
التقدير المجموع التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير درجة التقدير درجة التقدير درجة الحالة التقدير النسبة المجموع التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

800 800 950 800

مرتبة ممتاز 2871.00 ممتاز 688.50 ممتاز 700.50 جيدجدا 762.50 (ناجح) ممتاز %89.94 719.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8075

مرتبة جيدجدا 2814.00 ممتاز 703.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %89.75 718.00 ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8141

مرتبة جيدجدا 2799.00 ممتاز 680.00 ممتاز 680.00 جيدجدا 738.50 (ناجح) ممتاز %87.56 700.50 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8030

مرتبة جيدجدا 2793.00 ممتاز 683.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 728.50 (ناجح) ممتاز %87.63 701.00 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8037

جيدجدا 2780 جيدجدا 630.5 ممتاز 680.00 ممتاز 849.00 (ناجح) جيدجدا %77.56 620.50 ممتاز جيدجدا مقبول مقبول ممتاز ممتاز جيد ممتاز باقى
8145

مرتبة جيدجدا 2766.00 ممتاز 683.50 جيدجدا 653.50 جيدجدا 736.50 (ناجح) ممتاز %86.56 692.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8016

مرتبة جيدجدا 2750.00 جيدجدا 656.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %87.63 701.00 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8042

مرتبة جيدجدا 2738.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 650.50 جيدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %86.94 695.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد
8122

مرتبة جيدجدا 2737.00 جيدجدا 657.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %85.88 687.00 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8040

مرتبة جيدجدا 2736.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 659.50 جيدجدا 713.00 (ناجح) ممتاز %85.50 684.00 ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8022

680.00

مرتبة جيدجدا 2710.00 جيدجدا 624.00 ممتاز 680.00 جيدجدا 726.00 (ناجح) ممتاز %85.00 672.00 ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8038

مرتبة جيدجدا 2705.50 جيدجدا 663.00 جيدجدا 638.00 جيدجدا 713.00 (ناجح) ممتاز %86.44 691.50 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8117

680.00

مرتبة جيدجدا 2705.50 ممتاز 680.00 جيدجدا 633.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) ممتاز %85.00 678.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد
8139

جيدجدا 2697.00 ممتاز 680.00 جيدجدا 635.50 جيد 682.50 (ناجح) ممتاز %87.38 699.00 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8064

مرتبة جيدجدا 2694.50 جيدجدا 645.00 ممتاز 680.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %82.13 657.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8112

جيدجدا 2687.50 جيدجدا 662.50 ممتاز 680.00 جيد 656.00 (ناجح) ممتاز %86.13 689.00 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8099

جيدجدا 2675.00 جيدجدا 649.00 جيد 589.50 جيدجدا 737.50 (ناجح) ممتاز %87.38 699.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8106

ثانيا طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا وفقا للمجموع التراكمي 

حنين حسين موسى عبدهللا

136
82.99 جيدجدا مقبولممتاز

ممتاز ممتاز

يمنى محمد بليػ عبد الشكور زبير

132

يسرا محمد حامد محمد

130

84.00 ممتاز

ممتاز

جيدجدا جيدجدا 80.76ممتاز

جيد

هاجر محمود حسين محمد

113
81.75 ممتازممتاز

ممتاز جيدجدا

نوره حجاجى دردير حامد

108
80.76 ممتاز

ممتاز

ممتازممتاز

ندا مصطفي عبد هللا السمان

103
80.43 ممتاز

مريم وجدى موسى سيدهم

97
79.85 ممتاز

ممتاز ممتاز

مارينا انيس شاكر اقالديوس

90
80.22 ممتاز

ممتاز ممتاز

شيماء شعبان حسن عوض هللا

66
85.7 ممتاز

ممتاز ممتاز

زينب يوسؾ محمد احمد

55
80.51 ممتاز

ممتاز

بسمه احمد محمود ابوالعال

33
82.09 ممتاز ممتاز

ممتاز

ايه محمد مصطفى حفنى

31
81.70 ممتاز ممتاز

ممتاز

ايه تاج الدين عباس ابراهيم

29
80.90 ممتاز ممتاز

ممتاز

ايه احمد رباب محمد

28
83.37 ممتاز جيدجدا

ممتاز ممتاز

امنيه محمد موسى محمد محمد

21
83.55 ممتاز

ممتاز

اسماء موسي عبد الرحيم موسي

13
81.69 ممتاز جيدجدا

ممتاز ممتاز

اسالم علي بشير خليل

7
82.57ممتاز

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ

أوال طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز وفقا للمجموع التراكمي

مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه



التقدير المجموع التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير درجة التقدير درجة التقدير درجة الحالة التقدير النسبة المجموع التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

800 800 950 800

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

مرتبة جيدجدا 2671.50 جيدجدا 639.00 جيدجدا 661.00 جيدجدا 717.50 (ناجح) جيدجدا %81.75 654.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8028

