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ضعيف  اسس بناء

- المناهج

جبر- تفاضل - رياضيات   

 وهندسة فراغيةواستاتيكا

- وهيدروستاتيكا

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد مقبول مقبول مستجد
4101

جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول جيد مستجد 4102

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول مستجد
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جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 4104

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيد مستجد 4105

مقبول ممتاز ممتاز جيد ممتاز مقبول مقبول مستجد
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جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 4107

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيد مستجد
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جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مقبول مستجد
4109

جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيد مستجد
4110

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مقبول ضعيف ضعيف مستجد
4111

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد
4112

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد
4113

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 4114

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد
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مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول مستجد

4116

جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مقبول مستجد
4117

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيد مستجد
4118

جيد ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد
4119

جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول مستجد
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- طرق التدريس جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مستجد 4121
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شئون الطالب
:رصده 

:راجعه 

والء سمير محمد بشير
23

والء احمد عبده حسين
22

هاله سالمه جاد الرب مصطفى يوسف
21

مقبول

نيره فتحى على طه
20

نور الهدى محمد محمود محمد
19

ميسره جمال احمد محمد
18

مكاريوس جورج عزيز منتياس
17

مصطفى احمد الصادق احمد

16

مريم مالك سعد جاد هللا
15

مروه مصطفى احمد محمد
14

مادنا رشدى دانيال موسى
13

فاطمه على صالح عبد الحليم
12

شيماء عبد الوهاب محمد على احمد
11

سوسنه سمير بهنام ارمنيوس
10

سلوى سعد احمد حسن محمد

9

سلفيا وفيق مختار كامل
8

حسام محمد حسن رشيدى
7

توماس يوسف مرزوق حكيم
6

ايمان محمود محمد احمد
5

ايات احمد عبد الفتاح محمد على
4

الزهراء كمال الدين عبد العظيم امين
3

اسماء محمد عبده حسين
2

احمد السيد محمد حسن
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مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

كيمياء بيئية
 كيمياء تحليل

دقيق وكهربية

ديناميكا- كيمياء   

حرارية وكيناتيكا

 األصول

الفلسفية للتربية

مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف  التربية المقارنة

 الصحة النفسية

 وعلم النفس

االجتماعى

تخطيط المناهج
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