
تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

جيدجدا

امتياز امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد امتياز

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد امتياز ضعيف جيد ضعيف مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

بيــــانـــات الطـــالــــب
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اسراء صابر السيد عبد الرحمن
11

6701

اسراء شعبان فهمى نور الدين
10

6700

اسراء شريف ابو الحسن السيد
9

6699

اسراء خطيب محمد ابراهيم
8

6698

اسراء اشرف السيد عبدة
7

6697

اسراء احمد محمود عبدالعال
6

6696

اسراء احمد عبد الفضيل على
5

6695

احالم طلعت السيد احمد
4

6694

ابتسام ممدوح توفيق طانيوس
3

6693

ابتسام محمد هاشم محمد
2

6692

ابتسام محمد أحمد محمد
1

6691

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد

مقبول ضعيف جيد جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد

جيد جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

اسماء السيد محمد السيد
22

6712

اسراء وحيد محمد عرفه
21

6711

اسراء مدين توفيق السيد
20

6710

اسراء محمود محمد محمد
19

6709

اسراء محمد عبدالاله احمد
18

6708

اسراء محمد عبد المنعم محمد
17

6707

اسراء محمد احمد ابواليزيد
16

6706

اسراء فتحى خلف على
15

6705

اسراء عالء كمال عبدالعزيز محمود
14

6704

اسراء عبدالناصر سعدالدين احمد
13

6703

اسراء عبد البصير محمد محمد
12

6702
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الطفل

لغة انجليزية 
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الموسيقى 
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد جيدجدا

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد امتياز

مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد

جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول علم وظائف االعضاء ضعيف ادب االطفال ضعيف مقبول ضعيف جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد جيد امتياز جيد جيد مقبول مستجد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

االء حمدى احمد على
33

6723

االء احمد حسانين عثمان
32

6722

االء احمد ابوالحمد عبدالعزيز
31

6721

افنان يوسف شيبه حسن
30

6720

اصاله ايمن محمد احمد
29

6719

اسماء نصر الدين احمد محمد
28

6718

اسماء مطاوع عبد العال ابوشوشه
27

6717

اسماء محمود عطا عبدالاله
26

6716

اسماء محمد حسن محمد
25

6715

اسماء شعبان محمد جاد
24

6714

اسماء سالمه عبدالعال السيد
23

6713
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد جيد

مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا

ضعيف مقبول جيد امتياز جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

ضعيف جيد جيدجدا امتياز ضعيف جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

االء ناصر مجاهد احمد
44

6734

االء محمد محمود عيسى
43

6733

االء محمد عرابى خليفة
42

6732

االء محمد عبداللطيف قاسم
41

6731

االء محمد عبدالعال احمد
40

6730

االء فيصل محمد هريدى
39

6729

االء عبدالحى محمد ابوضيف
38

6728

االء عبد الرؤوف عبد هللا ابو الوفا
37

6727

االء صالح احمد هريدى
36

6726

االء صابر على أحمد
35

6725

االء شعبان محمد صابر
34

6724
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد امتياز

ضعيف مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول علم وظائف االعضاء مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امانى ابوالحمد ثابت حارس
55

6745

امال محمد السيد احمد
54

6744

امال جمعه عبداللطيف محمد
53

6743

الهام رفعت حسان احمد
52

6742

الهام اشرف محمد عباس
51

6741

الهام احمد محمود السيد
50

6740

الشيماء مراد عابدين سباق
49

6739

الشيماء محمد عبدالحميد احمد
48

6738

الشيماء محمد رمضان عبد الخالق
47

6737

الشيماء عوض عبدهللا عوض
46

6736

االء يحيى كامل يسن
45

6735
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

ضعيف جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد مقبول امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

اميره السيد عبدالواحد احمد
66

6756

اميرة ناصر عابدين عبد العال
65

6755

امنية محمد خلف عبدالحليم
64

6754

امنية عمر انور محمد
63

6753

امنية عبدالرحمن عبدالعال على
62

6752

امنه محمد عبد الحليم احمد
61

6751

امل حسن محمود أبوالحمد
60

6750

امانى عبدالغنى عبدالظاهر احمد
59

6749

امانى اشرف على محمد
58

6748

امانى احمد محمود احمد
57

6747

اماني احمد احمد سليمان
56

6746
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

جيد جيد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول امتياز مقبول مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

