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722.50

استفاد مرتبة جٌدجدا 2833.00 جٌدجدا 698.00 ممتاز 680.00 جٌدجدا 732.50 (ناجح) ممتاز %85.00 707.50 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا مستجد
8200

جٌدجدا 2817.50 جٌدجدا 742.50 جٌد 592.00 جٌدجدا 746.50 (ناجح) ممتاز %86.65 736.50 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مستجد
8202

استفاد مرتبة جٌدجدا 2817.00 جٌدجدا 726.00 جٌدجدا 647.50 جٌدجدا 713.50 (ناجح) ممتاز %85.88 730.00 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8185

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2800.00 جٌدجدا 726.50 جٌدجدا 660.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا %82.41 700.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8312

722.50

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2791.00 جٌدجدا 712.00 جٌدجدا 644.00 جٌدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %85.00 708.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مستجد

8301

722.50

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2789.00 جٌدجدا 704.00 جٌدجدا 650.00 جٌدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %85.00 718.00 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مستجد

8261

مرتبة
جٌدجدا 2788 جٌدجدا 711.00 جٌدجدا 646.00 جٌدجدا 727.5 (ناجح) جٌدجدا 82.76% 703.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8310

722.50

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2786.50 جٌدجدا 699.00 جٌدجدا 652.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %85.00 718.00 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد

8199

استفاد
جٌدجدا 2783.00 جٌدجدا 743.00 ممتاز 680.00 جٌد 680.00 (ناجح) جٌدجدا %80.00 680.00 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد

8285

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2783.00 جٌدجدا 736.00 جٌدجدا 631.00 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا 82.76% 703.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مستجد

8304

استفاد
جٌدجدا 2782.00 جٌدجدا 725.50 ممتاز 680.00 جٌد 693.00 (ناجح) جٌدجدا %80.41 683.50 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8230

استفاد
جٌدجدا 2777.5 جٌدجدا 730.50 ممتاز 680.00 جٌد 679.5 (ناجح) جٌدجدا %80.88 687.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مستجد

8311

جٌد جدا 2772.25 جٌدجدا 696.00 ممتاز 687 جٌد 693.25 (ناجح) جٌدجدا %81.88 696.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز مستجد
8237

استفاد
جٌدجدا 2767 جٌدجدا 710.50 جٌدجدا 663.50 جٌد 703.5 (ناجح) جٌدجدا %81.12 689.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مستجد

8275

استفاد مرتبة
جٌد جدا 2738.00 جٌدجدا 727.00 جٌدجدا 625.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا %79.18 673.00 ممتاز ممتاز جٌد مقبول جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز مستجد

8262

722.50

جٌدجدا 2732.50 جٌدجدا 704.50 جٌدجدا 630.50 جٌد 675.00 (ناجح) ممتاز %85.00 714.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8323

مرتبة
جٌدجدا 2730.50 جٌدجدا 703.00 جٌدجدا 621.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا %81.59 693.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد

8274

جٌدجدا 2725.00 جٌدجدا 701.00 جٌدجدا 645.00 جٌد 684.00 (ناجح) جٌدجدا 81.76% 695.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8332

استفاد مرتبة
جٌدجدا 2722.00 جٌدجدا 675.00 ممتاز 680.00 جٌدجدا 728.50 (ناجح) جٌدجدا %75.12 638.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول مقبول ممتاز مقبول ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد

8231

استفاد
جٌدجدا 2720.50 جٌدجدا 716.50 جٌدجدا 642.00 جٌد 669.50 (ناجح) جٌدجدا %81.47 692.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8188

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

احالم سالم بدري سٌد

80.49 ممتاز ممتاز جٌدجدا

اسراء خالد محمد عبد النعٌم

77.73 ممتاز ممتاز جٌدجدا

اسماء عدلً حسن احمد

79.61جٌدجدا ممتاز ممتاز

اسماء على محمد احمد

80.94 ممتاز ممتاز جٌدجدا

اسماء محمود محمد ابراهٌم

80.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا

سمحاء صالح حلمً دهب

اٌه سمٌر محمد احمد

79.49جٌدجدا جٌدجدا جٌد

اٌه عبد هللا رمضان سالمه

77.77 ممتاز ممتاز جٌدجدا

جهاد رفعت عبد القادر سالمان

79.21 ممتاز ممتاز جٌدجدا

79.69 ممتاز ممتاز

ممتاز

سهام فتحى سعٌد على

جٌدجدا

لبنى رمضان عبد الفتاح موسً

78.23 ممتازجٌدجدا

علٌاء محمد احمد حسٌن

78.01 ممتاز ممتاز جٌدجدا

عماد رؤف عبد المالك مغارٌوس

79.06 ممتاز ممتاز جٌدجدا

79.51 ممتاز ممتاز

79.74 جٌدجدا

مروه علً حسن محمد

ممتازجٌدجدا

79.51 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

منال الطاهر على محمود

جٌد

مروه نجدى عقل مصطفى

ممتاز 79.66جٌدجدا ممتاز

منه هللا صالح جاد الرب عبد الرحٌم

79.36 ممتاز ممتاز

منه هللا محمود حامد مرسى

80.00جٌدجدا ممتاز ممتاز

هاله عبد المنعم عبد الفتاح عبد الباسط

78.07جٌدجدا ممتاز ممتاز

جٌدجدا

ولٌد على عبد العاطى محمود

77.86 ممتاز ممتاز

أوال طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد جدا وفقا للمجموع التراكمً

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه
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 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

جٌدجدا 2716.50 جٌدجدا 690.50 جٌدجدا 650.00 جٌد 684.00 (ناجح) جٌدجدا %81.41 692.00 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8308

