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ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4251

ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4252

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 4253

جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4254

جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4255

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4256

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4257

جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز مستجد 4258

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4259

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4260

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4261

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4262

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4263

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز مستجد 4264

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز مستجد 4265

جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4266

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4267

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4268

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 4269

جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4270

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4271

ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4272

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4273

ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4274

جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 4275

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 4276

مقبول مقبول جيد مقبول جيد جيد جيد باقى 4277

غ جيد جيد مقبول مقبول ممتاز ممتاز باقى 4278
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 تخطيط

المناهج
2لغة اروبية  3نقد أدبى 3تاريخ أدب

 األصول

 الفلسفية

للتربية

 دور يناير2021-2020                    كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الرابعة -                     الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- عام -شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية / التعليم العام:الشعبة /                القسم

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات

 الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة-رقم الجلوس -مسلسل   

اسم الطالب-الطالب )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 التربية

المقارنة

 الصحة

 النفسية

 وعلم النفس

االجتماعى

2

ابتسام ناصر محمود البدرى
1

3

احمد ابراهيم محمود احمد

4

احمد عبد النعيم احمد يوسف

5

احمد محمد اسماعيل محمود

6

االء محمود محمد مصطفى

7

اميره اسماعيل محمود حسين

8

ايمان مصطفى نوبى احمد

9

ايه سعيد احمد عبيد

10

رانيا كمال عبد هللا محمد

11

شيماء سيد حسن عبد الكريم

12

ضحى سيد مصطفى بشير

13

عال شعبان عبد الرحيم رضوان

14

 فاطمه الزهراء مصطفى عبد

15

فاطمه سيد ابراهيم احمد

16

فاطمه عبد هللا محمد على

17

فاطمه فرغلى طاهر احمد

18

لبنى جمعه على محمد

19

ماهيتاب ربيع على احمد

20

محمد خميس فكرى محمد

21

محمد ناجح احمد طاهر

22

منار خالد عبد النعيم محمد

23

منى سعيد عبد العاطى محمدسعيد

24

نسمه اشرف علم عبد الحافظ

25

نورا محمد على طه

26

هبه منصور فخرى جهالن

27

يوسف شعبان مهلل حسن

28

حسن محمد حسن على

29

ساره خميس سيداحمد

عميد الكليةشئون الطالب
:رصده 

:راجعه  

رئيس لجنة الرصد

اسماء ناصر عبدالرحيم فارس

ــــة  1من 1 صفحة   المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارـي
 2021/04/16 
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