جيدجدا 2668.50 جيدجدا 636.50 ممتاز 694.50 جيد 657.00 (ناجح) ممتاز %85.06 680.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8084

مرتبة جيدجدا 2665.00 ممتاز 680.00 جيدجدا 630.50 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %80.25 642.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8069

680.00

جيدجدا 2657.50 جيدجدا 646.00 جيدجدا 649.00 جيد 682.50 (ناجح) ممتاز %85.00 675.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8018

680.00

جيدجدا 2647.50 جيدجدا 637.50 جيدجدا 643.50 جيد 686.50 (ناجح) ممتاز %85.00 669.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8063

مرتبة جيدجدا 2645.50 جيدجدا 638.50 جيدجدا 648.50 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %80.75 646.00 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8092

جيدجدا 2645.00 جيدجدا 647.00 جيدجدا 626.50 جيد 690.50 (ناجح) ممتاز %85.13 681.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8123

جيدجدا 2644.00 جيدجدا 659.50 جيدجدا 638.00 جيد 650.00 (ناجح) ممتاز %87.06 696.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8081

جيدجدا 2643.50 جيدجدا 632.50 ممتاز 680.00 جيد 644.00 (ناجح) ممتاز %85.88 687.00 ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8098

جيدجدا 2616.50 جيدجدا 646.50 جيدجدا 625.00 جيد 656.00 (ناجح) ممتاز %86.13 689.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد
8020

جيدجدا 2604.50 جيدجدا 643.00 جيدجدا 617.50 جيد 690.00 (ناجح) جيدجدا %81.75 654.00 ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8031

جيدجدا 2602.50 جيدجدا 621.00 جيدجدا 627.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %80.25 642.00 ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8017

جيدجدا 2599.00 جيدجدا 621.00 جيدجدا 630.00 جيد 689.00 (ناجح) جيدجدا %82.38 659.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مستجد
8023

680.00

جيدجدا 2596.50 جيدجدا 610.50 جيدجدا 649.00 جيد 657.00 (ناجح) ممتاز %85.00 677.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8125

جيدجدا 2589.00 جيدجدا 629.00 جيدجدا 603.50 جيد 665.50 (ناجح) ممتاز %86.38 691.00 ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8027

680.00

جيدجدا 2583.00 جيدجدا 625.50 جيدجدا 612.50 جيد 665.00 (ناجح) ممتاز %85.00 664.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8056

680.00

جيدجدا 2577.00 جيدجدا 611.00 جيدجدا 600.50 جيد 685.50 (ناجح) ممتاز %85.00 672.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8051

جيدجدا 2575.00 جيدجدا 623.50 جيدجدا 616.00 جيد 646.00 (ناجح) ممتاز %86.19 689.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد
8138

تابع ثانيا طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا وفقا للمجموع التراكمي 

129
76.87 ممتاز ممتاز ممتاز

ياسمين السيد مبارك محمد

ممتاز

هبه هللا محمد حسن صديق

116
ممتاز

هاله حسن محمود على

114
78.96 ممتاز ممتاز جيدجدا

77.51ممتاز

89
78.91 ممتاز ممتازجيدجدا

مادونا فوزى كا مل

ممتاز

فاتن محمود صالح ابراهيم

83
78.97 ممتاز ممتاز

75
79.66 ممتاز ممتاز ممتاز

عبير عالء الدين عبد الحى احمد

ممتاز ممتاز

ضحى محمد مصطفى محمد

72
78.93 ممتاز

60
79.55 ممتاز ممتاز جيد

ممتاز
54

79.03 ممتاز ممتاز

ممتاز مقبول

ريهام محمد عزيز حسن

47
77.1 جيدجدا

ممتاز

دعاء هشام على السيد

42
76.93 جيدجدا جيدجدا

77.75جيد ممتاز جيدجدا

امل عنتر ابو الحسن عبد هللا

جيدجدا

اميره رمضان مصطفى احمد

امانى محمد عمران محمد محمود

زينب يوسؾ ابراهيم عبد الرازق

ساميه عبد الحميد حسن عليان

19
79.75 ممتاز ممتاز

ممتاز

ممتاز

18
77.28 ممتاز ممتاز

جيدجدا ممتاز

ممتاز

77.58

اسماء عبد الدايم محمد عيد

11

الزهراء محمد محمود حامد

14
ممتاز

22

78.1 ممتاز ممتاز

اسماء شعبان محمد السيد

9
79.33 ممتاز

اسماء خالد عبد الرحمن احمد

8
77.69 ممتاز ممتازجيدجدا

ممتاز

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه



التقدير المجموع التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير درجة التقدير درجة التقدير درجة الحالة التقدير النسبة المجموع التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

800 800 950 800

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

680.00

جيدجدا 2574.50 جيدجدا 620.00 جيدجدا 631.50 جيد 643.00 (ناجح) ممتاز %85.00 665.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8041

