
تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا

امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف مقبول مستجد

جيد جيد مستجد

جيد جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

15
جيد جيد مقبول 12825

جيدجدا اسراء ناصر كامل مهاود

14
جيدجدا جيد جيد 12824

اسراء محمد لطفى محمد

13
جيد مقبول مقبول 12823

جيدجدا اسراء محمد صابر حسين

12
امتياز جيد جيدجدا 12822

جيدجدا اسراء عابد محمد محمود

11
جيدجدا جيد جيد 12821

اسراء حسن محمد احمد

10
جيدجدا مقبول مقبول 12820

اسراء جمال احمد شحاته

9
جيدجدا مقبول جيد 12819

اسراء اسماعيل حسن محمد

8
امتياز جيد جيدجدا 12818

جيدجدا ازهار عبد الصالحين عبد الجواد محم

7
جيد مقبول مقبول 12817

احمد كمال عبد العظيم محمود

6
جيدجدا جيد جيدجدا 12816

امتياز جيدجدا احمد عبد الحميد محمود احمد

5
جيد مقبول مقبول 12815

احمد عاطف عبد الحفيظ الزهرى

4
جيدجدا جيد جيد 12814

احمد عادل احمد محمود

3
جيدجدا جيد مقبول 12813

امتياز ابتسام الوردانى محمد عبد العلى

2
جيد مقبول جيد 12812

جيدجدا جيد ابانوب جاد الكريم زاخر مكرم هللا

1
امتياز جيد جيد 12811

جيدجدا جيدجدا ابانوب ابراهيم كمال شاكر

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز امتياز مستجد

مقبول جيد مستجد

امتياز جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

30
امتياز جيد جيد 12840

امانى محمد ابراهيم اسماعيل

29
امتياز جيدجدا جيد 12839

جيدجدا امانى حسنى عبد الجابر محمد

28
امتياز جيد جيد 12838

السيد احمد السيد ثابت

27
جيدجدا مقبول مقبول 12837

االء هللا رشاد ابراهيم السمان

26
امتياز جيد جيدجدا 12836

امتياز االء احمد حسين احمد

25
جيدجدا جيدجدا جيد 12835

امتياز اكرم محمود محمد عبد هللا

24
امتياز جيدجدا جيد 12834

جيدجدا اسماء محمد محمود اسماعيل

23
جيدجدا مقبول جيد 12833

اسماء محمد سعد عبد العزيز

22
جيدجدا جيد جيد 12832

اسماء قبيصى شحاته السيد

21
امتياز جيد جيد 12831

اسماء عدلى محمد عبد الغنى

20
جيدجدا جيد جيد 12830

جيدجدا اسماء صبرى عباس حسن

19
جيدجدا جيد جيد 12829

اسماء السعودى جابر عبد الرحيم

18
جيدجدا جيد جيد 12828

اسالم مهني عبد الحميد مهني

17
جيدجدا جيدجدا جيد 12827

اسالم زكريا كمال موسى

16
امتياز جيدجدا جيدجدا 12826

اسالم اشرف محمد محمود



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

مقبول

ضعيف مقبول مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

45
جيدجدا جيد مقبول 12855

امتياز جيد انطون عادل نصر مالك

44
جيدجدا جيدجدا جيد 12854

امتياز اندرو يعقوب عبد السيد مسعود

43
جيدجدا جيد مقبول 12853

انجى ناصر عبد المالك جريس

42
جيد مقبول مقبول 12852

جيد انجى طارق محمد احمد

41
امتياز جيد مقبول 12851

جيدجدا انجى رومانى سليمان رزق

40
امتياز جيد جيدجدا 12850

انجى انطون صموئيل انطون

39
امتياز جيد جيدجدا 12849

