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التقدير

التقدير

التقدير

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

مقبول ضعيف جدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد
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15
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 8834

اسراء عادل عبدالخالق عبدالعال

14
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8833

جيدجدا اسراء رشاد ابواليزيد عبدالموجود

13
جيد جيد امتياز جيد 8832

جيدجدا جيدجدا اسراء رجب احمد حسان

12
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8831

امتياز اسراء امين محمد عبدالقادر

11
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8830

استير زكريا مينا شنوده

10
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 8829

ازهار سيد محمود احمد

9
مقبول جيد جيد مقبول 8828

اروى على عزالعرب عبدالجواد

8
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 8827

احمد محمد محمد بدوى

7
جيد غ جيدجدا غ 8826

احمد محمد عامر احمد

6
جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا 8825

احمد عبدالاله احمد السيد

5
جيد جيد امتياز جيدجدا 8824

احمد عاصم السيد ابودهب

4
جيد ضعيف جيدجدا جيد 8823

جيدجدا احمد حربى محمود احمد

3
جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 8822

جيدجدا احمد البدرى خلف ابراهيم

2
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 8821

احمد اعصام احمد حسين

ابتسام محمد حسان احمد
1

جيدجدا مقبول مقبول مقبول 8820

جيد

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

30
جيد مقبول جيدجدا جيد 8849

جيدجدا امل جمال عبدالودود محمد

29
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 8848

امتياز امانى ناصر سعد سالم

28
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 8847

امتياز امانى زهران عبدالمجيد محمد

27
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 8846

جيد امال رمضان احمد محمد

26
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 8845

االء عبدالهادى محمد مسعود

25
جيد مقبول جيدجدا جيد 8844

جيدجدا االء النعمان احمد احمد

24
جيد مقبول جيدجدا جيد 8843

جيد اسماء محمود سعد عبده

23
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8842

جيدجدا اسماء عبدالحميد الضبع همام

22
جيد ضعيف جيدجدا جيدجدا 8841

جيدجدا مقبول اسماء ايمن عبدالحفيظ عبدالعزيز

21
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 8840

جيدجدا اسماء السيد احمد السيد

20
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8839

امتياز امتياز جيدجدا اسماء احمد فتحى احمد

19
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8838

امتياز اسراء هاشم سيد مهران

18
مقبول مقبول جيد مقبول 8837

جيد جيدجدا اسراء محمود على محمود

17
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8836

امتياز اسراء عبدالروف البدرى ابوالوفا

16
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 8835

امتياز امتياز اسراء عاطف ابراهيم احمد
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول ضعيف جدا ضعيف جدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

45
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8864

جيدجدا ايمان احمد ابواليمين احمد

44
جيد جيد امتياز مقبول 8863

جيد ايلين فرح اديب زخارى

43
مقبول ضعيف ضعيف ضعيف 8862

مقبول مقبول اندرو رومانى صبرى مهران

42
جيد مقبول جيدجدا جيد 8861

انجى نصحى حلمى عبدالمالك

41
جيدجدا جيد امتياز جيد 8860

اميمه نزيه محمد حافظ

40
جيد جيد امتياز جيد 8859

اميره محمد ابوالفتوح عبدالرحمن

39
جيد مقبول جيدجدا جيد 8858

جيدجدا اميره فراج شحاته محمد

38
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8857

اميره صبره عبدالشافى عبدالرحمن

37
مقبول ضعيف جيد مقبول 8856

جيد جيدجدا اميره رافت فهمى اسكاروس

36
جيد مقبول امتياز جيد 8855

جيدجدا جيد اميره اشرف عبده ابراهيم

35
جيد مقبول جيدجدا مقبول 8854

جيد جيد اميره احمد عبدالاله بدوى

34
جيد جيد امتياز جيد 8853

جيدجدا اميره احمد اسماعيل امين

33
جيد مقبول جيد مقبول 8852

جيدجدا امنيه ابراهيم صابر عامر

32
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8851

امل صفوت عمانويل داود

31
جيد ضعيف جيد جيدجدا 8850

مقبول جيدجدا امل خيرت على احمد
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد ضعيف جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

