
 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

امتياز

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله
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15
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8574

اسراء رزق احمد محمد

14
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8573

اسراء جمال عبد المنعم محمد

13
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8572

جيدجدا اسراء جمال السيد احمد على

12
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8571

امتياز ازهار فهيم عبدالعظيم احمد

11
امتياز ضعيف جيدجدا مقبول 8570

احمد ناجح السيد محمد

10
امتياز جيد جيد مقبول 8569

احمد مختار صالح احمد

9
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8568

امتياز جيد احمد محمود محمد هاشم

8
امتياز جيد امتياز مقبول 8567

احمد محمود حسانين احمد

7
جيدجدا ضعيف جيد مقبول 8566

احمد محمد على محمد

6
امتياز مقبول امتياز مقبول 8565

احمد مجدى محمد راشد

5
جيد مقبول جيد مقبول 8564

احمد عنتر شعبان مرسى

4
امتياز امتياز امتياز مقبول 8563

احمد عبدالناصر احمد ياسين

3
جيدجدا جيد امتياز جيد 8562

امتياز احمد تغيان ابوالحمد تغيان

2
جيد ضعيف جيدجدا ضعيف 8561

ابتسام عبدالناصر احمد اسماعيل

ابتسام اسماعيل محمود عبداللطيف
1

امتياز امتياز جيدجدا مقبول 8560

امتياز

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول

مقبول جيد ضعيف مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول

مقبول جيد ضعيف مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

30
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8589

االء احمد احمد احمد

29
امتياز امتياز جيدجدا جيد 8588

امتياز اسماء وليد سالم حمص

28
جيد مقبول جيد مقبول 8587

جيدجدا جيد جيد اسماء موسى السيد حسن

27
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8586

امتياز جيد اسماء منصور احمد على

26
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8585

امتياز امتياز اسماء محمود محمد الصغير محمد

25
جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول 8584

امتياز اسماء محمود بخيت محمود

24
جيدجدا جيد جيد مقبول 8583

امتياز اسماء محمد ابوضيف احمد

23
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8582

امتياز مقبول اسماء عبدالعليم محمد ادريس

22
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8581

امتياز اسماء رمضان ابوالحسن محمد

21
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8580

امتياز مقبول اسماء السيد محمد محمد

20
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8579

امتياز اسالم خلف ابوالغيط حسن

19
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 8578

اسراء محمد احمد عبده

18
امتياز امتياز امتياز مقبول 8577

اسراء عطيه ابورحاب على

17
جيد جيد جيد ضعيف 8576

جيدجدا جيدجدا اسراء عبدالرؤوف احمد عبدالنعيم

16
جيدجدا مقبول امتياز مقبول 8575

اسراء عبدالحليم بكرى محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول

مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

45
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8604

ايات عصام سيد حسين

44
جيدجدا جيد جيد مقبول 8603

امتياز امين عبدالحفيظ امين صالح

43
امتياز امتياز جيدجدا مقبول 8602

امتياز جيد اميره عبود عبدالباسط عمران

42
امتياز جيدجدا جيد مقبول 8601

اميره ضاحى فهمى خليفة

41
جيد جيد جيدجدا ضعيف 8600

اميره حمدى خليفه احمد

40
جيد مقبول مقبول مقبول 8599

جيد امنيه السيد حافظ حسين

39
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8598

امل حامد محمد احمد

38
جيد جيدجدا جيد مقبول 8597

جيدجدا امل اشرف موسى محمود

37
جيد جيد جيد ضعيف 8596

جيدجدا جيدجدا جيدجدا امانى محمد حسين عبدهللا

36
جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول 8595

امتياز جيد امانى قايد احمد علي

35
جيدجدا جيد جيد ضعيف 8594

امتياز امانى رفعت جاد الرب الزهرى

34
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8593

الشيماء كمال احمد السيد

33
امتياز جيدجدا جيد مقبول 8592

السيد عبدالرحيم خلف عبدالرحيم

32
امتياز امتياز جيدجدا جيد 8591

الزهراء محمد فوزى شبيب

31
جيدجدا جيد امتياز مقبول 8590

جيدجدا االء عبدالرافع محمد حسين



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد

جيدجدا مقبول مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

60
جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف 8619

امتياز امتياز مقبول بيداء ابوالفتوح احمد عبدالرحمن

59
جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف 8618

مقبول ايه ياسر السيد عبدالواحد

58
جيدجدا جيد جيد مقبول 8617

امتياز ايه ممدوح حسن رشوان

57
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8616

جيد ايه محمد عادل عبدالرؤف

56
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8615

ايه عطيه عمران عبدهللا

55
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8614

ايه حسنى عثمان رشوان

54
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8613

