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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6701

جيدجدا ضعيف جيد مقبول ممتاز جيد مستجد 6702

ممتاز ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6703

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6704

جيدجدا ضعيف جيدجدا مقبول ممتاز جيد مستجد 6705

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6706

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6707

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6708

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6709

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا جيد جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6710

جيدجدا مقبول جيد مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6711

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6712

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6713

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6714

ممتاز مقبول جيد مقبول ممتاز جيد مستجد 6715

جيدجدا مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6716

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6717

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6718

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6719

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6720

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

جيدجدا

اثار حسن ثابت حسن
2

جيد

احالم ابوالحسن سعيد محمد
3

جيدجدا

اروى جمعه عبد هللا عوض
4

جيدجدا

اروى محمد سيد توفيق
5

جيدجدا

استر عطا وهيب مخائيل
6

جيدجدا

اسراء ابو الحسن احمد سليمان
7

جيدجدا

اسراء احمد على حسن
8

جيد

اسراء جمال على ابراهيم
9

جيدجدا

اسراء حسن علي حسن
10

جيدجدا

اسراء خالد فاروق إبراهيم
11

جيدجدا

جيدجدا

اسراء صابر طاهر احمد
12

اسراء عبد الفراج حسين احمد
13

جيدجدا

اسراء عبدالحفيظ احمد محمود
14

جيدجدا

اسراء عمر السيد صادق
15

جيدجدا

اسراء محمد سالم محمد
16

جيدجدا

اسراء يوسف أحمد على
17

جيدجدا

اسماء احمد امين طه
18

ممتاز

اسماء حسن السيد على
19

جيدجدا

اسماء رشدى أحمد موسى
20

جيدجدا

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6721

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6722

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6723

ممتاز مقبول جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مستجد 6724

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6725

جيدجدا ضعيف جيد جيد ممتاز جيد مستجد 6726

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6727

ممتاز ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6728

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6729

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6730

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6731

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6732

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6733

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6734

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6735

مقبول - مبادى علم النفس جيد جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6736

