
مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

امتياز جيد جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيد جيد مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

امتياز جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

امتياز جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: عدد الطالب  

15
ضعيف جدا مقبول جيدجدا جيدجدا 115

امل اشرف محمد اسماعيل

14
ضعيف مقبول جيدجدا جيد 114

اماني مجدي محمد عبدالرحمن

13
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 113

امتياز امانى حسن آدم حسين

12
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 112

الشيماء عبدالناصر اسماعيل سليم

11
مقبول جيد امتياز جيدجدا 111

االّء محمد محمد يوسف

10
ضعيف جيدجدا جيدجدا امتياز 110

امتياز االء عباس هاشم نصر

9
ضعيف مقبول امتياز جيد 109

اسماء عبدالمؤمن مصطفى محمد

8
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 108

اسماء طلعت حامد عالم

7
جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا 107

اسراء معتمد عبدالمطلب محمد

6
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 106

اسراء عبدالباسط سليمان محمد

5
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 105

مقبول امتياز اسراء طلعت عبد العال على

4
مقبول جيد امتياز جيد 104

جيدجدا اسراء السيد فوزى مرزوق

3
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 103

امتياز اسراء احمد حسن  خليل

2
ضعيف جدا ضعيف جيد جيدجدا 102

جيدجدا احمد محمد حسن احمد

احمد محمد احمد محمد
1

امتياز جيد امتياز جيدجدا 101

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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

امتياز

امتياز جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيد مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