ضعيف جيد امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

انوار ابو الوفا انور عبد الدايم
77

6767

انهار رجب أحمد محمد
76

6766

انجي يونان فهيم فرج
75

6765

اميره محمود امين محمود
74

6764

اميره محمد حجاب ابورحاب
73

6763

اميره محمد اسعد حامد احمد
72

6762

اميره عبدالظاهر عبدالعليم سيد
71

6761

اميره رمضان يونس عبد الوهاب
70

6760

اميره خلف عبدالرحمن محمد
69

6759

اميره حسنى عبد الحميد عبد الباقى
68

6758

اميره تقاوى صابر متولى
67

6757
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب
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مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقبول علم وظائف االعضاء مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد امتياز

مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيد جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

ايمان عبد الحميد عبد العال عبد الحميد
88

6778

ايمان شعبان محمود أبو المجد
87

6777

ايمان رشدى اسعد محمد
86

6776

ايمان خلف حماد محمد
85

6775

ايمان جمال حجازى احمد
84

6774

ايرينى صليب ميخائيل شحات
83

6773

ايرينى ابراهيم نجيب عبد هللا
82

6772

ايرين كامل راغب مالك
81

6771

ايرائى مكرم عوض فرج
80

6770

ايات شعبان عشرى ادريس
79

6769

اوليفيا عادل زكى جرس
78

6768

رئيس الكنترول                           عميد الكلية 38من 8صفحة  أماله                         رصده                         راجعه



تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد

ضعيف جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد جيد امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيد

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد

ايه حارس احمد احمد
99

6789

ايه بشير محمد محمود
98

6788

ايه اسماعيل محمد عبد المولى
97

6787

ايناس رمسيس منير عزيز
96

6786

ايمان محمد عفيفي محمد
95

6785

ايمان محمد عبدالعال محمود
94

6784

ايمان محمد عبد الرحيم محمد
93

6783

ايمان محزم السيد محزم
92

6782

ايمان فتحي عبدالحفيظ احمد
91

6781

ايمان عبدالناصر محمود محمد
90

6780

ايمان عبد الرحمن احمد محمد
89

6779
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا

ضعيف مقبول جيد امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مقبول امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيد امتياز ضعيف جيدجدا ضعيف مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

ايه محمد عبدالحكيم محمد
110

6800

ايه محمد عاطف احمد
109

6799

ايه عمر توفيق محمد
108

6798

ايه على عبدالحميد امين
107

6797

ايه عدلي السيد تمام
106

6796

ايه عبدالناصر حامد عبدالرحيم
105

6795

ايه عبدالقادر حارس غفير
104

6794

ايه عبدالعزيز الجالس عبدالعزيز
103

6793

ايه عبد الرحمن يونس محمد
102

6792

ايه طلعت عبد الرحمن عيسى
101

6791

ايه خالد محمد محمود
100

6790
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا امتياز

مقبول جيد امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

حبيبة عصام محمد عبدالمعطى
121

6811

جهاد محمد طه عبد الكريم
120

6810

جهاد عادل محمد محمود
119

6809

جهاد خالد محمد محمد
118

6808

جهاد جمال محمد حامد
117

6807

ثيؤدورا مجدى شحاتة اسرائيل
116

6806

تغريد عادل محمد محروس
115

6805

تسنيم اسماعيل عبدالاله اسماعيل
114

6804

تسبيح حسن على سليمان
113

6803

بهية السيد البكري احمد
112

6802

بخيته حسن محمد عبدالعال
111

6801
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

ضعيف مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف ضعيف جيد امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز جيد

جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

جيد

ضعيف مقبول جيد امتياز مقبول جيد جيد مستجد

داليا حلمى محمد عبد الفتاح
132

6822

داليا حسين محمود محمد
131

6821

خلود خالد فرغلى سليمان
130

6820

خلود خالد الديب البدرى
129

6819

خلود حلمى عبده محمد
128

6818

خلود الشعراوى عبد هللا محمد
127

6817

خلود احمد على احمد
126

6816

حنان صالح خلف محمود
125

6815

حسناء حسين احمد السيد
124

6814

حسناء احمد عبده محمود
123

6813

حبيبة محمود محمد حسين
122

6812
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا امتياز

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

امتياز جيد

مقبول
 سيكولوجية الفئات

الخاصة
ضعيف جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

ضعيف ضعيف جدا ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مستجد

امتياز

ضعيف جيد جيد جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

دينا ابراهيم محمد الصغير
143

6833

ديانا رأفت وديع قلدس
142

6832

دنيا عبدالناصر عبداللطيف شحاتة
141

6831

دنيا عبدالباسط احمد محمد
140

6830

دالل كامل عبدالعظيم عبدالرحيم
139

6829

دعاء عونى صابر جاب اللة
138

6828

دعاء على خضيرى على
137

6827

دعاء عبد الاله محمد عبد الاله
136

6826

دعاء سيد محمود عطا هللا
135

6825

دعاء بخيت عبد العال حسين
134

6824

داليا ممدوح ابراهيم محمد
133

6823
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

مقبول جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

غ علم وظائف االعضاء غ ادب االطفال ضعيف جدا ضعيف جدا مقبول جيدجدا مقبول ضعيف جدا مقبول مستجد

ضعيف جيد جيدجدا امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

ضعيف جدا مقبول مقبول امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول امتياز مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد امتياز امتياز

مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

رانيا سعد شحاته احمد
154

6844

رانيا جمال محمد على
153

6843

راندا محمد عبدالغفار احمد
152

6842

راندا بخيت علي حسين
151

6841

رانا أيمن محمد أبو المحاسن
150

6840

راحيل مجدى رياض معوض
149

6839

دينا محمد اسماعيل احمد
148

6838

دينا فرج السيد سالمان
147

6837

دينا عيسى احمد محمود
146

6836

دينا عبد هللا احمد حامد
145

6835

دينا حمدي على السيد
144

6834
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد

مقبول مقبول جيد امتياز مقبول امتياز مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

امتياز امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد

ضعيف مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

ضعيف جدا مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا مستجد

رحاب عبد الباسط أحمد عبد العلي
165

6855

رحاب عاطف على رفاعي
164

6854

رحاب رمضان حزين عبد العال
163

6853

رحاب خالد محمد السيد
162

6852

رحاب حمد حماد حامد
161

6851

رحاب اشرف احمد السنجق
160

6850

رحاب احمد محمود احمد
159

6849

رجاء احمد على احمد
158

6848

رانيا محمد عالم حسانين
157

6847

رانيا محمد عاطف احمد
156

6846

رانيا محمد حميده الصغير
155

6845

رئيس الكنترول                           عميد الكلية 38من 15صفحة  أماله                         رصده                         راجعه



تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا امتياز امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد

ضعيف جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

ضعيف جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيد جيد امتياز

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

ريم عادل محمد ابوضيف
176

6866

رويدا عالء الدين عبد اللطيف محمد
175

6865

روجينا شهدي عطاهللا صليب
174

6864

رنا أسامه حامد حسين عساف
173

6863

رفقه داود خلف هللا عطا هللا
172

6862

رضا على عابد عابد
171

6861

رشا عصام فتحى خضيرى
170

6860

رحمه على السيد مرسى
169

6859

رحمه احمد السيد احمد
168

6858

رحمه ابراهيم مصطفى سليمان
167

6857

رحاب عبداللطيف علي عبداللطيف
166

6856
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد امتياز

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد

ضعيف مقبول مقبول امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

امتياز

جيد مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

ساره جالل قاسم محمد
187

6877

ساره بهنام شفيق لبيب
186

6876

ساره ايمن عبدالعال أحمد
185

6875

ساره السيد احمد عبدالرحيم
184

6874

ساره اشرف محمد زين
183

6873

ساره اشرف عبدالمولى احمد
182

6872

زينب بركات زغلول رياض
181

6871

زبيده عبد الفضيل على موسى
180

6870

ريهام عادل احمد محمود
179

6869

ريهام أيمن نصر سيد
178

6868

ريم عالء عبد الفتاح عبد العال
177

6867
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

ضعيف جدا مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد

مقبول جيد مقبول امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول مقبول جيد امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد

مقبول مقبول مقبول امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيد

ضعيف جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

امتياز

مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

سلمي شريف ابراهيم عبدالخالق
198

6888

سلمى سيد احمد عبدالرحمن
197

6887

سعاد عالء هالل عبدالاله
196

6886

ساره ياسر عبد الجابر محمود
195

6885

ساره مصطفى كامل حسن
194

6884

ساره محمد احمد فرج
193

6883

ساره كمال وليم سعيد
192

6882

ساره عبد الناصر احمد عبدهللا
191

6881

ساره صابر محمود عبدالرحيم
190

6880

ساره رمضان محمد ابوضيف محمد
189

6879

ساره ربيع محمود محمد
188

6878
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

ضعيف جدا علم وظائف االعضاء ضعيف ضعيف جدا ضعيف جدا امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول علم وظائف االعضاء ضعيف جدا ضعيف جدا جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا ضعيف مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول علم وظائف االعضاء مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا

ضعيف علم وظائف االعضاء مقبول مقبول جيد امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيد امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

سهيله النقراشى خلف عبد الحافظ
209

6899

سهرة السيد حسن هاشم
208

6898

سهام عادل عبد هللا عجايبى
207

6897

سها عبد الناصر محمود محمد
206

6896

سندس عبد الرحيم سيد محمد
205

6895

سمية احمد عبدالعال حداد
204

6894

سمر مجدى عبدالراضى عبداللطيف
203

6893

سماح عبدالعال عبدهللا عبدربه
202

6892

سماح رمضان محمد السيد
201

6891

سماح جمال رشوان عباس
200

6890

سلمى عزت فهمى احمد
199

6889
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيد

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز مقبول مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

ضعيف امتياز جيد امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا غ مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

شيماء رمضان على محمود
220

6910

شيماء السيد محمود عبد هللا
219

6909

شيرين محمد خليفه محمد
218

6908

شروق محمد أحمد عبدهللا
217

6907

شدى سعد يوسف احمد
216

6906

شاهندا عبدهللا محمد عبدالعليم
215

6905

سوميه محمد يوسف احمد
214

6904

سهيله وائل عبدالفتاح محمد
213

6903

سهيله نبيه عبدالعليم محمد
212

6902

سهيله محمد السيد عبدالعزيز
211

6901

سهيله عبد الحكيم احمد على
210

6900
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز

مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

عال عادل عباس عبد الرحيم
231

6921

عال الديب محمود الديب
230

6920

عبير عبد المنعم مصطفي جاد الكريم
229

6919

عبير صبري علي السيد
228

6918

عبير حلمي محمد ابراهيم
227

6917

عبير امام بكرى عبد الحميد
226

6916

صفاء حموده على محمد
225

6915

صابرين محمد محمد محمد
224

6914

شيماء ناصر محمد عبد القادر
223

6913

شيماء مملوك فاروق سيد
222

6912

شيماء عبدالحكيم احمد عبد الرحمن
221

6911
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد مقبول جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز جيد امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز جيد جيدجدا

ضعيف ادب االطفال ضعيف مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيد ضعيف مستجد

امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول جيد امتياز ضعيف جيد جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

فرحه حسام الدين احمد عبدالرحمن
242

6932

فرح السيد حسني محمد
241

6931

فاطمه محمود محمد عبدالروؤف
240

6930

فاطمه حسام الدين انور عباس
239

6929

فاطمه جمال عبدالعزيز هاشم
238

6928

غاده محمود محمد احمد
237

6927

غاده على أحمد حسن
236

6926

غاده رجب محمود سالم
235

6925

علياء عزام عبد النعيم اسماعيل
234

6924

علياء حمادة كامل ابورحاب
233

6923

عال عمر محمد محمود
232

6922

رئيس الكنترول                           عميد الكلية 38من 22صفحة  أماله                         رصده                         راجعه



تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول
 لغة عربية وتربية

دينية
مقبول جيد امتياز امتياز مقبول مقبول جيد مستجد

ضعيف ضعيف امتياز امتياز ضعيف جيد ضعيف مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

لبنى محمد حسن عبدالحميد
253

6943

لبنى حنفى جالل عمر
252

6942

كريمه عبد الرسول محمود عبد العال
251

6941

كريمه شعبان السيد محمد
250

6940

كرستينا موريس عازر بقطر
249

6939

كارولين اشرف فوزى ذكيان
248

6938

فيبى عادل كرومل غالى
247

6937

فلاير عبدالحميد حسن قاسم
246

6936

فرحه هاشم صادق حسن
245

6935

فرحه درويش على درويش
244

6934

فرحه خالف حسن حسانين
243

6933
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد امتياز

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا غ مستجد

جيد جيد

جيد مقبول جيدجدا امتياز جيد مقبول جيد مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيدجدا

ضعيف ادب االطفال مقبول ضعيف جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

ماريان سميح نصرهللا مسعود
264

6954

ماريا عادل امين توماس
263

6953

ماريا صبرى شوقى حناوى
262

6952

ماريا صابر معوض عبد النور
261

6951

مارى الفى جاد السيد نصر
260

6950

مارتينا فوزي عازر عبد المالك
259

6949

مارتينا رومانى مساك زارع
258

6948

مادونا جميل خلف سناده
257

6947

مادونا ثروت فخرى توفيق
256

6946

ليلى خلف هللا محمد ابراهيم
255

6945

لمياء محمد انور اسماعيل
254

6944
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد

مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد

امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

مروه احمد على فرج
275

6965

مروة محمود بكرى محمد
274

6964

مروة محمود السيد بشندى
273

6963

مروة عبد المعطى السيد الشمندى
272

6962

مرفت احمد عبدالجليل محمد
271

6961

مرثا نصحى رسمى سدره
270

6960

مرثا القمص مرقس رسمى سدره
269

6959

مارينا وصفى كمال منتياس
268

6958

مارينا مكرم وليم سرجيوس
267

6957

مارينا مفدى حليم زارع
266

6956

مارينا شهدى فؤاد اندراوس
265

6955
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا جيد امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد امتياز

جيد جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

ضعيف مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيد جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

مريم خيري سالمة سليمان
286

6976

مريم خلف هللا برنابه بطرس
285

6975

مريم جمال الدين عميره عبدالرحيم
284

6974

مريم ايمن محمد حامد
283

6973

مريم الوحش أمين واصف
282

6972

مريانه كمال عبيد جرجس
281

6971

مروه محمد محمد الصغير
280

6970

مروه محمد عابدين محمد
279

6969

مروه قدرى عبد الستار على
278

6968

مروه فهمى محمد احمد
277

6967

مروه عبدالحق حامد اسماعيل
276

6966
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيدجدا جيد امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

جيد جيد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا مستجد

ضعيف جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز جيد

مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد

امتياز امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد امتياز جيدجدا

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

منار القرنى الزهرى عبد العال رضوان
297

6987

منار السيد ابراهيم عمران
296

6986

منار اشرف حلمى الشلقامى
295

6985

منار احمد ابراهيم محمد
294

6984

مشيره جمعه محمد احمد
293

6983

مريم ناصر نظير بخيت
292

6982

مريم عطية اسحق عطية
291

6981

مريم عصمت فتحى مسعد
290

6980

مريم عبد الفتاح احمد محمود
289

6979

مريم طلعت فارس نسيم
288

6978

مريم شكرى اديب سدره مجلع
287

6977
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد جيد امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد

مقبول جيد امتياز جيدجدا مقبول امتياز مقبول مستجد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا مقبول مستجد

