
تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيد مستجد

ضعيف امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

256: عدد الطالب  

اسراء رمضان احمد محمد
15

جيدجدا جيد جيدجدا 9704

جيد جيد اسراء اسماعيل عبدالرحمن على
14

امتياز مقبول مقبول 9703

اسراء احمد محمد احمد
13

امتياز ضعيف جيد 9702

اسراء ابراهيم احمد حسن
12

امتياز مقبول ضعيف 9701

ازهار عبدالحافظ عبدالحافظ حسان
11

جيدجدا مقبول مقبول 9700

مقبول ازهار احمد فهمى احمد
10

امتياز ضعيف مقبول 9699

اريج عصمت عبدالحميد عبدالرحيم
9

امتياز مقبول مقبول 9698

امتياز احمد ماهر على شاكر
8

جيدجدا ضعيف ضعيف 9697

احمد عادل السيد محمد
7

جيدجدا مقبول ضعيف جدا 9696

احمد جمال على احمد
6

مقبول ضعيف ضعيف جدا 9695

احالم جبريل عبدالحميد عبدالموجود
5

امتياز مقبول جيد 9694

احسان محمود صديق احمد
4

جيدجدا ضعيف ضعيف 9693

ابتهال حمدى مجاهد محمدين
3

جيدجدا ضعيف ضعيف 9692

مقبول ابانوب يعقوب وصفى نعمان
2

جيد ضعيف ضعيف 9691

ابانوب اسحق حنا لبيب
1

جيدجدا مقبول ضعيف 9690

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

جيدجدا الشيماء محمد محمد سعيد
30

امتياز امتياز جيد 9719

امتياز مقبول الشيماء احمد محمد خيرى احمد الشاذ
29

جيدجدا ضعيف ضعيف 9718

جيد السيد عبدالرحمن حسين محمد
28

جيدجدا مقبول ضعيف 9717

الزهراء عمر ابوزعفان جاد الكريم
27

امتياز مقبول مقبول 9716

االء عبدالصبور عبدالباسط محمد
26

جيدجدا ضعيف مقبول 9715

امتياز االء حبارير عبداللطيف تمام
25

جيدجدا مقبول مقبول 9714

االء احمد محمد احمد
24

امتياز ضعيف مقبول 9713

اسماء محمود محمد عبد الرازق
23

امتياز جيد جيد 9712

اسماء محمد الصادق محمد
22

جيد ضعيف ضعيف 9711

امتياز اسماء رمضان عباس محمد
21

جيدجدا جيدجدا جيدجدا 9710

امتياز جيد اسماء احمد عبدالعال عبدالرحيم
20

جيدجدا جيدجدا مقبول 9709

مقبول اسماء ابراهيم عباس هاشم
19

جيدجدا مقبول ضعيف 9708

امتياز اسراء محمود احمد عبدالرحمن
18

جيدجدا مقبول جيد 9707

امتياز اسراء محمد بهنساوى احمد
17

جيدجدا ضعيف مقبول 9706

اسراء عاطف على عبدالحليم
16

امتياز جيدجدا جيد 9705



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

انجى عطا هللا رزق عطا هللا
45

جيدجدا جيد ضعيف 9734

اميره ناصر عبدالرؤوف احمد
44

امتياز مقبول ضعيف 9733

مقبول اميره خالد صابر ابراهيم
43

جيدجدا ضعيف جيد 9732

اميره حسين محمود على
42

امتياز مقبول مقبول 9731

امتياز مقبول امير حمدى يونس عبدالعال
41

جيدجدا ضعيف ضعيف 9730

امتياز امنيه زين العابدين حسين على
40

جيدجدا امتياز جيدجدا 9729

امل رجب السيد محمد
39

جيدجدا ضعيف مقبول 9728

امل اشرف خلف عبدالموجود
38

امتياز جيدجدا جيد 9727

امانى ناصر موسى محمد
37

امتياز جيدجدا جيد 9726

امتياز مقبول امانى االمير خلف نصر
36

جيدجدا مقبول ضعيف 9725

مقبول جيد امانى اسعد عبدالحميد احمد
35

امتياز ضعيف مقبول 9724

مقبول امانى احمد محمود حسن
34

جيدجدا ضعيف ضعيف 9723

مقبول مقبول اليزابيث ناشد نظمى ناشد
33

جيدجدا ضعيف ضعيف 9722

الهام عادل عبدالعال سيد
32

امتياز امتياز جيد 9721

امتياز الهام ابوزيد حماده محمود
31

