
ر
التقدي

سم المادة
ا

سم المادة
ا

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مقبول مستجد

جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مقبول مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مقبول مستجد

مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ضعيف جيدجدا ضعيف ضعيف مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد

9بحتة  - مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول ضعيف مستجد

ضعيف - اسس بناء المناهج 6تطبيقية  - ضعيف ممتاز جيدجدا جيدجدا ضعيف جيدجدا ضعيف جدا ضعيف مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد مقبول ضعيف مستجد

6تطبيقية  - مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول ضعيف مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد ضعيف مقبول مستجد

مقبول ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مقبول جيد مستجد

جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد

9بحتة  - جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد ضعيف مقبول مستجد

جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مستجد

جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد

5تطبيقية  - غ مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف جدا مقبول باقى

غ ممتاز جيد جيد جيد مقبول مقبول مقبول باقى

مقبول ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول مقبول مقبول باقى

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز مقبول مقبول جيد باقى

مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى

مقبول جيد جيد جيد مقبول غ مقبول مقبول 2من الخارج 

مقبول جيد جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مقبول مقبول 2من الخارج 

جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مقبول جيدجدا 2من الخارج 

عميد الكليةشئون الطالب :رصده  

:راجعه  

رئيس لجنة الرصد

4059

نوران ايوب محمد عثمان
59

58
4058

4057

نور محمد اسماعيل محمد

اسالم محمد نجيب احمد محمد
57

56
4055

4054

محمد ممدوح حسين حسن

محمد مصطفى احمد على
55

54
4053

4052

طه عبدالحميد محمد اسماعيل

طه احمد عباس احمد
53

52
غ 4051

4050

الحسين احمد محمد حسين

يحيى مصطفى يحيى ذكى
51

50
4049

4048

هاجر مرتضى سعد محمود

نسمه عبد الناصر عكاشه محمد
49

48
مقبول 4047

4046

نسرين سولاير زاهر سولاير

ندى عبد الرحمن جعفر حسن
47

46
4045

4044

ندا على محمد الضوى

مصطفى عبد النبى حسن مهلل
45

44
4043

4042

مصطفى احمد احمد محمد

مشيره احمد سيد ابراهيم مصطفى
43

42
مقبول 4041

4040

محمود يوسف محمد احمد

محمد محمود اسماعيل محمد
41

40
مقبول 4039

4038

محمد فولى على عبدالرحمن

محمد عبد هللا مصطفى أحمد
39

مقبول

38
4037

4036

محمد حسين صابر السمان

محمد اشرف محمدالجزولى مكى
37

36
4035

4034

محمد اسامه حسين احمد

محمد احمد ضوى على
35

34
4033

4032

محمد احمد حمدان حفنى

كريم احمد نوبى محمد
33

32
4031

4030

فاطمه عصام محمد موسى

فاطمه شاذلى احمد ابراهيم
31
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تخطيط المناهج

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

10تطبيقية 9تطبيقية 14بحتة 13بحتة

 بيــــانـــات

 الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة-رقم الجلوس -مسلسل   

اسم الطالب-الطالب )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
 األصول الفلسفية

للتربية
التربية المقارنة

 الصحة النفسية

 وعلم النفس

االجتماعى

 دور يناير2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الرابعة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- عام -شعبة الرياضيات / التعليم العام:الشعبة /                       القسم

59: عدد الطالب  

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  1من 1 صفحة 
 2021/05/20 

تاريخ الطباعة



 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  1من 1 صفحة 
 2021/05/20 

تاريخ الطباعة


