ُ١

جيد93171.62ل11143156جـجـ493483م305585م17175387فاطّٗ ض١ذ اتٛضر٠ع ِذّذ53

جيد90969.92ل15173163ل303060جـجـ156479ل784964فاطّٗ ٔج١ة ِذّذ خضرجٝ ٔج54ُ
ل50

جيد92671.23ض9132345جـ363470جـجـ305181جـجـ13135581ِاجذٖ ِذّٛد ض١ف عثذاٌعاي55

جيد91370.23ل9133658جـجـ413576جـجـ305282جـجـ15154979ِاجذٖ ِالن جاتر دٕا56

جيد95073.08ل11143762جـ303666جـجـ305383جـ13134874ِارٞ عسخ عس٠س  جرجص57

جيد86966.85ل13133258جـ323365جـجـ304777جـ12134772ِا٠ىً ١ِٕر رِس58ٜ

جيد94372.54ل10123254جـجـ463480جـجـ304575جـجـ18183975ِجذٞ ِذّٛد ِذّٛد دط59ٓ

جيد92270.92ل15173062جـجـ413778م305585جـجـ15154676ِذّذ اترا١ُ٘ عثذاٌعاطٝ اِثات60ٝ

ير
قد

لت
ا
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كلٌة التعلٌم الصناعً

إسم الطالبم

إسم المادة

1حاسبات آلٌة أرضٌات(3)لغة عربٌة تكنولوجٌا مواد الخرسانة

تقدٌرتقدٌرتقدٌرتقدٌر

2019 / 2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب في إمتحان النقل للعام الدراسي  

شعبة تكنولوجيا اإلنشاءات المعمارية- الفرقة الثانية - برنامج تأهيل المعلمين جامعة بني سويف

  

  

  



عملً
أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

أعمال 

سنة
عملًمجموعتحربري

أعمال 

سنة
مجموعتحربري

202060100307010060401002020601001300نهاٌة عظمى

1010305015355030205010103050650نهاٌة صغرى

جيد جدًا104680.46جـجـ19184481جـ303767م306393جـجـ12125882ِذّذ ادّذ ِذّذ اٌذ٘را61ٝٔ

جيد87367.15ل11133256جـجـ493382جـجـ305080جـ17173367ِذّذ تذر اٌط١ذ ض١ٍّا62ْ

جيد جدًا98976.08ل12153764م553792م306898جـجـ18183975ِذّذ عثذاٌٛ٘اب اترا63ُ١٘

جيد89468.77ل12153057م553792جـجـ304878م18195087ِذّذ فرداخ عٍٟ ِذّذ64

جيد96173.92ل11143661م493786جـ304474ل17172862ِذّذ ِا٘ر اترا١ُ٘ ترع65ٟ
ل64

ل9133153ل302757جـجـ156277ل883551ِذّذ ِذّذ ادّذ66

جيد جدًا104080.00جـ14164070جـجـ413778م306090جـجـ15154979ِرثا جّاي صّٛئ١ً ٍِه67

مقبول83264.00ل10133356جـجـ413677م305585ل15153363ِرفد ثاتد ضعذ68

جيد جدًا97575.00ل12143460جـجـ423678م305787جـجـ16155081ِرفد زور٠ا تشرٗ عثذاٌّط١خ69
ل50

جيد جدًا105481.08ض12142349م563591جـجـ304777م18195592ِرفد ِذّذ خٛرش١ذ ِذّذ70
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جيد90469.54جـ15173567م473885م305585م16165890ِرفد ِذّذ طٗ ع71ٍٝ

جيد84565.00ل10122951جـ303666جـجـ305484جـ12124468ِرٖٚ ِصطفٟ ٌث١ة ادّذ72

جيد95573.46ل11142853جـ303666م305787جـ12124670ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌرازق ِذّٛد 73

جيد جدًا97875.23ل11143863جـجـ463783جـجـ305080م18185591ِصطفٝ ِذّذ ِذّٛد74

جيد93271.69ل9133860جـ303767م305585جـجـ12125377ِٕار صاٌخ ِذّذ اتٛاٌفرٛح75

جيد جدًا97875.23ل13143360جـجـ463682م305585م17185590ِٕاي ِذّٛد ادّذ خٍف هللا76
ل50

مقبول83063.85ض10122648جـ422971جـ304373ل15152959ِٕصٛر ض١ٍّاْ ِذّٛد دط77ٓ

جيد جدًا109384.08ل11134064م493685جـجـ305282م17175387ِٕصٛر ١ِخائ١ً شاور ذاٚضرٚش78

جيد جدًا102178.54جـ11134165م593493م305888م18195794ِٕٟ ض١ذ ٠ٛضف ادّذ79
ل50

مقبول80862.15ض9132749جـ363167جـجـ305282ل13133359ِٕٝ عثذهللا ٘اشُ ٠ٛٔص80
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جيد جدًا109684.31ل12143662م593796م305585م19185693مني عبدالمنعم محمد محمود81

جيد87567.31ل13152755ل303161م305585جـ12124569ناصر عبد العواض حسين82

مقبول74157.00ل14132350ل302656جـجـ304979ل993250نجالء كامل محمد كامل83

جيد جدًا108583.46ل12143359جـجـ463581جـجـ305383جـجـ18184480نجوى صالح الدين مصطفى شجاع84

جيد جدًا106581.92جـ14163666جـجـ463783م3070100جـجـ18184480نعمه سيد عامر احمد85
جيد جدًا97575

جيد96974.54ل10133053م593493جـ304474م19184885هاله محمد راضي عبد المعطي86

جيد92270.92ل11143762جـ293665جـجـ305484جـجـ12125175هبه برنابا شاكر منقريوس87

جيد جدًا105381.00ل10123254م593695جـجـ304979م19185794هناء رمضان السيد مخلوف88

جيد جدًا99976.85ل12142551جـجـ453681م306191جـ17183469هند السيد عزت عبدالحليم البنا89
جيد جدًا97575
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