
مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيد جيد مستجد

امتياز امتياز امتياز مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

ع ع جيدجدا مستجد

جيد

ضعيف جدا مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله
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15
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3315

جيد اسراء محمود السيد احمد

14
امتياز جيد جيد جيدجدا 3314

جيدجدا اسراء محمد عيسي محمد

13
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3313

جيد اسراء كمال احمد نوح

12
مقبول ضعيف مقبول مقبول 3312

جيد اسراء فوزي محمد مسعود

11
امتياز مقبول مقبول جيد 3311

اسراء غريب فؤاد حسن

10
جيد جيد مقبول مقبول 3310

جيدجدا اسراء عبد المعز عبد العال عبد الباري

9
جيدجدا ضعيف جيد غ 3309

امتياز اسراء شعبان علي احمد

8
امتياز مقبول مقبول جيد 3308

جيدجدا اسراء رضوان عبدالرحيم رضوان

7
امتياز جيد جيد جيدجدا 3307

جيدجدا استير ناجى يوسف ارمانيوس

6
امتياز جيد جيد امتياز 3306

جيدجدا استير ارميا وديد عبده

5
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3305

جيد ازهار خالد حفظى محمد

4
امتياز مقبول مقبول جيد 3304

اروى محمد صالح فولي

3
امتياز جيد جيدجدا امتياز 3303

جيدجدا اروى سيد محمد سيد

2
مقبول مقبول جيد جيد 3302

جيد اروه اشرف مرسي عبد الجابر

ابتسام ابو هالل محمد عبد الرحمن
1

امتياز جيد جيد جيدجدا 3301

امتياز

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

امتياز جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز امتياز مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

30
جيدجدا مقبول جيد جيد 3330

جيد الزهراء صابر احمد ابراهيم

29
جيدجدا جيد جيد جيد 3329

امتياز جيدجدا الزهراء خالد عبد الرحيم احمد

28
جيد ضعيف ضعيف ضعيف 3328

جيدجدا مقبول مقبول مقبول االميره على محمد اسماعيل

27
امتياز جيدجدا جيد امتياز 3327

االء محمود حسين على

26
جيدجدا جيد مقبول جيد 3326

االء عاطف رشاد محمود

25
جيدجدا ضعيف مقبول جيد 3325

مقبول جيدجدا اصاله عبد المؤمن عبد الرحيم احمد

24
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3324

امتياز جيد جيدجدا اسماء محمد ابراهيم محمد

23
جيدجدا جيد مقبول جيد 3323

جيدجدا اسماء كمال احمد عميره

22
امتياز جيدجدا جيد امتياز 3322

جيدجدا اسماء عبد الحفيظ احمد محمد

21
مقبول جيد مقبول جيدجدا 3321

جيد اسماء حمدان حامد محمد

20
امتياز جيد جيد امتياز 3320

جيدجدا اسماء جمال محمد عبدالاله

19
امتياز جيد جيد جيد 3319

اسماء بهيج محمد عبد الاله

18
امتياز مقبول جيد جيد 3318

جيد اسماء بكر عبداللطيف احمد

17
جيدجدا مقبول جيد امتياز 3317

اسماء المدثر محمد اسماعيل

16
جيد جيد جيد جيدجدا 3316

اسراء مرتضى عزوز رضوان
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد

جيد جيد مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز امتياز مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

45
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 3345

امل محمد سلمان محمد

44
امتياز جيد جيدجدا امتياز 3344

امل خالد حسانين عبدالساتر

43
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 3343

امتياز امل جمال محمد حامد

42
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3342

امل النسر عبد الفتاح محمد

41
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3341

امتياز امتياز امل احمد محمود عبدهللا

40
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3340

امانى محمد السيد رضوان

39
جيدجدا جيد جيد مقبول 3339

امانى عصام فتحى خضيرى

38
امتياز مقبول جيد جيد 3338

امانى شعبان خلف هللا

37
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3337

امال احمد عثمان عبد هللا

36
جيدجدا مقبول جيد جيد 3336

امتياز امال احمد احمد محمد

35
امتياز جيدجدا جيد امتياز 3335

الهام محمود على على

34
امتياز جيد جيد جيدجدا 3334

الشيماء محمود محمد صبره

33
جيد جيد جيد جيد 3333

جيدجدا الشيماء عبدالاله السيد عبدالاله

32
امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز 3332

الشيماء احمد محمود محمد

31
مقبول جيد مقبول جيد 3331

جيد جيد الزهراء فتحى عبد العظيم محمد
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف ضعيف جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد امتياز جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