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6737

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6738

جيد ضعيف جيدجدا جيد ممتاز مقبول مستجد 6739

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز ضعيف ممتاز جيد مستجد 6740

اسماء رمضان عبد الرازق محمد
21

جيدجدا

اسماء سالم عبد العال سالم
22

جيدجدا

اسماء عبدالنبى عبدالالهى بدوى
23

جيد

اسماء عمر صالح يسن
24

جيدجدا

ممتاز

اسماء قرشى محمد حامد
25

اسماء نورالدين عبده محمد
26

جيدجدا

اسماء ياسر عبدالوهاب خوجلى
27

جيدجدا

اغابى غالى زكرى صالح
28

جيدجدا

افنان احمد صالح على
29

جيدجدا

االء  احمد  عطيتو  ابراهيم
30

جيدجدا

جيدجدا

االء سعدى على عليوى
31

االء عادل احمد حامد
32

جيدجدا

ممتاز

االء عطا سعد جاد
33

 الزهراء سيف النصر مصطفى عبد

العزيز 34
جيدجدا

الزهراء محمد جمعة حسن
35

جيدجدا

الزهراء ناصر أحمد محمد
36

جيدجدا

ممتاز

الشيماء ممدوح حسين حسن
37

الشيماء ياسر محمد عبد الحميد
38

جيدجدا

امانى  حسين  محمد على
39

ممتاز

امل عالء الدين محمدمختار نجار
40

جيد

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6741

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6742

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6743

جيدجدا جيد ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6744

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6745

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6746

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6747

جيد جيد ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6748

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6749

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6750

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6751

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6752

جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول ممتاز جيد مستجد 6753

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6754

ممتاز ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6755

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6756

ممتاز ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6757

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6758

ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6759

ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6760

امنيه حسن محمد حسن
41

جيد

جيدجدا

امنيه خالد ميدوب منصور
42

اميرة امير مرتضى هاشم
43

جيدجدا

اميرة علي السيد عبد الكريم
44

جيد

اميرة عيد عبد الرحيم احمد
45

جيدجدا

انتصار جمال احمد عبد الرحيم
46

جيدجدا

انجى اشرف عبدمريم فهمى
47

جيدجدا

اوديت ارميا ظريف حبيب
48

ممتاز

اوليفيا عونى حفظى رفق
49

جيدجدا

اية حمدى سعدى محمود
50

جيدجدا

جيدجدا

اية سيد محمد سيد
51

اية عبد الحارس محمد محمد
52

جيدجدا

اية عبد هللا أحمد ابراهيم
53

جيد

اية عبدالحفيظ محمدعيد بدرى
54

جيدجدا

اية عيد يسن منصور
55

جيدجدا

ممتاز

ايمان اسماعيل عبد الراضى احمد
56

ايمان جمال احمد متولى
57

جيد

ايمان زكريا ملك قرياقوص
58

جيدجدا

ايمان شعبان عبدالحافظ احمد
59

جيدجدا

ايمان صالح فتح هللا اسماعيل
60

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6761

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6762

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6763

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6764

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6765

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز مقبول جيد جيد ممتاز جيد مستجد 6766

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 6767

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6768

ممتاز مقبول جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مستجد 6769

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6770

مقبول - مبادى علم النفس جيد ضعيف جدا جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6771

غائب - مبادى علم النفس ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6772

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6773

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6774

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6775

جيد مقبول جيدجدا مقبول ممتاز جيد مستجد 6776

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز جيد ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6777

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جدا مستجد 6778

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز جيد جدا مستجد 6779

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جدا مستجد 6780

ايمان فتحى السايح على
61

جيدجدا

ايمان محمد حامد سليمان
62

جيدجدا

ايمان مصطفي جمعه محمد
63

جيد

ايمان يحى ربيع احمد
64

جيدجدا

ايه أحمد حسن احمد
65

جيد

ايه اشرف حسن محمد
66

جيدجدا

ايه حسان عبدهللا محمود
67

جيدجدا

ايه ربيعى حسن عبد المعطى
68

ممتاز

ايه عبدالمنعم سيد صيام
69

ممتاز

ايه عمادالدين احمد مرسى
70

جيدجدا

ايه محمود رمضان حسين
71

جيد

ايه محمود عبدالوهاب عبدالراضى
72

جيدجدا

جيدجدا

ايه محمود عزت محمد
73

بتول الشاذلى عبد الرحيم حسنين
74

جيدجدا

بثينة احمد محمود احمد
75

جيد

بسملة محمد عبد الحميد محمد
76

جيد

بسمله ادهم فخري سيد
77

جيدجدا

بسمه عرفه حسين احمد
78

جيدجدا

بسنت جرجس عيسى موسى
79

جيدجدا

بسنت مصطفى محمد عبدالباسط
80

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6781

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6782

مقبول مقبول ممتاز ضعيف ممتاز جيد مستجد 6783

غائب غ

ا

غائب غائب غائب غائب غائب غائب مستجد 6784

جيد ضعيف ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6785

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6786

جيدجدا مقبول جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مستجد 6787

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6788

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6789

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6790

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6791

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6792

ممتاز ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6793

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6794

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6795

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6796

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6797

ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6798

جيدجدا مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6799

جيد مقبول جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6800

بوتامينا يوسف الرامي وزير بولس
81

جيدجدا

تسنيم محمد عبدالراضي حسين
82

جيدجدا

تسنيم ميسره صديق ابوبكر
83

جيد

تغريد  رفاعي  محمد حسن
84

جيدجدا

تغريد ربيع احمد سرور
85

تغريد مصطفى مكى النور
86

جيد

جيدجدا

حبيبة محمد مصطفي احمد
87

حبيبة مدحت عبد العزيز عباس
88

جيدجدا

جيدجدا

حبيبه أبو الحجاج أحمد محمود
89

حبيبه سيد تكرونى محمود
90

جيدجدا

حنان عمر عبدالقادر محمود
91

جيد

خلود حسين محمد على
92

جيدجدا

خلود عطية سيد عبدالعال
93

جيدجدا

خلود محمد مرسي حسن
94

جيدجدا

دعاء أبوالحسن محمد محمود
95

جيدجدا

جيدجدا

دعاء صالح سعد عرابى
96

دعاء عبد العظيم احمد ركابى
97

جيدجدا

دعاء عبدالرازق محمد عبدالعزيز
98

جيدجدا

دعاء محمد بشير محمد
99

جيد

دعاء محمد عبدالسميع السيد
100

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6801

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6802

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6803

جيد ضعيف جيدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد 6804

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6805

ممتاز ضعيف ممتاز ضعيف ممتاز جيد مستجد 6806

جيد جيد جيد جيد ممتاز مقبول مستجد 6807

جيد جيد ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6808

جيدجدا مقبول جيد مقبول ممتاز جيد مستجد 6809

ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6810

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6811

غائب - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6812

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6813

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6814

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6815

98

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6816

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز مستجد                                                                             6817