جيدجدا 2572.50 جيد 598.00 جيدجدا 618.50 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %80.44 643.50 ممتاز ممتاز جيد مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مستجد
8057

جيدجدا 2569.50 جيدجدا 612.50 جيدجدا 627.50 جيد 682.00 (ناجح) جيدجدا %80.94 647.50 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8114

جيدجدا 2560 جيدجدا 663.00 جيدجدا 603.00 مقبول 612 (ناجح) ممتاز %85.25 682.00 ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مستجد
8067

جيدجدا 2560.00 جيدجدا 605.00 جيدجدا 628.00 جيد 687.00 (ناجح) جيدجدا %80.00 640.00 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8091

جيدجدا 2557.50 جيدجدا 617.00 جيدجدا 620.50 جيد 658.00 (ناجح) جيدجدا %82.75 662.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8135

جيدجدا 2551.50 جيد 595.50 جيدجدا 644.00 جيد 672.00 (ناجح) جيدجدا %80.00 640.00 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8085

جيدجدا 2541.00 جيد 578.50 جيدجدا 612.00 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %79.75 638.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8110

680.00

جيدجدا 2538.5 جيد  علم النفس

- المعرفى

جيد جدا 602 جيدجدا 639.00 جيد 617.50 (ناجح) ممتاز %85.00 669.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مستجد
8058

680.00

جيدجدا 2531 مقبول 1فيزياء     - جيد جدا 605 جيدجدا 600.00 جيد 646.00 (ناجح) ممتاز %85.00 679.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد
8052

جيدجدا 2526.00 جيدجدا 600.00 جيدجدا 635.00 جيد 645.00 (ناجح) جيدجدا %80.75 646.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8073

680.00

جيدجدا 2514.00 جيدجدا 623.00 جيدجدا 615.50 مقبول 595.50 (ناجح) ممتاز %85.00 679.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد
8035

جيدجدا 2512.50 جيدجدا 617.50 جيدجدا 601.00 جيد 651.00 (ناجح) جيدجدا %80.38 643.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8068

استفاد جيد 2509.50 جيدجدا 600.00 جيدجدا 602.50 جيد 659.00 (ناجح) جيدجدا %81.00 648.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8111

680.00

استفاد جيد 2509 مقبول 1فيزياء     - جيد جدا 621 جيدجدا 600.00 مقبول 608.00 (ناجح) ممتاز %85.00 675.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد
8072

استفاد جيد 2508.50 جيدجدا 600.50 جيدجدا 605.00 جيد 668.50 (ناجح) جيدجدا %79.31 634.50 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8101

جيد 2505.00 جيدجدا 600.00 جيدجدا 619.00 جيد 654.00 (ناجح) جيدجدا %79.00 632.00 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8046

ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

تابع ثانيا طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا وفقا للمجموع التراكمي 

ممتاز ممتاز

ممتاز

جيدجيدجدا

جيدجدا

ممتاز

126
76.34 ممتاز

هيام عبد اللطيؾ ادم محمد

جيدجدا

نسمه احمد محمد موسى

105
76.7 ممتاز جيدجدا

جيدجدا

74.91 ممتاز جيدجدا

101
75.85جيدجدا ممتاز

منى احمد عبد الفتاح احمد

 محمد عبد الوهاب محمد عبد

الوهاب

جيدجدا
92

74.88 ممتاز ممتاز

جيدجدا

فاتن كمال محمد عبد العزيز

82
76.42 ممتاز ممتاز

76
76.16 ممتاز ممتاز ممتاز

عال عبد الؽنى مسكين طه

شيماء سيد ابو زيد محمد

64

ممتاز

شهد شعبان حامد مصطفي

منى محمود مصطفى عبد المنعم

102

75.4ممتازممتاز

63
74.9 ممتاز

ساميه احمد وهب هللا عبد الباسط

59
75 ممتازممتاز

جيدجدا

ساره ممدوح محمد ابراهيم

58
76.42 ممتازجيدجدا

ممتاز

ممتاز جيد

زينب تاج الدين سليمان حسن

49
75.78 ممتاز

ممتاز ممتاز

زينب احمد حمدان على

48
76.79 ممتاز

74.78ممتاز

دميانه رومانى عبدالسيد روفائيل

43
75.55 ممتاز ممتاز ممتاز

جهاد عادل على محمد

37

جيدجدا

ايه يوسؾ بركات محمدين

32
76.85 ممتاز جيد

جيدجدا

ايمان زين العابدين عبده حسن

26
75.04 ممتاز ممتاز

 استفاد الفرقة

الثالثة

أخذت الدرجة الفعلية 

علم النفس المعرفي   

ألنها ؼياب بعذر

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه



التقدير المجموع التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير درجة التقدير درجة التقدير درجة الحالة التقدير النسبة المجموع التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