جيدجدا جيد مقبول 9720



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

مقبول ايه حسن فؤاد احمد
60

امتياز ضعيف جيد 9749

ايه امير عبدالراضى محمد
59

جيدجدا ضعيف مقبول 9748

ايه السيد عطيه ابوالمجد
58

جيدجدا مقبول مقبول 9747

جيد ايه احمد كمال دياب
57

جيدجدا جيد مقبول 9746

ايه احمد عبدالفتاح الليثى
56

امتياز مقبول جيد 9745

امتياز ايمان محمد عبدالمنطلب السيد
55

جيدجدا مقبول مقبول 9744

ايمان عالء نظير عبدالمجيد
54

امتياز مقبول جيد 9743

ايمان عزت رشاد محمد
53

امتياز مقبول جيد 9742

مقبول ايمان شوقى جبره صليب
52

جيدجدا ضعيف جيد 9741

جيد جيد ايمان حامد احمد على
51

امتياز مقبول مقبول 9740

ايمان السيد عبدالعال السيد
50

جيدجدا جيد جيد 9739

ايرينى عادل رفله عبدالملك
49

جيدجدا ضعيف جيد 9738

جيد انطون سيدهم حليم ابادير
48

جيدجدا جيدجدا مقبول 9737

انجى وصفى تاوضروس منقريوس
47

امتياز مقبول مقبول 9736

امتياز انجى نعيم راشد شنودة
46

جيدجدا مقبول مقبول 9735



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

جهاد صالح عبدالحليم اسماعيل
75

جيدجدا مقبول جيد 9764

امتياز جهاد خالد السيد ابوالعز
74

جيدجدا مقبول ضعيف 9763

جاكلين ناجح ميالد فايز
73

جيدجدا مقبول مقبول 9762

امتياز تيسير رشدى عبدالرحمن صالح
72

جيدجدا جيد جيد 9761

بهيه تمام ابوالمجد عبدالرازق
71

جيد ضعيف ضعيف 9760

امتياز جيد بشاى يوسف سليمان رزق
70

جيدجدا مقبول مقبول 9759

مقبول بسمه عمر توفيق مهدي
69

امتياز ضعيف جيد 9758

بسمه صالح ابوزيد محمود
68

جيد ضعيف ضعيف جدا 9757

بركسام احمد عبدالمجيد احمد
67

جيدجدا مقبول مقبول 9756

بدور احمد عبدالحميد احمد
66

امتياز مقبول مقبول 9755

امتياز ايه ياسر فتحى محمد
65

جيدجدا ضعيف ضعيف 9754

ايه محمد عبدالغنى محمد
64

جيدجدا ضعيف مقبول 9753

ايه محمد عبدالرحمن محمد
63

امتياز جيد جيدجدا 9752

ايه عبدالرحمن عبدالرحيم محمد
62

امتياز ضعيف جيد 9751

ايه رجب محمد عثمان
61

جيدجدا مقبول ضعيف 9750



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

دعاء متولى السيد متولى
90

امتياز جيدجدا جيد 9779

دعاء عبدالعال خلف احمد
89

امتياز جيدجدا جيد 9778

دعاء احمد عبدالاله حسين
88

امتياز جيد جيد 9777

داليا عصام عبدالبارى محمود
87

امتياز جيد جيد 9776

مقبول خلود عمر محمد محمد
86

جيدجدا ضعيف ضعيف 9775

جيد خلود خالد محمود محمد
85

جيدجدا مقبول مقبول 9774

حنان محمد محمد تغيان
84

امتياز جيد جيد 9773

حنان حكيم حنا بطرس
83

امتياز مقبول مقبول 9772

جيد حسناء احمد حسن محمد
82

جيدجدا مقبول مقبول 9771

جيد حسن وائل صابر حسن
81

جيدجدا مقبول ضعيف 9770

حسن على سالمان حسن
80

جيدجدا جيد ضعيف 9769

امتياز حبيبه احمد محمد عبدالعال
79

جيدجدا ضعيف مقبول 9768

جيد حاتم محمد احمد احمد
78

جيد مقبول ضعيف 9767

جيهان فرج عبدالراضى عبدهللا
77

امتياز مقبول مقبول 9766

جهاد محمد عبدالرحيم حسن
76

جيدجدا مقبول مقبول 9765



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

ضعيف جيد مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

رحمه خليفه عبدالراضى عبدالكريم
105

امتياز جيدجدا جيد 9794

رحاب عبدالناصر بخيت محمد