جٌدجدا 2715.00 جٌدجدا 728.50 جٌدجدا 618.00 جٌد 667.00 (ناجح) جٌدجدا %82.53 701.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8289

جٌدجدا 2714.00 جٌدجدا 702.00 جٌدجدا 662.50 جٌد 686.00 (ناجح) جٌدجدا %78.06 663.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد مستجد
8270

جٌدجدا 2704.00 جٌدجدا 705.00 جٌدجدا 623.50 جٌد 679.50 (ناجح) جٌدجدا %81.88 696.00 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد مستجد
8233

جٌدجدا 2700.00 جٌد 656.00 ممتاز 680.00 جٌد 684.50 (ناجح) جٌدجدا %79.94 679.50 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا مستجد
8266

جٌدجدا 2691.00 جٌدجدا 711.00 جٌدجدا 639.50 جٌد 651.50 (ناجح) جٌدجدا %81.06 689.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مستجد
8248

استفاد
جٌدجدا 2690.00 جٌدجدا 700.00 جٌد 592.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا %80.59 685.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد

8245

جٌدجدا 2684.00 جٌدجدا 719.50 جٌدجدا 652.50 جٌد 657.00 (ناجح) جٌدجدا %77.06 655.00 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد
8334

مرتبة
جٌدجدا 2683.50 جٌدجدا 680.50 جٌدجدا 632.00 جٌدجدا 717.00 (ناجح) جٌدجدا %76.94 654.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌد ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد

8198

جٌدجدا 2683.50 جٌدجدا 709.00 جٌدجدا 635.50 جٌد 680.50 (ناجح) جٌدجدا %77.47 658.50 ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد
8294

استفاد
جٌدجدا 2682 جٌدجدا 703.50 جٌد جدا 608.5 جٌد 672.50 (ناجح) جٌدجدا %82.06 697.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد

8317

مرتبة
جٌدجدا 2672.50 جٌدجدا 680.50 جٌدجدا 628.00 جٌدجدا 723.00 (ناجح) جٌدجدا %75.41 641.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8238

جٌدجدا 2670.50 جٌدجدا 692.00 جٌدجدا 635.50 جٌد 663.00 (ناجح) جٌدجدا %80.00 680.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8247

استفاد جٌدجدا 2662.00 جٌدجدا 708.50 جٌدجدا 612.50 جٌد 654.50 (ناجح) جٌدجدا 80.76% 686.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8187

جٌد جدا 2657 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 619.00 جٌد 692 (ناجح) جٌدجدا %78.94 671.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز مستجد
8319

جٌد جدا 2654.5 جٌدجدا 716.50 جٌد جدا 617 جٌد 660.5 (ناجح) جٌدجدا %77.71 660.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8252

استفاد
جٌدجدا 2649.00 جٌدجدا 688.00 جٌد 581.50 جٌدجدا 712.50 (ناجح) جٌدجدا %78.47 667.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا مستجد

8257

جٌدجدا 2643.00 جٌدجدا 696.50 جٌدجدا 614.00 جٌد 671.00 (ناجح) جٌدجدا %77.82 661.50 ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد
8313

جٌدجدا 2638.00 جٌدجدا 697.50 جٌدجدا 618.00 جٌد 663.00 (ناجح) جٌدجدا %77.59 659.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول جٌد ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مقبول مقبول جٌد مستجد
8330

جٌدجدا 2637.50 جٌدجدا 686.50 جٌدجدا 646.00 جٌد 645.00 (ناجح) جٌدجدا %77.65 660.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا مستجد
8263

تابع أوال طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد جدا وفقا للمجموع التراكمً

ارٌج صالح الدٌن محمد حسب هللا

76.06 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

76.67

اسماء عبد الرحٌم  جاد الكرٌم  عبد المولى

ممتازجٌدجدا ممتاز

جٌدجدا

بسمه مبارك احمد العبد

77.26 ممتازممتاز

حبٌبه محسب إمام حسن عمر

76.36 جٌدجدا جٌدجدا جٌد

جٌدجدا

راندا سمٌر حسن حامد

76.86 ممتاز ممتاز

رشا مصطفً محمود ٌاسٌن

76.3 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

رضٌنا ربٌع محمد عبد المجٌد

76.89 ممتاز ممتاز

ساره حسن بدوى محجوب

75.84 ممتاز ممتاز جٌدجدا

سحر فرح احمد على

75.69 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا

شٌرٌن احمد سٌد برسى

75.36 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا

شٌماء ٌحٌى محمد سٌد

77.14 ممتاز

عبٌر احمد مهلل محمد

77.54 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

ممتازجٌدجدا

77.57 ممتاز ممتاز

مادونا عادل لمعى وٌصا

محمد  حامد على ٌسن

76.67جٌدجدا ممتاز ممتاز

جٌدجدا

مرٌم عجاٌبى شكرى درٌاس

77.61 ممتاز ممتاز

جٌد

منى خلٌل عبدالرشٌد عبد العظٌم

75.51 ممتاز ممتاز جٌدجدا

نجوى جمعه عبد الرازق محمد

76.63 ممتاز ممتاز جٌد

جٌدجدا

نورهان محمد عبد القادر احمد عمران

75.91 ممتاز ممتاز

هٌام خالد عبد هللا فهمى

75.37 ممتاز ممتاز جٌد

جٌدجدا

ٌاسمٌن مصطفى رمضان مصرى

76.69 جٌدجدا ممتاز

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

استفاد
جٌدجدا 2637 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 610.50 جٌد 660 (ناجح) جٌدجدا %81.35 691.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8196