800 800 950 800

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

جيد 2494 جيدجدا 601.50 جيدجدا 645.50 جيد 629.00 (ناجح) جيدجدا %77.25 618.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8013

جيد 2482.00 جيد 592.50 جيدجدا 615.00 جيد 650.00 (ناجح) جيدجدا %78.06 624.50 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8140

جيد 2481.00 جيدجدا 615.50 جيدجدا 617.50 مقبول 615.00 (ناجح) جيدجدا %79.13 633.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8086

جيد 2479.50 جيد 565.00 جيد 593.50 جيدجدا 712.50 (ناجح) جيدجدا %76.06 608.50 ممتاز ممتاز جيد مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8062

جيد 2471.00 جيدجدا 603.50 جيدجدا 610.00 مقبول 616.00 (ناجح) جيدجدا %80.19 641.50 ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8132

جيد 2470.5 مقبول  كيمياء عضوية

 و ؼير عضوية

جيد 564 جيدجدا 623.50 جيد 670.50 (ناجح) جيدجدا %76.56 612.50 ممتاز ممتاز جيد مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8118

جيد 2463.00 جيد 578.50 جيدجدا 602.50 جيد 620.00 (ناجح) جيدجدا %82.75 662.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول ممتاز مستجد
8113

-  (2)بحتة  

جيد 2460  رياضيات

مقبول  2

(2)تطبيقية  جيد 572.00 جيد 590.5 جيد 662.00 (ناجح) جيدجدا %79.44 635.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز مستجد
8076

جيد 2457.50 جيد 576.00 جيدجدا 618.50 مقبول 602.00 (ناجح) جيدجدا %82.63 661.00 ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مستجد
8142

جيد 2449.50 جيدجدا 605.00 جيد 556.00 جيد 628.50 (ناجح) جيدجدا %82.50 660.00 ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8053

جيد 2442.50 جيد 565.50 جيدجدا 635.50 جيد 632.00 (ناجح) جيدجدا %76.19 609.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8074

جيد 2441.00 جيدجدا 600.00 جيدجدا 608.00 مقبول 616.50 (ناجح) جيدجدا %77.06 616.50 ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8102

جيد 2441.00 جيد 569.50 جيدجدا 605.50 جيد 633.50 (ناجح) جيدجدا %79.06 632.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8126

جيد 2430.50 جيد 581.00 جيد 596.50 جيد 617.50 (ناجح) جيدجدا %79.44 635.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8109

جيد 2424.50 جيد 581.50 جيد 574.50 جيد 656.00 (ناجح) جيدجدا %76.56 612.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8025

جيد 2424.50 جيدجدا 600.00 جيد 574.00 مقبول 609.50 (ناجح) جيدجدا %80.13 641.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8047

جيد 2420.00 جيد 573.00 جيدجدا 607.00 مقبول 616.00 (ناجح) جيدجدا %78.00 624.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8108

تابع ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

جيدجدا

يوستينا بطرس حلمى يوسؾ

133
73.36 ممتاز ممتاز

131
74.09 ممتاز ممتاز جيدجدا

123
73.76

يسمين حسن عبد الرازق محمد

ممتاز ممتاز ممتاز

117
72.87 ممتاز ممتاز

هناء محمد عبد الحكيم ابراهيم

جيد

نرمين رؤوؾ مسعود مقار

ممتاز

هبه حسام الدين ابراهيم حسين

نورهان حسن احمد محمد

109
73.75 ممتاز مقبول

104
73.52 ممتاز ممتازجيدجدا

جيدجدا

منه هللا كريم احمد مدنى

عالء الدين جمال سعيد عبد المجيد

72.55 ممتاز ممتاز
100

جيدجدا

جيد ممتاز

منال خليل احمد محمد

99
72.24 ممتاز

جيدجدا

محمد عبدالفتاح ابوزيد محمد

93
72.87جيدجداجيد

77
74.06 جيدجدا جيد

شيماء عبد الحارث حسن سيد

67
73.43 ممتاز جيدجدا

65
72.91 ممتاز ممتاز جيدجدا

جيدجدا

ممتاز

زينب عبد هللا احمد السيد

74.01

73.12

جيدجدا

ممتاز ممتاز

جيدجدا

ممتاز

حسن محمد محمود عبد القادر

38
72.37 جيد جيدجدا

جيد

رحاب محمد ابراهيم محمد

44

شيماء سيد احمد حسين

53

امانى عبد الصبور محمد عبد هللا

72.37 جيدجدا جيدجدا مقبول

احمد جابر حسن محمد

مقبول
4

16

74.45 جيدجدا ممتاز

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه



التقدير المجموع التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير درجة التقدير درجة التقدير درجة الحالة التقدير النسبة المجموع التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

800 800 950 800

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

جيد 2410.50 جيدجدا 600.00 جيد 578.00 مقبول 593.00 (ناجح) جيدجدا %79.94 639.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8033