اميمة شحاته ابو النعمان محمد

38
جيد جيد ضعيف 12848

مقبول اميره مصطفى شاكر عمار

37
جيدجدا جيد جيد 12847

اميره محمد محمود بطيخ

36
جيدجدا مقبول مقبول 12846

اميره عز الدين عبد الوهاب شفيق

35
امتياز مقبول مقبول 12845

جيد جيد امنيه ابو الوفا ابو المجد رضوان

34
امتياز جيد مقبول 12844

جيد امنه عالء الدين محمد احمد

33
امتياز جيد جيد 12843

امل ممدوح زكريا احمد

32
امتياز جيد جيد 12842

امل محمد طلب عبد الحليم

31
امتياز جيد جيد 12841

امل كمال نور الدين مخلوف



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول مستجد

جيد جيد مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

60
جيدجدا مقبول جيد 12870

جيد بسمه هالل بهنان فخورى

59
امتياز جيد جيدجدا 12869

جيدجدا بسمه ضبع جاد السيد عبيد

58
جيدجدا مقبول مقبول 12868

ايه نبيل اسماعيل قناوى

57
جيدجدا جيد مقبول 12867

ايه لملوم حسن عبد الباقى

56
امتياز جيدجدا جيد 12866

ايه عونى مهنى محمود

55
امتياز جيد جيد 12865

جيدجدا ايه عادل متولى احمد

54
جيدجدا جيد جيد 12864

ايه خيرى بخيت ابراهيم

53
جيدجدا جيد مقبول 12863

ايه حمدى محمد توفيق

52
جيدجدا جيد مقبول 12862

امتياز ايه حامد عبد الحميد عثمان

51
جيدجدا مقبول مقبول 12861

ايه جمال ابو الفتوح احمد

50
1فيزياء   - جيدجدا جيد مقبول 12860

ايه السيد هاشم شحاته

49
امتياز جيد جيد 12859

ايمان عبد الكريم محمد فرغلى

48
امتياز جيد جيد 12858

جيدجدا ايمان عادل عياد عبد الشهيد

47
امتياز جيدجدا جيد 12857

ايمان حفظى محمد عبد المجيد

46
امتياز جيدجدا جيدجدا 12856

ايمان بولس عطا مقار



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مستجد

جيد مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

75
جيد مقبول جيد 12885

رحمه عبد الرحيم محمد على

74
جيدجدا جيدجدا جيد 12884

امتياز رحمه ايهاب يوسف بيومى

73
امتياز جيد جيد 12883

جيدجدا رحاب حلمى احمد هاشم

72
جيدجدا جيدجدا جيد 12882

رحاب جمال محمد عبد اللطيف

71
امتياز جيد جيد 12881

رانيا احمد ابراهيم مراد

70
امتياز جيدجدا جيد 12880

دينا اسماعيل احمد عبدالعال

69
جيد جيد مقبول 12879

جيدجدا دعاء فاوى على محمد

68
جيدجدا جيدجدا جيدجدا 12878

امتياز دعاء السيد فهمى عثمان

67
جيدجدا جيدجدا جيد 12877

امتياز داليا محمد عبد الرحمن محمد

66
1فيزياء   - امتياز جيد جيد 12876

خلود احمد اسماعيل احمد

65
امتياز جيد مقبول 12875

جيد حسناء حسين عبد العال حسين

64
امتياز جيد جيد 12874

جيدجدا جهاد صفوت محمد عبد العال

63
جيدجدا مقبول مقبول 12873

جاكلين جمال فخري مسعود

62
جيدجدا مقبول مقبول 12872

امتياز تغريد اسعد بطرس مساك

61
امتياز جيد جيد 12871

جيدجدا بيشوى ناجى جاد ميساك



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير
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198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيد

مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

امتياز امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

90
جيدجدا جيد جيد 12900

سماح على اسماعيل على

89
جيدجدا جيدجدا جيد 12899

امتياز سماح الجلبى ناجى على الدين

88
جيدجدا مقبول جيدجدا 12898

جيد سالي ايمن يسرى زاخر

87
امتياز جيد جيد 12897

جيدجدا ساره عماد صليب توما

86
امتياز جيدجدا جيدجدا 12896

ساره عزت مصطفى حسين

85
امتياز مقبول جيد 12895

ساره ايمن ناصر كامل

84
1فيزياء   - جيدجدا جيد جيد 12894

جيدجدا زينب محمد الشمندى مصطفى

83
امتياز جيد جيدجدا 12893

جيدجدا زينب حفظي محمد الصغير

82
جيدجدا جيد جيدجدا 12892

روفيده فرغلى احمد حسن

81
1فيزياء   - جيد مقبول جيد 12891

روف محمد قبيصى محمد

80
امتياز جيدجدا جيدجدا 12890

امتياز روضه محمد سيف النصر عبد الواحد

79
جيدجدا جيد مقبول 12889

روجينا ممدوح رسمي جيد

78
امتياز جيدجدا جيدجدا 12888

رنده اشرف محمد شبيب

77
جيدجدا جيد جيد 12887

رغده محمد محروس حسين

76
جيدجدا جيد مقبول 12886

رشا كمال عبد العال ابو العز



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيد مقبول مستجد

جيد جيد مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

105
جيدجدا جيد جيدجدا 12915

امتياز صابرين نصر الدين محمود حسين

104
امتياز جيد جيد 12914

جيدجدا شيماء لبيب على دياب

103
امتياز جيد مقبول 12913

شيماء كامل السيد عبد الغنى

102
جيدجدا جيد مقبول 12912

شيماء عصام عوض عمر

101
جيدجدا جيد مقبول 12911

جيد شيماء عبد هللا بريقع عبد هللا

100
امتياز جيد جيدجدا 12910

شيماء عاطف عبد الموجود احمد

99
جيدجدا جيدجدا مقبول 12909

شيماء طلعت حمدى محمد

98
امتياز جيد جيد 12908

شيماء شعبان اسماعيل عرفه

97
امتياز جيدجدا جيد 12907

شيماء دياب كمال دياب

96
جيدجدا جيد جيد 12906

شيماء احمد محمد عبد العال

95
امتياز جيد جيدجدا 12905

جيدجدا شيماء احمد على احمد

94
امتياز جيدجدا امتياز 12904

شيرين عمر حسانين احمد

93
جيدجدا جيد جيد 12903

جيدجدا شيرين حسين جابر عبد الاله

92
امتياز جيدجدا جيدجدا 12902

شذا عبد العال خلف عبد الحافظ

91
جيدجدا جيد جيد 12901

جيدجدا سندس عصام محمود فرغلى



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

جيد

جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز مستجد

مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

120
جيدجدا جيد جيد 12930

قمر النجمي عبد الكريم مرسى

119
جيدجدا جيد جيد 12929

فيفي عبده ابو النجا عبد اللطيف

118
جيدجدا جيد جيد 12928

امتياز فيروز نادى عايد عيسى

117
امتياز جيد جيدجدا 12927

فلاير احمد محمود محمد

116
جيدجدا جيدجدا جيدجدا 12926

امتياز فايزه االمير السيد محمد

115
جيدجدا مقبول جيد 12925

فاطمه عيد احمد حسن

114
امتياز جيدجدا جيدجدا 12924

غاده حسن محمد حسن

113
جيدجدا جيد جيد 12923

عال عمر علم الدين احمد

112
امتياز مقبول جيد 12922

عصام جمال الدين محمد ابراهيم

111
جيدجدا جيد جيد 12921

امتياز عبير ناصر على محمود

110
جيدجدا جيد جيد 12920

جيدجدا عبير محمد على احمد

109
جيدجدا جيد جيد 12919

عبير محمد الجندى بشير

108
امتياز جيد جيدجدا 12918

امتياز عبير عالم عبد الاله على

107
امتياز مقبول جيد 12917

عبد الرحيم اشرف عبد القادر محمد

106
امتياز مقبول جيد 12916

جيد جيدجدا عبد الرحمن محمد احمد عبد الحميد



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول مستجد
راجعه يعتمد عميد الكليةاماله رئيس لجنة الرصد كتبه