ايه حسن عبد العليم محمد

53
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8612

جيدجدا جيد ايه ابوزيد على عبدالهادى

52
جيدجدا جيد امتياز مقبول 8611

ايمان معتمد محمد عساف

51
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8610

ايمان محمد مصطفى محمد

50
امتياز امتياز امتياز مقبول 8609

جيد ايمان عبدالحافظ حداد حماد

49
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8608

جيد ايمان عاطف محمود احمد

48
مقبول مقبول جيدجدا مقبول 8607

امتياز جيد ايمان خلف عبدالنعيم ابوالعال

47
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8606

جيدجدا ايمان جاد شفيق عبدالمجيد

46
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8605

امتياز ايمان احمد طاهر احمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول

جيد جيدجدا ضعيف مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

75
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8634

داليا عبدالمطلب محمد محمد

74
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8633

جيدجدا داليا عبدالرحمن احمد حسين

73
جيدجدا جيد جيد ضعيف 8632

جيدجدا مقبول داليا سالم محمد عبداللطيف

72
جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول 8631

جيد خلود عادل فايز احمد

71
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8630

جيد خلود زيدان يوسف عامر

70
امتياز امتياز جيدجدا مقبول 8629

جيد خديجه حسين طه بخيت

69
امتياز جيد جيد جيد 8628

جيدجدا خالد محمود بخيت محمود

68
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8627

امتياز امتياز امتياز جيد خالد عبدالظاهر محمد عبدالرحمن عبد

67
جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف 8626

جيدجدا خالد عبدالحليم خالد احمد

66
جيد مقبول جيد ضعيف 8625

مقبول حميده عبدالحفيظ عبدهللا محمد

65
جيدجدا جيد مقبول جيد 8624

امتياز جيد حبيبه محمد سعد جوده

64
امتياز جيد مقبول مقبول 8623

جيد جيهان مصطفى على سالم

63
جيدجدا مقبول مقبول مقبول 8622

جيد جهاد محمد شحاته محمد

62
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8621

جهاد صبرى احمد محمد

61
جيدجدا مقبول جيدجدا ضعيف 8620

مقبول جعفر عبدالعليم جعفر على
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والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

90
جيدجدا جيد جيد مقبول 8649

جيدجدا جيد رحاب عبدالخالق حسين حمدان

89
غ غ غ غ 8648

رحاب عبدالحكيم احمد سيد

88
امتياز امتياز جيدجدا مقبول 8647

جيد رحاب سيد فؤاد شاذلى

87
امتياز مقبول جيدجدا مقبول 8646

جيد جيد رحاب رمضان محمود اسماعيل

86
جيدجدا امتياز امتياز مقبول 8645

جيد رحاب احمد محمد محمد

85
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8644

رحاب احمد فاضل زيد

84
جيدجدا امتياز امتياز مقبول 8643

جيد رانيا على فاروق هاشم

83
جيدجدا جيد جيد مقبول 8642

جيدجدا دنيا محمد محمد حسين

82
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8641

دنيا عماد عاطف ابراهيم

81
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8640

دنيا صابر رشاد عبدالاله

80
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8639

دعاء كرم احمد محمد

79
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8638

امتياز دعاء قرشى عبدالرحمن ابراهيم

78
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8637

امتياز امتياز دعاء عبده محمد السيد

77
جيد جيد مقبول ضعيف 8636

جيدجدا مقبول دعاء صالح محمد احمد

76
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8635

امتياز دعاء خالد عبداللطيف محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول ضعيف ضعيف مستجد

مقبول مقبول جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

105
جيد جيدجدا جيد ضعيف 8664

جيدجدا جيدجدا ساره احمد هاشم احمد

104
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8663

ساره احمد احمد احمد ابوزيد

103
امتياز جيد جيد جيد 8662

زينب طلعت احمد خليفه

102
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8661

زينب احمد محمد احمد

101
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8660

زكيه حسن على كامل

100
جيدجدا جيدجدا جيد جيد 8659

امتياز جيدجدا ريم محمود رمضان محمد

99
جيدجدا جيد جيد مقبول 8658

ريم اسامه جمال السيد

98
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8657

امتياز ريحاب عبدالباسط عبيد حسن

97
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 8656

رضوى محمد مرتضى محمد

96
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8655

رحمه عالء محمود ابوالعال

95
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8654

جيدجدا امتياز رحمه عصام محمد امين

94
جيدجدا جيد جيد مقبول 8653

رحمه السيد ابو الحمد محمود

93
جيد جيدجدا جيدجدا مقبول 8652

جيدجدا رحاب نعمان بخيت فرج هللا

92
مقبول ضعيف جيد ضعيف 8651

جيد مقبول رحاب ناصر فتحى عبدالعال

91
جيدجدا جيد مقبول مقبول 8650

جيد رحاب عبدالمنعم عبدالاله محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا مقبول