جيد 2410.00 جيد 573.50 جيد 579.50 جيد 623.50 (ناجح) جيدجدا %79.19 633.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8124

600.00

جيد 2409.00 جيد 576.50 جيد 575.50 جيد 657.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 593.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8059

جيد 2402.50 جيد 545.00 جيدجدا 614.00 جيد 620.50 (ناجح) جيدجدا %77.88 623.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8083

جيد 2402.00 جيد 551.50 جيدجدا 603.50 جيد 621.50 (ناجح) جيدجدا %78.19 625.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8079

جيد 2399 مقبول 1فيزياء     - جيد 590 جيد 579.00 مقبول 587.50 (ناجح) جيدجدا %80.31 642.50 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد
8049

جيد 2396.00 جيدجدا 600.00 جيد 551.00 جيد 633.00 (ناجح) جيدجدا %76.50 612.00 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد باقى
8147

جيد 2394.50 جيد 585.50 جيد 569.50 مقبول 616.00 (ناجح) جيدجدا %77.94 623.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8131

جيد 2394.5 مقبول 1فيزياء     - جيد 554 جيدجدا 606.00 مقبول 607.50 (ناجح) جيدجدا %78.38 627.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8136

جيد 2394.00 جيد 566.00 جيد 592.50 جيد 645.00 (ناجح) جيد %73.81 590.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8029

جيد 2386.50 جيدجدا 600.00 جيد 559.50 مقبول 592.50 (ناجح) جيدجدا %79.31 634.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8120

جيد 2385.50 جيدجدا 611.50 جيد 574.50 مقبول 592.00 (ناجح) جيدجدا %75.94 607.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز مستجد
8127

600.00

جيد 2384.50 جيد 582.50 جيدجدا 600.00 مقبول 602.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 595.00 ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مستجد
8026

جيد 2379.50 جيد 565.50 جيد 563.50 جيد 630.00 (ناجح) جيدجدا %77.56 620.50 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8094

جيد 2370.5 مقبول 1فيزياء     - جيد 566 جيدجدا 600.00 مقبول 581.50 (ناجح) جيدجدا %77.88 623.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8044

جيد 2370.50 جيدجدا 612.00 جيد 553.50 مقبول 587.00 (ناجح) جيدجدا %77.25 618.00 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز مستجد
8055

600.00

جيد 2368.00 جيد 569.50 جيدجدا 600.00 مقبول 598.50 (ناجح) جيدجدا %75.00 599.00 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد
8129

جيد 2367.50 جيد 585.50 جيد 589.00 مقبول 574.50 (ناجح) جيدجدا %77.31 618.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8048

تابع ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

ممتازجيدجدا

محمود عابدين ريان محمد

138
71.52 ممتاز

127
71.48 ممتازجيدجدا ممتاز

والء محمد ياسر رفعت احمد

ممتازممتاز جيدجدا

ممتاز

هدير طه عبد الحكيم الشاطر

ممتاز

122
71.48

جيد

هدى نوبى حسن مصطفى

120
70.69 ممتاز

ممتاز جيدجدا

هبه عبد العزيز عالم عطا هللا

118
71.21 ممتاز

71.94 ممتاز
115

جيدجدا

111
71.24 ممتاز ممتاز ممتاز

نورهان محمد سعيد على

هاله سيد ابراهيم صؽير

ممتاز

فاطمه محمد طه احمد

85
71.03 جيد مقبول

جيدجدا جيد

عبد هللا حسين على إسماعيل

74
71.72 ممتاز

جيدجدا ممتاز

شيماء يحيي احمد محمود

70
71.70 ممتاز

رضا جمال عمر احمد

46

مقبول

70.76

زينب حسين فؤاد صالح

50
71.91 جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيد مقبول

ممتاز

خالد رجب ابوالوفا خليفه

40
71.61 جيدجداممتاز

جيدجدا

حميم سيؾ الدين محمد حسن

39
70.67 ممتاز جيد

جيدجدا

تريزا جرجس فايز زكى

35
70.76 جيد جيدجدا

ممتاز

اميمه ابراهيم احمد حسن

24
71.96 ممتاز ممتاز

ممتاز

امنيه سالم احمد سيد

20
مقبول

17
71.18 جيد جيدجداممتاز

71.46جيد

امانى محمد سيد ابراهيم

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه
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800 800 950 800

النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

600.00

جيد 2367.50 جيد 540.50 جيد 590.00 جيد 637.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 595.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8066

جيد 2363.25 جيدجدا 609.00 جيد 553.00 مقبول 599.50 (ناجح) جيدجدا %75.22 601.75 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد
8078

جيد 2362 مقبول  كيمياء عضوية

 و ؼير عضوية

جيد 558 جيد 588.50 مقبول 592.50 (ناجح) جيدجدا %77.88 623.00 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8096

