
 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌدجدا

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌد

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌد

جٌد

جٌد

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌدجدا

جٌد

جٌد

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌد

مقبول

جٌد

مقبول

جٌد

جٌد

جٌد

جٌد

مقبول

جٌد

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌد

مقبول

جٌد

جٌد

مقبول

مقبول

جٌد

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



مقبول

جٌد

جٌد

مقبول

جٌد

جٌد

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

جٌد

مقبول

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



مقبول

جٌد

جٌد

جٌد

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



مقبول

جٌد

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



جٌد

مقبول

جٌد

جٌد

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



مقبول

مقبول

جٌد

جٌد

مقبول

جٌد

راسب تطبٌقٌة

جٌدجدا

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



مقبول

مقبول

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

(ناجح) ممتاز %85.13 681.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد 6304

(ناجح) ممتاز %85.00 680.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6336

(ناجح) ممتاز %85.00 680.0 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مستجد 6501

(ناجح) ممتاز %85.00 680.0 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6517

(ناجح) ممتاز %85.00 680.0 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز م

م

ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد 6525

(ناجح) ممتاز %86.00 688.0 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز م

م

ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد مستجد 6537

(ناجح) جٌدجدا %78.63 629.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6313

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

جٌد ممتاز جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد 6314

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %76.06 608.5 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد 6315

(ناجح) جٌدجدا %78.63 629.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6316

(ناجح) جٌدجدا %80.13 641.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6317

(ناجح) جٌدجدا %78.19 625.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد 6318

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6319

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6322

(ناجح) جٌدجدا %82.44 659.5 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6323

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد 6324

(ناجح) جٌدجدا %78.00 624.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6327

(ناجح) جٌدجدا %76.25 610.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد 6329

(ناجح) جٌدجدا %79.06 632.5 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6331

(ناجح) جٌدجدا %77.56 620.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6339

(ناجح) جٌدجدا %77.19 617.5 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد 6340

(ناجح) جٌدجدا %75.88 607.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6341

هبه احمد محمود ابو العال
248

نصره عبد التواب محمود عبد الغفار
235

مها كامل محمد على
226

مروه عبد الفتاح حامد احمد
210

48

الحسناء عبد الرازق حسنٌن محمد
47

االمٌره حسٌن صالح احمد
46

االء محمد احمد حسان
45

االء عبد الرحمن على السانوسى
42

اسماء محمد ابو القاسم محمد
37

اسماء عثمان عبد الحمٌد رضوان
35

اسماء عبد الفتاح ابراهٌم زٌدان
32

اسماء سٌد حسن عبد الكرٌم
29

اسماء سٌد بدرى احمد
28

اسماء سعد ابو الحسن امٌن
27

اسراء عبد الناصر محمد حسن
23

اسراء عبد الحمٌد سعدى احمد
22

اسراء شٌبه الحمد هاشم عثمان
21

اسراء ربٌع صالح عبد الظاهر
19

اسراء حمدى على محمد
18

اسراء حافظ طه محمد
17

ارٌج الشاذلى نصر الدٌن محمد على
16

احمد حسن محمد على
7

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

طالب ناجحون بتقدٌر عام ممتاز: أوال 

طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد جدا: ثانٌاً

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

الزهراء عماد سعٌد علً

(ناجح) جٌدجدا %75.56 604.5 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6342

مقبول مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %78.19 625.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6343

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد 6348

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

جٌد ممتاز جٌد مقبول ممتاز جٌد مستجد 6349

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد مستجد 6351

(ناجح) جٌدجدا %79.13 633.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد 6356

(ناجح) جٌدجدا %80.00 640.0 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6357

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز مقبول مستجد 6361

(ناجح) جٌدجدا %78.00 624.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممتاز مستجد 6367

جٌد مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌدجدا %77.25 618.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6369

(ناجح) جٌدجدا %75.69 605.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6372

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد 6373

(ناجح) جٌدجدا %75.94 607.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ممتاز مستجد 6374

(ناجح) جٌدجدا %77.13 617.0 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6392

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد م

م

جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6399

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد مستجد 6401

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد 6404

(ناجح) جٌدجدا %75.50 604.0 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6405

ممتاز ممتاز

(ناجح) جٌدجدا %78.81 630.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6409

(ناجح) جٌدجدا %76.13 609.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز م

م

ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6413

جٌد (ناجح) جٌدجدا %75.88 607.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌد مقبول جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد

6420

(ناجح) جٌدجدا %76.81 614.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6421

(ناجح) جٌدجدا %75.44 603.5 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6423