جيد جيدجدا ضعيف مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

غ غ غ مستجد

جيدجدا

جيد جيد مقبول مستجد

مقبول جيد

ضعيف مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

امتياز امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد

جيد جيد مقبول مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

120
جيدجدا جيد جيد ضعيف 8679

امتياز شيماء عبد الظاهر احمد عبد العزيز

119
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8678

مقبول شيماء خالد على محمد

118
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8677

شيماء خالد عبدالناصر عبدهللا

117
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8676

امتياز شيماء الفاوى عبدالاله حسانين

116
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8675

شيماء الدكرونى فرج سليمان

115
امتياز امتياز امتياز مقبول 8674

جيد شيماء احمد عبدالفتاح محمد

114
جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول 8673

شيرين ابوالوفا خليل محمود

113
جيدجدا مقبول مقبول ضعيف جدا 8672

شكران فرج ابوبكر احمد

112
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8671

شروق عبدالمنعم فؤاد احمد

111
غ غ غ غ 8670

سهيله محمود على عبد هللا

110
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8669

مقبول سهى امين محمود امين محمد

109
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8668

سهام السيد مصطفى السيد

108
امتياز جيدجدا جيد جيد 8667

جيدجدا سمر حمدى خلف حسن

107
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف جدا 8666

سلمى اشرف كريم سرور

106
جيد جيد جيدجدا ضعيف 8665

جيدجدا جيدجدا مقبول ساره محمد ابوالحمد محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

امتياز امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

135
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8694

جيدجدا مقبول عبدالرحيم عبده عبدالرحيم احمد

134
جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف 8693

امتياز عبدالرحمن محمد ثروت محمد

133
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8692

عبدالرحمن خيرى على ضيف

132
جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف 8691

امتياز مقبول عبدالرحمن حماده السيد عبدالجابر

131
جيدجدا مقبول امتياز مقبول 8690

جيد عبدالرحمن حسن على خليفة

130
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8689

امتياز عبدالرحمن احمد عرفه احمد

129
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8688

طارق على محمد الزهرى

128
جيدجدا جيد جيد ضعيف 8687

جيدجدا ضحى عالء الدين سيف النصر عبداللطي

127
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8686

صفاء عاطف محمود حسن

126
امتياز امتياز جيدجدا جيد 8685

صفا صالح احمد محمد

125
جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول 8684

امتياز جيد صباح عادل خلف عبدالاله

124
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 8683

امتياز امتياز صابرين عبده فايز على

123
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8682

شيماء مصطفى مطاوع محمد

122
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8681

امتياز شيماء محمود عبدالسميع عبدالرحيم

121
امتياز جيد جيدجدا جيد 8680

شيماء محمد ناصر عبدالرحمن



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا جيد جيد مستجد

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد ضعيف مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد جيد ضعيف مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

150
جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف 8709

عمرو خالد احمد بخيت

149
جيدجدا جيد جيد مقبول 8708

جيدجدا عمر عنتر محمود عبدالمجيد

148
امتياز امتياز جيدجدا جيد 8707

عليه مصطفى عباس مغربي

147
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8706

جيدجدا علياء عبدالباسط ابراهيم محمود عثم

146
جيدجدا مقبول امتياز مقبول 8705

امتياز على عبدالعال فراج محمود

145
جيدجدا جيد جيد ضعيف 8704

على عبدالعال احمد حمدى عبدالعزيز

144
امتياز مقبول جيدجدا مقبول 8703

جيد على طلعت على السمان

143
جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول 8702

جيد عال مصطفى عبدالرحيم محمود عبدالرح

142
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8701

عال مصطفى عبدالرحيم علي

141
جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول 8700

امتياز عزه محمد السيد احمد

140
جيدجدا جيد امتياز مقبول 8699

امتياز جيد عزه طه محمد نور الدين

139
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8698

عزه حسنى مرعى وهب هللا

138
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8697

امتياز عبدهللا رمضان طلب محمود

137
جيدجدا جيد مقبول ضعيف 8696

جيد عبداللطيف جمال عبداللطيف فرج

136
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8695

عبدالكريم احمد رمضان عبدالكريم



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير
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239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد جيدجدا