60
امتياز جيد جيد امتياز 3360

جيدجدا اميمه عثمان نصار عبدالمجيد

59
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3359

امتياز اميمة ابراهيم عبد الاله محمد

58
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3358

جيد اميره ياسر شوقى هاشم

57
امتياز جيد جيد جيد 3357

جيدجدا اميره محمود احمد عبدهللا

56
امتياز مقبول جيد مقبول 3356

اميره عمر كامل على

55
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3355

اميره صابر عبد هللا عبد الموجود

54
امتياز جيد مقبول جيد 3354

جيدجدا اميره سالمان احمد سليمان

53
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3353

اميره السيد احمد حسن

52
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3352

جيدجدا اميرة جبريل عبدالعاطى عبدالعال

51
مقبول مقبول جيد جيدجدا 3351

جيد امتياز امنيه عبدالمنعم احمد على

50
امتياز جيد جيد جيدجدا 3350

امتياز امنيه عبد الرحيم محمد االمير توفيق

49
جيد مقبول جيد جيدجدا 3349

جيدجدا امنية مختار محمد عبدالرحمن

48
جيدجدا جيد جيد جيد 3348

امتياز جيدجدا امنية عنتر متولى حسن

47
مقبول جيد مقبول جيدجدا 3347

جيد امتياز امنية خلف احمد محمد

46
امتياز جيد جيد جيدجدا 3346

امنه اشرف فؤاد حنفى
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد

مقبول امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد مقبول مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

75
جيدجدا جيد مقبول جيد 3375

امتياز جيد جيدجدا ايمان محمد عبدالباقى عبدالسميع

74
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3374

ايمان محمد عبد النبى السيد

73
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 3373

امتياز ايمان محمد طه على

72
جيد جيد جيد جيدجدا 3372

جيدجدا ايمان عويضه السيد عبد العال

71
جيد جيد جيد جيدجدا 3371

جيدجدا ايمان عاطف السيد عبد النعيم

70
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3370

جيد ايمان صالح عبدالصبور عبد الرحيم

69
امتياز جيد جيد جيد 3369

ايمان سيد صابر حسين

68
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3368

امتياز جيد جيدجدا ايمان رجب احمد عبد الرحيم

67
جيدجدا جيد جيد جيد 3367

امتياز ايمان خلف اللـه عبدالكريم محمد

66
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3366

امتياز ايمان حماده فتحى محمد

65
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3365

ايمان حسين فرغل محمد

64
مقبول مقبول مقبول جيدجدا 3364

ايمان حسن عبدالغفار حسن

63
جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3363

جيدجدا اية محمد عبدالعال احمد

62
جيد ضعيف مقبول مقبول 3362

جيدجدا مقبول جيد انجي عادل احمد محمود

61
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3361

جيد امتياز انجي انور بشاي عطيه
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف مقبول جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

