
مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

جيد ضعيف ضعيف جدا مستجد

جيدجدا امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مقبول

جيد جيد ضعيف مستجد

جيد امتياز مقبول مستجد

مقبول

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

جيدجدا

جيد جيد ضعيف مستجد

امتياز امتياز مقبول مستجد

جيدجدا ضعيف ضعيف مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

جيدجدا مقبول ضعيف مستجد

امتياز مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز مقبول مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

مقبول

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

ابتسام شعبان عبد الحميد عبد الاله
1

جيدجدا مقبول جيد جيد 251

جيد

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

3
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 253

امتياز جيدجدا احمد محمد أحمد السيد

2
جيد جيدجدا امتياز جيد 252

جيدجدا احمد حسن سليمان على

5
امتياز امتياز امتياز جيد 255

احمد مصطفى على عبد الحميد

4
امتياز جيد امتياز جيد 254

جيدجدا احمد مصطفى ابراهيم على

7
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 257

اسراء الديب احمد محمد

6
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 256

جيدجدا اسراء احمد عبدالرحيم موسى

9
جيدجدا مقبول مقبول ضعيف 259

جيد اسراء محمد عبدالرحمن محمد

8
جيدجدا امتياز امتياز جيد 258

اسراء على محمد سعد الدين

11
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 261

اسماء ادريس السيد عبد الالة

10
جيد جيدجدا امتياز جيد 260

اسراء محمود مصطفي هاشم

13
امتياز امتياز امتياز جيد 263

اسماء محمود علي بخيت

12
امتياز امتياز امتياز جيد 262

اسماء محمد احمد عبد اللطيف

15
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 265

امتياز اكرام محمود عبدالكريم حسين

14
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 264

اسيل محمد سيف النصر

121: عدد الطالب  

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

امتياز جيدجدا ضعيف مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

امتياز مقبول ضعيف مستجد

مقبول

جيد مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا

جيد مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

امتياز مقبول ضعيف مستجد

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

مقبول

امتياز مقبول ضعيف مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا مقبول ضعيف مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

17
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 267

امتياز االء محمد عبد الجواد حسين

16
امتياز جيدجدا امتياز جيد 266

جيدجدا االء على محمد سعد الدين

19
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 269

امتياز الزهراء محمد ضيف هللا عبد الرازق

18
امتياز امتياز جيدجدا جيد 268

امتياز جيدجدا الزهراء عبدالباسط محمود كمال الدين

21
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 271

امتياز امتياز امانى احمد حسان احمد

20
جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول 270

جيد امتياز امال مجدى محمد حجاب

23
امتياز جيد امتياز جيد 273

جيدجدا ايمان خلف ثابت خلف

22
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 272

جيد اميره كامل أحمد عبد الفتاح

25
جيد جيد جيدجدا جيد 275

جيدجدا جيدجدا ايه السيد حمدان عثمان

24
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 274

ايمان عالء فتحى ابوالعال

27
جيد جيد جيدجدا جيد 277

جيدجدا جيدجدا ايه صابر البدرى احمد

26
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 276

ايه حسام محمود مغربى

29
جيدجدا جيد امتياز جيد 279

جيدجدا ايه كمال محمد احمد

28
امتياز امتياز امتياز جيد 278

جيدجدا ايه قناوي عبد الرحيم حسن

30
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 280

ايه محمد مرسى محمود

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيد ضعيف ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

جيدجدا

امتياز امتياز جيد مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول ضعيف جدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

غ غ غ مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد ضعيف مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