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد مقبول جيدجدا مستجد

جيد مقبول مقبول مستجد

جيد امتياز جيد مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

ع ع جيد مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

165
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8724

محمد انور جاد بهيج

164
جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول 8723

امتياز جيد محمد احمد محمد عبدهللا

163
جيدجدا جيدجدا ضعيف مقبول 8722

امتياز محمد ابوشرقاوى محمد ابوالمجد

162
جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف 8721

كريم محمد شحاته رمضان

161
جيدجدا امتياز جيد مقبول 8720

امتياز جيدجدا كرم فراج على عليان

160
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8719

فرحه عبدالناصر حسن المغربى

159
امتياز مقبول جيد جيد 8718

جيد فرحه حمام محمد عبدالرحيم

158
امتياز جيدجدا جيدجدا ضعيف 8717

فاطمه محمد يوسف ابراهيم

157
جيدجدا ضعيف جيد ضعيف 8716

فاطمه عنتر ابوبكر محمد

156
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8715

جيد فاطمه حسانين محمد حسانين

155
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8714

فاطمه احمد محمد محمد

154
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8713

امتياز جيدجدا مقبول فارس محمد السيد احمد

153
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8712

غاده حماده محمد حسانين

152
امتياز جيد امتياز مقبول 8711

غاده حسين عبدالعال حسين

151
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8710

عهود جمال احمد محمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول ضعيف مقبول مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

180
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8739

جيدجدا مريم عصام محمود حسن

179
مقبول مقبول ضعيف ضعيف 8738

جيد مروه عمران عبدالعزيز محمد

178
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8737

امتياز مروه احمد محمود احمد

177
امتياز جيد مقبول ضعيف 8736

مقبول محمود محمد محمود حسن

176
جيدجدا مقبول جيدجدا ضعيف 8735

امتياز محمود صالح موسى محمود

175
جيدجدا جيد جيد ضعيف جدا 8734

محمد محمود احمد عبدالرحمن

174
امتياز جيد جيدجدا مقبول 8733

جيدجدا محمد عبدالمحسن محمد حسانين

173
جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف 8732

جيدجدا محمد عاصم احمد حسانين

172
جيد جيدجدا مقبول مقبول 8731

جيدجدا امتياز محمد عادل محمد ابراهيم

171
امتياز امتياز جيدجدا ضعيف 8730

مقبول محمد صابر عبدهللا محمد

170
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8729

امتياز محمد سيد تغيان احمد

169
جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول 8728

امتياز جيد محمد حسن امام على

168
جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف 8727

محمد جمال محمد مصطفى

167
امتياز امتياز امتياز جيد 8726

محمد بدوى العارف عبدالنبى

166
جيد مقبول جيدجدا ضعيف 8725

محمد ايمن محمد حامد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول ضعيف مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

