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كلــية التربية

بسم هللا الرحمن الرحيـم

  نتـيجـــة الفصل الدراسي األول

الفصل  األول- المستوي األول شعبةالمستوى األول

 م2020-2021

العام الدراسي

رياضيات 

ر101عامة 

علم نفس 

النمو

تاريخ إسالمي دراسات 

لغوية 

ض121

فلسفة التعليم

 االبتدائي 

ت111

مواد التخـــلـف

التقديرأســم المادةالتقديرأســم المادة

مجال زراعيتربية فنية

اقتصاد  - 

منزلي

دراسات 

 (أ)بيئية 

ع101

مقبـولمقبـولمقبـولجيـداحالم رفعت محمد عبد الباقى101 ممتازمقبـولمقبـول  مقبـول 

ضعيـف مقبـولمحروماحمد محمود صابر محمد 102
جداً

جيـد جداً جيـدجيـد جداًمقبـول  مقبـول 

ضعيـف اسماعيل رضا اسماعيل103
جداً

ضعيـف مقبـول
جداً

مقبـول جيـد جداًجيـدجيـد  مقبـول 

ضعيـف مقبـولجيـد جداًاعدال محمود صابر104
جداً

مقبـول ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

ضعيـف الزهراء محمد محمد105
جداً

مقبـولضعيـفمقبـول جيـدجيـد جداًمقبـول  جيـد 

غائبغائبغائبغائباكرام شحاته عمر حماد106 غائبغائبغائب  غائب 

مقبـولجيـدمقبـولجيـدامل محمد عبد الواحد الشريف107 ممتازجيـدممتاز  مقبـول 

مقبـولجيـد جداًجيـدممتازاميرة ابراهيم عبد الحميد محمد108 ً  ممتاز  ممتازممتازجيـد جدا

ضعيـف مقبـولاميمة رشاد حسن109
جداً

مقبـولضعيـف مقبـولجيـدضعيـف  مقبـول 

ضعيـف ايمان عبد الفتاح محمد110
جداً

ضعيـف 
جداً

مقبـولمقبـول ً  جيـد  ممتازمقبـولجيـد جدا

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولبسينه ضاحى عبد الشافى111 ضعيـف ضعيـف  جيـد 
جداً

ممتاز

ضعيـف تغريد كمال محمد عبد الحافظ112
جداً

مقبـولضعيـفضعيـف ضعيـف   مقبـول 
جداً

جيـد جداًضعيـف

ضعيـف حازم ثابت على حسين113
جداً

ضعيـف 
جداً

مقبـولضعيـف مقبـولجيـدضعيـف  مقبـول 

جيـدجيـدمقبـولمقبـولحنان حسنى عبد الرحمن114 ممتازمقبـولجيـد  مقبـول 
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 م2020-2021

العام الدراسي

رياضيات 

ر101عامة 

علم نفس 

النمو

تاريخ إسالمي دراسات 

لغوية 

ض121

فلسفة التعليم

 االبتدائي 

ت111

مواد التخـــلـف

التقديرأســم المادةالتقديرأســم المادة

مجال زراعيتربية فنية

اقتصاد  - 

منزلي

دراسات 

 (أ)بيئية 

ع101

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولخالد محمد حمدون محمد115 ممتازجيـد جداًضعيـف  ممتاز 

ضعيـف داليا عبد الظاهر محمد116
جداً

مقبـولمقبـولمقبـول ً  مقبـول  مقبـولمقبـولجيـد جدا

مقبـولضعيـفمقبـولضعيـفدنيا دياب خلف117 ضعيـف  
جداً

مقبـولضعيـفمقبـول  

مقبـولمقبـولمقبـولجيـدرشا كليب احمد على118 ممتازجيـد جداًجيـد  مقبـول 

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولزينب ابو دهب فهمى119 جيـد جداًمقبـولمقبـول  مقبـول 

غائبغائبغائبغائبزينب عوض سعد الدين120 غائبمقبـولضعيـف  مقبـول 

مقبـولجيـدمقبـولممتازساره اسماعيل بدرى اسماعيل121 ً  مقبـول  ممتازممتازجيـد جدا

ضعيـف ست زينب عبد الوهاب122
جداً

مقبـولمقبـولمقبـول ممتازممتازجيـد  مقبـول 

مقبـولضعيـفمقبـولممتازسهير شعبان فرغل123 مقبـولمقبـولمقبـول  ضعيـف 

ضعيـف سوسن سعد شعبان احمد124
جداً

ضعيـف مقبـول
جداً

مقبـول ضعيـف  
جداً

مقبـولمقبـولضعيـف  

مقبـولضعيـفمقبـولضعيـفشيماء حماده على125 ممتازمقبـولمقبـول  مقبـول 

غائبغائبغائبغائبشيماء نبيل عبد العال126 غائبغائبغائب  غائب 

مقبـولمقبـولمقبـولجيـدصابرين حمدى مزيد127 ممتازمقبـولضعيـف  ضعيـف 

مقبـولجيـدمقبـولجيـدصفاء احمد محمد128 ضعيـف  
جداً

جيـد جداًجيـدمقبـول  
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فلسفة التعليم

 االبتدائي 
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مواد التخـــلـف

التقديرأســم المادةالتقديرأســم المادة

مجال زراعيتربية فنية

اقتصاد  - 

منزلي

دراسات 

 (أ)بيئية 

ع101

ممتازمقبـولجيـدممتازصفاء حمد هللا عبد الحميد129  ً ممتازممتازجيـد  جيـد جدا

مقبـولضعيـفمقبـولمقبـولصفاء عبد الحكيم محمد130 مقبـولمقبـولمقبـول  ضعيـف 

ضعيـف صفاء عبد النافع ابو الحمد131
جداً

مقبـولجيـدمقبـول جيـدضعيـفضعيـف  جيـد 

ضعيـف عائشة شعبان قناوى132
جداً

ضعيـف مقبـول
جداً

مقبـول ضعيـف  
جداً

مقبـولمقبـولمقبـول  

مقبـولمقبـولمقبـولجيـد جداًعبير عبده محمد133 جيـدمقبـولمقبـول  مقبـول 

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولعالء فؤاد عبد الحميد السمان134  ً ً  جيـد جدا جيـدضعيـفجيـد جدا