(ناجح) جٌدجدا %80.56 644.5 ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6426

(ناجح) جٌدجدا %75.88 607.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6429

(ناجح) جٌدجدا %77.00 616.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول مستجد 6434

(ناجح) جٌدجدا %82.25 658.0 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6437

جٌدجدا مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌدجدا %77.50 620.0 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6444

صفاء ٌوسف سٌد عوض
151

شٌماء مجدى محمد بشٌر
144

شٌماء شاذلى جاد هللا على
141

سندس محمد ابراهٌم على
136

سماح ٌاسٌن جمعه سلٌمان
133

ساره عاصم حنٌن شنوده
130

زٌنب محمد فرٌحى احمد حسٌن
128

زٌنب عادل فضل دٌاب

127

رٌم عبد الفتاح محمد مدنى
120

رقٌه عبد الناصر اٌوب عبد الرحمن
116

رحٌل عبد الداٌم محمد عبد هللا
112

رحٌق محمد عبد الحمٌد على
111

رانٌا اشرف سلٌمان محمد
108

دنٌا محمد عطٌه طه
105

حنان شاذلى عبده عبد الخالق
98

اٌه محمود فؤاد محمود
80

اٌه محمد احمد محمد
79

اٌه عبد النبى حسٌن طه
78

اٌه صالح محمد حسٌن
75

اٌه رجب سٌد احمد
73

اٌمان عادل محمود قناوى
67

اٌمان ابراهٌم الطٌب محمود
63

اٌات احمد محمد احمد
62

امٌره حسٌن قاسم محمدالصغٌر
57

امنٌه عباس سٌد محمد
55

امنٌه خالد محمد عبد السٌد
54

الزهراء محمد منصور احمد
49

48
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المختلفة
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التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مستجد 6445

(ناجح) جٌدجدا %75.44 603.5 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6446

(ناجح) جٌدجدا %77.06 616.5 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز مستجد 6447

(ناجح) جٌدجدا %75.94 607.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد 6451

(ناجح) جٌدجدا %76.25 610.0 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد مقبول مستجد 6453

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا م

م

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى 6565

(ناجح) جٌدجدا %75.38 603.0 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6467

(ناجح) جٌدجدا %81.13 649.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد 6480

(ناجح) جٌدجدا %80.19 641.5 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مستجد 6481

(ناجح) جٌدجدا %75.75 606.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد مستجد 6482

(ناجح) جٌدجدا %76.06 608.5 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد 6483

(ناجح) جٌدجدا %81.19 649.5 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6484

(ناجح) جٌدجدا %78.31 626.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد 6485

مارى منٌر سعد فخرى
194

مارى سمٌر مسعد شحاته
193

مارك طلعت فهمى تاوضروس
192

مارتٌنا ودٌع امٌن بشاره
191

لٌلى خالد عباس امٌن
190

لمٌاء محمود محمد عبد الكرٌم
189

فاطمه جمال احمد محمود
175

فاطمه الزهراء زكرٌا عثمان احمد
173

عاٌده جمال عبد هللا زبٌر
160

عائشه منتصر عثمان احمد
158

ضحى سٌد على محمد
154

ضحى اشرف محمد صالح سعٌد
153

صموئٌل عماد شوقى حبٌب
152
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انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

ت

جٌد مقبول جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6486

(ناجح) جٌدجدا %76.56 612.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد ممتاز م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6487

(ناجح) جٌدجدا %81.50 652.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز مستجد
6488

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌدجدا %76.00 608.0 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6494

(ناجح) جٌدجدا %76.81 614.5 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6502

(ناجح) جٌدجدا %82.31 658.5 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6503

(ناجح) جٌدجدا %79.19 633.5 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد
6504

(ناجح) جٌدجدا %77.69 621.5 جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6505

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز مستجد
6506

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد
6507

(ناجح) جٌدجدا %77.69 621.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد
6508

(ناجح) جٌدجدا %81.81 654.5 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6509

(ناجح) جٌدجدا %78.50 628.0 ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز مستجد
6510

(ناجح) جٌدجدا %77.13 617.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممتاز مستجد
6511

(ناجح) جٌدجدا %80.69 645.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد
6512

(ناجح) جٌدجدا %82.38 659.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6513

