
 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

جيد جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7101

جيد ممتاز جيد جيدجدا مقبول مستجد 7102

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد 7103

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيد جيد مقبول جيد ضعيف مستجد 7104

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد 7105

مقبول جيد مقبول جيد ضعيف مستجد 7106

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7107

جيد جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد 7108

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7109

جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول مستجد 7110

مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 7111

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7112

جيد ممتاز جيد مقبول جيد مستجد 7113

جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7114

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7115

جيدجدا ممتاز مقبول جيد جيد مستجد 7116

جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد 7117

جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7118

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7119

مقبول جيد مقبول ضعيف ضعيف مستجد 7120

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

ابتسام ربيع جمعه يسن
2

ابانوب ادور بخوم جندي
1

احمد عبدالمتعال عفيفي محمود

5

احمد عبدهللا محمود احمد

4

احمد طارق محمد السيد
3

اسراء عربي جهالن توفيق
8

اسراء صالح الدين محمد ابراهيم
7

احمد علي زين العابدين يسن
6

اسماء احمد محمود عثمان
11

اسراء محمود ابراهيم عبدالنبي
10

اسراء كمال كامل عبدالمتعال
9

اسماء سيد احمد عبدالدايم مرسي
14

اسماء رمضان حسن حسين
13

اسماء بدري محمود احمد
12

اسماء عبدالباسط طاهر محمود
17

اسماء طارق محمد احمد
16

اسماء صالح محمد سعيد يوسف
15

اسماعيل حسين ابراهيم حسن
20

اسماء محمود سالم محمد
19

اسماء عبدالرحمن شحات عبدالرحمن
18
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يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7121

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7122

جيد جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد 7123

مقبول ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7124

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7125

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 7126

جيد ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد 7127

مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد 7128

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7129

مقبول ممتاز ضعيف مقبول مقبول مستجد 7130

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7131

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7132

جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول جيد مستجد 7133

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7134

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7135

جيد جيدجدا جيد ضعيف جيد مستجد 7136

جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7137

جيد ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 7138

مقبول جيدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد 7139

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7140

االء محمود ابن ادهم عارف
23

االء محمد عبدالوهاب محمد محمد
22

االء علي احمد علي
21

الشيماء جابر يونس احمد
26

الحسين علي عبدالمنعم عبدالكريم
25

االء محمود عدلي محمد
24

امل حمدي سيد احمد ياسين
29

المعتصم سليمان احمد محمد
28

الشيماء محمد احمد خليفه
27

اميره احمد فتحي احمد
32

اميره ابوالحجاج الطاهر مسلوب
31

امل صالح احمد عبدالمنطلب
30

اميره سعيد ابراهيم عثمان
35

اميره حسن جاد المولي ابراهيم
34

اميره حربي محمود محمد
33

اميره محمد عبدالكريم عجور
38

اميره عبدهللا محمد احمد
37

اميره سعيد احمد جيالني
36

امينه سيد محمود احمد
40

اميمه عبدالفتاح محمود
39

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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212: عدد الطالب

جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7141

مقبول 2موسيقى جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد مستجد 7142

مقبول

 الحاسب

 االلى

 وتطبيقاتة

- التربوية

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7143

جيد جيدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد 7144

جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7145

جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7146

جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد 7147

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7148

جيد ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد 7149

جيد جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مستجد 7150

جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 7151

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7152

مقبول جيدجدا جيدجدا ضعيف جيد مستجد 7153

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7154

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7155

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مستجد 7156

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد 7157

مقبول 2موسيقى ضعيف جيدجدا جيد ضعيف جيد مستجد 7158

مقبول ممتاز جيد ضعيف جيد مستجد 7159

مقبول ممتاز جيد ضعيف مقبول مستجد 7160

اندرو عوني رمزي حكيم
41

ايمان خالد احمد محمد
44

ايتن عادل عدلي موسي

43

انعام احمد يسن عمر
42

ايمان محمد انور حسن
47

ايمان ربيع محمد راشد
46

ايمان خالد عوض علي
45

ايه رمضان يوسف احمد
50

ايه بغدادي سعد احمد
49

ايمان محمد عباس علي
48

ايه عبدالباسط ابراهيم عبدالحليم
53

ايه صالح مصطفي احمد
52

ايه صالح العادلي احمد
51

جهاد اشرف محمود احمد
56

بهاء محمد احمد محمود
55

ايه منتصر محمد مطاوع
54

حبيبه مزمل جمال عبدالسيد
59

جيهان نصر محمد احمد
58

جوزيف يوسف ميالد ديسقورس
57

حسام الدين مصطفي محمد محمد علي
60

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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غ

