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انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم العام:الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا مقبول

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

امتياز

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

امتياز جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مقبول مستجد

غ غ غ مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد

جيد مقبول ضعيف مستجد

جيد مقبول

مقبول جيد ضعيف مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

90
جيد مقبول جيدجدا جيد 190

جيد وفاء محمود كمال عبدالنعيم

89
امتياز امتياز امتياز امتياز 189

وفاء ابراهيم محمود ابراهيم

88
جيد مقبول جيد جيدجدا 188

هند محمد معوض على

87
مقبول مقبول جيد جيدجدا 187

هشام اسماعيل شرقاوى على

86
ضعيف مقبول جيد جيدجدا 186

مقبول هدى حمدى رضوان همام

85
مقبول مقبول جيد مقبول 185

جيدجدا جيد هبه هللا مرتضى حافظ على

84
غ غ غ غ 184

هاله على جاب هللا رحاب

83
مقبول جيد جيدجدا جيدجدا 183

جيد امتياز هاله عبد العليم احمد محمد

82
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 182

امتياز هاجر خلف العجمي محمد

81
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 181

هاجر جمال الدين احمد احمد كريم

80
جيد مقبول جيدجدا امتياز 180

نيرمين ابراهيم مصطفى محمد

79
جيد جيد جيدجدا امتياز 179

نورهان عبدالحميد كامل سعدالدين

78
امتياز امتياز امتياز امتياز 178

نورهان ابراهيم جاد الرب أحمد

77
مقبول جيد جيدجدا جيدجدا 177

جيدجدا نرمين محمود ابو غازى محمود

76
جيدجدا مقبول امتياز جيد 176

ندى احمد صابر عثمان



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

97: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد الفصل الدراسي

عـــــروض 1بالغــــــه  1تدريب لغـــوى  1حضارة وتاريخ اسالمى 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2020-2019كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم العام:الشعبة /القسم

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

مقبول مقبول مقبول

امتياز امتياز جيدجدا باقى

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا باقى

مقبول جيدجدا ضعيف باقى

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

97
ضعيف جدا مقبول مقبول مقبول 198

وفاء على محمد عبدالرحيم

96
امتياز امتياز امتياز امتياز 197

فايزه شريعى على سباق

95
امتياز جيد جيدجدا امتياز 195

مقبول مقبول مقبول مقبول اسراء عبدالاله محمد عبدالرحيم

94
ضعيف جدا مقبول جيد جيد 194

يوسف خالد عبدالعال مرزوق

93
جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز 193

ياسمين االدهم على محمود

92
جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 192

جيدجدا امتياز يارا جمال حمدون عبدالصمد

91
امتياز امتياز امتياز امتياز 191

والء عرفة محمود احمد