منه هللا محمد خٌرى محمد

222

منه هللا صالح جعفرى عطٌتو

221

منتهى بدرى ربٌع علٌوى

220

منال خالد احمد محمد

219

منال حسٌن جابر محمد

218

منار عبد الحمٌد محمد سالم

217

منار جبرٌل احمد خلٌل

216

مرٌم وجٌه حبٌب فرج

215

مرٌم عبود وهٌب وٌصا

214

مرٌم صموئٌل سامى جرس

213

مرٌم راغب فؤاد عبد السٌد

212

مروه على بٌومى ابراهٌم

211

محمود احمد على احمد

203

ماٌكل فائق اندراوس عطا هللا

197

مازن شوقى محمد سعد هللا

196

مارٌنا وجٌه نجٌب جندى

195
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269: عدد الطالب  

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %78.69 629.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مستجد
6514

(ناجح) جٌدجدا %79.50 636.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6515

(ناجح) جٌدجدا %79.44 635.5 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6516

(ناجح) جٌدجدا %77.13 617.0 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز مستجد
6518

(ناجح) جٌدجدا %78.56 628.5 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد مستجد
6519

جٌد مقبول - علم نفس تربوى (ناجح) جٌدجدا %76.31 610.5 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا مستجد
6520

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %79.63 637.0 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد
6521

(ناجح) جٌدجدا %80.63 645.0 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6522

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز مقبول مستجد
6523

(ناجح) جٌدجدا %82.38 659.0 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز ممتاز مستجد
6524

(ناجح) جٌدجدا %75.81 606.5 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز مستجد
6526

(ناجح) جٌدجدا %80.13 641.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6527

(ناجح) جٌدجدا %80.25 642.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد
6529

(ناجح) جٌدجدا %79.94 639.5 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6530

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌدجدا %76.63 613.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6531
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(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد
6532

(ناجح) جٌدجدا %77.75 622.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6533

جٌدجدا مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌدجدا %76.81 614.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6534

(ناجح) جٌدجدا %77.94 623.5 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد
6535

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌدجدا %79.63 637.0 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مستجد
6538

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌدجدا %78.25 626.0 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز ممتاز مستجد
6541

مقبول مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌدجدا %77.94 623.5 جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد
6542

(ناجح) جٌدجدا %78.25 626.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد
6543

(ناجح) جٌدجدا %77.88 623.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6545

(ناجح) جٌدجدا %75.00 600.0 جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول مستجد
6546

(ناجح) جٌدجدا %81.00 648.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد
6548

(ناجح) جٌدجدا %75.44 603.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6550

(ناجح) جٌدجدا %80.38 643.0 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد
6551

(ناجح) جٌدجدا %81.44 651.5 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6553

(ناجح) جٌدجدا %76.75 614.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول مستجد
6554

(ناجح) جٌدجدا %81.69 653.5 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6555
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جٌد مقبول الحاسب مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %74.56 596.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6308

(ناجح) جٌد %68.13 545.0 جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌد م

م

جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مقبول مستجد 6311

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %69.69 557.5 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد 6320

مقبول مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %68.75 550.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد 6325

(ناجح) جٌد %65.13 521.0 ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا م

م

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى 6563

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %73.75 590.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌد ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد 6332

جٌدجدا

(ناجح) جٌد %73.31 586.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا م

م

ممتاز ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا مستجد 6334

مقبول مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %69.19 553.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

جٌد جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد مستجد 6335

جٌد مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌد %69.25 554.0 جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد م

ق

جٌد ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممتاز مستجد 6337

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %72.56 580.5 جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌد مستجد 6345

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %70.38 563.0 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد 6346

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %71.88 575.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا جٌد مقبول مقبول ممتاز جٌد مستجد 6347

(ناجح) جٌد %74.25 594.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد مستجد 6350

(ناجح) جٌد %72.50 580.0 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول مستجد 6352

(ناجح) جٌد %68.00 544.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا مقبول مستجد 6353

(ناجح) جٌد %65.94 527.5 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌد مقبول مقبول ممتاز مقبول مستجد 6354

مقبول

(ناجح) جٌد %74.69 597.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌد ممتاز جٌد جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد 6359

(ناجح) جٌد %66.31 530.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول م

ق

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد مقبول مستجد 6362

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %72.75 582.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد 6363
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السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %73.50 588.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6364

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %67.56 540.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌد ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد
6368

(ناجح) جٌد %72.50 580.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6370

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %71.88 575.0 ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6375

جٌد مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌد %71.06 568.5 جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد
6376

جٌد مقبول انجلٌزي (ناجح) جٌد %71.44 571.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد
6380

(ناجح) جٌد %74.31 594.5 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6384

(ناجح) جٌد %70.63 565.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6385

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %66.25 530.0 جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد ج