90
جيد ضعيف مقبول جيدجدا 3390

مقبول امتياز بارثينيا نشأت ثابت ابراهيم

89
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3389

امتياز ايه مصطفي سالمة ابراهيم

88
امتياز جيد جيد مقبول 3388

ايه محمود محمد امين

87
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3387

امتياز جيد جيد ايه محمد عبد العال محمد

86
مقبول مقبول جيد جيد 3386

جيد ايه عبدالناصر ابوالوفا احمد

85
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3385

جيد جيدجدا امتياز ايه شرف الدين محمود جاداللة

84
جيد جيد جيد مقبول 3384

جيدجدا ايه رشاد محمود احمد

83
جيد جيد جيد جيد 3383

جيدجدا ايه خليفه محمد احمد

82
امتياز ضعيف جيد جيدجدا 3382

ايه حلمي محمد عبدالعزيز

81
جيد ضعيف جدا جيد جيد 3381

جيدجدا ايه حشمت شعبان محمد

80
جيدجدا مقبول ضعيف جيدجدا 3380

مقبول ايه السيد محمد عبد الهادى

79
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3379

ايه احمد محمد محمد

78
امتياز جيد جيد جيدجدا 3378

امتياز ايه احمد شعبان مصرى

77
جيد مقبول جيد مقبول 3377

ايه ابو القاسم فوزى

76
جيد مقبول جيد مقبول 3376

جيد ايمان مدحت فتحى أنور



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

مقبول

ضعيف مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

105
جيدجدا جيد جيد جيد 3405

جيدجدا جهاد ممدوح محمد السيد

104
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3404

جيدجدا جهاد محمود محمد ولي

103
امتياز ضعيف ضعيف جيد 3403

مقبول جهاد محمود الزهنى حسن

102
جيد مقبول جيد مقبول 3402

جيد جهاد محمد قرنه محمد

101
جيد جيد جيد جيد 3401

جهاد احمد عزيزالدين عبدهللا

100
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3400

جيد جهاد احمد زين العابدين على

99
امتياز جيد جيد امتياز 3399

جيدجدا ثامار سليمان داود سليمان

98
مقبول مقبول مقبول جيدجدا 3398

جيد جيد تغريد محمد على احمد

97
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 3397

امتياز تغريد السيد محمد امين

96
امتياز جيد جيد جيد 3396

بسمه محمد سليم عباس

95
امتياز جيد جيد جيدجدا 3395

جيدجدا بسمله مصطفى محمد عبد الرحمن

94
جيد جيد مقبول مقبول 3394

بسمله محمود على مرسى

93
جيد مقبول جيد جيدجدا 3393

جيدجدا جيد امتياز بسملة عبدالناصر محمود علي

92
جيدجدا مقبول جيد جيد 3392

امتياز بسمة عبد الهادى محمود قاسم

91
امتياز جيد مقبول جيد 3391

باسنت  وجيه  راتب  فرج هللا



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

امتياز جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

120
جيد مقبول جيد جيدجدا 3420

جيدجدا دعاء كيالنى محمد عبدالرحيم

119
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3419

جيدجدا دعاء كمال الدين كامل امين

118
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3418

دعاء عبد الغني احمد حسن

117
امتياز ضعيف مقبول مقبول 3417

مقبول دعاء جمال محمد محمد

116
امتياز جيد جيد امتياز 3416

جيدجدا دعاء ايمن رفعت الدردير

115
جيدجدا جيد جيد جيد 3415

امتياز دعاء اشرف فاضل محمد

114
امتياز جيد جيد جيد 3414

جيدجدا جيدجدا دعاء أحمد محمد أبوغرب

113
جيد جيد جيد جيد 3413

جيدجدا خلود محمد حسانين صديق

112
جيدجدا مقبول جيد ضعيف 3412

مقبول خلود سعد  ابراهيم فراج

111
جيد مقبول مقبول مقبول 3411

جيدجدا خلود خالد وراد محمد

110
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3410

خلود خالد  رشاد على

109
امتياز ضعيف ضعيف جيد 3409

مقبول مقبول خلود ادهم متولى عبد العال

108
جيدجدا جيد مقبول جيد 3408

جيد جيدجدا حنان راشد ايوب بخيت

107
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3407

امتياز جيد حلمين ناجح ميالد فايز

106
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3406

جيدجدا حسناء محمود عبد المولى مهنى



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد امتياز جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول

ضعيف جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

مقبول ضعيف جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

135
جيدجدا مقبول جيد ضعيف 3435

رحاب عزت مصطفى محمد

134
امتياز جيد جيد جيدجدا 3434

رحاب ابو الفتوح محمود محمد

133
جيدجدا ضعيف مقبول جيد 3433

رانيا مظهر شعبان عبدالموجود

132
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3432

رانيا السيد محمد احمد

131
جيدجدا جيد جيد امتياز 3431

امتياز دينا ناجي فرج عزيز

130
جيد جيد مقبول جيدجدا 3430

جيد دينا ممدوح ابو عجب موسى

129
مقبول مقبول مقبول جيد 3429

جيد دينا محمد عبدالغنى محمد

128
امتياز ضعيف مقبول جيدجدا 3428

دينا محمد عبد الرحيم حلمى

127
امتياز مقبول جيد جيد 3427

دينا عبد القادر محمد حامد

126
امتياز جيد جيد جيد 3426

دينا شريف محمود عبد العزيز

125
جيدجدا ضعيف مقبول جيد 3425

مقبول جيد دينا جمال ابوالسعود الحامدى

124
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3424

دينا اسامة طه محمد

123
امتياز جيد مقبول امتياز 3423

جيد ديانا اسحاق عبد هللا حكيم

122
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3422

جيدجدا دنيا عبد العليم حسن محمدين

121
امتياز جيد مقبول امتياز 3421

دميانه كميل امين بباوى



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جيد جيد مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

