
الكيمياء الهندسة رقـم 

الجـلوس
االســـــــم

كلـيـــــة الــــتربيــــــــــــــــة

  نتـيجـــة الفصل الدراسي األول

2021-2020رابعة ثاني رياضياتشعبةالفرقة الرابعة

العام الدراسي

جغرافية التقويم

اقليمية العالم

 العربي

جبر مجرد دراسات 

ض421لغوية

مواد التخـــلـففيزياء

التقديرأســم المادةالتقديرأســم المادة

اللغة 

النجليزية

دراسات 

ض411ادبية

التعليم 

االبتدائي 

ومشكالته

صحة نفسية

 لطفل 

المدرسة 

االبتدائية

اسراء اشرف محمود عبد 551  

العزيز 
ً مقبـولجيـدجيـدجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

جيـدجيـدجيـدجيـداشرف حسني علي ابراهيم552      ممتاز  مقبـول 

ًامال محمد عبد هللا محمود553   ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا  ً    ممتاز  جيـد جدا

ًايمان ثابت محمود عبد العال554   جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

ًايمان عبد العال محمد يوسف555   ممتازجيـدممتازجيـد جدا    ممتاز  جيـد 

ًثناء احمد السمان محمد556   جيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  جيـد 

ًجيهان انور عبد الرؤوف557   جيـد جداًجيـدممتازجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

جيـدجيـدممتازجيـدرشا فاروق عبد الباقي سيد558   طرق تدريس مقبـول 

رياضيات
ضعيـف
 جداً

   ممتاز 

ًرضا عبدالعال مفضل عبدالعال 559   ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًممتازممتازرضية محمد خلف محمد560      ممتاز  مقبـول 

رئيس الكنترولراجعهرصده3 من 1صفحة 

  

يعتـــمــد ،  عـميد الكلية
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االبتدائية

ًسعدية احمد ابراهيم احمد561   ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

ممتازجيـد جداًممتازممتازصفاء محمود الطيب محمود562      ممتاز  مقبـول 

مقبـولجيـدجيـدجيـدعزت عبد الرحمن يوسف 563   ً  ضعيـف     جيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًممتازممتازعزه صدقى عبدالصادق564    ً    ممتاز  جيـد جدا

ممتازجيـدجيـد جداًجيـدعزه عبد المطلب عبد الرحيم565      ممتاز  مقبـول 

ًعزيزه مدبولي مراد محمد566   ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـدجيـدجيـدمحمد يوسف امين محمد567   طرق تدريس ضعيـف 

رياضيات
   ممتاز مقبـول

ممتازجيـد جداًممتازممتازمزهجره حامد محفوظ محمد568    ً    ممتاز  جيـد جدا

ًمنى عبد التواب احمد محمد569   ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا  ً    ممتاز  جيـد جدا

ًمني رفاعي علي حسن570   ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

رئيس الكنترولراجعهرصده3 من 2صفحة 

  

يعتـــمــد ،  عـميد الكلية
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ًنجوي اسماعيل عبدالنبي احمد571   ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جدا ً  مقبـول     جيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـد جداًمقبـولهالة دياب خلف احمد 572   طرق تدريس مقبـول 

رياضيات
ضعيـف
 جداً

   ممتاز 

ًهبه صديق صابر عبد المولي573   ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  مقبـول 

رئيس الكنترولراجعهرصده3 من 3صفحة 

  

يعتـــمــد ،  عـميد الكلية

  