135
جيد ضعيف جيد 12945

مقبول محمد بدوى على احمد

134
جيدجدا مقبول جيد 12944

جيد مارينا نبيل حلمى جوده

133
جيدجدا جيد جيد 12943

امتياز مارينا عزمى فتحى نخله

132
امتياز جيد جيد 12942

جيدجدا مارى عادل عياد عبد الشهيد

131
جيدجدا جيد جيد 12941

امتياز مارتين نشأت شكرى رزق هللا

130
جيدجدا جيد جيد 12940

مادونا رومانى بخيت عبد هللا

129
امتياز جيد جيد 12939

جيدجدا مادونا ايوب فخرى ابراهيم

128
جيدجدا مقبول جيد 12938

امتياز ليلى السيد شحاته محمد

127
امتياز جيد جيدجدا 12937

لمياء محمود محمد عبد الرحيم

126
امتياز جيد جيدجدا 12936

لمياء عمر صابر عبد السالم

125
جيدجدا جيدجدا جيدجدا 12935

امتياز كيرلس شهدى لبيب عبيد

124
امتياز جيدجدا جيدجدا 12934

كيرستينا العريان حنا عبد المسيح

123
امتياز جيدجدا جيد 12933

جيدجدا كريستين رومانى نظير شكر هللا

122
امتياز جيد جيد 12932

كرمينا صفوت سليمان يسي

121
امتياز جيدجدا جيدجدا 12931

كرستين رومانى فاروق صادق



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

150
امتياز مقبول جيد 12960

جيد مريانه الرومانى رزق عبد النور

149
جيدجدا مقبول جيد 12959

جيد مريانا فوزى نجيب ايوب

148
جيدجدا جيدجدا جيدجدا 12958

امتياز مروه محمود احمد السيد

147
جيدجدا جيد جيد 12957

مروه حسين عبد هللا خليل

146
امتياز جيد جيد 12956

مروه السيد محمد سليم

145
جيدجدا مقبول جيد 12955

امتياز جيد مروه الديب محمود مهدى

144
امتياز جيد جيد 12954

مرفت مجدى صدقى سامى

143
جيد جيد مقبول 12953

مرثا فلى نور الدين فاكيوس

142
امتياز جيدجدا جيدجدا 12952

مرثا حنا عبد التواب ملك

141
جيدجدا جيد جيد 12951

مدلين منير فهيم رشيد

140
جيد مقبول مقبول 12950

محمود حسين حسن ابراهيم

139
جيدجدا جيد جيد 12949

محمود حربى عبد الحميد محمد

138
جيدجدا مقبول جيد 12948

محمد عبد الناصر محمد قبيصى

137
امتياز جيد جيدجدا 12947

محمد عبد الفتاح كيالنى الزهرى

136
امتياز جيد جيدجدا 12946

محمد جمال صابر السيد



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيد

مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيد مستجد
راجعه يعتمد عميد الكليةاماله رئيس لجنة الرصد كتبه

165
امتياز جيد جيدجدا 12975

نجوى عصام رضوان احمد

164
جيدجدا مقبول جيد 12974

جيد نجاه خلف عبد المالك نادر

163
امتياز جيد جيد 12973

جيدجدا جيدجدا ناهد سمير جوده سليمان

162
امتياز مقبول جيد 12972

جيدجدا ميريت نشأت نخله شكرى

161
امتياز مقبول جيدجدا 12971

جيد ميرنا اشرف لبيب صليب

160
امتياز جيدجدا جيدجدا 12970

مى مالك شفيق شكرى

159
امتياز جيد جيدجدا 12969

منى قدرى محمد عبد اللطيف

158
امتياز جيد جيدجدا 12968

منى بولس عبده جبره

157
امتياز جيدجدا جيدجدا 12967

منال رشاد ابو بكر احمد

156
جيدجدا جيد جيدجدا 12966

منار عبد الباسط محمد جاد الرب

155
جيدجدا جيد جيد 12965

امتياز مصطفى محمود حسانين محمد

154
جيدجدا جيد جيد 12964

مصطفى محمود احمد حمدان

153
امتياز جيد جيد 12963

جيدجدا مصطفى رأفت خلف ابوليله

152
جيدجدا جيد جيد 12962

مصطفى احمد محمد عبد النعيم

151
جيدجدا جيد جيد 12961

امتياز مريم زكريا وهيب تادرس



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول مستجد
يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