ي

د

جٌد جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا جٌد مستجد
6386

(ناجح) جٌد %68.63 549.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مستجد
6394

(ناجح) جٌد %72.50 580.0 جٌد جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول مستجد
6402

مقبول مقبول العلوم مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %72.56 580.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6407

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %69.50 556.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد
6416

مقبول مقبول الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌد %68.38 547.0 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد
6422

(ناجح) جٌد %70.56 564.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

د

ممتاز جٌد جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6436

(ناجح) جٌد %65.81 526.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد مقبول م

ق

ب

جٌد مقبول ممتاز جٌد جٌد مقبول مستجد
6458

(ناجح) جٌد %73.69 589.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد جٌد م

ق

ب

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6465

(ناجح) جٌد %74.88 599.0 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6466

(ناجح) جٌد %73.44 587.5 ممتاز جٌدجدا مقبول جٌد جٌد م

ق

ب

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6469

فاطمه عبد الهادى احمد محمود

178

فاطمه توفٌق حسٌن عبادى

174

فاطمه الزهراء حمدى ربٌع محمد

172

عالء عادل سٌد عدار

165

شٌماء فتحى محمد مسعود

143

ساره احمد حسٌن محمد

129

زٌنب حسام الدٌن سٌد رضوان

123

رفٌده حسان ابراهٌم محمد

114

رانٌا صالح فؤاد احمد

109

دعاء احمد مصطفى خلٌل

100

جوزٌف رومانى نبٌه فانوس

92

جورج مجدى عٌاد بولس

91

جهاد منصور حٌدر محمد

90

جاكلٌن رومانى غالى عبد المالك

86

بسنت مصطفى جمعه عباس

82

بسنت صموٌل بشاى ابسخرون

81

اٌه عادل محمد احمد

76

اٌه سعٌد محمد مبارك

74

اٌه هللا محمد عبده محمد

70

طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد: ثالثاً:تابع

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(ناجح) جٌد %71.38 571.0 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌد م

ق

ب

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6471

مقبول مقبول الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌد %67.75 542.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد جٌد مقبول مقبول مستجد
6474

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌد %65.00 520.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد مقبول م

ق

ب

مقبول جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6476

(ناجح) جٌد %66.50 532.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌد ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد
6477

جٌد مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %73.38 587.0 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا مستجد
6490

(ناجح) جٌد %74.94 599.5 جٌدجدا ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6491

مقبول

مقبول الرٌاضٌات (ناجح) جٌد %69.00 552.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌد مقبول مقبول جٌدجدا جٌد مستجد
6492

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌد %69.69 557.5 جٌدجدا ممتاز جٌد مقبول جٌد م

م

ت

جٌد جٌد جٌد مقبول جٌدجدا مقبول مستجد
6497

(ناجح) جٌد %69.63 557.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد م

م

ت

جٌدجدا مقبول جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد
6498

(ناجح) جٌد %67.19 537.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌد ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد
6500

(ناجح) جٌد %73.13 585.0 جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

ت

ممتاز جٌدجدا جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد
6528

(ناجح) جٌد %70.56 564.5 ممتاز ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا م

م

ت

جٌد جٌد جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6540

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(ناجح) جٌد %71.13 569.0 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

مقبول جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌد مستجد
6557

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (ناجح) مقبول %61.38 491.0 جٌد جٌد مقبول جٌد مقبول ج

ي

مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6310

(ناجح) مقبول %63.50 508.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مستجد
6463

(ناجح) مقبول %60.75 486.0 ممتاز مقبول مقبول مقبول جٌد م

م

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى
6566

ٌسرا بدوى محمود عالم

268

هبه محمد عبد المجٌد ناجى

251

نورهان محمد عطٌه مرزوق

239

مروه حسٌن ابراهٌم محمد

209

محمود محمد حسب هللا عبد الغفور

207

محمود عادل عبد العزٌز محمد

206

محمد عبد الحمٌد محمد عبد المجٌد

201

محمد رجب حسٌن محمود

200

محمد خالد حسٌن على

199

كٌرلس فخرى بشاى فخرى

186

كٌرلس زكرٌا سعٌد مٌخائٌل

185

كٌرلس جاد رومانى جاد

183

فاٌزه كمال عوض عثمان

180

فاطمه صالح زغلول محمد

176

عمر محمد البدرى السٌد

170

احمد محمود ابراهٌم احمد

13

طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد: ثالثاً: تابع 

طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول: رابعاً

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

ت

ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6300

جٌد مقبول الرٌاضٌات مقبول  - دراسات اجتماعٌة

1تارٌخ  -

(بمواد) (بمواد) جٌد جٌدجدا ضعٌف جٌد مقبول م

ق

ب

مقبول جٌد جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا مستجد
6303

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) مقبول %62.50 500.0 جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد مقبول ممتاز مقبول مستجد
6309