جيد 2362.00 جيدجدا 600.00 جيد 577.50 مقبول 561.50 (ناجح) جيدجدا %77.88 623.00 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8115

جيد 2361.00 جيدجدا 631.00 جيد 570.00 مقبول 583.00 (ناجح) جيد %72.13 577.00 ممتاز ممتاز جيد مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8077

جيد 2356 مقبول 1فيزياء     - جيد جدا 603.5 جيد 537.00 مقبول 557.50 (ناجح) جيدجدا %82.25 658.00 ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مستجد
8050

جيد 2354.50 جيد 583.50 جيد 555.00 جيد 617.50 (ناجح) جيد %74.81 598.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8024

جيد 2354.5 مقبول 1فيزياء     - جيد 577.5 جيد 584.00 مقبول 573.00 (ناجح) جيدجدا %77.50 620.00 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8137

جيد 2353.00 جيد 550.50 جيد 550.50 مقبول 612.50 (ناجح) جيدجدا %79.94 639.50 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيد مقبول ممتاز مستجد
8034

جيد 2351 مقبول 1فيزياء     - جيد 559 جيد 583.50 مقبول 576.00 (ناجح) جيدجدا %79.06 632.50 ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8130

جيد 2345.50 جيد 555.50 جيد 583.00 مقبول 589.50 (ناجح) جيدجدا %77.19 617.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8090

2بحتة   -

جيد 2342.5  رياضيات

مقبول 2

2تطبيقية  جيد 564.50 جيد 593 مقبول 572.5 (ناجح) جيدجدا %76.56 612.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد
8121

جيد 2342 مقبول 1فيزياء     - مقبول  كيمياء عضوية

 و ؼير عضوية

جيد 557.5 جيد 567.00 مقبول 612.50 (ناجح) جيدجدا %75.63 605.00 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8036

600.00

جيد 2336.50 جيد 552.00 جيد 553.00 جيد 631.50 (ناجح) جيدجدا %75.00 590.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد
8054

جيد 2332 مقبول 1فيزياء     - جيد 547 جيد 560.00 جيد 617.50 (ناجح) جيدجدا %75.94 607.50 ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8133

جيد 2331.5 مقبول 1فيزياء     - جيد 584.5 جيد 557.00 مقبول 580.50 (ناجح) جيدجدا %76.19 609.50 ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8105

جيد 2325 جيدجدا 600.00 جيد 574.50 مقبول 550 (ناجح) جيدجدا %75.06 600.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8010

جيد 2319.00 جيد 542.50 جيد 583.50 جيد 627.00 (ناجح) جيد %70.75 566.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد
8021

تابع ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

جيدجدا

ياسر جمال محمد ابو الحمد

128
70.28 ممتاز ممتاز

جيدجدا

هند ابراهيم علوان ابراهيم

124
69.61 ممتاز جيدجدا

ممتازجيدجدا

ممتاز

121
70.18 ممتاز

112
69.93 ممتاز ممتاز مقبول

نسمه ناصر احمد الرزيقى

جيدجدا جيدجدا

هاجر على محمد يوسؾ

هدير خالد حجاجي حسن

106
70.51 جيدجدا

مقبول

مروه جمال محمد احمد

96
69.6 ممتاز جيدجدا

كريستين ايليا منصور ميخائيل

70.51جيدجدا ممتاز
87

ممتاز

عهد عبد هللا محمد جاد

81
70.01جيدجدا جيدجدا

جيدجدا مقبول

شيماء محمدصالح حامد على

69
70.54 ممتاز

جيد مقبول

شيماء محمد عبد القادر على

68
70.48 جيد

مقبول

ساره سمير بديع سالمه

57
70.67 ممتاز جيدجدا

جيد ممتاز

رحمه حسن النوبى محمد

45
69.75 جيدجدا

جيدجدا

خلود حامد عبد الحفيظ ابراهيم

41
70.33 ممتاز جيدجدا

جيد

ايمان محمد عبد الؽنى حزين

27
69.91 ممتاز جيدجدا

جيد

ايمان رمضان حسن محمد

25
70.24 ممتاز ممتاز

جيدجدا جيدجدا

الشيماء طارق يوسؾ ابو الحجاج

15
70.28 ممتاز

جيدجدا

اسماء عطا هللا محمد التهامى

12
69.22 ممتاز جيد

مقبول
 ابتسام محمود عبد الحارث محمد

169.40 ممتاز ممتاز

: عميد الكلية

د حسن عالم.أ

رئيس الكنترول 

د منال خضري.أ

دإيمان محمود:أماله

راضي عدلي.د:كتبه

سامية عبد الفتاح. أ:راجعه
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 صحة نفسية
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اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

جيد 2317.00 جيد 558.50 جيد 549.50 جيد 617.50 (ناجح) جيد %73.94 591.50 ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد
8045

600.00

جيد 2317 مقبول 1فيزياء     - جيد 550 جيد 556.00 مقبول 611.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 591.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مستجد
8104