104

جيدجدا ضعيف ضعيف 9793

جيد مقبول رحاب عبدالمنصف محمود حسين
103

امتياز مقبول ضعيف 9792

امتياز رحاب رافت محمود محمد
102

جيدجدا جيد ضعيف 9791

رحاب جالل عبدالروؤف السيد
101

جيدجدا مقبول ضعيف 9790

رانيا صابر زكرى عبدهللا
100

جيدجدا ضعيف مقبول 9789

مقبول دينا محمد صالح الجيالنى
99

جيدجدا ضعيف ضعيف 9788

دينا صابر محمد عبدالمنعم
98

امتياز مقبول جيد 9787

جيد جيدجدا دينا حامد احمد محمد
97

جيدجدا مقبول جيد 9786

دينا السيد ثابت محمد
96

امتياز جيدجدا جيد 9785

امتياز جيد دنيا ممدوح متولى عبدالعال
95

جيدجدا مقبول ضعيف 9784

جيد دنيا محمود عزيز الدين ابودهب
94

جيدجدا مقبول ضعيف 9783

دميانه نصرى سعد دميان
93

امتياز جيدجدا جيد 9782

جيدجدا مقبول دميانه عطيه صبحى فرج
92

جيد ضعيف ضعيف 9781

دميانه صابر حكيم حلقه
91

امتياز جيد مقبول 9780



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

زيناهم سليمان خالف حمدان
120

امتياز ضعيف جيد 9809

زهراء حسن ثابت رفاعى
119

جيدجدا مقبول جيد 9808

ريهام محمود كامل ابورحاب
118

امتياز جيد مقبول 9807

امتياز ريهام محمد عبدالرحمن فرغل
117

جيدجدا مقبول مقبول 9806

امتياز ريهام عاطف محمد حسين
116

جيدجدا جيد مقبول 9805

مقبول ريموندا ايمن عزت يوسف
115

امتياز مقبول ضعيف 9804

ريتا فريد شوقى منقريوس
114

جيد جيد ضعيف 9803

جيد روضه حسين محمد عبدالرسول
113

امتياز جيدجدا مقبول 9802

امتياز جيد روزالين ايمن عجيب موسى
112

جيدجدا جيد مقبول 9801

جيد رواء اشرف عبدالحليم محمد
111

امتياز مقبول مقبول 9800

امتياز رقى ايهاب البسيونى ابراهيم
110

جيدجدا جيد جيد 9799

جيدجدا رحمه مصطفى عبدالرحيم محمد
109

امتياز جيد مقبول 9798

مقبول رحمه محمد حسين عبدالموجود
108

جيدجدا مقبول ضعيف 9797

رحمه عبدالمنعم بخيت عبدهللا
107

امتياز مقبول جيد 9796

مقبول رحمه راضى سلمان احمد
106

جيدجدا جيد ضعيف 9795



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

امتياز سها احمد حامد محمد
135

جيدجدا مقبول مقبول 9824

سميره عياد غالى قلدس
134

امتياز جيد جيد 9823

سماح محمد اسماعيل محمد
133

جيدجدا ضعيف ضعيف 9822

امتياز سلمى ماهر عبدالرحيم عبيد
132

جيدجدا جيد جيد 9821

سلمى جمال يوسف احمد
131

امتياز جيد جيدجدا 9820

مقبول سلفيا بديع جاد هللا سدره
130

جيدجدا ضعيف ضعيف 9819

مقبول سعاد السيد محمد حسين
129

امتياز ضعيف مقبول 9818

مقبول سحر عادل عبدالرازق ابوالمجد
128

جيدجدا ضعيف ضعيف 9817

امتياز جيد سالى بهجت امين عزت
127

جيدجدا مقبول مقبول 9816

جيد ساره محمود السيد محمود
126

جيدجدا مقبول مقبول 9815

ساره عرفه محمد امين
125

جيدجدا مقبول مقبول 9814

مقبول ساره سامى جاد غالى
124

جيدجدا ضعيف مقبول 9813

ساره سامح احمد رافت عبدالرحمن
123

جيدجدا مقبول مقبول 9812

امتياز مقبول ساره حامد عبدالمولى السيد
122

جيدجدا ضعيف ضعيف 9811

مقبول مقبول زينب محمود حسن عبدالرحيم
121

جيدجدا ضعيف ضعيف 9810



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

جيد امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

عال رافت سعد عبدالحفيظ محمود
150

جيدجدا مقبول مقبول 9839

