
2لغة انجليزية 
 علم النفس

الفسيولوجى

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

مقبول جيد مقبول مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

امتياز

امتياز جيدجدا مستجد

غ غ مستجد

جيد جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيد مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

امتياز

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا

مقبول جيد مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

راجعه اماله

53: عدد الطالب  

يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصد كتبه

امتياز دعاء مجيد فوزى عبدالمجيد
15

امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 4465

حماده مصطفي علي محمد
14

امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا 4464

امتياز

جهاد حميد على خليفه
13

جيدجدا جيد جيد جيدجدا 4463

امتياز ايه حامد على عبد الرحيم
12

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا 4462

ايه بخيت احمد شحاته
11

جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز 4461

امتياز ايمان ناصر عبد الرازق احمد
10

امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 4460

امتياز اميرة السيد البدري حسن
9

جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4459

جيدجدا

امتياز اميرة ابراهيم مرسى محمود
8

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4458

امتياز

الزهراء محمد على بكر فرغل
7

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4457

البير مدحت ويصا بدروس
6

غ غ غ غ 4456

االء هاشم عبده هاشم
5

جيد امتياز امتياز امتياز 4455

جيدجدا

اسراء فرغل احمد عبدالكريم
4

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز 4454

امتياز

امتياز اسراء خالد محمود محمد
3

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4453

اسراء اسام احمد محمد
2

امتياز امتياز امتياز جيدجدا 4452

احمد محمد عبد هللا احمد
1

- مدخل الى علم االجتماع جيدجدا جيد جيدجدا مقبول 4451

جيد

التقدير

التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف  مبادئ التدريس 2لغـة عربيـة 
 علم النفس

االدارى التربوى

 مدخل الى الخدمة

االجتماعية

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- علم النفــس / التعليم العام:الشعبة /القسم



2لغة انجليزية 
 علم النفس

الفسيولوجى

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير
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التقدير

التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف  مبادئ التدريس 2لغـة عربيـة 
 علم النفس

االدارى التربوى

 مدخل الى الخدمة

االجتماعية

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- علم النفــس / التعليم العام:الشعبة /القسم

امتياز امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

ضعيف جيد مستجد

مقبول امتياز مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

ضعيف جيد مستجد

جيد

ضعيف جدا ضعيف مقبول مستجد

ضعيف جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

فاطمة ابوالبركات عبدالسميع سعد الدين
30

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا 4480

عنان سيد شعبان عبدالخالق
29

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا 4479

عالء محمد اسماعيل السيد
28

امتياز جيد جيدجدا امتياز 4478

عالء ابوعمره محمد عبدالرحيم
27

جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 4477

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود
26

- مدخل إلى الفلسفة العامة جيد جيد مقبول مقبول 4476

صفاء القط احمد عبداللطيف
25

جيد جيدجدا جيد جيدجدا 4475

صابرين محى الدين محمد عبدهللا
24

امتياز امتياز امتياز امتياز 4474

سماح عماد فخرى غبلاير
23

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا 4473

امتياز سلفيا رأفت صادق أسعد
22

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4472

زينب حسين عبد اللطيف عبد الحليم
21

امتياز جيد جيد جيدجدا 4471

ريهام علي ابو ضيف احمد
20

جيد جيدجدا جيدجدا امتياز 4470

امتياز

رحاب جمال السيد محمود
19

جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 4469

جيدجدا

رانيا احمد خيرى احمد
18

امتياز جيد جيد جيدجدا 4468

جيدجدا

دينا ياسر يسرى احمد
17

جيد جيد جيد جيدجدا 4467

دينا مجدي محمد ابو الليل
16

امتياز امتياز جيدجدا امتياز 4466

امتياز



2لغة انجليزية 
 علم النفس

الفسيولوجى

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير
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التقدير

التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف  مبادئ التدريس 2لغـة عربيـة 
 علم النفس

االدارى التربوى

 مدخل الى الخدمة

االجتماعية

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- علم النفــس / التعليم العام:الشعبة /القسم

امتياز

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

مقبول امتياز مستجد

جيد امتياز مستجد

غ مقبول ضعيف جيد مستجد

جيد امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

ضعيف امتياز مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد امتياز مستجد

مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيد مستجد

راجعه يعتمد عميد الكليةاماله رئيس لجنة الرصد كتبه

ناهد انور عبد المعطى السيد
45

جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا 4495

امتياز ميرنا جرجس ظريف زاخر
44

امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 4494

امتياز

مى عبدالعليم رشاد المهدى
43

امتياز جيدجدا جيد جيدجدا 4493

مها اشرف احمد حماد
42

امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 4492

امتياز

منى محمد احمد محمود
41

امتياز جيد جيد جيد 4491

منه هللا شريف محمد حسنين
40

جيدجدا جيد جيدجدا امتياز 4490

امتياز

منال احمد هيثم محمد السيد
39

امتياز جيد جيد امتياز 4489

جيدجدا

منار رجب حسن محمد
38

امتياز امتياز جيدجدا امتياز 4488

مصطفى يوسف كامل يوسف
37

امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا 4487

مريم جرجس جاد موسى
36

امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 4486

محمد ابراهيم احمد محمد
35

- مدخل الى علم االجتماع - مدخل الى بيولوجيا االنسان امتياز جيد مقبول مقبول 4485

امتياز ماريهان ايهاب كمال شفيق
34

امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 4484

ليلى حمدى السيد محمد
33

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا 4483

لمياء عصام سيد محمد
32

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4482

امتياز

فوزيه عبدالحكيم عبدالشكور خلف
31

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4481

امتياز



2لغة انجليزية 
 علم النفس

الفسيولوجى

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير
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التقدير

التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي االول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف  مبادئ التدريس 2لغـة عربيـة 
 علم النفس

االدارى التربوى

 مدخل الى الخدمة

االجتماعية

سم
 ا

المادة

سم
 ا

المادة

التقدير

التقدير

 دور اول2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي االول- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية الجديدة 

انتظام- علم النفــس / التعليم العام:الشعبة /القسم

ضعيف جدا جيدجدا مقبول مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيد جيدجدا مستجد

جيدجدا جيدجدا مستجد

جيدجدا جيد مستجد

جيدجدا امتياز مستجد

جيدجدا

جيدجدا جيد مستجد

جيد مقبول مستجد

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

امتياز هبه مجيد فوزى عبد المجيد
53

جيد جيدجدا مقبول جيدجدا 4503

جيدجدا

هاجر السيد عبد الغني السيد
52

جيد مقبول جيدجدا جيدجدا 4502

نيرمين فتحى طه محمد
51

جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز 4501

امتياز

امتياز نورهان جالل حزين محمد
50

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا 4500

جيدجدا

نورهان احمد ابراهيم محمد
49

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4499

امتياز

نها عباس عبدهللا عبدالحافظ
48

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4498

ندى عاصم عبد العال محمد
47

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 4497

جيد نجالء عادل محمد محمد
46

- مدخل إلى الفلسفة العامة مقبول جيد مقبول مقبول 4496