600.00

جيد 2315.5 مقبول 1فيزياء     - جيد 553.5 جيد 582.00 مقبول 580 (ناجح) جيدجدا %75.00 584.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8095

جيد 2310.50 جيد 546.50 جيد 576.50 مقبول 610.50 (ناجح) جيد %72.13 577.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد
8061

600.00

جيد 2307.00 جيد 553.00 جيد 578.00 مقبول 576.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 597.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8060

جيد 2307.00 جيد 580.00 جيد 547.00 مقبول 569.50 (ناجح) جيدجدا %76.31 610.50 ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيد مقبول جيدجدا مستجد
8116

600.00

جيد 2297.00 جيد 567.50 جيد 565.00 مقبول 564.50 (ناجح) جيدجدا %75.00 586.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8080

جيد 2289.50 جيد 571.00 جيد 580.50 مقبول 581.50 (ناجح) جيد %69.56 556.50 ممتاز جيد جيد مقبول جيد جيدجدا مقبول جيد مستجد
8043

جيد 2284.00 جيد 547.00 جيد 577.00 مقبول 608.00 (ناجح) جيد %69.00 552.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد
8134

جيد 2279.50 جيد 521.00 جيد 590.50 مقبول 604.50 (ناجح) جيد %70.44 563.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8032

600.00

جيد 2273.00 جيد 548.50 جيد 533.00 مقبول 591.50 (ناجح) جيدجدا %75.00 589.00 ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8065

جيد 2269.50 جيد 577.00 جيد 553.50 مقبول 566.00 (ناجح) جيد %71.63 573.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد
8070

جيد 2267.00 جيد 532.50 جيد 542.00 جيد 620.50 (ناجح) جيد %71.50 572.00 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8103

جيد 2257.00 جيد 539.00 مقبول 515.50 جيد 619.00 (ناجح) جيد %72.94 583.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد
8107

 
64.5(2)رياضيات

2بحتة   

جيد 2250 مقبول 2تطبيقية  مقبول 1فيزياء     - جيد 560 جيد 526 مقبول 615.50 (ناجح) جيد %68.56 548.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد
8071

جيد 2246.00 جيد 521.00 جيد 541.50 جيد 625.00 (ناجح) جيد %69.81 558.50 جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد
8119

جيد 2239 مقبول  تعليم الكبار

- وخدمة البيئة

مقبول 1فيزياء     - جيد 543.5 جيد 569.00 مقبول 554.00 (ناجح) جيد %71.56 572.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد مستجد
8093

تابع ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

مقبول

هند شعبان صادق محمد

125
68.18 جيد مقبول

110
ممتاز

نورهان مبارك خيرى عبيد

67.04 ممتازجيد

107
68.87 جيدجدا ممتازجيدجدا

نورالهدى محمدبهاء محمد محمد

98
67.37 جيدجدا ممتاز جيد

منار عبد الشافى احمد على

جيد

محمود صالح احمد سيد

95
69.16 ممتاز جيدجدا

مقبول

محمد يوسؾ ابراهيم عثمان

94
67.67 جيدجدا جيدجدا

مقبول

فيرينا مالك سعد جاد هللا

86
69.12 ممتاز جيدجدا

جيدجدا

 فاطمه الزهراء مصطفى خليل

محمد
84

66.84 جيدجدا جيد

جيدجدا

صابرين عبد هللا عبدالمنعم مرسى

71
68.57 ممتاز مقبول

سهيله مصطفى الطيب على

62

سمر اشرؾ زكريا محمد

61

ممتازجيد

ممتاز

جيد

67.75ممتاز

67.16

جيدجدا

مقبول

ساره رأفت فاروق عامر

56

52

67.85 ممتاز ممتاز

جيدجدا

زينب صبحي محمد يوسؾ

68.97 جيدجدا جيد

زينب سالم حسيب بخيت

51
68.87 جيدجدا جيدجدا مقبول

جيدجدا

ثريا محمد سعيد اسماعيل

36
69.16 ممتازجيد

مقبول

بشاير العادل احمد عبد هللا

34
68.34 جيدجدا مقبول

مقبول

اميره محمد محمدعلى احمد

23
68.04 جيدجدا جيدجدا
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النسبة التقدير التقدير التقدير

صحة مدرسية 2طرق التدريس

 صحة نفسية

 وعلم نفس

اجتماعى

التاريخ الطبيعى

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلؾ  1مادة التخلؾ  الفرقة الثالثة
 إدارة المدرسة

االبتدائية

 مناهج التعليم

االبتدائى

 القياس النفسى

التربوى
2-فيزياء

 كيمياء عضوية و ؼير

2عضوية

 تدريبات عملية

انتاج وسائل -

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

الفرقة الثانية الفرقة األولى السنة الحالية تربيه عملية

نتائج الفرق السابقة نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- شعبة العلوم / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