31
ضعيف ضعيف مقبول ضعيف جدا 281

مقبول ايه مرتضى محمد على

33
امتياز امتياز جيدجدا جيد 283

امتياز تغريد مجدى محمود تمام

32
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 282

بسنت غبلاير راغب دميان

35
امتياز جيدجدا امتياز جيد 285

امتياز جيدجدا حنان حماده محمد محمد

34
جيدجدا امتياز امتياز جيد 284

امتياز جيدجدا تغريد محمد محمود ابو زيد

37
جيدجدا امتياز جيدجدا جيد 287

امتياز دعاء احمد عبداللطيف محمد

36
جيدجدا جيد جيد ضعيف 286

جيدجدا جيدجدا مقبول حنين ايمن عبدالراضي السيد

39
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 289

امتياز جيدجدا دميانه نادر رزق مرقس

38
امتياز جيدجدا امتياز جيد 288

دميانه ثروت وليم معوض

41
غ غ غ غ 291

دنيا محمد احمد السقطى

40
امتياز امتياز امتياز جيد 290

جيدجدا دنيا حسن شحاته حسن

43
جيد جيدجدا امتياز جيد 293

دينا عبدالحميد محمد عبدالحميد

42
امتياز جيدجدا امتياز جيد 292

امتياز جيدجدا دينا حمدى محمد ابودهب

45
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 295

رانيا السيد محمد عطية

44
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 294

جيدجدا راضى اعمر السيد حماد

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيد جيد ضعيف مستجد

امتياز جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد ضعيف مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

جيدجدا

جيد جيد ضعيف مستجد

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مقبول مستجد

مقبول

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

غ غ غ مستجد

مستجد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

جيد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

ســـــــحــــــــــــبــــــــــــــــــت مــــــــــلـــــــــــــــــــفــــــــــهــــــــــــا

47
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 297

امتياز رحاب معتصم مصطفي علي

46
امتياز ضعيف جيد مقبول 296

مقبول رحاب محمد محمود عبدهللا

49
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 299

رحمه هاشم محمد عبد ربه

48
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 298

رحمه انس حسين محمد

51
امتياز جيدجدا امتياز جيد 301

جيدجدا رغدا صالح عبيد هللا اليمنى

50
امتياز جيدجدا جيد جيد 300

جيدجدا رضوى خالد محمد الظاهرى

53
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 303

ريهام  محمود محمد احمد

52
امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا 302

امتياز ريهام  فؤاد  محمد  ابوبكر

55
305

سارة عادل فراج محمد

54
غ غ غ غ 304

زياد سعيد على احمد عبد المنعم

57
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 307

امتياز سلسبيل على احمد محمد

56
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 306

ساره على محمد خليفة

59
امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا 309

امتياز سماح عصام عبد العال محمد

58
امتياز جيدجدا جيد مقبول 308

سلمى محمد سالم ابراهيم

60
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 310

شهد على محمد حسنى

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

امتياز جيد جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيد ضعيف ضعيف مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