60
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8879

بشوى امجد عزيز يواقيم

59
جيد جيد امتياز جيد 8878

جيدجدا ايه ممدوح ناصح ابوالحمد

58
جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 8877

ايه محمد احمد يونس

57
جيد جيد امتياز مقبول 8876

ايه محمد ابوالحسن ابراهيم

56
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8875

ايه مالك ثابت السيد

55
جيد جيدجدا امتياز امتياز 8874

جيدجدا ايه قدرى محمد عرفة

54
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8873

ايه عبدالمحسن مصطفى عبدالحميد

53
جيد جيد امتياز جيد 8872

ايه جمال محمود احمد محمود

52
جيد جيد جيدجدا مقبول 8871

جيدجدا ايه جمال على محمود

51
جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 8870

ايمان ناجى سليم عبدالراضى

50
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8869

جيد ايمان محمود السيد حريز

49
مقبول مقبول جيدجدا جيد 8868

جيد جيدجدا ايمان ماهر رياض قلد

48
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8867

ايمان على ابوالمجد حامد

47
مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا 8866

ايمان حسن محمد حسن

46
جيد مقبول جيد جيد 8865

ايمان احمد محمود حسن
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد ضعيف جيد مستجد

مقبول

جيد ضعيف مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

75
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8894

حسناء عصمت محمد احمد

74
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 8893

حسناء ابوبكر عصام سلطان

73
جيد مقبول امتياز مقبول 8892

حسن مصطفى عبدالرحيم عبدالحميد

72
جيد مقبول جيدجدا جيد 8891

امتياز حسام محمد احمد محمد على

71
جيدجدا جيد امتياز جيد 8890

جيدجدا جهاد محمد محمد احمد

70
جيدجدا جيد امتياز جيد 8889

جرجس نشات فوزى صموئيل

69
جيدجدا مقبول امتياز مقبول 8888

جرجس جمال جبره وهبه

68
مقبول جيد امتياز جيدجدا 8887

جيد جيدجدا جرجس ابراهيم شكر هللا ميخائيل

67
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8886

تيسير خالد يوسف اسماعيل

66
جيد مقبول جيدجدا جيد 8885

جيدجدا جيد تيسير حسن رمضان مزيد

65
مقبول ضعيف جيد جيد 8884

جيدجدا جيدجدا توماس ميكل خيرى زكى

64
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8883

تغريد محى الدين عبدالحميد الصاوى

63
جيد مقبول جيد جيد 8882

جيدجدا تغريد كرم على محمود

62
جيد جيد امتياز جيدجدا 8881

جيدجدا بيتر ميالد ستران دانيال

61
جيدجدا مقبول امتياز مقبول 8880

جيد بيتر ممدوح نادر فكرى
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الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد جيد مقبول مستجد

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول

مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

90
جيدجدا جيد امتياز جيد 8909

جيدجدا دعاء محمد السيد عبدالرحيم

89
جيدجدا مقبول امتياز جيد 8908

امتياز دعاء حسين احمد عتمان

88
مقبول جيد جيدجدا جيد 8907

داليا يوسف محمد محمود

87
جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول 8906

امتياز داليا محمد هاشم على

86
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8905

داليا على محمد عبدالفتاح

85
جيد جيدجدا امتياز جيد 8904

امتياز خلود محمد فرج حجازى

84
جيد مقبول امتياز جيد 8903

خلود محمد عمر محمد

83
مقبول ضعيف ضعيف مقبول 8902

مقبول خلود عالء فاروق تمام

82
جيد مقبول امتياز جيد 8901

جيدجدا جيد خلود جمال ابوالحمد كمال الدين

81
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8900

امتياز خلود ابراهيم محمد احمد

80
مقبول مقبول جيد جيد 8899

جيدجدا حنان قدرى جابر عبداللطيف

79
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 8898

حنان عبدالفتاح على سالمه

78
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 8897

جيد امتياز حنان تركى عبدالشافى حفناوى

77
جيد ضعيف جيدجدا جيد 8896

حميده السيد محمد عبدالعال

76
جيد مقبول امتياز جيد 8895

حمزه عبدالعال اسماعيل شاهين



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد مقبول مقبول مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