150
جيد ضعيف مقبول مقبول 3450

مقبول جيد جيد رحمه على السيد احمد

149
جيد ضعيف جيد مقبول 3449

رحمه عالء الدين محمد عبد اللطيف

148
جيد ضعيف مقبول جيد 3448

رحمه عبداللطيف محمد الراوى

147
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3447

رحمه عبد العال عبد الشافي عبد العال

146
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3446

امتياز جيدجدا رحمه جالل عبدالرؤف السيد

145
امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا 3445

جيد رحمه السيد صالح حفنى

144
امتياز ضعيف مقبول جيد 3444

مقبول جيدجدا رحمه احمد عبدالحليم على

143
جيد مقبول مقبول جيد 3443

جيد جيدجدا رحمة عبدالاله البدرى الصغير

142
امتياز جيد جيد جيدجدا 3442

رحاب محمود عبد العليم التهامى

141
امتياز ضعيف مقبول جيدجدا 3441

مقبول رحاب محمود احمد محمد

140
جيد مقبول مقبول جيد 3440

جيدجدا جيدجدا رحاب محمد عبدالحميد احمد

139
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 3439

امتياز جيد رحاب فيض محمود طه

138
امتياز مقبول جيد مقبول 3438

رحاب فرغل عنتر محمد

137
امتياز جيد جيد جيد 3437

جيدجدا رحاب عمر يوسف السيد

136
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3436

جيد رحاب على الربيعى احمد



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

165
امتياز مقبول مقبول مقبول 3465

ريم محمد عبدالظاهر صبره

164
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3464

جيد جيدجدا ريم طه محمد بخيت

163
جيدجدا ضعيف ضعيف جيدجدا 3463

امتياز مقبول ريم اشرف محمد محمود

162
امتياز جيد جيد جيد 3462

جيدجدا روفيده محمد محمد عبد الحليم

161
امتياز مقبول جيد امتياز 3461

روجينا يسرى سامى بارح

160
جيد ضعيف مقبول مقبول 3460

مقبول جيد رقيه خالد عبد الموجود عبد الباسط

159
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3459

امتياز جيدجدا رضوى مرتضى ثابت عبد الرحيم

158
جيدجدا جيد جيد جيد 3458

رضوى محمد منتصر عبد المنعم احمد

157
جيد ضعيف ضعيف مقبول 3457

جيدجدا مقبول رشا مصطفى عبد العال ابراهيم

156
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3456

رشا حسام الدين جالل ابراهيم

155
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3455

امتياز رحمه ياسر عاطف عبد الجابر

154
امتياز مقبول مقبول مقبول 3454

جيد جيد رحمه محمد محمود عبدهللا

153
جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا 3453

مقبول جيد امتياز رحمه محمد احمد محمد

152
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3452

رحمه محمد احمد على

151
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3451

جيد رحمه محمد ابراهيم حسن



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

ضعيف مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

مقبول مقبول

مقبول ضعيف ضعيف مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد

ضعيف مقبول مقبول مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

180
جيدجدا جيد جيد جيد 3480

سارة محمد عبدالراضى همام

179
جيد ضعيف مقبول مقبول 3479

مقبول سارة السعودى عالم مرعى

178
امتياز مقبول مقبول جيد 3478

جيدجدا زينب على طه حنفى

177
امتياز جيد جيد جيدجدا 3477

زينب رمضان السيد محمد

176
ضعيف جدا ضعيف ضعيف مقبول 3476

مقبول زينب رشدى محمد الصغير

175
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3475

امتياز جيدجدا جيدجدا ريهام محمد عبد اللطيف عبد الكريم

174
جيد مقبول مقبول مقبول 3474

جيدجدا ريهام محمد حسين محمد

173
جيدجدا ضعيف مقبول ضعيف 3473

امتياز مقبول ريهام عطيه عبد الرحمن السيد

172
جيد ضعيف جيد جيد 3472

جيدجدا ريهام صالح احمد على

171
مقبول ضعيف مقبول مقبول 3471

جيد جيد ريهام خالد علي مهران

170
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3470

جيد ريهام حشمت عبدالعليم عبدهللا

169
جيدجدا جيد جيد جيد 3469

امتياز جيدجدا ريهام حسين محمد عواجه

168
امتياز مقبول مقبول جيد 3468

جيدجدا ريهام الديب محمد عبد الرحيم

167
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3467

ريهام احمد على عبداللطيف

166
مقبول ضعيف مقبول جيد 3466

جيد جيدجدا ريهام احمد احمد السقطى



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

غ غ غ مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول

جيد ضعيف جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

جيد ضعيف جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

195
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3495

سلمى ايمن محمد جاد

194
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3494

سلفانا مجدى حكيم رزق

193
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3493

جيد سعاد جمال عبد هللا السيد

192
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 3492

سحر عاطف صادق محمد

191
جيد مقبول جيد جيدجدا 3491