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6818

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6819

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6820

دميانه ادوارد وهبه بقطر
101

جيدجدا

دميانه عادل حفظى غالى
102

جيدجدا

دينا احمد علي محمد
103

جيد

جيدجدا

دينا محمد حسن نور
104

رانيا رافت وليم ميخائيل
105

جيدجدا

جيدجدا

رانيا سعد هللا سعيد احمد
106

رانيا شحات بدوى عالم
107

جيد

رانيا عصام ابراهيم محمود
108

جيد

جيدجدا

رحاب احمد محمد سليم
109

رحاب صبحى ابراهيم على
110

جيد

جيدجدا

 رحاب عبد الرازق محمود موسى

عوض 111

جيدجدا

رحاب متولى سعدى حسن
112

رحمة حسن محمدالمندوه عرفه
113

جيدجدا

رحمة صالح الدين سليمان دهب
114

جيد

ممتاز

رحمه اسماعيل محمد احمد
115

رحمه محمد على احمد
116

جيدجدا

 رضوة محمودالعباسى سعد عبد

الظاهر 117
جيدجدا

جيدجدا

رغده غريب عبد الرحمن أحمد
118

رفيده محمد يسن إمام أحمد
119

جيدجدا

ممتاز

رنا الطيرى ابراهيم محمد
120

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6821

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6822

ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6823

جيدجدا مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6824

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6825

جيدجدا ضعيف جيد مقبول ممتاز جيد مستجد 6826

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6827

جيد ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6828

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6829

مقبول  التنشئة االجتماعية

- لألطفال

ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6830

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6831

جيد مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6832

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6833

ممتاز مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6834

جيدجدا ضعيف جيدجدا مقبول ممتاز جيد مستجد 6835

ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6836

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6837

جيدجدا مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6838

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6839

جيدجدا مقبول جيد جيد ممتاز جيد مستجد 6840

رنا محمد شوقى شاكر
121

جيدجدا

رنيم مغربي احمد بغدادي
122

جيدجدا

رويدا عبدالستار عبدهللا سليم
123

جيدجدا

جيدجدا

رويدا محمد احمد يوسف
124

ريم رضا مأمون عبدالوهاب
125

جيدجدا

ريم محمد سيد محمد
126

جيد

ريم ممدوح سيف النصر عابد
127

جيدجدا

ريهام احمد عبدالرحيم حسن
128

جيدجدا

جيدجدا

ريهام حسن عبد الدايم احمد
129

ريهام خالد محمود محمد
130

جيدجدا

ريهام على عبد الدايم اسماعيل
131

جيد

جيدجدا

ريهام محمود حسن مصطفى
132

ريوان كمال سعيد امين
133

مقبول

زينب احمد اسماعيل محمد
134

جيد

زينب اشرف عبد المجيد جمال
135

جيد

زينب بدري رمضان جمعه
136

جيدجدا

ممتاز

زينب جمال عبدالمعطي يوسف
137

زينب حسين محمد عرابى
138

جيد

زينب رمضان عبيدهللا ركابى
139

جيدجدا

زينب سيد عبد العال محمود
140

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

مقبول ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6841

ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6842

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6843

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6844

جيد جيد جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6845

مقبول مقبول جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 6846

جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مستجد 6847

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6848

جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6849

جيدجدا مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6850

جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6851

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6852

جيد مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6853

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6854

جيد مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6855

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6856

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6857

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6858

جيدجدا مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مستجد 6859

غائب بعذر غائب بعذر غائب بعذر غائب بعذر غائب بعذر غائب بعذر مستجد 6860

زينب صالح جادو حسنين
141

جيد

 زينب عاطف عبد الحميد محمد

المنزلى 142
ممتاز

ممتاز

زينب محمد حسن ابراهيم بكر
143

زينب محمد خليل حسن
144

جيدجدا

سارة محمد تغيان حسانين
145

جيدجدا

سارة محمد عبدالحكيم محمد
146

جيد

سارة نصرى نجيب غالى
147

جيدجدا

ساره حربى محمد حسن
148

جيدجدا

ساره حمدى عبدالمعز احمد
149

جيدجدا

ممتاز

ساره خالد احمد عيسى
150

ساره محمد عبد الهادى توفيق
151

جيدجدا

جيدجدا

ساره نصر عبدالقادر نور
152

ساندى محمود احمد محمود
153

جيدجدا

جيدجدا

سعاد احمد رضوان عبد المعطى
154

سلمى محمد احمد محمد
155

جيد

سماح احمد نور عبدالرازق
156

جيدجدا

سماح سيد محمود عليوى
157

جيدجدا

سندس رافت بدري نوبي
158

مقبول