امتياز جيد امتياز مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

105
جيد جيد امتياز جيد 8924

جيدجدا جيدجدا رواء محمد محمد عبدالرحيم

104
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 8923

امتياز رنيا صالح على عباس

103
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8922

رضوه خيرى رضوان محمود

102
جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا 8921

امتياز جيد رضوه حامد احمد فرحات

101
جيد جيد جيدجدا مقبول 8920

جيدجدا جيدجدا رشا رمضان محمود احمد

100
مقبول مقبول مقبول مقبول 8919

جيد جيد رحمه ناصر محمد محمود

99
مقبول مقبول جيدجدا جيد 8918

رحمه محمد محمد فراج

98
جيد جيد جيدجدا جيد 8917

امتياز رحاب محمد احمد عبدالمجيد

97
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8916

رانيا خلف عبدالقادر احمد

96
جيد جيد امتياز جيد 8915

رانيا السيد سليمان عليو

95
جيد جيد جيدجدا جيد 8914

جيدجدا دينا محمود حسن فاضل

94
جيد ضعيف مقبول جيد 8913

مقبول جيد جيدجدا دينا جمال محمد عبدالاله

93
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8912

امتياز دنيا جمال محمود علي

92
جيد جيد جيدجدا جيد 8911

دعاء محمد عبدالراضى محمد

91
جيد ضعيف جيد مقبول 8910

جيد دعاء محمد سالم محمود



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

120
جيد جيدجدا جيدجدا جيد 8939

سحر اشرف عشرى محمود

119
جيد ضعيف جيد مقبول 8938

سحر احمد ابراهيم عبدالرحيم

118
جيد مقبول جيد مقبول 8937

ساندى ماجد حليم بشاره جرجس

117
مقبول مقبول جيد جيد 8936

جيد ساندى انسى رمزى مساك

116
جيد ضعيف جيد مقبول 8935

مقبول سالمه طارق احمد رباب

115
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8934

ساره مصطفى عبدهللا محمد

114
مقبول جيد جيد جيد 8933

جيدجدا ساره عبدالحكيم صادق ابوالعز

113
جيد جيد جيد مقبول 8932

جيدجدا جيد ساره جمال عبدالكريم علي

112
جيدجدا جيد امتياز جيد 8931

جيدجدا زينب على حسن مصطفى

111
مقبول جيد امتياز جيدجدا 8930

جيد جيدجدا زينب امين محمد امين

110
مقبول جيد امتياز ضعيف 8929

جيد مقبول ريهام ياسر السيد احمد

109
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8928

ريهام مرتضى عبدالاله عبدالرحمن

108
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8927

ريتا خيرى ملك خلة

107
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8926

امتياز روفانا رمزى سامى اقالديوس

106
جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 8925

روجينا رافت القس جرجس ميخائيل



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

135
جيد مقبول جيدجدا جيد 8954

شيماء جمال عبدالرحيم السيد

134
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8953

جيدجدا شهيره محمد رضا حسين

133
جيد مقبول جيدجدا جيد 8952

جيد جيدجدا شهره محمود ابوالحمد احمد

132
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8951

امتياز شروق محمد مصطفى حماد

131
جيد مقبول جيد مقبول 8950

جيدجدا شروق خالد السيد عبدالكريم

130
مقبول مقبول مقبول جيد 8949

جيد شاهنده جمال محمد عبداللطيف

129
مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا 8948

سيمون طلعت سعيد انور

128
جيدجدا مقبول امتياز جيد 8947

سناء ابوالسعود محمد عبدهللا

127
جيد جيد جيدجدا جيد 8946

امتياز سمر هالل احمد عبداللطيف

126
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8945

جيدجدا سمر محمد سالمه احمد

125
جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول 8944