جٌدجدا 2633.50 جٌدجدا 693.00 جٌدجدا 615.00 جٌد 649.00 (ناجح) جٌدجدا %79.59 676.50 ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جٌد ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8279

استفاد
جٌد جدا 2631.5 جٌدجدا 696.50 جٌدجدا 600.00 جٌد 690 (ناجح) جٌدجدا %75.88 645.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد مستجد

8195

استفاد
جٌدجدا 2628.50 جٌدجدا 706.50 جٌدجدا 624.00 جٌد 617.50 (ناجح) جٌدجدا %80.06 680.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8292

استفاد
جٌدجدا 2627 جٌد 669.00 جٌدجدا 622.00 جٌد 659.5 (ناجح) جٌدجدا %79.59 676.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8236

2استفاد من سلة 
جٌد 2620.50 جٌدجدا 709.00 جٌد 575.00 جٌد 654.00 (ناجح) جٌدجدا %80.29 682.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا مستجد

8190

استفاد ثانٌة
جٌد 2616.5 جٌدجدا 698.50 جٌدجدا 600.00 جٌد 640 (ناجح) جٌدجدا 79.76% 678.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا مستجد

8325

637.50

استفادت رابعة
جٌد 2614.00 جٌد 648.50 جٌدجدا 645.00 جٌد 683.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 625.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌد مقبول مستجد

8243

استفاد فً ثانٌة وثالثة
جٌد 2613.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 664.00 (ناجح) جٌدجدا %79.35 674.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8331

استفاد
جٌد 2606.00 جٌدجدا 686.50 جٌدجدا 600.00 جٌد 636.50 (ناجح) جٌدجدا %80.35 683.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8240

استفاد
جٌد 2602.00 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 609.00 جٌد 645.00 (ناجح) جٌدجدا %79.18 673.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8281

جٌد 2598.00 جٌدجدا 695.00 جٌدجدا 633.00 مقبول 597.00 (ناجح) جٌدجدا %79.18 673.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8203

استفاد
جٌد 2598.00 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 655.50 (ناجح) جٌدجدا %78.53 667.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8296

جٌد 2595.50 جٌدجدا 700.00 جٌدجدا 622.50 جٌد 632.00 (ناجح) جٌدجدا %75.41 641.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌد جٌد مستجد
8314

استفاد
جٌد 2591.5 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 669.5 (ناجح) جٌدجدا %76.12 647.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8250

637.50

استفاد
جٌد 2584.50 جٌد 674.00 جٌدجدا 612.00 جٌد 661.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 636.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8309

استفاد
جٌد 2572.00 جٌدجدا 675.00 جٌد 578.00 جٌد 617.50 (ناجح) جٌدجدا %82.53 701.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8264

استفاد
جٌد 2569.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 616.00 مقبول 615.00 (ناجح) جٌدجدا %78.06 663.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8293

جٌد 2569 جٌدجدا 679.50 جٌد 557.5 جٌد 648.00 (ناجح) جٌدجدا %80.47 684.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
8239

استفاد
جٌد 2566.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 577.50 جٌد 650.00 (ناجح) جٌدجدا %78.12 664.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8265

تابع أوال طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد جدا وفقا للمجموع التراكمً

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام  

اسراء سمٌر عبد هللا مصطفى

74.87جٌد ممتاز ممتاز

اسماء اسامه عبد هللا على

75.19جٌدجدا ممتاز جٌد

75.34ممتاز ممتاز

اسماء جمال محمدامٌن عمر

ممتاز

اشرقت حمدى حسن عبد الباسط

74.23 ممتازجٌدجدا

جهاد حسٌن ٌوسف عبد النبى

75.06 ممتاز ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

حسٌن محمد محمود عبد القادر

73.4 ممتازممتاز جٌدجدا

حسنٌه حسن محمد حسٌن

74.46 جٌدجدا ممتاز

ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

74.69 جٌدجدا

دنٌا خالد عبد السمٌع محمد

زٌنب طه عبده طه

74.04 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

شٌماء سٌد احمد احمد حامد

73.49 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

شٌماء مصطفً ابراهٌم على

73.33 ممتاز ممتاز جٌدجدا

جٌدجداجٌدجدا

فاطمه بخٌت رمضان عبد هللا

75.24 ممتاز

فاطمه محمد على احمد

74.34 ممتاز ممتاز جٌدجدا

مارٌنا زكرٌا سعٌد مٌخائٌل

75.1 جٌدجدا جٌدجدا

73.41 ممتاز

ماٌكل مجدى شاكر ٌوسف

جٌدجدا

جٌدجدا

محمد احمد محمد بكرى

جٌدجدا

74.23جٌدجدا جٌدجدا

جٌدجدا

مرٌم عطٌه بخٌت عطٌه

73.84 جٌدجدا جٌدجدا جٌد

منى محمد ابو الحجاج موسً

74.16 ممتاز ممتاز جٌدجدا

هبه عبده ابراهٌم احمد

74.76 ممتاز جٌدجدا جٌد

هٌام سعدي احمد ٌمنً

74.67 ممتاز ممتاز جٌدجدا

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

جٌد 2563.50 جٌد 649.50 جٌدجدا 603.00 جٌد 648.50 (ناجح) جٌدجدا %77.94 662.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد
8253

استفاد
جٌد 2561.5 جٌد 666.50 جٌد 585.50 جٌد 669 (ناجح) جٌدجدا %75.35 640.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول مستجد

8215

استفاد
جٌد 2560.00 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 608.00 مقبول 608.50 (ناجح) جٌدجدا %78.65 668.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد ممتاز مستجد

8316

استفاد
جٌد 2558.5 جٌدجدا 675.00 جٌد 590.5 جٌد 634 (ناجح) جٌدجدا %77.53 659.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد

8201

استفاد
جٌد 2557.00 جٌدجدا 675.50 جٌدجدا 603.50 جٌد 676.50 (ناجح) جٌد 70.76% 601.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول مقبول جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8216

استفاد
جٌد 2556.50 جٌدجدا 678.50 جٌدجدا 626.50 جٌد 635.00 (ناجح) جٌد %72.53 616.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8282

استفاد
جٌد 2555.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 563.50 جٌد 678.00 (ناجح) جٌدجدا %75.18 639.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول مقبول ممتاز مستجد

8318

استفاد
جٌد 2547 جٌدجدا 704.50 جٌد 577 مقبول 612.50 (ناجح) جٌدجدا %76.82 653.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8224

استفاد
جٌد 2546 جٌدجدا 675.00 جٌد 572.00 جٌد 662 (ناجح) جٌد %74.94 637.00 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد

8307

637.50

استفاد
جٌد 2545.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 603.00 جٌد 630.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 633.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد مستجد

8226

استفاد
جٌد 2544.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 605.50 مقبول 613.50 (ناجح) جٌدجدا %76.53 650.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز مستجد

8333

استفاد
جٌد 2543.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 560.50 جٌد 654.50 (ناجح) جٌدجدا %76.88 653.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8214

استفاد
جٌد 2543 جٌدجدا 684.00 جٌد 567.5 جٌد 625 (ناجح) جٌدجدا %78.41 666.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد

8322

استفاد
جٌد 2537.5 جٌدجدا 691.50 جٌد 588.5 مقبول 561 (ناجح) جٌدجدا %81.94 696.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز مستجد

8283

637.50

استفاد
جٌد 2535.5 جٌد 632.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 666 (ناجح) جٌدجدا %75.00 625.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد

8229

استفاد
جٌد 2534.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 549.00 جٌد 631.00 (ناجح) جٌدجدا %79.94 679.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8291

استفاد
جٌد 2534.00 جٌدجدا 685.00 جٌد 558.00 جٌد 626.50 (ناجح) جٌدجدا %78.18 664.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا مقبول ممتاز مستجد

8298

استفاد
جٌد 2533.00 جٌدجدا 675.00 جٌد 560.50 جٌد 641.00 (ناجح) جٌدجدا %77.24 656.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول مقبول ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد مستجد

8223

استفاد
جٌد 2532.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 617.50 (ناجح) جٌدجدا %75.29 640.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد

8217

637.50

اسفاد
جٌد 2530.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 590.00 جٌد 628.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 630.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8284

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "تابع ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام 

اسماء محمدعبد الناصر احمد بدرى

73.1 جٌدجدا مقبول جٌدجدا

امٌره احمد قرنى عوٌس

72.67 ممتاز جٌدجدا

امٌره حسونه بكرى حسٌن

73.19جٌدجدا ممتاز جٌدجدا

ممتاز

امٌره سٌد اسماعٌل كرٌم

جٌدجدا

ممتاز

73.06 ممتاز

ممتاز

امٌره عماد فهمى جبرائٌل

72.36 ممتاز جٌدجدا

اٌات خٌرى محمد احمد

72.37ممتاز جٌدجدا

اٌات ركابى حسٌن عبد هللا

جٌدجدا

72.77ممتاز ممتازجٌدجدا

72.73 ممتاز جٌدجدا جٌد

72.44 جٌد

72.30

اٌه ربٌع عبد الراضً محمود

اٌثار عباس احمد عباس

جٌدجداجٌدجدا

ساره حسٌن احمد محمد

73.24 ممتاز ممتاز جٌد

فٌرونا رأفت عٌاد ٌوسف

73.04 ممتاز ممتاز ممتاز

72.5 ممتاز ممتاز

جٌدجدا

كراسٌا مونسٌا ابراهٌم شحاته توفٌق

كاتى جبرائٌل شحات ملطى

جٌدجدا

جٌدجدا جٌد

مارٌنا راجى ذكى جاد

72.41 جٌدجدا ممتازجٌدجدا

ممتاز

محمد صالح عبد المقصود شاهٌن

72.40 جٌدجدا جٌد

مرٌم زٌن العابدٌن محمد نعوم

72.74 جٌدجدا ممتازجٌد

مٌرنا ٌوحنا فوزى عوض

73.14 جٌدجدا ممتاز جٌد

73.01 جٌد مقبول جٌد

هاجر جمعه محمد احمد

72.66 ممتاز ممتازجٌدجدا

نعمه ابو المجد ادرٌس محمد

ٌارا محمد محمود عبد الراضى

72.70 ممتاز جٌدجدا جٌد

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

استفاد
جٌد 2527 جٌدجدا 675.00 جٌد جدا 619 مقبول 568.50 (ناجح) جٌدجدا %78.18 664.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مستجد

8271

637.50

استفاد
جٌد 2522.5 جٌد 647.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 638 (ناجح) جٌدجدا %75.00 620.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول مقبول ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8276

استفاد
جٌد 2520 جٌدجدا 675.00 جٌد 569.00 جٌد 633.5 (ناجح) جٌدجدا %75.59 642.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8327

استفاد
جٌد 2519.5 جٌد 642.50 جٌد 580 مقبول 604.50 (ناجح) جٌدجدا %81.47 692.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد ممتاز مستجد

8273

جٌد 2519.50 جٌد 655.00 جٌد 566.50 جٌد 654.50 (ناجح) جٌدجدا %75.71 643.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مقبول جٌدجدا مقبول باقى
8336

استفاد جٌد 2516.00 جٌدجدا 686.00 جٌد 552.00 جٌد 620.00 (ناجح) جٌدجدا %77.41 658.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد مستجد
8186