غ غ غ مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد

جيد مقبول جيد مستجد

مقبول

مقبول ضعيف جيد مستجد

مقبول جيد

مقبول ضعيف مقبول مستجد

جيد مقبول جيد مستجد

مقبول

ضعيف مقبول مقبول مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

195
امتياز جيد جيدجدا جيد 8754

جيدجدا امتياز منار ياسر ابراهيم عكاشه

194
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8753

منار نصر الدين محمد عبدالرحيم

193
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8752

منار محمود محمد عبده

192
مقبول مقبول جيد مقبول 8751

جيد جيد منار محمود عبدالشكور محمد

191
جيد ضعيف جدا جيد ضعيف 8750

مقبول منار محمد فراج عبدالفضيل

190
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8749

منار محمد السيد ابوضيف

189
جيد مقبول جيدجدا ضعيف 8748

جيدجدا جيد مقبول منار عبدالناصر سعد الدين محمد

188
جيد جيد جيدجدا ضعيف 8747

امتياز منار صابر زكى محمد

187
جيدجدا جيد امتياز مقبول 8746

امتياز منار السيد محمد ابوضيف

186
جيد جيد جيدجدا مقبول 8745

امتياز معاذ محروص يوسف احمد

185
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8744

امتياز مصطفى محمود ضاحى عبدالعزيز

184
جيد جيد جيدجدا مقبول 8743

جيدجدا مصطفى محمود دسوقى السمان

183
جيد غ ضعيف ضعيف جدا 8742

جيدجدا مقبول مصطفى محمد محمد علي

182
جيدجدا جيدجدا جيد جيد 8741

مصطفى رمضان السيد عبدالاله

181
جيد مقبول جيدجدا ضعيف 8740

جيد مريم محمود احمد سالم



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد

جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

غ غ غ مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز مستجد

جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول مقبول

جيد ضعيف ضعيف مستجد

جيد جيدجدا امتياز مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

210
امتياز امتياز جيدجدا مقبول 8769

نسمه محمود طه محمود

209
جيد ضعيف جيد ضعيف 8768

مقبول مقبول نرمين خالد محمد السيد

208
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8767

ندى محمد فرغلى عبدالموجود

207
جيد جيد جيد مقبول 8766

ندى عاطف عبدالمطلب زيدان

206
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8765

ندا محسن رمضان مصطفى

205
امتياز جيدجدا جيد مقبول 8764

جيدجدا ندا ثروت مصطفى احمد

204
جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول 8763

ندا احمد هاشم احمد

203
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 8762

نجالء فتحى عبدالحميد مرعى

202
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8761

امتياز نجالء خليفه عبدالنعيم خليفه

201
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8760

امتياز مقبول ناهد رفعت احمد محمد

200
جيد جيدجدا جيدجدا مقبول 8759

ميار جمال محمد اسماعيل

199
غ غ غ غ 8758

منى منصور عبدالصادق محمود

198
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8757

منى خالد محمود عقل

197
امتياز جيدجدا امتياز مقبول 8756

امتياز منة هللا فريد محمد على

196
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8755

جيدجدا منال جمال عزالعرب توفيق



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا

جيد جيد جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

225
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8784

امتياز جيد هاشم راعى احمد الدردير

224
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8783

امتياز هاجر عالء الدين انور نور

223
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 8782

نورهان ناصر على ابراهيم

222
امتياز جيدجدا امتياز جيد 8781

نورهان كمال عبدالسميع عبدالعزيز

221
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8780

امتياز مقبول نورهان فراج بكرى محمد

220
جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 8779

امتياز جيدجدا جيد نورهان عبدالاله محمد حجازى

219
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8778

امتياز نورهان عبدالاله عبدالهادى عمران

218
جيد جيد جيدجدا مقبول 8777

نورهان صفوت ابوالسعود مصطفى

217
جيدجدا جيد جيد مقبول 8776

جيدجدا جيدجدا نورهان خالد على مخيمر

216
جيدجدا جيدجدا جيد مقبول 8775

امتياز نورهان حمدى يسن همام

215
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8774

نورهان اسماعيل جاد هللا على

214
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8773

نورهان اسعد احمد حسين

213
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8772

جيدجدا نوره محمد احمد علي

212
امتياز جيدجدا جيدجدا جيد 8771

نورا جمال محمد مرسي

211
جيدجدا جيد جيدجدا جيد 8770

نشوى محمد عبداللطيف احمد



 تكنولوجيا التعليم

والوسائل التعليمية
1طرق التدريس  (اصوات)علم اللغة 

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم األساسى الحلقة األولى:الشعبة /القسم

239: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة تدريب لغوى 1قراءة تحليلية  دراسات اسالمية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول مقبول جيد مستجد

مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد مقبول مستجد

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد جيد مستجد

غ غ غ باقى

مقبول مقبول غ 1من الخارج 

غ غ غ 2من الخارج 

مقبول مقبول مقبول

جيد جيد جيد 3من الخارج 

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

239
جيدجدا امتياز جيد مقبول 8798

مقبول مقبول مقبول سهام احمد خضيرى محمد

238
غ غ غ غ 8797

اميره على السيد عبد الاله

237
مقبول جيد امتياز ضعيف 8796

مقبول مقبول مقبول شيماء محمد عبد الحفيظ محمود

236
غ غ غ غ 8795

بسمه راجح صبحى محمد

235
امتياز جيدجدا جيد مقبول 8794

ياسمين ايمن عبدالعاطى محمد

234
امتياز جيدجدا جيد مقبول 8793

جيدجدا يارا محمد عامر سهيل

233
جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف 8792

امتياز مقبول وليد صالح السيد محمد

232
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8791

جيد هند على عبدالمنعم فلفل

231
جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول 8790

امتياز امتياز امتياز هشام فرغل هاشم الشايب

230
جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف 8789

جيدجدا هدير عماد الدين مغربى حسين

229
جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف 8788

امتياز مقبول هدى محمد ابراهيم النوفى

228
امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول 8787

هدى سمير على احمد

227
جيدجدا جيد ضعيف ضعيف 8786

جيدجدا مقبول هبه جمعه على احمد

226
جيد مقبول جيد ضعيف 8785

مقبول هايدى محمد حسنى محمد