جيد مقبول

امتياز مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا جيد

امتياز جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول

جيدجدا مقبول ضعيف مستجد

مقبول

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

غ غ غ مستجد

جيد

مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيد

مقبول ضعيف جدا مقبول مستجد

مقبول

جيد جيد ضعيف مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

61
امتياز جيدجدا امتياز جيد 311

امتياز جيدجدا شيماء جابر بخيت السيد

63
غ غ غ غ 313

عبد هللا على راتب ابراهيم

62
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 312

امتياز صفيه ناجح ابراهيم محمود

65
جيدجدا امتياز امتياز جيد 315

امتياز جيدجدا غادة احمد عباس عبد الحميد

64
مقبول ضعيف ضعيف ضعيف 314

علياء عبد الخالق عبد الراضي نور الدين

67
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 317

امتياز لمياء عبدالناصر محمد محمود

66
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 316

فاطمه  محمد عبدالبارى محمد

69
امتياز جيدجدا امتياز جيد 319

امتياز مارينا باسم جميل قسطندى

68
امتياز جيدجدا امتياز جيد 318

امتياز مارونيا نعيم صبرى خليل

71
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 321

جيدجدا امتياز جيدجدا محمد احمد الديب عبد الرحيم

70
مقبول مقبول امتياز مقبول 320

جيد مارينا نشأت فوزى عطيه

73
مقبول مقبول امتياز ضعيف 323

جيد محمد عبدالحكيم توفيق حماد

72
غ غ غ غ 322

محمد حسين جابر محمود

75
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 325

جيدجدا محمد عيسى عبدالنبى احمد

74
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 324

امتياز جيدجدا محمد عصام محمد الصغير

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

جيد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

77
امتياز جيدجدا امتياز جيد 327

محمود محمد ابوعلى خليفه

76
امتياز جيدجدا امتياز جيد 326

امتياز جيدجدا محمد منصور عبدالرحيم حسن

79
امتياز جيدجدا امتياز جيد 329

جيدجدا مرفت عمر زغابى عاكف فايز

78
امتياز امتياز امتياز جيد 328

مرثا  صابر جبره بخيت

81
امتياز جيدجدا امتياز جيد 331

مريم ايمن فوزى وهبة

80
امتياز امتياز امتياز جيد 330

جيدجدا مروة همام محمد عبد الاله

83
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 333

مريم حسنى محمد حسانين

82
جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 332

امتياز مريم جمال احمد عالم

85
امتياز جيد جيدجدا جيد 335

جيدجدا امتياز جيدجدا مريم عاطف رياض زخارى

84
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 334

مريم عاصم محمد السيد

87
جيد جيد جيدجدا جيد 337

جيدجدا مريم عمر محمد السيد

86
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 336

امتياز مريم على خلف هللا احمد

89
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 339

امتياز مريم نصرى جاد بشاى

88
امتياز امتياز امتياز جيد 338

مريم محمد حماد اسماعيل

90
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 340

مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

امتياز جيدجدا ضعيف مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

امتياز جيد ضعيف مستجد

جيد ضعيف مقبول مستجد

مقبول

جيد ضعيف مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جيد جيد مستجد

امتياز مقبول ضعيف مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

91
امتياز جيدجدا جيدجدا ضعيف 341

مقبول منه هللا ياسر احمد هاشم

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 343

امتياز مياده عايد عبدهللا احمد

92
جيد جيدجدا جيدجدا مقبول 342

جيدجدا منى عاطف عطوان ابوسيف

امتياز امتياز امتياز جيدجدا 345

نبيله جالل ابوحسيبه عمر

94
جيدجدا جيدجدا جيد جيد 344

جيدجدا ناديه عز الدين احمد كمال الدين

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 347

ندى جمال سيد عبدالاله

96
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 346

امتياز جيدجدا ندى  احمد عبدالعليم عبدالحميد

جيدجدا مقبول جيد مقبول 349

جيد ندى عادل يوسف حسين

98
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 348

امتياز ندى سيف النصر ضرار محمد

امتياز امتياز امتياز جيد 351

نسمه احمد عبد المجيد طه

100
جيد جيد جيدجدا ضعيف 350

ندى محمد شحاتة عبدالرحيم

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 353

امتياز نوران وليد فاروق محمود

102
جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 352

امتياز نعمه ياسر السيد احمد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 355

نورهان ياسر محمد احمد

104
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 354

نورهان صبرى محمود خلف

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

105

103

101

99

97

95

93



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيد

مقبول ضعيف ضعيف مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد ضعيف مستجد

جيد جيد ضعيف مستجد

امتياز جيدجدا مقبول مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 357

هاجر عبد الناصر رمضان محمد

106
جيد جيد جيد ضعيف 356

هاجر ثروت عزت عبد الرحيم

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 359

امتياز هبه كمال الدين محمد جاد

108
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 358

امتياز هاجر ناصر خليفه محمود  وزه

امتياز جيد جيدجدا جيد 361

جيدجدا امتياز جيدجدا هدى محمد احمد احمد

110
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 360

هدى  احمد محمد على

امتياز جيدجدا جيد جيد 363

وفاء اشرف احمد مازن

112
امتياز جيدجدا جيدجدا ضعيف 362

مقبول هدير محمد زيدان محمد

امتياز امتياز جيدجدا جيد 365

يارا ياسر صبره عبد الاله

114
امتياز امتياز جيدجدا جيد 364

والء محمود احمد جمعه

رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

115

113

111

109

107



مبادىء علم النفس 1حضارة وتاريخ لغة  1صوتيات 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

1لغـة عربيـة  1قصة ونثـر  1دراما  1مقال 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

121: عدد الطالب  

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

مقبول

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا ضعيف مستجد

غ غ غ باقى

يعتمد عميد الكلية راجعه

117
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 367

جيد ياسمين خالد مهنى احمد

116
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 366

ياسمين ايمن محمد رفاعى

مقبول 369

جيد ياسمين وجدى رمضان الدردير

118
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 368

ياسمين عبدالعزيز فوزى عبد العزيز

رئيس لجنة الرصد كتبه

121
غ غ غ غ 371

دنيا حامد حماده احمد

اماله

120
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 370

جيد يوستينا كميل عزيز عطا

119
امتياز جيد امتياز