138: عدد الطالب  

التراكمى مقررات التخلؾ
مالحظات

 دور يونيو2019-2018كشف رصد تقديرات الطالب 

نتيجة الفرقة مواد التخلؾ

600.00

جيد 2239 جيد 533.50 جيد 545 مقبول 560.50 (ناجح) جيدجدا %75.00 596.50 ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد
8100

جيد 2236.50 جيد 550.00 جيد 523.50 مقبول 582.50 (ناجح) جيد %72.56 580.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد باقى
8143

جيد 2229.5 جيد 532 جيد 530.50 مقبول 564.50 (ناجح) جيدجدا %75.31 602.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مستجد
8012

600.00

جيد 2229.00 جيد 566.50 مقبول 519.50 مقبول 543.00 (ناجح) جيدجدا %75.00 596.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد
8011

جيد 2209.50 جيد 529.00 جيد 553.50 مقبول 570.50 (ناجح) جيد %69.56 556.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد
8087

جيد 2189.50 جيد 541.50 جيد 552.00 مقبول 546.50 (ناجح) جيد %68.69 549.50 ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد
8039

جيد 2178.50 جيد 559.50 مقبول 503.00 مقبول 604.00 (ناجح) مقبول %64.00 512.00 جيد جيدجدا مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول باقى
8144

استفاد مقبول 2176.00 مقبول 505.00 مقبول 514.50 مقبول 600.00 (ناجح) جيد %69.56 556.50 ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد
8015

مقبول 2148.00 جيد 521.50 مقبول 513.50 مقبول 551.50 (ناجح) جيد %70.19 561.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد
8089

مقبول 2135 جيد 527.00 جيد 541.50 مقبول 559 (ناجح) مقبول %63.44 507.50 جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد
8128

مقبول 2116 مقبول 1فيزياء     - مقبول 510 جيد 559.00 مقبول 568.00 (ناجح) مقبول %59.88 479.00 مقبول ممتاز مقبول مقبول جيد مقبول مقبول مقبول مستجد
8088

مقبول 2095.5 مقبول 1فيزياء     - مقبول 501.5 مقبول 501.50 مقبول 542 (ناجح) جيد %68.81 550.50 ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد
8014

مقبول  -- 1فيزياء     - مقبول 491.5 مقبول 505.50 مقبول 566.5 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول ضعيؾ جدا مقبول مستجد
8082

مقبول  --  تعليم الكبار

- وخدمة البيئة

مقبول 1فيزياء     - مقبول 515.5 جيد 569.00 مقبول 541.5 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول ضعيؾ جدا مقبول مستجد
8097

جيد  -- 569.5 مقبول 497.00 مقبول 563 (دور ثان) (دور ثان) ممتاز ممتاز مقبول ضعيؾ جدا جيد جيد مقبول مقبول باقى
8146

غ  -- 1فيزياء     - (بمواد) جيد 560.00 جيد 641.50 (باق) (باق) ح غ غ غ غ غ غ غ مستجد
8019

خامسا طالب لهم حق دخول دور أكتوبر 

رابعا طالب ناجحون بتقدير عام مقبول  وفقا للمجموع التراكمي 

تابع ثالثا طالب ناجحون بتقدير عام جيد  وفقا للمجموع التراكمي 

جيدجدا

ممتاز

جيد

  التاريخ

 الطبيعي

(مقبول)

عالء احمد حسن احمد

ممتاز

137
جيدجدا

حسن فتح هللا عبدالظاهر محمود

135
65.03 ممتاز مقبول

حسن عبد الحميد حسن سالم

134
66.76 جيدجدا ممتاز

جيد جيدجدا

هدى عبدالسالم فهمى مصطفى

119
63.73 جيدجدا

محمد خالد محمد محمود

91
66.84مقبول ممتاز

مقبول مقبول

جيدجدا

كيرلس شنوده واصؾ نظير

88
مقبول

80
64.12 ممتاز جيد مقبول

79
63.16 جيد ممتازمقبول

عمر زين العابدين حامد محمود

جيدجدا ممتاز

عمر مصطفى محمد صالح

علياء محمد محمود جابر

78
65.96 ممتاز

عبد العزيز اشرؾ عبدالعزيز احمد

73
مقبول جيدجدامقبول

مقبول

ايه صالح محمد احمد

30
65.36 جيد مقبول

غ

اسماء صالح سعيد محمود

10
غ غ

جيد

 اسالم  عبد الرحمن مصطفى

سعدى
6

64.96ممتاز جيد

احمد سيد ابراهيم محمد

5
62.55 جيد ممتازجيد

جيدجدا

 + حيوان    

جولوجيا+  نبات

 ابو بكرالصديق عبد الرضى محمد

على
3

66.55 ممتاز جيد

جيد

ابراهيم حمدان حسين حسن

2
66.54 جيدجدا جيد

سادسا طالب راسبون وباقون لإلعادة 
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