امتياز عزه احمد ابراهيم محمد
149

جيدجدا مقبول مقبول 9838

عبدهللا ابراهيم محمد محمد
148

امتياز جيد ضعيف 9837

جيد عادل صفوت فتحى زكى
147

امتياز جيد مقبول 9836

جيدجدا صفاء محمد عبدالعال محمد
146

امتياز جيد جيد 9835

صفاء ربيعى سعد احمد
145

امتياز ضعيف جيد 9834

صدقى احمد صدقى محمد
144

جيدجدا ضعيف مقبول 9833

صابرين اسماعيل احمد السكى
143

امتياز امتياز جيدجدا 9832

جيد شيماء على امين عبده
142

امتياز جيد مقبول 9831

جيدجدا شيماء عصام منصور السيد
141

جيدجدا جيدجدا جيد 9830

شريف الشاذلى محمد على
140

جيدجدا مقبول ضعيف 9829

سيهام عماد الدين جوده محمود
139

جيدجدا ضعيف ضعيف 9828

سيلفيا ناجح امين بشاى
138

امتياز جيد مقبول 9827

سهير محمود على محمد
137

امتياز جيد جيد 9826

جيد سهام شعبان رشاد مصطفى
136

جيدجدا مقبول مقبول 9825



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول

ضعيف جيد مستجد

ضعيف جدا ضعيف مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

ضعيف مقبول مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

كيرلس عادل عبدالشهيد جرجس
165

جيدجدا جيد مقبول 9854

كيرلس راشد ابراهيم ابراهيم
164

جيد ضعيف ضعيف 9853

كامل جرجس كامل فندى
163

جيد مقبول مقبول 9852

فاطمه فتح هللا محمد دياب
162

جيدجدا ضعيف ضعيف 9851

فاطمه عبدالعظيم عبدالعال موسى
161

امتياز مقبول مقبول 9850

مقبول فاطمه خالد السيد حمد هللا
160

جيد ضعيف ضعيف 9849

جيدجدا فاطمه بسيونى سليمان محمد
159

امتياز جيد مقبول 9848

فارس عادل حسن احمد
158

جيدجدا مقبول مقبول 9847

فادى فكتور حبشى ابراهيم
157

جيد ضعيف مقبول 9846

امتياز جيد غاده محمد الكيالنى عبدالوارث
156

جيدجدا جيدجدا مقبول 9845

جيد جيد غاده سنوسى رفعت سنوسى
155

امتياز مقبول مقبول 9844

غاده اشرف عبدالعظيم على عبدالرحيم
154

امتياز جيدجدا جيدجدا 9843

مقبول غاده احمد السيد احمد
153

جيدجدا ضعيف مقبول 9842

عمر خلف السيد سعد
152

مقبول ضعيف جدا ضعيف جدا 9841

جيد على عاطف مصطفى محمود
151

جيد مقبول ضعيف 9840



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

جيد مايكل قابيل ملقى افرام
180

امتياز جيدجدا مقبول 9869

جيد مارينا نصحى فهيم عطيه
179

امتياز مقبول مقبول 9868

مقبول مارينا لطيف رزق عزمى
178

جيدجدا ضعيف ضعيف 9867

مقبول مقبول مارينا فايز مجلع سالمه
177

جيدجدا ضعيف ضعيف 9866

مقبول مارينا غليوم نعيم غطاس
176

امتياز مقبول ضعيف 9865

امتياز مقبول مارينا ريمون فوكيه اسطفانوس
175

جيدجدا ضعيف مقبول 9864

مارينا جرجس قزمان عطيه
174

جيدجدا ضعيف مقبول 9863

مقبول مارينا اشرف جابر كندس
173

جيدجدا ضعيف مقبول 9862

مارى جرجس عيسى بخيت
172

جيدجدا ضعيف مقبول 9861

امتياز مارى بولس خليل عبدهللا
171

جيدجدا ضعيف مقبول 9860

جيد مارلين ناجى شوقى راغب
170

امتياز مقبول مقبول 9859

مارلين عاطف رياض نصيف
169

جيدجدا جيدجدا مقبول 9858

مارتينا عصام يوسف ثابت
168

جيد ضعيف ضعيف 9857

امتياز مادونا رافت صبحى عطيه
167

جيدجدا ضعيف مقبول 9856

جيدجدا جيد ماجده كرم ابوالمجد مناع
166

جيد مقبول ضعيف 9855



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

ضعيف جيد مستجد