جيد سمر رضوان محمود على

124
جيد ضعيف امتياز جيد 8943

مقبول سمر امين محمود امين

123
جيد جيدجدا امتياز جيد 8942

جيدجدا سلوى قنديل محمد قنديل

122
مقبول مقبول جيدجدا جيد 8941

جيد جيدجدا سحر ناصر على محمد

121
جيد ضعيف جيد جيدجدا 8940

مقبول جيدجدا سحر راضى احمد محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا ضعيف جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

150
جيد جيد امتياز جيدجدا 8969

غاده محمود جابر محمد

149
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 8968

امتياز عمر نصر الدين عبد الحكيم احمد

148
جيد ضعيف مقبول مقبول 8967

جيدجدا مقبول جيد علياء عادل حامد بيومى

147
جيد جيد امتياز جيدجدا 8966

على اسماعيل سيد حامد

146
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 8965

جيدجدا عال عادل احمد محمد

145
جيد جيد جيدجدا جيد 8964

عبدهللا مدحت محمود عبدالهادى

144
جيد جيدجدا امتياز جيد 8963

جيدجدا عبدالعظيم عادل عبدالعظيم محمد

143
مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول 8962

عائشه مصطفى عبدالرحيم احمد مصطفى

142
جيد جيد جيدجدا جيد 8961

جيدجدا امتياز طارق جمال الدين على محمد

141
جيد ضعيف جيد جيد 8960

مقبول جيدجدا شيماء محروس احمد عبدالمقصود

140
جيد ضعيف جيدجدا جيد 8959

جيدجدا مقبول شيماء عثمان السيد عباس

139
امتياز امتياز امتياز جيدجدا 8958

شيماء خالد محمد على

138
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8957

شيماء حمدى اسماعيل احمد

137
جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا 8956

امتياز جيد شيماء حسين محمد احمد

136
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8955

شيماء حسن على تمام



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول ضعيف مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مقبول مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

165
مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا 8984

مادونا مجدى ديمترى باسيلي

164
مقبول جيدجدا مقبول جيد 8983

جيد مادلين حربى لمعى نصرى

163
جيد ضعيف جيدجدا جيد 8982

مقبول لمياء لطفى محمد احمد

162
جيد جيدجدا جيدجدا جيد 8981

جيدجدا امتياز جيدجدا كيرلس صبرى بشرى تكال

161
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8980

كريمه فاضل انور احمد

160
مقبول جيدجدا جيدجدا جيد 8979

جيد كريمان محمد السيد مرسى

159
جيد جيد جيد مقبول 8978

جيد كريم سيدهم داود سيدهم

158
جيد جيد جيدجدا جيد 8977

امتياز جيدجدا كرستينا ناجى نجيب فهمى

157
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 8976

فيروز محمد محمد حجازى

156
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 8975

فيروز صبرى انور محمد

155
جيد ضعيف جيد جيد 8974

مقبول جيدجدا فايزه عبدالعاطى كامل على

154
جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا 8973

فاطمه عادل عبدالعال احمد

153
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 8972

جيدجدا فاطمه الزهراء اسعد محمد محمود

152
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8971

جيدجدا امتياز فاتن عبداللطيف على عبداللطيف

151
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8970

امتياز جيدجدا غاليه عبده محمود على



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول

مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول ضعيف جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