استفاد
جٌد 2512.50 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 630.50 (ناجح) جٌد %71.41 607.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8242

استفاد
جٌد 2512.00 جٌد 633.00 جٌد 583.50 جٌد 691.00 (ناجح) جٌد %71.12 604.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مقبول جٌد مقبول مقبول جٌد مستجد

8235

استفاد
جٌد 2510.5 جٌد 653.00 جٌد 576.5 مقبول 612 (ناجح) جٌدجدا %78.71 669.00 ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8193

637.50

استفاد
جٌد 2508.50 جٌدجدا 679.00 جٌد 564.00 جٌد 628.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 627.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8207

جٌد 2508 جٌدجدا 682.00 جٌدجدا 600.50 مقبول 586 (ناجح) جٌدجدا %75.24 639.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌد جٌد مستجد
8328

استفاد
جٌد 2504.5 جٌدجدا 675.00 جٌد 567.5 مقبول 613.00 (ناجح) جٌدجدا %76.35 649.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8204

637.50

استفاد
جٌد 2504  مقبول 

2رٌاضٌات 

55 17تطبٌقٌة +38بحتة جٌدجدا 676.50 جٌد 548.5 جٌد 641.5 (ناجح) جٌدجدا %75.00 630.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد
8287

استفاد
جٌد 2502.00 جٌد 649.50 جٌدجدا 600.00 مقبول 604.00 (ناجح) جٌدجدا %76.29 648.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد

8228

637.50

استفاد
جٌد 2501.50 جٌد 645.00 جٌدجدا 619.00 مقبول 600.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 633.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌد جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8241

استفاد
جٌد 2501.00 جٌدجدا 675.00 جٌد 572.50 مقبول 611.50 (ناجح) جٌدجدا %75.53 642.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8191

استفاد
جٌد 2501.00 جٌدجدا 675.00 جٌدجدا 600.00 جٌد 625.50 (ناجح) جٌد %70.65 600.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول جٌدجدا مقبول مقبول جٌد مستجد

8315

جٌد 2498.5 جٌد 655.50 جٌد 555.50 جٌد 646.5 (ناجح) جٌدجدا %75.41 641.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد
8213

استفاد
جٌد 2497 جٌد 648.50 جٌد 575 جٌد 659 (ناجح) جٌد %72.29 614.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8189

استفاد
جٌد 2482.00 جٌدجدا 675.00 جٌد 579.00 مقبول 556.50 (ناجح) جٌدجدا %79.00 671.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8299

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "تابع ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام 

احمد موسى امٌن ٌوسف

71.89 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

اسراء سعٌد ابوزٌد محمد

71.34 جٌدجدا مقبول جٌدجدا

اسراء محمد محمود على

71.46 ممتاز جٌدجدا مقبول

االء احمد محمود عبد الهادي

71.73ممتاز ممتاز ممتاز

اسراء مصطفى محمود عبد هللا

71.56 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

السعدى الطٌب السعدى امٌن

71.67 ممتاز جٌدجدا جٌد

امنٌه احمد صالح طه

71.39 جٌدجدا ممتازجٌدجدا

اٌه بغدادي محمد ٌاسٌن احمد

جٌدجدا

جٌدجدا

71.49 ممتازجٌدجدا

جهاد اوسامه ٌوسف محمود

71.77 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

71.47 ممتاز

خلود عبد الغنى جبالى محمد

71.79 ممتاز جٌدجدا ممتاز

دعاء انور حسنٌن بدوى

عزالدٌن احمد عزالدٌن مرغنى

72.2 ممتاز ممتاز جٌدجدا

على محمد على محمد

71.99 ممتاز ممتاز جٌد

72.07 ممتاز جٌد جٌدجدا

عٌناء مصطفى محمد احمد

71.54 مقبول مقبول

لٌلى بدرى حسن محمد

جٌدجدا

جٌد

72جٌدجدا

ممتاز جٌد

محمد طه انور توفٌق

70.91 ممتاز

مٌرنا مجدى ادٌب هارون

71.46 ممتاز ممتاز جٌدجدا

هدى رمضان محمد عبد الحفٌظ

ممتازجٌدجدا

71.66 جٌدجدا

هدٌر شكرى عبد العاطى محمد

ممتاز جٌدجدا

عفاف ٌاسر محمد عبدالكرٌم

71.99 ممتاز ممتاز جٌدجدا

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

جٌد 2479.5 جٌد 642.50 جٌد 564.5 جٌد 667.50 (ناجح) جٌد %71.18 605.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌد مقبول مستجد
8208

جٌد 2475 جٌد 652.00 جٌد 552.5 مقبول 600.00 (ناجح) جٌدجدا %78.88 670.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا مستجد
8192

استفاد
جٌد 2474.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 579.00 مقبول 583.00 (ناجح) جٌدجدا %75.00 637.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد مقبول جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌد جٌد مستجد

8194

جٌد 2474 مقبول 25.00 1قصة ونثر - نصوص   - جٌد 644.5 جٌد 581.50 جٌد 633.50 (ناجح) جٌد %72.29 614.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد
8222

استفاد
جٌد 2472 جٌد 639.50 جٌد 561.5 جٌد 647.5 (ناجح) جٌد %73.35 623.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌد مقبول مستجد

8288

استفاد
جٌد 2466.00 جٌد 637.50 جٌدجدا 611.00 مقبول 610.00 (ناجح) جٌد %71.47 607.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول مستجد

8305

استفاد
جٌد 2457 جٌدجدا 675.00 جٌد 548 مقبول 581.5 (ناجح) جٌدجدا 76.76% 652.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8205