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

مقبول مريم رشاد كامل جاد
195

جيد مقبول ضعيف 9884

امتياز جيدجدا مريم رافت صبحى مجلع
194

جيدجدا جيد جيد 9883

مريم جيد تقاوى داود
193

امتياز مقبول مقبول 9882

مريم اشرف خلف سليمان
192

جيدجدا ضعيف مقبول 9881

مريانا ايمن شفيق يوسف
191

جيد مقبول ضعيف 9880

مروه عزت عبدالخالق سليم
190

امتياز مقبول ضعيف 9879

مروه عبدالستار خلف خليفه
189

امتياز مقبول مقبول 9878

جيدجدا محمود عبدالعزيز احمد عبدالعزيز
188

جيد مقبول ضعيف 9877

محمود السيد محمود خضيرى
187

جيدجدا مقبول ضعيف 9876

امتياز محمود السنوسى عبدالعليم رشوان
186

جيدجدا مقبول ضعيف 9875

مقبول محمد محروس السيد محمد
185

جيد مقبول ضعيف 9874

محمد عبدالمنعم محمد ابراهيم
184

جيد مقبول ضعيف 9873

امتياز محمد صالح محمد محمد
183

جيدجدا ضعيف مقبول 9872

محمد ثروت خلف قاسم
182

جيدجدا مقبول ضعيف 9871

جيد محمد الليسى عبدالرحيم جعفر
181

جيدجدا مقبول مقبول 9870



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول

ضعيف جيد مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

ضعيف جدا مقبول مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

مقبول منار عادل احمد محمود
210

امتياز ضعيف ضعيف 9899

جيد منار ايمن محمد عثمان
209

امتياز جيد مقبول 9898

مقبول مالك اشرف حلمى عوض
208

جيدجدا مقبول ضعيف 9897

مكاريوس بولس فهيم دوس
207

جيدجدا مقبول ضعيف 9896

مصطفى عطيه عطيفى محمد
206

امتياز مقبول ضعيف جدا 9895

جيد مصطفى احمد محمد محمد
205

امتياز مقبول مقبول 9894

مريم يوحنا مشمش حنا
204

امتياز ضعيف مقبول 9893

مريم نبيل بشرى سيف
203

امتياز مقبول جيد 9892

مريم مجدى فوزى جرس
202

جيدجدا مقبول جيد 9891

امتياز مريم لبيب عزيز يوسف
201

جيدجدا ضعيف مقبول 9890

مريم فتحى معوض غالى
200

امتياز ضعيف مقبول 9889

جيد مريم عثمان محمد عثمان
199

امتياز مقبول مقبول 9888

مقبول مريم عاطف كميل داود
198

امتياز ضعيف مقبول 9887

جيد مريم زغلول هديه سليمان
197

مقبول ضعيف مقبول 9886

مقبول مريم رشدى ثابت حبيب
196

جيدجدا ضعيف ضعيف 9885



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

ضعيف جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

امتياز نرمين السيد احمد عارف
225

جيدجدا ضعيف مقبول 9914

ندى محمود فهيم ابوعوف
224

امتياز جيد مقبول 9913

جيدجدا ندى محمود عبدالعال عبدالعزيز
223

جيدجدا جيد مقبول 9912

ندى على مصطفى عبدالرحمن
222

جيد ضعيف ضعيف 9911

ندا عارف محمد رشوان
221

امتياز جيد مقبول 9910

امتياز جيد ندا خليفه احمد على
220

جيدجدا مقبول مقبول 9909

جيدجدا مقبول مقبول ندا خالد محمد عبده
219

جيد ضعيف ضعيف 9908

مقبول جيد ناهد عطيه نافع عبدالرحيم
218

جيدجدا ضعيف مقبول 9907

مينا صبرى بسطه سليمان
217

جيدجدا مقبول مقبول 9906

مقبول ميرنا مجدى عياد سدراك
216

امتياز ضعيف ضعيف جدا 9905

ميرنا عاطف سليمان ابراهيم
215

امتياز ضعيف ضعيف جدا 9904

مقبول موسى اديب جريس جرجس
214

امتياز ضعيف مقبول 9903

مهرائيل مشيل انور السلوتى
213

جيدجدا ضعيف مقبول 9902

جيد منى حسين حسنى احمد
212

امتياز جيد مقبول 9901