سهام عصام الدين عباس محمد
159

جيد

سهام محمد عبد الهادى محمد
160

غائب بعذر

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6861

غائب غ

ا

غائب غائب غائب غائب غائب غائب مستجد 6862

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6863

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6864

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6865

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6866

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6867

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6868

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6869

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6870

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6871

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6872

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6873

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6874

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6875

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6876

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6877

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6878

ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6879

جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6880

جيد

 سهيلة عبد الغفار عبدالحارس

قناوى 161

سهيلة عبد المنعم سعيد محمود
162

سهيله امين احمد امين
163

ممتاز

سهيله سعد عطيه محمد
164

جيدجدا

جيد

سيدة عبدالعظيم طه أحمد
165

شروق اشرف محمد عبد هللا
166

جيدجدا

ممتاز

شروق رمضان احمد يسن
167

شريهان عمر نوبى محمد
168

جيدجدا

شيماء األمين محمدصالح األمين
169

جيدجدا

شيماء عبد الجابر سيد احمد ابراهيم
170

جيدجدا

شيماء عبدالفتاح عيسى محمد
171

جيدجدا

شيماء على عبد الفتاح عبد هللا
172

جيدجدا

جيدجدا

 شيماء عمادالدين عبدالحليم

عبدالغفار 173

شيماء محمود بكرى أحمد
174

جيدجدا

جيدجدا

صابرين إلياس فاخوري معوض
175

صفاء حجاجى احمد محمد
176

جيد

صفاء حسين محمود عبدالقادر
177

جيدجدا

صفاء محمد يس عبدالستار
178

جيد

جيدجدا

صفاء مصطفى ثابت محمود
179

عبير شعبان جمعة رفاعى
180

جيد

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير
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ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6881

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6882

مقبول - مبادى علم النفس جيد جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6883

جيدجدا ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6884

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6885

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6886

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6887

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6888

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6889

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6890

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6891

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6892

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6893

مقبول  الحاسب االلى

- وتطبيقاتة التربويه

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6894

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6895

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6896

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6897

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6898

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6899

جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6900

عبير عبد هللا يوسف اسماعيل
181

جيدجدا

عبير يوسف مصطفى محمد نور
182

جيد

عال  سعيد السيد محمد
183

جيد

عال عادل هاشم نجم الدين
184

جيد

عال عالء عبدالفتاح محمد
185

جيد

غادة رجب عبد الفتاح أحمد
186

جيدجدا

فاطمة الزهراء محمود موسى السيد
187

جيدجدا

فاطمة عادل بدرى بخيت
188

جيدجدا

فاطمة محمد هاشم عبدالسيد
189

مقبول

جيدجدا

فاطمه  سيد  على  احمد
190

فاطمه احمد محمود ابو زيد
191

جيدجدا

فاطمه الزهراء سعيد حسين عمر
192

جيد

فاطمه السيد راغب محمد
193

جيد

فاطمه حسين محمود ياسين
194

جيدجدا

فاطمه صبرى محمد احمد
195

جيدجدا

فاطمه عبدالفتاح محمد خير
196

جيدجدا

جيدجدا

فاطمه عبدالمعطى عبدهللا محمدنور
197

فاطمه محمد زكي ابراهيم
198

جيد

جيدجدا

فرحه اشرف محمود مصطفى
199

كرستين ابراهيم صبحى ابراهيم
200

جيد

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيد ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6901

جيدجدا جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6902

جيد ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6903

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6904

جيدجدا ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6905

ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6906

جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6907

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6908

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6909

مقبول - أدب االطفال جيدجدا ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6910

