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جدا جيد%42376.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجداجيدممتازجدا جيد

412.5

جدا جيد%401.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدجيدجداجدا جيد

412.5

جدا جيد%41075.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجدا جيدممتازجيدجداجيدجيدجدا جيدجدا جيد

412.5

جدا جيد%409.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجداجيدجدا جيدمستجد5400

جدا جيد%44380.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدمستجد55407

جدا جيد%42978.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجيدجداممتازممتازمستجد65409

24 وعددهم جدا جيد بتقدير ناجحون طالب
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االء عوراى عثد الٌاصر دمحم مستجد 5388

5372

5380

اهيرٍ هٌصْر عاهر فِؤ

اية هحوْد السيد علٔ

اهل هصثاح سلين احود

اسراء عور دمحم احود مستجد

اسواء عثد الحلين دمحميي هحوْد مستجد
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24 وعددهم جدا جيد بتقدير ناجحون طالب

2020/2019 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل-  العلمي شعبة-  أساسي األولي الفرقة-  الطالب وتقديرات درجات رصد كشف

 لغة

انجليزية

 فلسفة

تعليم

 دراسات

اسرية

 العربية اللغة

الحساب وتعليم
آلي حاسبتشكيلية فنونالنفس علم 1 العلوم1 الرياضياتالتعليم تاريخ

التقدير
 الفرقة مجموع

(550)
النسبة

 دراسات

اجتماعية

 حقوق

االنسان

 تربية

رياضية
موسيقي

 نفس علم

نمو

جدا جيد%433.578.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدممتازجدا جيدجدا جيدممتازمستجد75421

412.5

جدا جيد%41175.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد85427

412.5

جدا جيد%40475.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدامستجد95428

جدا جيد%41775.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجداجدا جيدجيدجدا جيدمستجد105430

412.5

جدا جيد%40575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد115456

جدا جيد%41575.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجيدممتازممتازمستجد125461

412.5

جدا جيد%408.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجيدجيدجدا جيدمستجد135477

412.5

جدا جيد%407.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد145487

جدا جيد%41475.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازجيدجيدجداجدا جيدجيدجدا جيدمستجد155490

جدا جيد%422.576.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدممتازجيدجداجيدجدا جيدمستجد165496

جدا جيد%419.576.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمستجد175505

412.5

جدا جيد%40975.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجدا جيدجيدجدامقبولجدا جيدمستجد185510

جدا جيد%43579.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد195525

جدا جيد%412.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجداجدا جيدمستجد205558

جدا جيد%44380.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدممتازممتازممتازمستجد215581

412.5

جدا جيد%401.575.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدمستجد225588

412.5

جدا جيد%40475.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد235592

412.5

جدا جيد%40275.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجيدجيدجدا جيدمستجد245612
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