ضعيف مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا امتياز

ضعيف مقبول امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيد

ضعيف مقبول امتياز امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز

ضعيف ضعيف جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

منار محمود حسين جاد الرب
308

6998

منار محمد عويضة توفيق
307

6997

منار محمد ابراهيم عبد المولى
306

6996

منار كامل عبدالصبور السيد
305

6995

منار كاظم عبد الظاهر محمد
304

6994

منار فرج ماهر ابو الرى
303

6993

منار عزت محمد عبد الرحيم
302

6992

منار عبده مريد عبده
301

6991

منار عارف فؤاد احمد
300

6990

منار حنفى محمود عبدالكريم
299

6989

منار جمال نجم الدين ابو ضيف
298

6988
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

ضعيف ادب االطفال مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز جيدجدا امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

مقبول جيد مقبول امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد امتياز

مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

مهراتى فكتور ينى ناشد
319

7009

مها مصطفى محمد على
318

7008

مها عبدالشافى محمود يوسف
317

7007

منى مصطفى محمد عبدالرحمن
316

7006

منى حماده احمد السمان
315

7005

منى الزعيم محمد السيد
314

7004

منه محمد فراج احمد
313

7003

منه هللا محمد حسن احمد
312

7002

منة هللا اسامة فتحى عباس
311

7001

منال السيد محمد السيد
310

7000

منار محمود عباس السيد
309

6999
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

ضعيف جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا ضعيف مستجد

جيد امتياز

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

غ مقبول جيد امتياز مقبول جيد غ مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

جيد

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول ادب االطفال جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد

ميرا لويز لطفى ميخائيل
330

7020

ميار اسحاق جابر يعقوب
329

7019

ميار ابراهيم حسان عبد المطلب
328

7018

مى عمر السيد محمد
327

7017

مى على مسعود بدوى
326

7016

مى على محمد عبدالمجيد
325

7015

مى عبدالغفار على عبدالغفار
324

7014

مي زياد عبدالعزيز محمد
323

7013

مى جاد الرب عبد الرحيم حسن
322

7012

مونيكا مجدى سمير عياد
321

7011

موناليزا عاطف سليمان إبراهيم
320

7010
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

جيد امتياز

مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

ضعيف جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا جيد

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

امتياز جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز

ضعيف جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

امتياز امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز ضعيف جيدجدا جيد مستجد

ندا منصور حامد نجم الدين
341

7031

ندا محمد رجب سليم
340

7030

ندا على ثابت عبد الرحيم
339

7029

ندا عالء صابر علي
338

7028

ندا رياض همام مرسي
337

7027

نجوى البدرى محمد شعبان
336

7026

نجالء ناصر حسن شحاته
335

7025

نجالء محمد سلمان محمد
334

7024

ناديه محمد ابراهيم على
333

7023

ميسون محمود عنبر ابوضيف
332

7022

ميرنا نبيل فهمى مسعود
331

7021
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيد

مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول امتياز جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد جيد مستجد

نهال احمد جابر قاسم
352

7042

نسرين حماده محمد ابراهيم
351

7041

نسرين احمد عبد النعيم محمد
350

7040

نرمين ناصر عبد العال صالح
349

7039

ندى هشام محمود احمد
348

7038

ندى ممدوح السيد ابراهيم
347

7037

ندي محمود محمد احمد
346

7036

ندي محمود احمد محمد
345

7035

ندى محمد عاطف احمد
344

7034

ندى حمدان خلف عالم
343

7033

ندى اشرف عبد الرحيم احمد
342

7032
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول ادب االطفال ضعيف جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جدا ضعيف جيد جيدجدا غ ضعيف جيد مستجد

نورهان فرغلى السيد عبدالمولى
363

7053

نورهان عالء محمد عبد الفتاح
362

7052

نورهان عبدالناصر محمد عبدهللا
361

7051

نورهان عاطف ابو زيد رزق
360

7050

نورهان حامد محمد محمود محمد السمان
359

7049

نورهان جمال مصطفى احمد
358

7048

نوران عاطف احمد رسالن
357

7047

نورا كمال شحاته لونديوس
356

7046

نورا بشير محمد ابوضيف
355

7045

نور محمود مرسى محمد
354

7044

نهال خالد حسن احمد
353

7043
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد

جيد جيد امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد مقبول امتياز جيد جيد جيد مستجد