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6911

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6912

جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6913

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6914

ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6915

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6916

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6917

مقبول ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6918

جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 6919

مقبول مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6920

كريمان محمد عثمان محمود
201

جيد

كريمان محمد على خليل
202

جيدجدا

كريمه رمضان سليمان احمد
203

جيدجدا

كوثر عبد العزيز عواد طواع
204

جيدجدا

جيدجدا

ماري نعيم حبيب وقيم
205

مروة حسن جبر صالح
206

جيدجدا

مروة حمدي محمد احمد
207

جيدجدا

جيدجدا

مروه جابر ابوالوفا حسن
208

مروه ماهر محمود محمد
209

جيد

مريم أحمد مكي عبدربه
210

جيد

مريم زكريا فرج هللا بطرس
211

جيدجدا

مريم صابر عيد عطيتو
212

جيدجدا

مريم صفوت محمد عباس
213

جيدجدا

مريم محمود جادالمولى احمد
214

جيدجدا

مريم ناصر سيد محمد
215

جيدجدا

جيد

مريم يحى عزالدين حسن
216

مسعودة يحى محمد عبد الفراج
217

جيد

ملك محمود محمدرمضان متولى
218

جيد

منار رمضان احمد حسن
219

جيدجدا

منار صابر محمد صالح
220

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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ا
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التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6921

مقبول  الحاسب االلى

- وتطبيقاتة التربويه

جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6922

جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6923

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6924

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6925

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6926

مقبول - مبادى علم النفس جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6927

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6928

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6929

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 6930

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6931

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6932

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6933

ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6934

ممتاز ضعيف ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 6935

جيدجدا جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6936

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6937

غائب - مبادى علم النفس جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6938

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6939

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6940

منار صالح محمود محمد
221

جيدجدا

منار عبد الشكور محمد سليم
222

جيد

منار عبدالعزيز محمود محمدطه
223

جيدجدا

منار محمد عبدالوهاب احمد
224

جيدجدا

جيدجدا

منار محمود احمد بغدادي
225

جيدجدا

منه هللا خالد احمد علي
226

منه هللا سمير عوض أحمد
227

جيدجدا

منه هللا طلعت محمد محمود
228

جيد

منه هللا عاشور عشماوى ابوالحسن
229

جيد

منه هللا عمر محمد حسن
230

جيدجدا

منه محمد عبده حسن
231

جيدجدا

مني ربيع عبد الماجد محمد
232

جيدجدا

منى عبد الرازق ماهر عبد المجيد
233

جيد

جيدجدا

مها جالل محمود عبدالنافع
234

مها حسين نصار احمد
235

جيدجدا

مهيتاب فرج اسماعيل ابراهيم
236

جيدجدا

مودة عبد الغفور محمد خليل
237

جيدجدا

مودة مصطفى مزمل ابراهيم
238

جيد

موده رضا محمدرفعت محمود
239

ممتاز

موده ياسر سعدالدين رمضان
240

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6941

جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6942

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6943

مقبول - مبادى علم النفس جيد مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6944

مقبول - مبادى علم النفس ممتاز مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6945

ممتاز مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6946

ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6947

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6948

جيد مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6949

ممتاز ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6950

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6951

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6952

غائب - أدب االطفال جيدجدا مقبول ممتاز ضعيف ممتاز جيد مستجد 6953

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6954

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6955

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6956

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6957

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6958

مقبول - أدب االطفال جيد ضعيف جدا ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6959

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6960

مى عبدالشكور احمد محمد
241

جيد

ميار منير حبشى روفائيل
242

جيدجدا

ميرفت محمد احمد محمد
243

جيدجدا

ميرى فهيم داود خليل
244

جيدجدا

ناردين نشأت خوفو قلدس
245

جيدجدا

ناريمان ادم عبد هللا ادم
246

جيدجدا

ممتاز

ناريمان سعيد زين العابدين سعيد
247

ناهد خالد كمال عباس
248

ممتاز

نجاة هشام محمداالمير عبد العظيم
249

جيدجدا

ند ا حسين مهدى الما ظ
250

جيدجدا

جيدجدا

ندا حامد احمد حسين
251

ندا عبد الرحمن الحسينى احمد
252

جيدجدا

جيد

ندا على بخيت صديق
253

ندا ناصر عبد الرحيم محمود
254

جيدجدا

جيدجدا

ندي صابر محمد محمود
255

ندى صالح ابوالوفا على
256

جيدجدا

ندى محمد بهاء محمد
257

جيدجدا

ندى مصطفى حسن جيالنى
258

جيدجدا

نرمين خالد سليم عبده
259

جيدجدا

نور صالح ربيع محمد
260

جيد

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6961

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6962

جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 6963

ممتاز ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6964

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6965

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6966

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6967

جيد ضعيف ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6968

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6969

جيد جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6970

مقبول  سيكولوجية الفئات

- الخاصة

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6971

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6972

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6973

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 6974

جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 6975

مقبول - أدب االطفال جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول جيدجدا جيد مستجد 6976