 الحاسب

 االلى

 وتطبيقاتة

- التربوية

غ 2موسيقى ضعيف ممتاز مقبول ضعيف مقبول مستجد 7161

مقبول ممتاز ممتاز مقبول ضعيف مستجد 7162

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7163

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7164

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد 7165

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7166

جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7167

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7168

جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيد مستجد 7169

جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مستجد 7170

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد 7171

مقبول 2موسيقى جيد ممتاز جيد ضعيف مقبول مستجد 7172

جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 7173

جيد جيدجدا ضعيف جيدجدا مقبول مستجد 7174

جيد ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 7175

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 7176

جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7177

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول مقبول مستجد 7178

مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7179

حسنه محمد االمين احمد
62

حسن محمد احمد خلف هللا

61

حنان مصطفي محمد احمد
65

حماده عبدالرازق احمد ابراهيم
64

حليمه احمد راشد احمد
63

دعاء عبدالرازق عبدالعزيز توفيق
68

دعاء حسن محمد الصغير
67

خلود احمد محمد حسن
66

راندا عيسي جرجس توما
71

دينا حسن محمد محمود
70

دوالجي عدلي قديس صالح
69

رحاب مصطفي محمود عبدهللا
74

رحاب كمال فتحي محمد
73

رجب سليمان عبدالصادق قناوي
72

رندا منير علي ابوالعال
77

رقيه عبدالهادي ربيع قناوي
76

رزان عماد منير وهبه
75

ريهام محمود مصطفي محمود
79

ريهام كمال حامد عبدالرحيم
78

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 
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جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 7180