180
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8999

مروه فراج عبدهللا خلف

179
جيد جيدجدا جيدجدا جيد 8998

جيدجدا امتياز جيدجدا محمود جمال احمد على

178
جيد جيد جيدجدا جيد 8997

جيدجدا محمد فوزى محمد علي

177
جيد جيدجدا امتياز جيد 8996

امتياز جيدجدا محمد صابر احمد ناصر

176
جيد جيد جيدجدا جيد 8995

جيدجدا محمد ايمن فتحى عارف

175
جيد جيدجدا امتياز جيد 8994

جيدجدا محمد اشرف محمد عثمان

174
جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 8993

جيدجدا محمد احمد هوى احمد

173
جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا 8992

امتياز محمد احمد نور الدين فرج

172
جيد جيدجدا جيدجدا جيد 8991

محمد ابوضيف على محمد

171
مقبول مقبول جيدجدا جيد 8990

جيدجدا مارينا ضيف هللا عطيه صليب

170
جيدجدا امتياز امتياز جيد 8989

مارينا رضا عبده رزق

169
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 8988

مارتينه فايز عبده ناشد

168
جيد جيدجدا جيدجدا جيد 8987

مارتينا مجدى سعد جرجس

167
مقبول جيد جيدجدا مقبول 8986

مارتينا عيسى سمير سيدهم

166
جيدجدا امتياز جيدجدا جيد 8985

امتياز جيدجدا مارتينا رافت حليم مجلع



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

جيد ضعيف جدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول مقبول مستجد

مقبول جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

195
جيد جيد جيدجدا جيد 9014

جيدجدا منى عبدالعال مخيمر عبدالعال

194
جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا 9013

جيد منى خلف محمد تمام

193
مقبول مقبول مقبول مقبول 9012

جيد منار ناصر شعبان نصر الدين

192
جيد ضعيف جيدجدا جيدجدا 9011

مقبول منار مصطفى محروس سليم

191
جيد جيد امتياز جيدجدا 9010

منار مصطفى على اسماعيل

190
جيد جيدجدا امتياز جيد 9009

جيدجدا جيدجدا منار عبدالرحيم احمد عبدالكريم

189
جيد جيد جيدجدا جيد 9008

امتياز منار سمير السيد محمود

188
مقبول جيد جيدجدا جيد 9007

جيدجدا منار خالد حسنى عباس على

187
جيد جيد امتياز جيد 9006

جيدجدا جيدجدا منار السيد حسنى عبدالمجيد

186
جيد مقبول امتياز جيد 9005

مصطفى عبده احمد عبداللطيف

185
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9004

مريم كامل سمير حنا

184
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9003

مريم فايز عزمى شرقاوى

183
مقبول مقبول جيد جيد 9002

جيد مريم جمال فهمى نصر هللا

182
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 9001

امتياز مريم ثابت سعيد اسكندر

181
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 9000

مريانه ممدوح زكى حبيب



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

مقبول

جيد مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول

مقبول ضعيف جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

210
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 9029

مينا روف صابر شنوده

209
مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا 9028

مينا رفعت منير سعيد

208
جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 9027

جيد مينا راضى عبدالمالك غبلاير

207
جيد مقبول جيد جيد 9026

جيدجدا مينا ابراهيم زكى يوسف

206
مقبول مقبول جيد جيد 9025

جيد ميرنا مراد مسعد متياس

205
جيد جيد جيد جيد 9024

جيدجدا ميرنا عطيه عبدالمسيح عطيه

204
جيد جيد جيدجدا جيد 9023

جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا ميرنا سامى غبلاير قرياقص

203
جيد جيد جيدجدا جيد 9022

ميرنا زكريا شنوده جندى

202
جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 9021

جيدجدا امتياز ميرا ايمن نسيم توفيق

201
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9020

مياده جمال محمد برعي

200
جيد جيد امتياز جيدجدا 9019

مى الديب احمد طه

199
جيد جيد جيدجدا جيد 9018

مومن كرم محمود السيد

198
مقبول مقبول جيدجدا جيد 9017

امتياز مومن على احمد عبدالرحيم

