
علم النفس التعليمى
 ادراة ومشتريات

مخازن

التقدير

التقدير

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد مقبول مستجد

جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز مستجد

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيد امتياز مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

.

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- التعليم التجارى / التعليم العام:الشعبة /القسم

الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد الفصل الدراسي

أسس بناء المناهج طرق تدريس تاريخ التعليم 3محاسبة مالية

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

اسراء ابراهيم سيد يوسف
1

امتياز جيد مقبول امتياز 10300

جيد

2
امتياز جيدجدا جيد امتياز 10301

امتياز 0اسراء فوزى عبد المقصود 

3
جيدجدا امتياز جيد امتياز 10302

امانى عادل محمد احمد

4
جيد جيدجدا ضعيف امتياز 10303

اميره عادل كامل رضوان

5
ضعيف جيدجدا ضعيف جيد 10304

جيدجدا ايه محمد الصاوي ابو الحسن

6
مقبول جيد مقبول امتياز 10305

خلود حسن عبد العظيم محمود

7
جيد امتياز ضعيف جيد 10306

جيدجدا رانيا محمد عيد محمد عوض

8
امتياز جيد مقبول جيدجدا 10307

جيدجدا امتياز شيماء عبدهللا رمضان الدبشى

9
جيد جيدجدا مقبول جيدجدا 10308

جيد فاطمه صبرى شكرى راشد

10
امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا 10309

جيد مريم عبدالرحيم عبدالحميد ابراهيم

11
جيد جيدجدا جيد جيدجدا 10310

امتياز منار اشرف سعيد الماظ

21: عدد الطالب  

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصد راجعه كتبه اماله
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التقدير
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التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

21: عدد الطالب  

امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

غ غ 1من الخارج 

غ غ 1من الخارج 

مقبول غ 3من الخارج 

.

12
امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا 10311

امتياز جيد مي علي عبدالفتاح على السواح

13
جيد مقبول مقبول جيدجدا 10312

جيد امتياز ندى ابراهيم احمد بهيجى

14
جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا 10313

امتياز هايدى حمدى جابر مسعود

15
جيد جيد مقبول جيدجدا 10314

هايدى نجاح عبد النور غبلاير

16
جيدجدا جيدجدا جيد امتياز 10315

هبه عبدالاله فاوى سليمان

17
جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا 10316

امتياز والء عبداللطيف احمد عبداللطيف

مقبول 10318

نجالء محمد محمود حسن

18
جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا 10317

جيد يمنى ياسر محمد عبده السواح

رئيس لجنة الرصد كتبه

21
غ غ مقبول غ 10320

ابانوب  ميشيل ميخائيل عطا هللا

يعتمد عميد الكلية راجعه اماله

20
غ غ غ غ 10319

هيام ايمن احمد رفاعى

19
مقبول غ غ