جيـدمقبـولمقبـولمقبـولعماد محمد محمد135  ً ً  جيـد جدا جيـدضعيـفجيـد جدا

مقبـولضعيـفمقبـولجيـدفايزة احمد محمد136 ضعيـف  
جداً

جيـدضعيـفضعيـف  

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولفيصل صابر حمدان عبد الباسط137  ً جيـدممتازجيـد  جيـد جدا

ضعيـف كريمان عبد الناصر على138
جداً

ضعيـف 
جداً

مقبـولضعيـف مقبـولضعيـفضعيـف  ضعيـف 

ضعيـف مارى موريس جرجس 139
جداً

ضعيـف 
جداً

مقبـولضعيـف ممتازمقبـولمقبـول  مقبـول 

ضعيـف مجدى بقطر خليل140
جداً

ضعيـف مقبـول
جداً

مقبـول  ً جيـدممتازضعيـف  جيـد جدا

ضعيـف ممتازمرثا فخرى سالمة داود141
جداً

جيـد جداًجيـد  ً جيـد جداًجيـد جداًممتاز  جيـد جدا

مقبـولجيـدمقبـولجيـد جداًمروه حمزه مصطفى142 ممتازمقبـولجيـد  ضعيـف 
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 االبتدائي 
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مواد التخـــلـف

التقديرأســم المادةالتقديرأســم المادة

مجال زراعيتربية فنية

اقتصاد  - 

منزلي

دراسات 

 (أ)بيئية 

ع101

مقبـولمقبـولجيـدممتازمريم قاضى جرجس143  ً ً  جيـد جدا جيـدجيـد جداًجيـد جدا

مقبـولمقبـولمقبـولجيـد جداًمنار مفيد ابو الوفا144  ً جيـدجيـدجيـد  جيـد جدا

ضعيـف جيـدمنال عبد الزاهر محمد145
جداً

مقبـولجيـد ً  جيـد  جيـدضعيـفجيـد جدا

غائبغائبغائبغائبمنى شهدى سعد146 غائبغائبغائب  غائب 

جيـدجيـدمقبـولجيـد جداًمنى على احمد147 ً  مقبـول  ممتازجيـدجيـد جدا

مقبـولمقبـولمقبـولممتازمنى منصور رضوان فرغل148 جيـد جداًجيـد جداًمقبـول  مقبـول 

ضعيـف مقبـولضعيـفمها سعد احمد محمد149
جداً

مقبـول ممتازضعيـفضعيـف  مقبـول 

ضعيـف مياده مرتضى احمد150
جداً

مقبـولمقبـولمقبـول ضعيـف مقبـول  مقبـول 
جداً

مقبـول

ضعيـف ضعيـفميار محمد دسوقى151
جداً

ضعيـف 
جداً

مقبـول ضعيـف  
جداً

ضعيـف ضعيـف  
جداً

مقبـول

ضعيـف نجوى احمد السيد احمد152
جداً

مقبـولمقبـولمقبـول  ً ممتازمقبـولجيـد  جيـد جدا

ضعيـف مقبـولنجوى سمير عباس153
جداً

مقبـولمقبـول مقبـولضعيـفمقبـول  مقبـول 

مقبـولمقبـولمقبـولممتازنورا فوميل سدراك154 ً  مقبـول  جيـد جداًمقبـولجيـد جدا

مقبـولضعيـفمقبـولجيـد جداًنوره محمود عبد الاله محمود155 ممتازمقبـولمقبـول  ضعيـف 

مقبـولجيـدمقبـولجيـدنيفين ناجح نعيم156 ً  جيـد  جيـد جداًضعيـفجيـد جدا
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اقتصاد  - 

منزلي

دراسات 

 (أ)بيئية 

ع101

ضعيـف ضعيـفهاله حامد عطية157
جداً

مقبـولمقبـول ضعيـف  
جداً

مقبـولضعيـفمقبـول  

مقبـولمقبـولمقبـولممتازوفاء صبره حسن158 ممتازمقبـولجيـد  جيـد 

ضعيـف مقبـولوفاء عبد الفتاح حسنين159
جداً

جيـدضعيـف ممتازضعيـفجيـد  مقبـول 

جيـدمقبـولمقبـولجيـدياسر فرج الضبع فراج160 جيـد جداًجيـدجيـد  جيـد 

ضعيـف مقبـوليسين عطا ابراهيم161
جداً

مقبـولضعيـف ً  مقبـول  جيـد جداًمقبـولجيـد جدا

غائبغائبغائبغائباميرة محمد حامد محمد162 غائبغائبغائب  غائبق

غائبغائبغائبغائبجيهان احمد على163 غائبغائبغائب  غائبق

غائبغائبغائبغائبسامى الصادق غالى164 غائبغائبغائب  غائبق

غائبغائبغائبغائبسمر عبد الحكيم ابراهيم165 غائبغائبغائب  غائبق

غائبغائبغائب منال عبد هللا محمد عبد هللا166 غائبغائبغائب  غائبق

غائبغائبغائب منال محمد ممدوح حليم167 غائبغائبغائب  غائبق

     غائبق  غائب نجالء اسعد نصر الدين الشاذلى168
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