30
ضعيف جدا مقبول جيد جيدجدا 130

جيد ايه محمود عبدالرحيم احمد

29
ضعيف مقبول جيد امتياز 129

جيدجدا ايه فتحى السيد عبد الاله

28
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 128

امتياز ايه عماد عبد الجواد احمد

27
جيد جيد امتياز جيدجدا 127

ايه طاهر عبد الرحمن الجيالنى

26
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 126

ايه شرف الدين يونس

25
مقبول جيد جيد جيدجدا 125

جيدجدا جيدجدا ايه حمدى عبد الاله محمد

24
ضعيف جيد جيدجدا امتياز 124

مقبول ايه جمال قدرى عبدالحافظ

23
امتياز جيد امتياز امتياز 123

جيدجدا ايه أنور شفيق ابو ضيف

22
ضعيف مقبول جيد امتياز 122

ايمان محمود احمد ابراهيم

21
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 121

مقبول امتياز ايمان عبدالاله سليمان محمد

20
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 120

امتياز ايات حمدى محمود جابر

19
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 119

جيدجدا انوار محمد عبدالمجيد عبدالبارى

18
ضعيف جيدجدا جيدجدا امتياز 118

انوار صالح عبد الرؤف محمد

17
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 117

اميره ياسر حسن اسماعيل

16
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 116

امل عبد الحكيم شحاتة عبد الحليم



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيد امتياز مستجد

جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

امتياز جيد جيد مستجد

جيدجدا امتياز

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

جيد ضعيف مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

45
جيدجدا مقبول جيدجدا امتياز 145

امتياز جيد رانيا ايمن محمود محمد

44
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 144

امتياز دنيا احمد محمود علي

43
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 143

دعاء عبد الحميد عمران محمد

42
ضعيف جدا ضعيف مقبول مقبول 142

مقبول داليا صالح رمضان محمد

41
ضعيف مقبول جيدجدا امتياز 141

مقبول داليا حماد صبري جاد

40
ضعيف جدا مقبول جيدجدا امتياز 140

خلود احمد غالب محمد

39
جيدجدا جيد جيد امتياز 139

امتياز جيدجدا خديجه خالد محمد سيد

38
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 138

حياة منصور ابو دهب احمد

37
جيدجدا جيد جيدجدا امتياز 137

امتياز جيدجدا حنان محمد محمود جاد حسن

36
جيدجدا جيد جيدجدا امتياز 136

جيدجدا حمدى عبدالخالق احمد السيد

35
ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف جدا جيدجدا 135

حسن قدري منشاوي ابراهيم

34
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 134

جيدجدا حاتم السيد احمد مؤمن

33
جيد جيد امتياز جيدجدا 133

تيسير بخيت فرج تغيان

32
ضعيف جدا ضعيف جيدجدا جيدجدا 132

مقبول تغريد محمد مجاهد عبد الغفار

31
مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا 131

جيد تسنيم هانى محمدين احمد



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول

جيد ضعيف جيد مستجد

جيدجدا

امتياز مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

جيدجدا ضعيف جيد مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

راجعه .. يعتمد عميد الكليةاماله رئيس لجنة الرصد كتبه

60
جيدجدا جيد جيدجدا امتياز 160

جيدجدا امتياز شيماء منصور محمد عبد الوهاب

59
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 159

امتياز امتياز امتياز شيماء شرف احمد عثمان

58
امتياز جيد جيدجدا امتياز 158

شيماء  سعد محمد يوسف

57
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 157

سهير زكريا على عبدهللا

56
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 156

جيد امتياز سماح جادالكريم علي مرسي

55
ضعيف مقبول جيد جيدجدا 155

ساره محمد عبد العال احمد

54
جيد امتياز امتياز جيدجدا 154

جيدجدا ساره عاطف محمد توفيق

53
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 153

ساره صابر ضاحى احمد

52
ضعيف جيد جيدجدا امتياز 152

مقبول امتياز ريهام ثروت شعبان أحمد

51
ضعيف جدا جيد جيدجدا جيدجدا 151

ريهام احمد على عبد الرازق

50
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 150

امتياز امتياز ريم علي علي السيد

49
مقبول مقبول جيد جيدجدا 149

جيدجدا روحيه ناصر احمد حمدون

48
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 148

امتياز رشا بخيت ابراهيم على

47
جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 147

امتياز رحمه احمد ابودهب احمد

46
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 146

رانيا عبد الرحمن عبد المعز عبد الرحمن



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

مقبول ضعيف جدا مقبول مستجد

امتياز جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز مستجد

جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد ضعيف جيد مستجد

جيدجدا مقبول مقبول مستجد

مقبول

جيدجدا ضعيف جيدجدا مستجد

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

75
ضعيف جدا ضعيف جيد جيدجدا 175

مقبول امتياز محمود محمد محمود على

74
ضعيف جدا ضعيف مقبول جيدجدا 174

محمد محمود حسن محمد

73
ضعيف جدا ضعيف مقبول جيدجدا 173

محمد خلف السيد حسن

72
ضعيف جدا مقبول ضعيف جيدجدا 172

مقبول محمد حلمى حجازى السيد

71
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 171

مقبول محمد جمال عبدالباقى محمد

70
مقبول جيد امتياز جيد 170

لمياء عاطف خلف عزب

69
جيد جيد جيدجدا امتياز 169

جيدجدا لمياء عاصم العادلى مصطفى

68
مقبول جيد جيد جيدجدا 168

جيدجدا فايزة محمد صابر ريان

67
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 167

امتياز امتياز غادة رجب عبد الرازق تمام

66
ضعيف جدا ضعيف جدا مقبول جيدجدا 166

امتياز علياء على عبدالرحمن عبدالعزيز

65
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 165

عفاف السيد حسن عوض

64
ضعيف جدا مقبول جيد جيدجدا 164

امتياز عبد الرحمن صدقى السيد عبدالاله

63
ضعيف جدا ضعيف ضعيف جيدجدا 163

مقبول طه احمد عبدالعال حداد

62
جيدجدا جيد امتياز امتياز 162

جيدجدا ضحى احمد صدقى محمد

61
ضعيف جيد جيد جيدجدا 161

مقبول صابرين احمد السيد احمد



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

امتياز جيد جيدجدا مستجد

غ غ غ مستجد

امتياز جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا امتياز مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيد امتياز

امتياز مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز

امتياز مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول

امتياز ضعيف جيد مستجد

جيدجدا ضعيف جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

90
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 190

نور الهدي علي عثمان علي

89
ضعيف مقبول جيد جيد 189

مقبول جيد نهاد عبدالجيد نوير عبدالجيد

88
مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا 188

امتياز نفيسه زاكر طليبه منصور

87
ضعيف جدا جيد جيد امتياز 187

ندى شحاته رضا اسماعيل

86
جيد جيد امتياز امتياز 186

منى محمد جادالكريم محمد

85
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 185

امتياز جيدجدا منى على حامد سعيد

84
ضعيف جدا جيد جيد امتياز 184

منار حمدى السيد محمد

83
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 183

جيدجدا منار حسين  عبدالعال حسين

82
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 182

مقبول جيد امتياز ملك محمود يوسف احمد

81
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 181

جيد امتياز مصطفى محمد شعبان رجب

80
ضعيف مقبول مقبول امتياز 180

جيد مصطفى عبدالظاهر كامل مهاود

79
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 179

امتياز مروه فيصل محمد على

78
جيد جيدجدا امتياز امتياز 178

مروه صابر محمد عبدالكريم

77
غ غ غ غ 177

مروه حربى بدرى السيد

76
ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا 176

مقبول امتياز محمود ممدوح عبدهللا حسن



مبادئ علم النفس 1تاريــــخ أدب  1دراسات إسالمية 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

102: 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

الفصل الدراسي االول- الفرقة االولي - الئحة كلية التربية الجديدة 

جيد مقبول مقبول مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

امتياز جيد امتياز مستجد

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد مقبول باقى

مقبول مقبول مقبول

امتياز جيد امتياز باقى

راجعه يعتمد عميد الكلية.. رئيس لجنة الرصداماله كتبه

102
جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز 202

مقبول مقبول مقبول مقبول هاله على جاب هللا رحاب

101
جيد مقبول مقبول جيدجدا 201

مقبول محمود محمد عبدالحميد احمد

100
مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا 200

امتياز ياسمين عبد المعطى عطيه محمد

99
ضعيف جيدجدا جيد امتياز 199

جيدجدا وفاء محب عاطف محمد

98
ضعيف مقبول جيدجدا امتياز 198

وفاء عاطف محمد عبد هللا

97
جيد جيدجدا جيدجدا امتياز 197

امتياز هنا جمال عبد المنعم يوسف

96
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 196

امتياز همت عبدهللا عبدالعزيز ابودهب

95
مقبول مقبول جيدجدا مقبول 195

هشام وليد محمود زهران

94
امتياز جيد امتياز جيدجدا 194

هبه محمد محمود احمد بديوى

93
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 193

نيره محمود احمد عمر

92
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 192

نورهان محمد مرتضى محمد

91
ضعيف جدا مقبول مقبول جيدجدا 191

جيد جيد نورهان فتحى محمد احمد