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول دراسات اجتماعٌة (بمواد) جٌد %69.19 553.5 جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد
6330

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) جٌد %68.94 551.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌد م

ق

ب

جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد ممتاز مستجد
6478

غ انجلٌزي (بمواد) جٌد %67.81 542.5 جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌد م

م

ت

مقبول جٌدجدا جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد
6536

ضعٌف جدا الرٌاضٌات (بمواد) جٌد %73.31 586.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مستجد
6549

ضعٌف  (بمواد) مقبول %56.00 448.0 جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول م

ق

ب

جٌد مقبول مقبول مقبول جٌد مقبول باقى
6559

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6301

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف مقبول جٌد ج

ي

د

جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌدجدا مقبول مستجد
6302

مقبول مقبول 1موسٌقى  - (بمواد) (بمواد) ضعٌف مقبول ضعٌف جدا مقبول مقبول ض

ع

ي

جٌد مقبول مقبول جٌد مقبول مقبول باقى
6560

ضعٌف - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا ضعٌف جدا مستجد
6305

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول مقبول ضعٌف جدا مستجد
6306

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌد جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6307

جٌد مقبول - الرٌاضٌات بمواد بمواد جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6312

راسب تطبٌقٌة ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) جٌدجدا %77.50 620.0 جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6344

بمواد بمواد مقبول مقبول ضعٌف جٌد مقبول م

ق

ب

جٌدجدا مقبول مقبول جٌد مقبول مقبول باقى
6561

(بمواد) (بمواد) غ مقبول غ مقبول مقبول م

ق

ب

ممتاز جٌد مقبول مقبول جٌد جٌدجدا باقى
6562

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا مقبول جٌد ج

ي

د

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6321

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ضعٌف جدا مستجد
6326

هٌام سٌد محمود احمد

260

هبه احمد  عمر عبد الباسط

247

كٌرلس وحٌد خلٌل روفائٌل

187

الشٌماء عبد الحكٌم عامر جمل
50

اسماء عمر عبد القادر جاد

36

اسماء عبد الهادى على حسن

34

اسماء سٌد عبد الظاهر احمد

31

اسماء احمد على حامد

26

اسماء احمد احمدعبد السالم محمدعبد الجلٌل

25

اسراء شوقى ابوالوفا محمد

20

اروى عبد العزٌز رجب ركابى

15

احمد محمد كمال مبارك

12

احمد محمد االمٌر عبد القادر حامد

10

احمد سالمه سعدى دردٌر

9

احمد سعٌد على محمود

8

احمد جالل الدٌن احمد محمد

6

احمد ابراهٌم محمود السٌد

5

احالم محمود مغربً على

4

احسان جابر عباس محمد

3

2

1

 اللغة العربٌة وتعلٌم

- الحساب

ً طالب ناجحون بتقدٌر بمواد تخلف: خامسا

ابراهٌم احمد جمعه البدرى

ابراهٌم حسن محمد عبد القادر

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(بمواد) (بمواد) جٌد جٌد ضعٌف جدا جٌد جٌد ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6328

34

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول انجلٌزي (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد مقبول جٌد مقبول ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول مقبول ضعٌف جدا مستجد 6333

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) مقبول %64.69 517.5 جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول م

ق

مقبول ممتاز جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد 6338

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز ضعٌف جدا مستجد 6355

مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) ممتاز جٌد ضعٌف جدا مقبول جٌد ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد 6358

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ضعٌف مستجد 6360

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد مستجد 6365

(بمواد) (بمواد) ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ضعٌف جدا مستجد 6366

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد 6371

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد ضعٌف مستجد 6377

جٌد مقبول دراسات اجتماعٌة (بمواد) (بمواد) جٌد ممتاز ضعٌف جدا ممتاز جٌد م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول مستجد 6378

بمواد بمواد جٌد جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌد مستجد 6379

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز م

م

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف مستجد 6381

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ضعٌف ممتاز ممتاز مستجد 6382

جٌد مقبول انجلٌزي (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ممتاز ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز ضعٌف جدا مستجد 6383