امتياز منة هللا ياسر محمد احمد
211

جيدجدا ضعيف مقبول 9900



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول

ضعيف امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيد مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

مقبول

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد

مقبول امتياز مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

هدير احمد عبدالموجود احمد
240

جيدجدا جيد ضعيف 9929

امتياز جيد هدى محمود خليفه محمد
239

جيدجدا مقبول مقبول 9928

امتياز هبه على عبده فراج
238

جيدجدا جيد مقبول 9927

امتياز هايدى احمد عبدالعليم عبدالحميد
237

جيدجدا جيد جيد 9926

هاله على ابراهيم حسن
236

امتياز جيد مقبول 9925

جيدجدا جيد هاله رافت محمود عبدالحليم
235

امتياز جيد مقبول 9924

هاجر مصطفى حلمى مرسى
234

امتياز جيد مقبول 9923

امتياز هاجر اشرف سليمان متولى
233

جيدجدا مقبول ضعيف 9922

جيد مقبول نيرمين خالد احمد مصطفى
232

مقبول مقبول ضعيف 9921

نورهان ناجى حسن على
231

امتياز جيد مقبول 9920

نورهان راضى هالل صبيح
230

امتياز مقبول جيد 9919

نورهان امين على حسن
229

امتياز جيد جيد 9918

امتياز مقبول نسمه حارس عوض بسيس
228

جيدجدا ضعيف مقبول 9917

نرمين على حسن عبدهللا
227

جيدجدا مقبول مقبول 9916

نرمين انور سيف شحاته
226

امتياز ضعيف مقبول 9915



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 1طرق التدريس 

التقدير

التقدير

256: عدد الطالب  

الفصل الدراسي االول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد الفصل الدراسي

تعليم الكبار وخدمة البيئة 1فيزياء  1كيمياء عضويه وغير عضويه

التقدير

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

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

مقبول امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

مقبول امتياز مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول

ضعيف امتياز مستجد

جيد

مقبول جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

غ غ 2من الخارج 

غ غ 2من الخارج 

غ غ 2من الخارج 

يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

صفاء بهجت علي رضوان
256

غ غ غ 9945

اسماء احمد محمد عبد الاله
255

غ غ غ 9944

اسماء ابو النجا عباس عبد هللا
254

جيد جيدجدا غ 9943

يوسف حنا يوسف حنا
253

امتياز جيد مقبول 9942

يوستينه عياد عبدالمسيح سالمة
252

امتياز جيدجدا جيد 9941

مقبول ياسمين ايمن ثابت محمد
251

جيدجدا مقبول ضعيف 9940

مقبول ياسر على احمد محمد
250

امتياز ضعيف ضعيف 9939

جيدجدا والء محمد محمود محمد
249

جيد جيد ضعيف 9938

امتياز والء على محمود عمران
248

جيدجدا جيد مقبول 9937

والء عبدالباسط محمد عبدالعزيز
247

امتياز جيدجدا جيدجدا 9936

والء خالد احمد حسان
246

جيدجدا جيد مقبول 9935

امتياز وسام محمد فتحى على
245

جيدجدا جيد مقبول 9934

امتياز هيام ناصر الخضيرى عبدالحليم
244

جيدجدا جيد مقبول 9933

جيد هيام محجوب محمد عبدالرحمن
243

امتياز مقبول مقبول 9932

امتياز مقبول هدير فتحى على محمد
242

جيدجدا جيد ضعيف 9931

امتياز مقبول هدير على ابوالوفا على
241

جيدجدا جيد ضعيف 9930