جيد امتياز سحر طلعت فتحى تمام

190
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3490

ساندى خليل انور ابراهيم

189
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3489

امتياز ساندرا وجدى فوزى شحاته

188
جيد ضعيف جيد جيد 3488

جيدجدا سالى اشرف محمد زين الدين

187
امتياز جيد جيد جيد 3487

ساره مشهور اسماعيل عبدهللا

186
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3486

جيد ساره كميل غبلاير قرياقص

185
امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا 3485

جيد امتياز ساره صبرى شحاته حلقه

184
جيد ضعيف مقبول جيد 3484

مقبول ساره رسمي عبدالراضي محمد

183
مقبول ضعيف ضعيف مقبول 3483

جيد ساره جابر محمد الشلقامى

182
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3482

ساره ادهم محمد اسماعيل

181
غ غ غ غ 3481

ساره  احمد عبد الجابر السيد



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول

ضعيف جيد جيد مستجد

مقبول

ضعيف مقبول جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

ضعيف ضعيف مقبول مستجد

ضعيف مقبول مقبول مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

210
امتياز جيد جيد جيد 3510

شيماء احمد اسماعيل عبد النعيم

209
امتياز جيد مقبول جيد 3509

شموع حسين محمود محمد

208
جيدجدا جيد مقبول مقبول 3508

امتياز جيد جيد شمس محمد هاشم محمد

207
ضعيف ضعيف مقبول مقبول 3507

شروق صالح الحسك السيد

206
ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف ضعيف 3506

شذا خالد عباس محمود

205
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3505

امتياز سوسنة فهمى اسعد فهمى

204
امتياز مقبول مقبول جيد 3504

جيد سهيله محمد السيد  عبد الوهاب

203
امتياز جيد جيد جيد 3503

جيدجدا سندس محمد جاد هللا  سيد

202
مقبول مقبول جيد مقبول 3502

جيد سناء عبد الناصر عطيه محمد

201
امتياز مقبول مقبول مقبول 3501

جيد جيد سماح عبدالباسط ايوب محمد

200
جيد ضعيف مقبول مقبول 3500

مقبول سماح حسن أمام على

199
جيد مقبول ضعيف جيد 3499

جيد مقبول سماح اسعد امين محمود

198
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3498

سماء محمد احمد شحاته

197
جيد ضعيف ضعيف جيد 3497

جيدجدا جيدجدا سلوى حسين هاشم محمد

196
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3496

جيد سلمى محمد محمد عبدالحميد



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

225
امتياز ضعيف مقبول مقبول 3525

مقبول علياء سامى امين احمد

224
امتياز جيد مقبول جيد 3524

عبله ابراهيم احمد ابراهيم

223
امتياز مقبول مقبول مقبول 3523

جيد جيد ضحى مصطفى عبد الرحيم محمد

222
امتياز جيد جيد مقبول 3522

جيد ضحى عالءالدين عبدالمجيد حماده

221
امتياز جيد جيد جيد 3521

جيدجدا ضحى صالح احمد سيد

220
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3520

صباح جمال على عمر

219
امتياز جيد جيد جيد 3519

صابرين رشوان محمد صالح

218
امتياز مقبول مقبول جيد 3518

شيماء محمود محمد عوض

217
امتياز مقبول مقبول مقبول 3517

شيماء محمد على محمد

216
مقبول ضعيف ضعيف مقبول 3516

جيد شيماء عمر ابوعلي حسان

215
امتياز جيد جيد جيدجدا 3515

امتياز شيماء علي محمد رضوان

214
امتياز جيد جيد جيد 3514

شيماء عدلى محمد محمود

213
امتياز جيد جيد جيدجدا 3513

شيماء خيرى ابوالمجد عباس

212
مقبول مقبول ضعيف مقبول 3512

شيماء العربى محمد قناوى

211
امتياز مقبول مقبول جيد 3511

جيد شيماء احمد على محمد



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد ضعيف جيد مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

240
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3540

فرياله احمد محمود السيد

239
جيدجدا مقبول جيد مقبول 3539

امتياز فرحه فرج عبدهللا جابر

238
جيدجدا جيد ضعيف مقبول 3538

امتياز جيد فرحه علي سيد علي

237
جيدجدا جيد مقبول جيد 3537

امتياز جيدجدا فاطمه عبد الحميد جاد هللا على

236
جيدجدا مقبول ضعيف مقبول 3536

امتياز فاطمه صالح محمد عبدالواحد

235
امتياز جيد جيد جيد 3535

جيدجدا فاطمه أحمد السيد أحمد

234
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3534

جيدجدا فاطمة جمال معبد صابر

233
امتياز مقبول جيد ضعيف 3533

فاطمة الزهراء احمد عطية احمد

232
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3532

امتياز فاديا فهيم متى فهيم

231
امتياز مقبول مقبول مقبول 3531

فاتن السيد محمد محمد

230
امتياز مقبول مقبول جيد 3530

غيداء عبد الرحمن احمد احمد

229
امتياز جيد جيد جيد 3529

غاده هاشم حسانين السيد

228
امتياز جيد جيد امتياز 3528

جيدجدا غادة عبد المنعم احمد محمد

227
امتياز جيد جيد جيدجدا 3527

غادة جمال احمد محمود

226
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3526

امتياز علياء صابر محمد حسين



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

امتياز امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد امتياز امتياز مستجد

جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

255
امتياز مقبول مقبول جيد 3555

جيد جيدجدا مارينا موسى فهمى حبشى

254
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3554

جيد امتياز مارينا مجدي ايليا تاوضروس

253
امتياز ضعيف مقبول جيدجدا 3553

مقبول امتياز مارينا عماد ناجح عطا هللا

252
امتياز جيد جيد امتياز 3552

مارينا سباعى حكيم قلدس

251
جيدجدا مقبول جيد امتياز 3551

امتياز جيد مارينا ايليا راضى رزق هللا

250
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3550

ماري جرجس عياد دميان

249
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3549

جيدجدا مارتينا ماجد هنرى توماس

248
امتياز جيد جيد جيدجدا 3548

مادونا وائل عزمي بسيط

247
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3547

مادونا فرج هللا زكي سعد هللا

246
امتياز جيد مقبول جيد 3546

جيدجدا جيد لقاء محمد عبد البصير محمد

245
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3545

امتياز لبني إبراهيم محمد بخيت

244
جيدجدا مقبول ضعيف امتياز 3544

جيد كيرمينا هانى عبده رزق

243
جيدجدا ضعيف مقبول مقبول 3543

امتياز مقبول كريمة محمد عبد اللطيف محمد

242
امتياز جيد جيد امتياز 3542

جيدجدا كرستينا صبرى شوقى حناوى

241
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3541

امتياز كاريمان مجدى  مكرم راغب



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد

مقبول امتياز جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

غ غ غ مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

ضعيف جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

ضعيف مقبول مقبول مستجد

مقبول امتياز جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

270
جيدجدا جيد جيد امتياز 3570

امتياز مريم سامى رومانى بشاى

269
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3569

مريم رافت حليم انور

268
جيدجدا مقبول جيد مقبول 3568

امتياز مريم  خالد محمد احمد

267
جيدجدا مقبول جيد جيد 3567

امتياز مروه مؤمن عباس محمد

266
امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز 3566

مروه محمد ثابت محمد

265
امتياز مقبول مقبول جيد 3565

مروه محمد السيد محمد

264
امتياز جيد جيد جيدجدا 3564

مروه  عاطف محمد على

263
مقبول ضعيف مقبول مقبول 3563

جيد مقبول جيد مروه صالح صابر محمد

262
امتياز جيد جيد جيدجدا 3562

مروه رأفت محمود احمد

261
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3561

امتياز مروه السيد على محمد

260
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3560

جيد مروة محمد السيد رسالن

259
غ غ غ غ 3559

مروة جمال عبداللطيف عطيفى

258
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3558

جيد جيد مرنا ظريف عبدالشهيد نظير

257
امتياز جيد مقبول امتياز 3557

مرثا ناجى عيسى فهيم

256
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3556

امتياز جيد امتياز مارينا نبيل صابر حكيم



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

مقبول جيد

ضعيف امتياز مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول

جيد ضعيف جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

غ غ غ مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

285
غ ضعيف ضعيف غ 3585

مقبول مقبول منار سعد عوض صالح

284
جيد مقبول جيد جيد 3584

جيدجدا منار خالد قدرى السايح

283
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3583

منار حامد محمد على

282
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3582

جيد جيد منار الضبع احمد محمد

281
مقبول جيد مقبول امتياز 3581

جيد منار السيد محمود احمد

280
جيد جيد جيد جيدجدا 3580

جيدجدا منار اشرف كريم سرور

279
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3579

امتياز منار اشرف على صابر

278
امتياز مقبول ضعيف مقبول 3578

مقبول مشيرة سيد محمود محمد

277
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3577

جيد امتياز مريم ناصر صبحى عزيز

276
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3576

جيد مريم ناجى فوزى ناشد

275
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3575

امتياز جيد مريم ممدوح عبدالحميد محمد

274
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 3574

امتياز جيد امتياز مريم معدول مالك ندهى

273
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3573

جيدجدا مريم محمد رمضان عاطف

272
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 3572

امتياز مريم محمد أحمد أبودهب

271
جيدجدا جيد جيد امتياز 3571

امتياز مريم شبيب شنوده قلدس



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا امتياز جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا ضعيف مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