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7181

مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 7182

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7183

مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7184

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مستجد 7185

مقبول 2موسيقى مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7186

مقبول جيدجدا ممتاز ضعيف جيد مستجد 7187

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد 7188

مقبول ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 7189

جيد ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 7190

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول مستجد 7191

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7192

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7193

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مستجد 7194

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد 7195

مقبول جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 7196

مقبول جيدجدا مقبول ضعيف جيدجدا مستجد 7197

مقبول جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا مستجد 7198

جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7199

زينب ابراهيم الدسوقي عيد ضيفي
80

زينب صالح عابدين عبدالمقصود
83

زينب السيد محمود عبدالغالي
82

زينب احمد عبدالرضي احمد
81

زينب محمد عبدالعال ضاحي
86

زينب محمد احمد عباس احمد
85

زينب عبدالهادي احمد حسين
84

ساره عبدالحكيم عامر محمد
89

ساره جالل حسن محمد
88

زينب ياسين محمد احمد
87

سهيله جمال حسين سيد
92

سعاد مصطفي احمد نور
91

ساره محمد عبدالحميد صديق
90

شاهندا احمد محمد كلحي
95

سونيا احمد يوسف عبدهللا
94

سهيله عالء محمد احمد
93

شيماء ربيع مغربي حامد
98

شهد عبدالرحمن محمد سيد
97

شروق حماده محمد حسن
96

شيماء عاطف شكري علي
99

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

جيدجدا جيدجدا جيد مقبول ضعيف مستجد 7200

جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد 7201

جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد 7202

مقبول جيد جيدجدا ضعيف مقبول مستجد 7203

جيد ممتاز جيدجدا ضعيف مقبول مستجد 7204

مقبول 2موسيقى جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7205

مقبول ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 7206

جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7207

ضعيف ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد 7208

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7209

مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7210

مقبول 2تاريخ مقبول ممتاز جيد ضعيف مقبول مستجد 7211

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7212

مقبول 2تاريخ جيد ممتاز مقبول ضعيف مقبول مستجد 7213

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7214

جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7215

ضعيف ممتاز ضعيف ضعيف ضعيف مستجد 7216

ضعيف ممتاز مقبول ضعيف ضعيف مستجد 7217

جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7218

جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ضعيف مستجد 7219

شيماء عبدالدايم عبدالجليل عبدالعال
101

شيماء عبدالحق محمد حفني
100

شيماء عيسي غزالي محمد
104

شيماء عبدالفتاح محمد محفوظ
103

شيماء عبدالفتاح ابراهيم احمد
102

صفاء عماد ماهر عبدالمجيد
107

صفاء عبدالشافي عالم عطا هللا
106

صفاء احمد عبدالعال غانم
105

عبدالرحمن جمال عبدالقادر عبدالرحمن
110

عبدالرحمن بدري صالح ركابي
109

طه صالح محمد احمد
108

عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن
113

عبدالرحمن عادل حسين االمين

112

عبدالرحمن حسن رزق علي
111

عبدهللا محمد رجب عثمان
116

عبدالعزيز محرم عبدالحاكم محمد
115

عبدالرحمن يسن احمد محمد

114

عبير مصطفي علي ابراهيم
119

عبير عوض هللا احمد علي
118

عبدهللا محمود عبده سيد
117

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

مقبول الرياضيات مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7220

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7221

مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7222

مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد 7223

جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7224

جيد ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 7225

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7226

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7227

مقبول ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7228

ضعيف ممتاز جيدجدا ضعيف مقبول مستجد 7229

جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7230

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7231

مقبول ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 7232

مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7233

غ غ غ غ غ مستجد 7234

جيد ممتاز جيد جيد جيد مستجد 7235

مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مستجد 7236

جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7237

مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7238

جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7239

علياء احمد ابراهيم عبدالكريم
122

علي يوسف علي عبدالكريم
121

على مصطفى محمود عبد العال
120

فادي صالح يوسف قليني
125

غاده رجب ابوالنجا يونس
124

علياء رمضان حسن عبدالرحمن
123

فاطمه علي احمد محمد
128

فاطمه بدوي محمود عبدالرحيم
127

فاطمه احمد عبدالحكيم حميد
126

فاطمه كمال الدين محمد حمدان
131

فاطمه كريم حسين مسعود
130

فاطمه عيد احمد محمد
129

فدوي احمد فهمي الياس
134

فاطمه مصطفي سيد احمد
133

فاطمه محمد علي ابراهيم
132

كارمينا هاني فرج بساده
137

كارمينا ايليا سعيد سعد
136

فيرينا موريس اسكندر معوض
135

كرستين نصرهللا فؤاد سرور
139

كارولين جرجس سعد شحاته
138

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد مستجد 7240

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7241

جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول مستجد 7242

مقبول ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7243

غ 2موسيقى مقبول جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7244

مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول مستجد 7245

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7246

جيد ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد 7247

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد 7248

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 7249

مقبول ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7250

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد 7251

جيد ممتاز ضعيف مقبول مقبول مستجد 7252

مقبول ممتاز جيد مقبول جيدجدا مستجد 7253

مقبول الرياضيات مقبول 2تاريخ جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 7254

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 7255

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد مستجد 7256

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7257

جيد ممتاز جيد مقبول جيد مستجد 7258

مقبول جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 7259

كريمان مصطفي عابدين عبدالعاطي
140

ليلي اشرف احمد علي
143

لبني رمضان حسن محمد عيسي
142

كيرلس عادل لبيب سالمه
141

ماركو سيف سيد هم غالي
146

مارتينا ايوب وصفي تادرس
145

مادونا ايليا نعيم ميخائيل
144

مارينا روماني ذكي برسوم

149

مارينا ابرهيم سعد سيدهم
148

ماري مجدي جاد موسي
147

محمد حسني محمد احمد
152

محاسن ابوالمجد ادريس محمد
151

مارينا روماني وديع عياد
150

محمود محمد طه ابراهيم
155

محمد سمبو محمد قناوي
154

محمد حمدي حسن ابراهيم
153

مروه علي الصغير بدري
158

مروه خميس سليم عباس
157

مروه امين شرف الدين محمد
156

مروه مبارك عبيد عواد
159

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 7260

مقبول جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مستجد 7261

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد 7262

مقبول جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مستجد 7263

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 7264

مقبول جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7265

مقبول الرياضيات مقبول ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد 7266