197
جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا 9016

امتياز مها صبرى يوسف حسن

196
جيد ضعيف جيدجدا جيد 9015

مقبول مها البدرى شيبه الحمد على



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول

جيد ضعيف مقبول مستجد

جيد جيد امتياز مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

225
جيد جيدجدا امتياز جيد 9044

جيدجدا نوره عادل حسن محمد

224
جيدجدا مقبول امتياز جيد 9043

نهله يوسف ابراهيم على

223
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9042

امتياز نهال كمال الدين حمدان حماده

222
جيدجدا جيد امتياز جيد 9041

جيدجدا نهال عادل حميد محمود

221
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 9040

نعمه عبدهللا محمد عبدالعال

220
جيد ضعيف جيد مقبول 9039

نشوى محمد صدقى الحداد

219
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9038

جيدجدا نرمين جمال الفى جرجس

218
مقبول جيد مقبول جيد 9037

جيدجدا نرمين احمد سمير زكي

217
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 9036

ندى رافت احمد حسنين

216
جيد مقبول جيد جيد 9035

جيدجدا جيدجدا ندى خالد عبدالعال عبدالموجود

215
جيد مقبول جيد جيدجدا 9034

جيدجدا ندا جمال احمد محمد

214
جيد ضعيف جيدجدا جيد 9033

جيدجدا نجوى كرم على زيدان

213
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 9032

امتياز نجاه عبدالباسط احمد خلف هللا

212
جيدجدا جيد جيد جيد 9031

جيدجدا جيدجدا نانسى حشمت عزمى عبدالمالك

211
مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا 9030

جيد مينا فخرى مكرم وهبه



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

240
جيد جيد امتياز جيد 9059

جيدجدا جيدجدا ورده صالح عبداللطيف محمد

239
امتياز جيد امتياز جيد 9058

جيدجدا جيدجدا هند عبدالعليم كمال حامد

238
امتياز جيد امتياز جيد 9057

هدير احمد كمال عبدالنعيم

237
جيد مقبول جيدجدا مقبول 9056

هدى محمود على احمد

236
جيد مقبول جيدجدا جيد 9055

امتياز هدى عادل حسن احمد

235
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9054

امتياز هدى زكريا ابراهيم محمد

234
جيدجدا جيد امتياز جيد 9053

هبه محمد محمود عبدالموجود

233
جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا 9052

جيد هبه شعبان محمد كتانة

232
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 9051

هايدى عبدالفتاح شاكر محمد

231
جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 9050

امتياز هاله رفعت سعد هللا عبد الوهاب

230
جيدجدا مقبول جيدجدا جيد 9049

جيد هاجر ناصر عيد عبدالرحيم

229
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 9048

امتياز هاجر سراج مصطفى السيد

228
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9047

نيفين كرم حافظ يونس

227
جيد جيد امتياز جيد 9046

جيدجدا نوريهان عطا موهوب عبدالرحمن

226
جيدجدا جيد امتياز جيدجدا 9045

جيدجدا نورهان اشرف وصفى عدلى



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  1لغويات نحو تراكيب 

التقدير

التقدير

التقدير

247: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

 تعليم الكبار وخدمة

البيئة
1محادثة واستماع  1نصوص قصة ونثر  1مقال وتدريبات لغوية 

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

مقبول مقبول

جيدجدا جيدجدا مقبول باقى

مقبول

جيد مقبول مقبول باقى

غ غ غ 3من الخارج 

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

247
غ غ مقبول غ 9066

غاده حمدى رمضان سالم

246
مقبول ضعيف جدا مقبول مقبول 9065

دنيا محمد اسماعيل شبس

245
جيدجدا مقبول امتياز جيد 9064

مقبول مقبول مقبول امانى فراج محمد عبد الغنى

244
جيد مقبول امتياز جيد 9063

جيدجدا يوستينا منير عزيز سعيد

243
جيد مقبول جيدجدا جيد 9062

ياسمين عنتر محمد احمد

242
جيدجدا ضعيف جيد جيدجدا 9061

امتياز ياسمين احمد على حسين

241
جيدجدا جيد امتياز جيد 9060

جيدجدا وفاء عزت اسماعيل مهدى