استفاد
جٌد 2456.5 جٌدجدا 675.00 جٌد 542 جٌد 639.00 (ناجح) جٌد %70.65 600.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد جٌد مقبول مستجد

8209

637.50

استفاد
جٌد 2454.50 جٌدجدا 675.00 جٌد 575.50 مقبول 566.50 (ناجح) جٌدجدا %75.00 633.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8221

637.50

استفاد
جٌد 2451.50 جٌد 648.50 جٌد 562.00 مقبول 603.50 (ناجح) جٌدجدا %75.00 637.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8211

استفاد
جٌد 2444 جٌدجدا 675.00 جٌد 560 مقبول 571.5 (ناجح) جٌدجدا %75.00 637.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8324

50.00

استفاد
جٌد 2440.5 مقبول 35.00 1نحو وتراكٌب- لغوٌات   - جٌد 635 جٌد 583.00 مقبول 568.50 (ناجح) جٌدجدا %76.94 654.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول مقبول جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد

8268

استفاد
جٌد 2440  مقبول

2رٌاضٌات

56 25تطبٌقٌة +31بحتة جٌدجدا 688.00 جٌد 573 مقبول 562.00 (ناجح) جٌد %72.59 617.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول جٌدجدا مستجد
8303

استفاد
جٌد 2439.50 جٌد 636.00 جٌد 548.00 جٌد 627.50 (ناجح) جٌد %73.88 628.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول جٌد مقبول مستجد

8212

استفاد
جٌد 2438.50 جٌد 642.50 جٌد 555.00 جٌد 625.50 (ناجح) جٌد %72.41 615.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد

8321

استفاد
جٌد 2438 جٌدجدا 680.00 جٌد 523.5 مقبول 595.00 (ناجح) جٌدجدا %75.24 639.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد مقبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد مستجد

8218

استفاد
جٌد 2433.5 جٌد 641.50 جٌد 578.5 مقبول 572.50 (ناجح) جٌدجدا %75.41 641.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8254

استفاد
جٌد 2430.00 جٌد 654.50 جٌد 556.50 مقبول 594.50 (ناجح) جٌد %73.47 624.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول ممتاز جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8256

استفاد
جٌد 2430.00 جٌد 653.00 جٌد 579.50 مقبول 564.00 (ناجح) جٌد %74.53 633.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌد جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8306

استفاد
جٌد 2423.00 جٌد 649.00 جٌد 562.50 جٌد 617.50 (ناجح) جٌد %69.88 594.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد

8225

استفاد
جٌد 2419.50 جٌد 639.50 مقبول 517.00 مقبول 601.00 (ناجح) جٌدجدا %77.88 662.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8272

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "تابع ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام 

اسراء محمود احمد ابوالوفا

70.71 ممتاز ممتاز جٌدجدا

70.70 ممتاز جٌدجدا

اسماء احمد عبد الرازق حسٌن

االء عبد الحافظ عبد الفتاح عرابى

70.2 ممتاز جٌد

الشٌماء السٌد حسن ٌوسف

70.84 جٌدجدا

ممتاز

ممتاز جٌد

جٌدجدا

ممتازجٌد

الشٌماء علوان محمود علوان

مقبول جٌد

70.19 جٌدجدا

امل مصطفى وردانى على

70.04 ممتاز ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

امنه عبد الرحمن بابكر على

69.70 ممتاز جٌدجدا ممتاز

69.66جٌدجدا ممتاز

امٌره عٌد حامد على

ممتاز

امٌره محمود محمد حسن

70.13 جٌدجدا جٌد

امٌره نصر الدٌن محمود ٌسن

جٌدجدا

70.69ممتاز

اٌات عوض احمد عبد الحلٌم

69.23 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

ساره مصطفى سعٌد محمود

69.53 جٌدجدا جٌد جٌدجدا

سالى ثروت ظرٌف حنٌن

69.43 ممتاز ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

عبد الكرٌم جالل احمد محمد

69.73ممتاز

عال اسامه محمد احمد

69.13 ممتاز ممتاز

70.63 ممتاز جٌد جٌدجدا

لٌنا هارون عبد الغنً مكً

مروه مصطفى عبد العزٌز مدنى

مرٌم ذكرٌا انٌس فوزى

جٌد

جٌد 69.71جٌدجدا ممتاز

مروه هاشم احمد سعٌد

70.46 جٌدجدا جٌدجدا جٌد

69.43 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا

ممتازجٌدجدا

هاجر اشرف مكً صالح

69.67 جٌدجدا

هبه خالد بركات خلٌفه

69.83ممتاز ممتاز جٌد

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

637.50

استفاد
جٌد 2419.50 جٌد 653.00 جٌد 547.50 مقبول 581.50 (ناجح) جٌدجدا %75.00 626.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8277

استفاد
جٌد 2419.50 جٌد 649.50 جٌد 547.50 مقبول 616.50 (ناجح) جٌد %71.29 606.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول ممتاز جٌد مقبول جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مستجد

8326

استفاد
جٌد 2418.50 جٌد 640.00 جٌد 575.50 مقبول 585.50 (ناجح) جٌد %72.65 617.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول ممتاز جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد

8227

استفاد
جٌد 2418.5 مقبول 50.00 1صوتٌات - لغوٌات   - جٌد 609.5 جٌدجدا 600.00 مقبول 596.50 (ناجح) جٌد %72.06 612.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8280

جٌد 2418 جٌد 649.00 جٌد 521.00 جٌد 631.5 (ناجح) جٌد %72.53 616.50 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌد مقبول باقى
8335

استفاد
جٌد 2411.5 جٌد 640.00 جٌد 550.5 مقبول 606.00 (ناجح) جٌد %72.35 615.00 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌد ممتاز جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول جٌدجدا مستجد