غ الرياضيات مقبول جيدجدا ضعيف جيد جيد مستجد 7267

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7268

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد 7269

جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيد مستجد 7270

جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيد مستجد 7271

جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7272

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 7273

جيد جيدجدا ممتاز جيد مقبول مستجد 7274

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7275

جيد جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مستجد 7276

مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مستجد 7277

جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد 7278

جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف جيد مستجد 7279

مريم جرجس باسليوس مسداري
161

مريم ابراهيم سعد الدين محمد
160

مريم محمد حميد بدر
164

مريم عادل منير شلبي
163

مريم جمال عبده سعيد
162

معتز باهلل عماد كرار ادريس
167

مصطفي محمد علي جاد
166

مصطفي احمد سعدي عبداللطيف
165

منار طارق نورالدين حسين
170

منار جمال ابراهيم سيد
169

مكاريوس حنا فرج بساده
168

منار مصطفي عبدالدايم الطاهر
173

منار محمود فؤاد ابراهيم
172

منار محمد عبدالعزيز كرمي محمد
171

مني عبدالعاطي علي ابراهيم
176

مني سيد عبدالشافي حامد
175

مني اشرف الطيب محمد
174

مونيكا ميالد جندي غطاس
179

مها حسني ابراهيم عبدالرازق
178

مني عبدالنبي مصطفي رمضان
177

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7280

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 7281

مقبول جيدجدا جيد ضعيف مقبول مستجد 7282

مقبول جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 7283

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز مستجد 7284

مقبول جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد 7285

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7286

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7287

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7288

مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد مستجد 7289

جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول مستجد 7290

مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 7291

جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 7292

جيد جيدجدا جيد مقبول جيد مستجد 7293

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7294

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7295

جيد جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مستجد 7296

مقبول
 فنون

2تشكيلية
مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد 7297

جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 7298

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 7299

مينا شنوده واصف نظير
182

ميرنا ثروت روماني راسم
181

مي احمد سيد احمد
180

ندا عادل عوض عبدالباسط
185

ندا حسين قناوي عبدالباسط
184

نحمده عبدهللا محمد عبده
183

ندي مرزوق خليل عبدالحافظ
188

ندي طارق عبدالرحيم محمد
187

ندا يحيي محمد محمد
186

نورهان عيد فؤاد احمد

191

نها فرج مرعي زيدان
190

ندي مسلم مدني هباش
189

هبه خالد كمال الدين عبدالواحد
194

هبه حسن عطيتو عبدالعال
193

هبه هللا ابوالحسن غريب حسن
192

هدير امير راشد امير

197

هدي فتحي ابوضيف سيد
196

هبه محمود فراج محمد
195

هشام حسين محمد صالح
199

هدير حسين عثمان حسين
198

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده



 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

 تعليم الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس
1فيزياء   

 كيمياء

 عضوية و

 غير

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي -شعبة العلوم / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

212: عدد الطالب

مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد 7300

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 7301

جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيد مستجد 7302

جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيد مستجد 7303

مقبول جيد جيد جيد جيدجدا مستجد 7304

مقبول جيدجدا جيد ضعيف جيد مستجد 7305

ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7306

مقبول ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد 7307

جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 7308

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى 7309

ضعيف جدا
 علم نفس

تربوى
ضعيف مقبول مقبول غ ضعيف

 من الخارج

2
7311

مقبول مقبول غ غ غ
 من الخارج

2
7312

غ مقبول مقبول غ غ
 من الخارج

2
7313

هيام اشرف جابر محمد
200

والء منصور حسين علي
203

وفاء فتح هللا فارس محمد
202

وفاء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
201

ياسمين جامع عمر محمد
206

ياسمين احمد ابوالقاسم محمد
205

يارا محمد منصور عبداللطيف
204

عمر محمد البدرى السيد
209

يمني حمدي عوض سليمان
208

ياسمين عطا سعدي علي
207

صفاء عابدين احمد على

212

اميره محى الدين امين سليم

211

ابانوب نادى كامل اندراوس

210

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل محمد الصادق/ أ م د

ناصر عثمان. د/ أماله

شيرين حسن. د/ رصده