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز ممتاز م

م

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ضعٌف مستجد 6387

(بمواد) (بمواد) جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول م

ق

جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مستجد 6388

(بمواد) (بمواد) جٌد جٌدجدا ضعٌف جدا جٌد مقبول م

ق

جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد ممتاز مستجد 6389

(بمواد) (بمواد) جٌد مقبول ضعٌف جدا جٌد جٌد ج

ي

جٌد جٌد مقبول ضعٌف مقبول مقبول مستجد 6390

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌد جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد جٌدجدا ضعٌف جٌد جٌدجدا مستجد 6391

(بمواد) (بمواد) ممتاز جٌدجدا ضعٌف ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6393

راسب تارٌخ

دعاء احمد حسن احمد
99

حمزه سمٌر احمد دهب
97

حسن محمد عبد الستار مرغنى
96

حبٌبه احمد سلٌمان محمد محمد
95

حامد عوض هللا محمد احمد
94

حامد حمدون حسٌن سٌد
93

جهاد ممدوح عبده محمد
89

جهاد مصطفى نجار ابراهٌم
88

جمعه عبد الرحمن بدوى عبد الحمٌد
87

بٌشوي نادر شنوده قالده
85

بوال ٌسرى قدٌس صموئٌل
84

بهٌه نصر محمد على
83

اٌه عارف ابو الفتوح حامد
77

اٌه حسنى مصطفى عثمان
72

اٌه حامد محمد عبد القادر
71

اٌمان صفوت قناوى محمد
66

اٌمان حسٌن محمود احمد
64

اندرو عادل رزق سلٌمان
61

االء عمران حمزه حسن
44

اسماء منصور محمد على منصور
39

ً طالب ناجحون بتقدٌر بمواد تخلف: تابع خامسا

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه



التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر اسم المادة التقدٌر المجموع اسم المادة الحالة التقدٌر النسبة المجموع التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

ا

ل

ت

التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر

 نظم التعلٌم

 االبتدائى فى الدول

المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6395

(بمواد) (بمواد) ممتاز جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6396

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول مستجد
6397

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز ضعٌف ممتاز جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6398

(بمواد) (بمواد) جٌد مقبول ضعٌف جدا مقبول مقبول ض

ع

ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى
6564

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول ممتاز مقبول مستجد
6400

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6403

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا مقبول جٌد ج

ي

جٌد مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6406

جٌد مقبول 1انجلٌزٌة  - (بمواد) (بمواد) جٌدجدا مقبول ضعٌف ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌدجدا مقبول مستجد
6408

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا جٌد جٌد ج

ي

جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز مقبول مستجد
6410

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد ضعٌف جٌدجدا ممتاز مستجد
6411

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز ضعٌف ممتاز جٌدجدا ج

ي

ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6412

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا مقبول ضعٌف جدا جٌد جٌد ج

ي

جٌد جٌد جٌد مقبول ممتاز ممتاز مستجد
6414

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول انجلٌزي (بمواد) (بمواد) جٌد مقبول ضعٌف جدا مقبول جٌد ج

ي

جٌد جٌدجدا مقبول مقبول مقبول جٌد مستجد
6415

(بمواد) (بمواد) ممتاز ممتاز ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6417

مقبول  علم نفس

- تربوى

غ انجلٌزي (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6418

بمواد بمواد ممتاز مقبول ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد
6419

(بمواد) (بمواد) ضعٌف جٌد ضعٌف جدا جٌد جٌد م

م

جٌد جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول مستجد
6424

(بمواد) (بمواد) ممتاز جٌد ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6425

سماح محمد محمود احمد عبٌد
132

سلسبٌل محمد خٌر عبد الظاهر محمود
131

زٌنب سمٌر سعد زغلول على
126

زٌنب رمضان هاشم على
125

زٌنب حسن عبد الوهاب عبد هللا
124

زهرى مصطفى طه محمود
122

رٌم محمد سٌد العربى خرٌشى
121

رٌم عبد الرازق حسن على
119

رنا الرفاعى ابراهٌم الرفاعى
118

رمٌساء عبد الكرٌم محمد محمود
117

رفٌده محمد اشرف عبد الرؤف عثمان
115

رشا سٌد محمود عبد القادر
113

رحاب عبد العاطى مصطفى محمد
110

رانا ٌحى عبد الفتاح ماهر
107

رامى ممدوح شوقى ٌوسف
106

دمٌانه اسكندر  غالى سعٌد
104

دعاء محمد احمد محمد
103

دعاء عوض هللا احمد اسماعٌل
102

دعاء شهاب الدٌن سٌد محمد
101
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انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم
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(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6427