300
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3600

امتياز مياده احمد عبد العزيز قاعود

299
جيد جيد جيد جيدجدا 3599

جيدجدا جيدجدا ميادة محمد احمد محمد

298
جيدجدا جيد جيد امتياز 3598

امتياز ميادة عبد الناصر عبد الباقى عبد الحليم

297
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3597

امتياز جيد مى الهادى عبدالرحمن عبد الحميد

296
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3596

امتياز مها طلعت حمدى محمد

295
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3595

مها الزين زكى يوسف

294
جيدجدا جيد ضعيف جيدجدا 3594

امتياز مني محمد محمود عبدهللا

293
جيدجدا جيدجدا جيد امتياز 3593

امتياز منى عمر محمد عبدالرحيم

292
غ غ غ غ 3592

منى الكحالوى محمود محمد

291
امتياز جيد جيد جيدجدا 3591

منه هللا رمضان احمد خلف

290
ضعيف جيد جيد جيد 3590

منه هللا احمد موسى خليل

289
مقبول ضعيف ضعيف مقبول 3589

مقبول جيد منال اسماعيل احمد فرغلى

288
امتياز جيدجدا جيد جيد 3588

منار مصطفى سعد السيد

287
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3587

جيد امتياز منار محمد احمد السيد

286
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3586

جيدجدا منار عارف حامد ابوشعيره



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد

ضعيف ضعيف مقبول مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول

ضعيف جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

315
امتياز جيد جيد جيدجدا 3615

جيدجدا جيدجدا امتياز ندا خلف محمد صديق

314
مقبول جيد مقبول جيد 3614

جيد ندا ايمن محمد حسن

313
امتياز مقبول جيد جيد 3613

ندا السيد رشاد السيد

312
امتياز مقبول جيد جيد 3612

جيد جيدجدا نبيلة جمال بن اسماعيل السيد

311
ضعيف مقبول مقبول جيد 3611

جيد نانسي جميل منير تداوس

310
مقبول مقبول مقبول جيدجدا 3610

نانسى احمد عثمان سيد

309
امتياز جيد جيد جيدجدا 3609

ناريمان محمد احمد محمد

308
امتياز ضعيف مقبول ضعيف 3608

مقبول نادين اشرف حامد نور حسين

307
جيد مقبول جيد جيد 3607

جيدجدا جيد جيدجدا ميروال صبرى عزمى ارمانيوس

306
امتياز جيد جيد جيد 3606

جيدجدا ميرنا عاطف حليم جيد

305
امتياز جيد جيد جيدجدا 3605

جيدجدا جيدجدا ميرنا اشرف فريد شاكر

304
امتياز جيد مقبول جيدجدا 3604

جيد ميرنا اسامه محمد محمد

303
جيدجدا ضعيف مقبول مقبول 3603

مقبول ميرال حسن محمد حسن

302
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3602

امتياز ميار احمد اسماعيل احمد

301
امتياز جيد جيد جيد 3601

مياده مصطفى سعد السيد



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

غ غ غ مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

330
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3630

جيد نرمين روماني عاطف تامر

329
امتياز جيد جيد امتياز 3629

ندين ايمن ابو الفتوح عثمان

328
غ غ غ غ 3628

ندى ممدوح رمضان احمد

327
جيدجدا جيد جيد جيد 3627

جيدجدا ندى محمد محمد احمد

326
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3626

امتياز ندى عبدهللا السيد شهاب الدين

325
جيدجدا جيد مقبول جيد 3625

امتياز ندى ضياء الدين الدردير احمد

324
جيدجدا ضعيف مقبول مقبول 3624

مقبول ندي جمال عباس سليمان

323
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3623

جيدجدا ندى ايهاب عبد الصبور سليمان

322
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3622

جيدجدا ندى السيد محمد السيد

321
امتياز جيد جيد امتياز 3621

ندى السيد عثمان محمد

320
امتياز ضعيف مقبول مقبول 3620

مقبول جيد جيد ندى اشرف خلف عبدالغنى

319
جيدجدا جيد جيد امتياز 3619

جيدجدا جيدجدا ندى احمد زين الدين حافظ

318
غ غ غ غ 3618

نداء محمد عبد الرؤف محمد

317
جيد جيد جيد جيدجدا 3617

ندا عبد الوهاب السيد عبد الوهاب

316
مقبول جيد جيد مقبول 3616

جيد جيدجدا ندا رشدى محمد عبد الرحمن



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد ضعيف جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

345
امتياز جيد مقبول جيد 3645

جيدجدا نورهان محمد رفاعى بغدادى

344
امتياز جيد جيد جيدجدا 3644

نورهان محمد حسين محمد

343
امتياز جيد جيد جيدجدا 3643

نورهان مجدى احمد محمد

342
جيد مقبول مقبول جيد 3642

جيدجدا نورهان عصام محمد إبراهيم محمد عطيه

341
امتياز جيد جيدجدا جيد 3641

جيدجدا نورهان سعد عبد اللطيف سليمان

340
امتياز جيدجدا جيد جيد 3640

نورهان اشرف محمد عبد العال

339
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 3639

نورهان اشرف خلف محمد

338
امتياز جيدجدا جيد جيد 3638

نورهان ابورحاب رشاد مهنى

337
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3637

امتياز نوران احمد محمد عبد التواب

336
جيد جيد جيد جيد 3636

جيدجدا نورا عطا محمد محمد

335
امتياز مقبول جيد جيد 3635

جيد نهى  محمد محمد على

334
امتياز جيد جيد جيدجدا 3634

جيدجدا نهي شعبان خلف عبدالوهاب

333
مقبول جيد جيد ضعيف 3633

جيد نعمة  رشاد عمر ضاحى

332
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3632

نرمين محروس شعبان محمد

331
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3631

جيد نرمين طلعت خليفه سند



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

ضعيف جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول ضعيف جيد مستجد

مقبول

ضعيف ضعيف مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

360
جيدجدا جيد جيد جيد 3660

امتياز هاجر محمد فوزى عبد الحافظ

359
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3659

هاجر محمد ابراهيم محمد

358
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3658

جيدجدا هاجر فوزي احمد خليل

357
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3657

جيدجدا هاجر عبد الشكور عبد الباسط محمد

356
جيد ضعيف مقبول مقبول 3656

جيدجدا هاجر عاطف يونس حامد

355
جيد ضعيف مقبول ضعيف 3655

مقبول هاجر شعيب محمد محمد

354
مقبول مقبول مقبول جيد 3654

جيد هاجر خلف محمود عبد العال

353
امتياز جيد جيد جيد 3653

جيدجدا هاجر حماده محمد رضوان

352
امتياز جيد جيد جيد 3652

هاجر احمد محمود على

351
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3651

نيفين شنودة عزمي بشاي

350
امتياز جيد جيد جيدجدا 3650

نيفين جميل بشاي عطيه

349
امتياز مقبول مقبول جيد 3649

نيره عامر صابر ابو  زيد

348
امتياز جيد جيد مقبول 3648

نيرة صالح محمود محمد

347
امتياز جيد جيد جيد 3647

جيدجدا نورهان همام سعد حسن

346
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3646

نورهان ناجي ابو زيد حسن



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

مقبول ضعيف جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مقبول مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