8302

استفاد
جٌد 2407.50 جٌد 651.50 جٌد 520.00 مقبول 570.00 (ناجح) جٌدجدا %78.35 666.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

8295

استفاد
جٌد 2406.50 جٌد 655.50 جٌد 542.50 مقبول 566.00 (ناجح) جٌدجدا %75.59 642.50 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد

8246

استفاد
جٌد 2406 جٌد 630.00 جٌد 590 مقبول 595.50 (ناجح) جٌد %69.47 590.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8255

استفاد
جٌد 2403.00 جٌد 602.00 جٌدجدا 600.00 مقبول 597.00 (ناجح) جٌد %71.06 604.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد

8206

استفاد
جٌد 2399 جٌد 638.50 جٌد 572.5 مقبول 608.5 (ناجح) جٌد %68.18 579.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول مقبول جٌدجدا مقبول جٌد جٌد جٌد مقبول مستجد

8260

استفاد
جٌد 2392 جٌدجدا 675.00 جٌد 551 مقبول 574.00 (ناجح) جٌد %69.65 592.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد

8286

استفاد
جٌد 2382 جٌد 650.00 جٌد 550 مقبول 603.50 (ناجح) جٌد %68.06 578.50 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌد مقبول جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8329

جٌد 2357 جٌد 628.00 مقبول 518.50 مقبول 587.5 (ناجح) جٌد %73.29 623.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول باقى
8339

استفاد
جٌد 2342.50 جٌد 635.00 جٌد 545.50 مقبول 548.00 (ناجح) جٌد %72.24 614.00 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول جٌد جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌد جٌد مستجد

8297

جٌد 2341.50 جٌد 654.50 جٌد 527.50 مقبول 553.50 (ناجح) جٌد %71.29 606.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول جٌد ممتاز مقبول ممتاز مقبول جٌد مقبول مستجد
8220

استفاد
جٌد 2339.5 مقبول55   دراسات

اجتماعٌة

 تارٌخ تربٌة (2)30+  

25قومٌة  + -

جٌد 623.00 مقبول 516.5 مقبول 558.5 (ناجح) جٌدجدا %75.47 641.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا مستجد
8269

استفاد
جٌد 2331 جٌد 632.00 جٌد 525.5 مقبول 593.00 (ناجح) جٌد %68.29 580.50 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول مقبول جٌد مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد

8219

استفاد
جٌد 2322.00 جٌد 619.50 جٌد 560.50 مقبول 550.00 (ناجح) جٌد %69.65 592.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد

8290

جٌد 2305.00 جٌد 620.50 مقبول 494.50 مقبول 576.00 (ناجح) جٌد %72.24 614.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مستجد
8258

استفاد
جٌد 2300 جٌد 614.50 جٌد 538.00 مقبول 548 (ناجح) جٌد %70.53 599.50 ممتاز ممتاز مقبول جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8210

االء محمد ناطق عبده

68.66 جٌدجدا مقبول جٌد

جٌد

امجد رومانى انور فلسطٌن

65.71 جٌدجدا

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "تابع ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام 

امٌره محمد النوبً محمد

66.6 جٌدجدا ممتازجٌد

امٌره محمد عبد العاطى ابراهٌم

66.90 جٌدجدا جٌدجدا

اٌمان ٌسن احمد محمد

69.10 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا

جٌدجدا

رحاب خالد محمد عبدهللا

68.76 جٌدجدا جٌدجدا

جٌدجدا

ساره ٌسن محمد احمد

68.74 جٌدجدا مقبول جٌدجدا

سعاد محمد محمد احمد

65.86جٌدجدا جٌدجدا

جٌدجدا

ممتاز جٌدجدا

عبدهللا سمٌر عبدهللا محمد

جٌدجدا

سماهر محمد ابازٌد عبد الرحٌم

66.84جٌدجدا

68.54 جٌدجدا

69.13 ممتاز

فاطمه الزهراء حسن على حسن

جٌدجدا

ممتاز ممتاز

جٌدجدا

69.1 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

فاطمه عبد الوهاب محمد احمد

جٌدجدا

لبنى مصطفى سٌد عبد هللا

68.34 ممتاز جٌدجدا

66.34 جٌدجدا ممتاز جٌد

ماركو مٌالد جابر مٌخائٌل

محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

ممتاز 68.79ممتازجٌدجدا

محمد حمزه عبد الغفور محمد

66.93 ممتاز جٌدجدا جٌد

68.9 ممتاز جٌد جٌدجدا

مروه محمد ٌس عبد الستار

هبه كمال على حامد

69.13 جٌدجدا ممتازجٌد

هند جمال عبده محمد

68.06 جٌد مقبول جٌد

عثمان حسانٌن ٌوسف محمود

69.09 مقبول ممتاز جٌد

67.34 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا

هدٌر عبدالماجد محمد محمد

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



التقدٌر المجموع المجموع التقدٌر المجموع اسم المادة التقدٌر درجة900 التقدٌر درجة800 التقدٌر درجة950  الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر الكلى التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة اإلنجليزية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

155: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلف الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

نتٌجة الفرقة مواد التخلف نتائج الفرق السابقة نتٌجة الفرقة مواد الفصل الدراسً مواد الفصل الدراسً

2مادة التخلف  1مادة التخلف  الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى السنة الحالٌة850 تربٌه عملٌة إدارة المدرسة االبتدائٌة مناهج التعلٌم االبتدائى
 القٌاس النفسى