امتياز

مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد

هدى كمال محمد احمد
374

7065

هدى خلف السيد حسن
373

7064

هبه عبدالموجود ثابت عبدالموجود
372

7063

هبة حربى حسين مصطفى
371

7062

هايدى العارف عيد عبدالرحيم
370

7061

هاله عالء مرعى محمد
369

7060

هاله السيد مصطفى عبد الرحمن
368

7059

هاجر هشام أحمد عبد الباقي
367

7058

هاجر نصر اسماعيل حسن
366

7057

هاجر احمد ابراهيم نورالدين
365

7055

نورهان محمد احمد محمد
364

7054
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا جيدجدا جيد

ضعيف جيد امتياز امتياز جيد امتياز مقبول مستجد

جيدجدا امتياز

ضعيف جيدجدا جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

ضعيف جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيد جيد مستجد

جيد جيدجدا

مقبول جيد امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد

هناء محمد حسن عبدالمولى
385

7076

همت احمد محمد عصران
384

7075

هدير ياسر نصرالدين احمد
383

7074

هدير هيسم مصطفى محمد
382

7073

هدير محمود الفولى عبادى
381

7072

هدير محمد عبد هللا محمد
380

7071

هدير عبدالهادى ثابت عبدالهادى
379

7070

هدير خالد رضوان عبدهللا
378

7069

هدى محمود عبد الرحيم محمد
377

7068

هدى محمد محمود احمد
376

7067

هدى محمد رشاد سالم على
375

7066
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد

مقبول ضعيف جيد امتياز ضعيف مقبول مقبول مستجد

غ غ غ غ غ غ غ مستجد

جيد

ضعيف جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

والء محمود قبيصى الديب
396

7087

والء محمد فراج جاد الكريم
395

7086

والء ايمن محمد خليفه
394

7085

هيام مصطفى على محمود
393

7084

هيام محمود احمد شمندى
392

7083

هيام جمال احمد عبدالموجود
391

7082

هيام اكرامى مكرم على
390

7081

هند ناجح احمد عبدالستار
389

7080

هند فيصل احمد عبدالرسول
388

7079

هند عبده محمد احمد
387

7078

هند أشرف الدردير أحمد
386

7077
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيد مستجد

جيدجدا

ضعيف جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيد جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

ضعيف ادب االطفال مقبول مقبول جيد امتياز مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا امتياز امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد

امتياز جيدجدا

مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد

يوستينا جوزيف وليم سرجيوس
407

7098

يمنى طارق مختار احمد
406

7097

يسرا احمد شيبة الحمد السيد
405

7096

ياسمين ناصر احمد عمر
404

7095

ياسمين محروص احمد عمر
403

7094

ياسمين علي أحمد محمود
402

7093

ياسمين عابدين عبد الحليم احمد
401

7092

ياسمين ابو القاسم فتحى محمد
400

7091

يارا محمد طه محمد
399

7090

يارا ثروت عبد الالة على
398

7089

وهان نبيل راضوان منجد
397

7088
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تغذية وتربية 

غذائية

تاريخ تربية 

الطفل

لغة انجليزية 

(2)

صحة االم 

والطفل

الموسيقى 

(2)واالناشيد 

دور الحضانة 

ورياض االطفال

الفروق الفردية 

والقياس 

النفسى لالطفال

بيــــانـــات الطـــالــــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الطفولة  -نتيجة الفرقة الثانية 

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا

جيد جيدجدا امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد

امتياز جيدجدا

مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا

مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول

مقبول مقبول جيد جيدجدا جيد جيد جيد باقى

غ غ غ غ غ غ غ 1الخارج  

علياء فوزى عبد هللا رشوان
414

7106

ايه احمد محمد النوفى
413

7104

يوليطه امجد نجيب خليله
412

7103

يوستينا نظير نجيب عبد هللا
411

7102

يوستينا ميالد بخيت عازر
410

7101

يوستينا ممدوح جرجس واصف
409

7100

يوستينا شكرى ذكرى ابادير
408

7099
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