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6977

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6978

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6979

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6980

نور ياسر احمد حسن عبدالحميد
261

جيدجدا

نورا ياسر عمار حسين
262

جيدجدا

نوران محمد مسلوب عبدالحليم
263

جيدجدا

نورهان احمد عبدالرسول شاذلى
264

جيدجدا

ممتاز

نورهان حسام احمد امبابى
265

 نورهان عبد الحافظ فؤاد عبد

الحافظ 266
جيدجدا

نورهان عبداللطيف ابوالوفا امام
267

جيد

نورهان عمر محمد يسن
268

جيد

نورهان عوض حسن فضل
269

جيد

 نورهان يوسف عبد المقصود عبد

النبي 270
جيدجدا

جيدجدا

هاجر سيد محمد حسين
271

هاجر عبدالهادى االمير عبدالدايم
272

جيدجدا

جيدجدا

هاجر قاسم شحات حسين
273

هاجر مختار محمد حسن
274

ممتاز

هاجر مصطفى حراجى حسنين
275

ممتاز

جيد

هالة عبد الحفيظ محمود مدني
276

جيدجدا

هايدى سعيد يوسف سعيد
277

هبات محمود برعى حفنى
278

جيد

هبة هللا عبده مرسى محمد
279

جيد

جيدجدا

هبة هللا عزت مختار محمد
280

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ
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التقدير

سم المادة
ا

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تغذية و تربية

غذائية

 تاريخ تربية

الطفل
2لغة إنجليزيه صحة األم والطفل

 الموسيقى

2واألناشيد

 دور الحضانة

ورياض األطفال

 الفروق الفردية

 والقياس النفسى

التقدير

ابتسام حسين ابراهيم درويش
1

 دور األول2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

مقبول - أدب االطفال جيدجدا ضعيف جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6981

ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6982

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6983

ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6984

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6985

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 6986

جيدجدا جيد ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6987

جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6988

جيدجدا جيد ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6989

جيدجدا مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيد مستجد 6990

ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 6991

جيدجدا جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستجد 6992

جيدجدا ضعيف ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 6993

جيد ضعيف جيدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد 6994

جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز مقبول مستجد 6995

جيدجدا ضعيف ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 6996

مقبول  الحاسب االلى

- وتطبيقاتة التربويه

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى 6997

مقبول مقبول جيد مقبول ممتاز ضعيف باقى 6998

هبه هللا حسن مرغنى حسن
281

مقبول

هبه سيد عبد الصالح حسنين
282

ممتاز

هدير طارق فوزى صالح
283

جيدجدا

هند فوزي بسطاوي محمد
284

جيد

هند قرني على عثمان
285

جيد

جيدجدا

هند يوسف محمد فخرالدين محمود
286

وجدان فريد محمد عبد النبي
287

جيدجدا

ورده عبدالجابر صابرعلى ابراهيم
288

جيدجدا

جيدجدا

وفاء احمد محمود عبدالغالى
289

والء زكريا ابا زيد عبد الدايم
290

جيدجدا

والء محمد عبد اللطيف ابراهيم
291

جيدجدا

جيدجدا

ونيسه حمدي محمد فنجرى
292

يارا رضا سليمان احمد
293

جيد

ياسمين احمد تايه محمد
294

جيد

ياسمين حسنى حسين محمود
295

جيد

جيد

297

يمني سمير محمد محمد
296

298
جيد

مقبول

اكرام عبدالصبور عرنوس علي

رغده محمود عبد الفتاح عبد الكريم

يعتمد عميد الكلية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أ

رئيس الكنترول 

حنان البدري كمال/د.م.أ

أعضاء لجنة الرصد

راضي عدلي/د

زينب محمد/أ

ضحى جعفر/أ