التربوى
2ترجمه

 - نصوص

2قصة ونثر 

نحو- لغوٌات   

2وتراكٌب

 مقال وتدرٌبات

2لغوٌة
2محادثة واستماع

 - تدرٌبات عملٌة

انتاج وسائل
2طرق التدرٌس صحة مدرسٌة

 صحة نفسٌة

 وعلم نفس

اجتماعى

دراما- نصوص   

2و شعر
2صوتٌات - لغوٌات 

النسبة التقدٌر اسم المادة التقدٌر التقدٌر التقدٌر

استفاد
جٌد 2278.5 25.00 مقبول 25.00 1قصة ونثر - نصوص   - جٌد 602.5 مقبول 511.5 مقبول 558.50 (ناجح) جٌد %71.29 606.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مقبول جٌدجدا مستجد

8300

جٌد 2277 جٌد 604.5 جٌد 525 مقبول 595.50 (ناجح) مقبول 64.94% 552 ممتاز مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مقبول مقبول  من

2الخارج  8340

ثانٌة+استفاد سلة أولى 
مقبول 2270.50 جٌد 616.50 مقبول 501.50 مقبول 567.50 (ناجح) جٌد %68.82 585.00 ممتاز ممتاز جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول جٌد مقبول مستجد

8232

اسفاد
مقبول 2229 جٌد 612.00 مقبول 487 مقبول 545.00 (ناجح) جٌد %68.82 585.00 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8259

مقبول  50 - بحتة 30

استفاد
مقبول 2208 1رٌاضٌات  45

15تطبيقية 
مقبول 580.00 جٌد 527.50 مقبول 515 (ناجح) جٌد %68.88 585.50 ممتاز ممتاز جٌد مقبول مقبول جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد

8267

جٌدجدا  -- 686.50 جٌد 561 مقبول 554.50 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز ممتاز مقبول مقبول جٌد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ضعٌف جدا جٌد جٌد مستجد
8197

جٌدجدا  -- 675.00 جٌد 591.00 مقبول 612.50 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا غٌاب بعذر مقبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد مقبول مستجد
8234

جٌد  -- 643.50 جٌد 585 جٌد 675.50 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌد مقبول جٌد مقبول جٌدجدا ضعٌف جدا جٌدجدا مقبول مستجد
8249

مقبول  -- 578.50 مقبول 477.50 مقبول 545 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف جدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد
8251

جٌد  -- 615.50 جٌد 537.00 مقبول 565.5 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول ضعٌف جدا باقى
8338

29 (2)بحتة

مقبول  -- 54رٌاضٌات  25تطبٌقٌة  (2) جٌد 653.50 جٌد 546 جٌد 637.5 (باق) (باق) ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا حرمان حرمان حرمان حرمان حرمان حرمان مستجد
8244

جٌدجدا  -- 675.00 جٌدجدا 602.00 جٌد 665 (باق) (باق) ممتاز غ غ جٌدجدا غٌاب بعذر ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
8278

غ  -- 0 1صوتٌات - لغوٌات   - (بمواد) مقبول 486.00 مقبول 575 (باق) (باق) ممتاز ممتاز مقبول مقبول غ مقبول جٌد ضعٌف جدا جٌدجدا ضعٌف جدا مقبول ضعٌف جدا مستجد
8320

ثالثا طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول وفقا للمجموع التراكمً 

رابعا طالب لهم حق الدخول لدور أكتوبر

خامسا طالب راسبون وباقون لإلعادة

وفقا للمجموع التراكمً" جٌد "تابع ثانٌا طالب ناجحون بتقدٌر عام 

اسماء سٌد احمد شحات

ممتازجٌدجٌدجدا

64.87 جٌدجدا جٌد جٌد

اٌه فوزي محمد حسن

تغرٌد عبد هللا فتحى عبد هللا

ممتاز ممتاز جٌدجدا

جٌدجدا

ذكره عبد هللا عبدالعاطى خلف

ممتاز جٌدجدا

رنا شمس الدٌن صابر مختار

جٌدجداجٌدجدا مقبول

زٌنب مصطفى احمد سٌد

ممتاز جٌدجدا جٌد

63.69 ممتازجٌد جٌدجدا

سماح سلٌمان عبده احمد

صالح ٌوسف جابر حسن

63.09 جٌدجدا مقبول

فاطمه الزهراء على عبد الحمٌد على

ممتاز ممتاز غ

ممتاز

65.1 مقبول  تعلٌم الكبار

- وخدمة البٌئة

جٌدجدا ممتاز

محمد مصطفى محمد حسن

مقبول

نوف رمضان سٌد عبد الجلٌل

جٌدجداجٌد جٌد

مروه علً احمد علً

جٌد ممتاز

65.06 مقبول مقبول

اٌمان حسن على حسن

جٌد

مقبول

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

1

4

15

16

18

46

47

53

77

78

90

91

117

101

120

127

128

126

139

148

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

3

14

49

54

61

63

64

68

73

79

82

86

105

110

124

129

133

135

146

150

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

6

11

12

19

52

55

56

59

66

80

81

95

97

108

109

112

125

130

141

147

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

17

30

31

32

33

39

40

42

45

69

98

100

99

107

114

123

132

134

138

149

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

2

5

7

20

9

23

29

44

51

57

58

87

89

92

103

115

131

143

144

152

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

8

10

21

24

25

27

28

34

37

38

41

70

72

84

88

104

119

122

121

137

140

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

22

26

35

36

43

62

71

74

76

85

93

96

102

106

111

113

118

142

145

151

154

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه



بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

13

48

50

60

65

67

75

83

94

116

136

153

155

عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول

د منال خضري.أ

سامية عبد الفتاح: أماله

ايمان محمود.د:كتبه

د راضي عدلي: راجعه