مقبول ضعيف جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

375
جيدجدا جيد جيد جيد 3675

امتياز جيدجدا هدير احمد محمد عبدالموجود

374
جيدجدا ضعيف جيد مقبول 3674

امتياز هدى محمد أحمد محمد

373
امتياز جيد مقبول جيد 3673

هدى احمد محمد حسين

372
امتياز جيد جيد جيدجدا 3672

هدي احمد محمد احمد

371
مقبول مقبول مقبول جيد 3671

جيد جيد هدوء عيد عطا حسانين

370
جيد ضعيف مقبول ضعيف 3670

جيدجدا مقبول هبه فتحى محمد عبد الرؤف

369
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 3669

جيد هبه هللا مؤمن اسماعيل محمد

368
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3668

امتياز هبه احمد السيد محمد

367
مقبول ضعيف جدا مقبول مقبول 3667

جيد هايدى عبد العال عطيه صالح

366
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3666

هاله ناصر احمد محمد

365
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3665

هاله كمال احمد محمد

364
امتياز جيد جيد جيد 3664

جيدجدا هاله فرغل السيد فرغل

363
مقبول مقبول مقبول ضعيف 3663

مقبول هالة راضى جابر احمد

362
جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا 3662

هالة احمد محمود محمود

361
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3661

هاجر ناصر مصطفى بكرى



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جدا ضعيف مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

390
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3690

امتياز والء حسين عبد الحميد عبد الرحيم

389
امتياز جيد جيد جيدجدا 3689

امتياز وفاء مكى عبدالصمد مكى

388
جيدجدا جيد جيد مقبول 3688

وفاء  فتحى رزق بخيت

387
جيد مقبول مقبول جيد 3687

جيدجدا جيد وفاء عايد السيد احمد

386
امتياز جيد جيد جيدجدا 3686

وفاء صابر فاضل محمود

385
امتياز مقبول جيد جيد 3685

جيد وردة محفوظ عبد الرحيم أحمد

384
ضعيف جدا مقبول مقبول مقبول 3684

هيماء محمود احمد اليمانى

383
امتياز مقبول جيد جيدجدا 3683

هيالنه رفعت نعيم ذكيان

382
امتياز جيد جيد جيد 3682

هند عثمان علي محمد

381
امتياز مقبول جيد جيد 3681

جيدجدا هند احمد محمد موسى

380
غ غ غ غ 3680

همسة منصور محمد أحمد

379
جيدجدا جيد مقبول جيد 3679

امتياز جيد هدير رمضان البدرى شرقاوى

378
امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 3678

هدير السيد ابراهيم محمد

377
جيدجدا جيد جيد جيد 3677

امتياز جيدجدا هدير اشرف بخيت عبد الجليل

376
امتياز ضعيف جيد جيدجدا 3676

هدير اشرف البدرى عبد الحافظ



مبادئ علم النفس لغة عربية وتربية دينية
 التربية الرياضية والحركية

لالطفال

التقدير

التقدير

التقدير

405: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

علم وظائف االعضاء
 سيكولوجية الفئات

الخاصة

 التنشئة االجتماعية

لالطفال
ادب االطفال

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- الطفولة :الشعبة /القسم

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا ضعيف جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

غ غ غ باقى

جيد جيد جيد باقى

غ غ غ باقى

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

405
غ غ غ غ 3705

هيام عبدالعاطى عبدالنظير عبدالعلى

404
امتياز مقبول مقبول مقبول 3704

جيد جيد ندى السيد محمد موسى

403
غ غ غ غ 3703

ميار سيد عمران حسانين

402
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3702

يوليطه خلف نخله سامي

401
امتياز مقبول جيد امتياز 3701

يوستينا فهمي ثابت سناده

400
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3700

جيد امتياز يوستينا فادى وليم خله

399
امتياز جيد جيد جيد 3699

يسرا غالب حسن جابر

398
امتياز جيد جيد جيدجدا 3698

جيدجدا ياسمين محمود محمد عبدالحافظ

397
امتياز مقبول مقبول ضعيف 3697

ياسمين محمد احمد اسماعيل

396
جيدجدا جيد مقبول جيدجدا 3696

امتياز جيدجدا ياسمين عبد الباسط السيد احمد

395
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 3695

جيدجدا امتياز ياسمين احمد شحاته احمد

394
امتياز مقبول مقبول جيدجدا 3694

يارا ياسر احمد على

393
جيدجدا جيد مقبول جيد 3693

امتياز والء منتصر خلف فاضل

392
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 3692

جيدجدا امتياز امتياز والء عبدالحليم على محمد

391
جيدجدا مقبول مقبول جيد 3691

امتياز جيد جيدجدا والء خلف السمان على