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جٌد جٌدجدا ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مستجد
6428

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد
6430

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا ممتاز جٌد ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد مستجد
6431

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا جٌد جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا مستجد
6432

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا م

م

ت

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6433

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف ممتاز جٌد ج

ي

د

ممتاز ممتاز جٌد مقبول جٌدجدا ضعٌف مستجد
6435

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول ممتاز جٌدجدا م

م

ت

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ضعٌف مستجد
6438

مقبول مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) (بمواد) جٌد جٌدجدا ضعٌف جدا مقبول مقبول ج

ي

د

جٌدجدا مقبول جٌد جٌد مقبول مقبول مستجد
6439

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد مقبول ج

ي

د

جٌدجدا جٌد جٌدجدا ضعٌف جدا مقبول مقبول مستجد
6440

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مقبول مستجد
6441

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا جٌد مقبول ج

ي

د

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6443

ضعٌف جدا - الرٌاضٌات (بمواد) مقبول %62.94 503.5 جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول ج

ي

د

جٌدجدا جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6448

جٌد مقبول انجلٌزي (بمواد) (بمواد) ممتاز ممتاز ضعٌف جٌدجدا جٌد ج

ي

د

جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد
6449

جٌد مقبول - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز مقبول مستجد
6450

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد مقبول م

ق

ب

مقبول جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌد مقبول مستجد
6452

(بمواد) (بمواد) ممتاز ممتاز ضعٌف جٌدجدا جٌدجدا ج

ي

د

جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد
6454

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز ضعٌف ممتاز مقبول م

ق

ب

ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا مقبول مستجد
6457

ضعٌف الرٌاضٌات غ  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(باق) (باق) جٌد جٌدجدا ضعٌف مقبول مقبول ض

ع

ي

جٌد ممتاز جٌدجدا مقبول مقبول جٌد مستجد
6459

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز ضعٌف جدا مقبول مقبول م

ق

ب

جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا مقبول جٌدجدا مستجد
6460

علٌاء خالد على محمد

167

على مصطفى محمود عبد العال

166

عفاف على عبد هللا محمد

164

عبد الرحمن احمد بدرى ابراهٌم

161

عادل حسن محمد ابراهٌم

159

عائشه محمد ٌونس بدوى

157

عائشه محمد احمد طاهر

156

طاهر محمد طاهر ٌوسف

155

صفاء محمود احمد حسٌن

150

صابرٌن محمد شحات احمد

148

صابرٌن محمد حسن احمد

147

شٌماء محمد زٌن العابدٌن عمر

146

شٌماء محمد حسن محمد

145

شٌماء عز الدٌن حزٌن ابراهٌم

142

شٌماء خلٌل احمد عبد العال

140

شٌماء احمد على محسب

139

شذا على عوض هللا عبده

138

شذا عبد الباسط عبد هللا محمود

137

سمر عبد هللا احمد عبد المعطى

135

134
سمر حامد حسٌن علً
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269: عدد الطالب  

مقبول مقبول الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جدا جٌدجدا مقبول م

ق

جٌدجدا جٌد جٌد مقبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد
6461

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) مقبول %60.50 484.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول مقبول م

ق

جٌد جٌدجدا مقبول مقبول جٌد مقبول مستجد
6462

مقبول مقبول الرٌاضٌات مقبول 1لغة انجلٌزٌة  - (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌد ضعٌف جدا جٌدجدا مقبول م

ق

جٌدجدا جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول مستجد
6464

(بمواد) (بمواد) ممتاز ممتاز مقبول جٌدجدا جٌدجدا م

م

جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6468

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا جٌد م

ق

جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز مقبول مستجد
6470

جٌد مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌد جٌد ضعٌف ممتاز مقبول مستجد
6472

ضعٌف - الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف جٌدجدا مقبول م

ق

جٌد جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد مستجد
6473

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌد ج

ي

جٌد جٌدجدا مقبول ضعٌف مقبول جٌد مستجد
6475

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا ممتاز مقبول جٌد جٌدجدا ج

ي

ممتاز جٌدجدا مقبول ممتاز ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6479

(بمواد) (بمواد) ضعٌف جدا جٌد مقبول ممتاز جٌد ج

ي

جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول جٌد مقبول مستجد
6489

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد ج

ي

جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6493

جٌد مقبول  تربٌة

1رٌاضٌة  -

مقبول دراسات اجتماعٌة (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز م

م

جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا ضعٌف جدا مستجد
6495

ضعٌف الرٌاضٌات مقبول  تارٌخ التعلٌم

- االبتدائى فى مصر

(بمواد) مقبول %62.88 503.0 جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد م