180
جيدجدا جيد مقبول 12990

هاجر محمود احمد احمد

179
امتياز جيد جيدجدا 12989

نورهان هاشم حسن رشدى محمود

178
امتياز جيد جيد 12988

نورهان عبد الناصر محمد الفولى

177
امتياز جيد جيدجدا 12987

نورهان سيد محمود محمد

176
جيدجدا جيد مقبول 12986

نورهان السيد محمود خضيرى

175
امتياز جيدجدا جيدجدا 12985

امتياز نورا محمود عبد الظاهر موسى

174
امتياز جيد جيدجدا 12984

نها محمود محمد ابراهيم

173
جيدجدا مقبول مقبول 12983

جيد نسرين محمود سعد انس

172
جيدجدا جيد جيدجدا 12982

جيدجدا نرمين على ابو طالب احمد

171
امتياز جيد جيدجدا 12981

جيدجدا نرمين راجى راشد شنوده

170
جيدجدا جيد جيد 12980

ندى ماهر محمد السيد

169
جيدجدا مقبول جيدجدا 12979

جيد ندى حسن محمد حسن

168
جيدجدا مقبول مقبول 12978

ندا ممدوح محمود عبد النعيم

167
جيدجدا جيد جيد 12977

ندا محمد ابراهيم محمود

166
امتياز جيدجدا جيدجدا 12976

امتياز ندا حمدى عمر على



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

امتياز جيد مستجد

امتياز جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيد مستجد
راجعه يعتمد عميد الكليةاماله رئيس لجنة الرصد كتبه

195
امتياز جيد جيد 13005

ياسمين عبد العزيز محمد ابو الحمد

194
امتياز جيد جيدجدا 13004

جيدجدا ياسمين السيد عبد البارى على

193
جيدجدا مقبول مقبول 13003

امتياز جيد يارا ثروت احمد على

192
امتياز جيد جيد 13002

جيدجدا جيدجدا وطفه عبده حماده سلطان

191
امتياز جيد جيد 13001

وسيم لطيف نسيم ملطى

190
امتياز جيد جيدجدا 13000

هيالنه فؤاد نصرى روفائيل

189
جيدجدا جيد جيد 12999

جيدجدا هناء محمد احمد السيد

188
امتياز جيد جيد 12998

جيدجدا هدى عثمان ابراهيم سليم

187
جيدجدا جيد جيد 12997

امتياز هدى اسامه عبد النعيم محمد

186
امتياز جيدجدا جيدجدا 12996

هدى احمد محمود ابو السعود

185
امتياز جيد جيد 12995

هبه محمود كامل عباس

184
امتياز جيد جيد 12994

هبه فرغلى خلف محمود

183
امتياز جيدجدا جيد 12993

هبه حسن على حسن

182
امتياز جيد جيدجدا 12992

جيدجدا هايدى انور محمود عبد الموجود

181
جيدجدا جيد جيدجدا 12991

جيدجدا هاله معتمد ابو القاسم محمود



تدريبات عملية انتاج وسائل
 صحة نفسية وعلم نفس

اجتماعي

التقدير

التقدير

التقدير

انتظام- العلوم / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

198: عدد الطالب  

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف  صحة مدرسية 2طرق تدريس  التاريخ الطبيعي

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الرابعة - تربية اساسي --الئحة كلية التربية

امتياز امتياز مستجد

مقبول جيد جيد باقى

مقبول جيد 1من الخارج 

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

198
جيدجدا مقبول مقبول 13009

رانده عبد الفتاح عبد الاله احمد

197
1فيزياء   - جيدجدا جيد مقبول 13007

امل احمد عارف صبره

196
امتياز جيدجدا جيدجدا 13006

يوستينا رشدى خير عوض