م

مقبول مقبول مقبول مقبول جٌد مقبول مستجد
6496

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد م

م

جٌدجدا مقبول جٌد ضعٌف مقبول ممتاز مستجد
6499

(بمواد) (بمواد) ضعٌف مقبول ضعٌف جدا مقبول مقبول م

ق

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى
6567

مقبول مقبول دراسات اجتماعٌة (بمواد) بمواد جٌد مقبول ضعٌف جٌدجدا مقبول ض

ع

جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد باقى
6568

(بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌد جٌدجدا م

م

جٌد جٌد جٌد ضعٌف ممتاز مقبول مستجد
6539

(بمواد) (بمواد) ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ضعٌف جدا مستجد
6544

جٌد مقبول الرٌاضٌات مقبول دراسات اجتماعٌة (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا م

م

جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول ضعٌف جدا مستجد
6547

راسب تطبٌقٌة ضعٌف الرٌاضٌات ممتاز 85.00% 680 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز م

م

ممتاز ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد 6552

جٌدجدا مقبول الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) ضعٌف ممتاز مقبول جٌدجدا ممتاز م

م

ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مقبول ممتاز جٌد مستجد
6556

ضعٌف الرٌاضٌات (بمواد) (بمواد) جٌدجدا جٌدجدا مقبول جٌدجدا جٌد م

م

جٌدجدا جٌدجدا مقبول ضعٌف جٌدجدا جٌد مستجد
6558

ٌوسف عصام شاكر بسطه

269

والء عبده سلٌمان احمد

267

وفاء قاسم احمد خلٌل
263

هند حسن حسٌن طه

258

هدٌر جمعه خلٌفه حسٌن

255

هبه مجدى زٌن العرب احمد

250

نعمه احمد حامد حسٌن

236

مٌنا عادل ثابت شحاته

232

مروان محمد عبد القادر نصر محمد

208

محمود حسٌن محمد على

205

محمود السٌد البكرى محمد

204

محمود ابراهٌم حسن موسى

202

محمد حمدى عباس جٌالنى

198

لبنى محمد صالح زكرٌا حامد

188

كٌرلس زكرٌا اٌوب عبد المالك

184

كرٌم ابراهٌم عبد المنعم احمد

182

كرستٌنا سمٌر فرح سلٌمان

181

فاطمه فتحى سٌد حامد

179

فاطمه عبد المنعم محمد احمد

177

فاطمه ابوقدٌس محمد على حسن

171

عماد ضٌفى حسٌب جروف

169

علٌاء محمد فراج احمد

168
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المختلفة

2لغة إنجلٌزٌه

التقدٌر التقدٌر اسم المادة

مبادئ  التدرٌس 2فنون تشكٌلٌة 2موسٌقى دراسات اجتماعٌة
 دراسات اسرٌة

2وبٌئٌة

 اللغة العربٌة

(2)وتعلٌم الحساب
السنة الحالٌة 2تربٌة رٌاضٌة (2)العلوم 5مادة التخلف 2الرٌاضٌات 4مادة التخلف  3مادة التخلف  2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقررات التخلف الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

نتٌجة العام السابق

 دور يونيو2019-2018كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثانية - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- علمي / التعليم األساسى:الشعبة /القسم

269: عدد الطالب  

مقبول مقبول - علم نفس تربوى (باق) (باق) ضعٌف جدا جٌد ضعٌف مقبول مقبول م

ق

ب

جٌدجدا جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول مستجد
6442

ضعٌف - الرٌاضٌات (باق) (باق) ضعٌف جدا جٌدجدا ضعٌف جٌد مقبول م

ق

ب

مقبول جٌدجدا مقبول مقبول جٌد جٌد مستجد
6455

مقبول مقبول - الرٌاضٌات (باق) (باق) جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول ض

ع

ي

مقبول جٌدجدا مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مستجد
6456

عبد هللا على ربٌع ابو زٌد

163

عبد الرحمن نصر احمد اسماعٌل

162

صباح محمد حامد محمود

149

ً طالب نراسبون وباقون لإلعادة: سادسا

 

يعتمد،،،،،

حسن أحمد عمر عالم/ د.أ

 

رئيس الكنترول

سعاد جابر / د

 

:كتبه

:أماله

:راجعه


