
 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 محادثة

1واستماع

 - نصوص

 قصة ونثر

1

 - لغويات

 نحو

1وتراكيب

 مقال

 وتدريبات

1لغوية

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد غ مقبول جيد مستجد

مقبول ممتاز جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد

جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مستجد

جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيد مقبول مستجد

جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا جيد ضعيف جدا مقبول جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيد مقبول مستجد

ضعيف ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مقبول مستجد

جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول  الدراسات

االجتماعية

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول ضعيف جدا جيد مقبول مستجد

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي - شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

68: عدد الطالب

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

2
7381

اروي احمد سالم حسين

1
7380

احمد رمضان احمد محمد

4
7383

اسراء احمد مرتضي عبدالسيد

3
7382

اسراء ابراهيم جمعه عبدالرازق

6
7385

اسراء محمد شعبان ابوالعال

5
7384

اسراء حسن عبدالفتاح مرسي

8
7387

اسراء يسري عبدالباسط عبدهللا

7
7386

اسراء مصطفي محمد علي

10
7389

االء جابر احمد عمر

9
7388

اسماء محمد حسين ابوالوفا

12
7391

امنيه ربيع سيد احمد

11
7390

االء عادل محمد احمد

14
7393

اميره محمد االمير محمد

13
7392

اميره جون سعيد ابراهيم

16
7395

ايمان حسن محمود محمد

15
7394

اميره محمد سالمان حسن

17
7396

ايمان سعيد مصيلحي محمد

 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

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 محادثة

1واستماع

 - نصوص

 قصة ونثر

1

 - لغويات

 نحو

1وتراكيب

 مقال

 وتدريبات

1لغوية

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي - شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

68: عدد الطالب

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

مقبول ممتاز مقبول جيد ضعيف جدا جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مقبول جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد ضعيف مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد مقبول مستجد

ضعيف مقبول ممتاز مقبول جيد جيد مقبول مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف جدا مقبول مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد ضعيف جيدجدا جيد مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز مقبول ضعيف مقبول جيدجدا مستجد

18
7397

ايمان عبدالصبور عبدالصادق

20
7399

ايه عادل عبده حسن

19
7398

ايه سيد علي محمد

22
7401

حنين نصري ادريس عبدالعزيز

21
7400

حنان محمود علي احمد

24
7403

دينا عبدهللا محمود كلحي

23
7402

دولت عامر جمال صالح

26
7405

ريهام جابر جامع ابوزيد

25
7404

راندا محمد فوزي محمد

28
7407

سميه علي حسن اسماعيل

27
7406

ساره علي يسن امين

30
7409

سيده محمد سيد احمد

29
7408

سهيله عبدالغني عبدالكريم

32
7411

شيماء احمد محمد احمد

31
7410

شريف غريب صدقي خليل

34
7413

صابرين محمد احمد مهلل

33
7412

شيماء الدكتور علي عبدالغفور

 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

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 محادثة

1واستماع

 - نصوص

 قصة ونثر

1

 - لغويات

 نحو

1وتراكيب

 مقال

 وتدريبات

1لغوية

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي - شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

68: عدد الطالب

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد ممتاز جيدجدا جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد

مقبول الرياضيات مقبول  الدراسات 

االجتماعية

مقبول جيدجدا جيد مقبول ضعيف مقبول جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد مقبول مستجد

مقبول العلوم مقبول ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد جيدجدا مستجد

مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مقبول جيدجدا مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مقبول جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا جيد جيد جيد جيد مستجد

ضعيف الرياضيات مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد جيد مستجد

ضعيف ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مستجد

غ  الدراسات 

االجتماعية

مقبول جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيد جيد مستجد

مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد

36
7415

عبدالرحمن علي ابوالحسن

35
7414

ضحي محمد علي خليل

38
7417

عزه سوقي احمد ربيعي

37
7416

عبدالرحمن عيد عبدالعزيز

40
7419

علياء خالد على محمد

39
7418

عال احمد علي نوبي

42
7421

قاسم محمود علي سيد

41
7420

فاطمه عامر عبدالنبي صالح

44
7423

كريمه علي محمد حسن

43
7422

كريمه سيد احمد كريم

46
7425

لورين محسن نصار ناشد

45
7424

لؤي عالء الدين محمد طيفور

48
7427

محب عادل عطيتو عبيد

47
7426

ليلي عبدالناصر احمد اسماعيل

50
7429

محمد ناصر حسنين محمد

49
7428

محمد الخضر مصطفي ابراهيم

51
7430

محمود مصطفي عبدالعزيز

 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

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 محادثة

1واستماع

 - نصوص

 قصة ونثر

1

 - لغويات

 نحو

1وتراكيب

 مقال

 وتدريبات

1لغوية

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 دور يناير2021 - 2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي األول- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية أسوان 

انتظام- أساسي - شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم األساسي: الشعبة/ القسم

68: عدد الطالب

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد التخلف مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيد مقبول مستجد

مقبول العلوم مقبول  الدراسات 

االجتماعية

ضعيف ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيدجدا مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد

جيد ممتاز جيد مقبول مقبول مقبول جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول مستجد

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد مقبول جيد مستجد

جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

ضعيف مقبول ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد

ضعيف جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيد مستجد

مقبول  فنون

2تشكيلية

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد جيد مستجد

مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد جيدجدا مستجد

جيد ممتاز ممتاز مقبول جيد جيد جيد مستجد

52
7431

مروه بدري محمد حسانين

54
7433

منار موسي عبدالرضي محمد

53
7432

مروه عبدالباسط عبدالحليم

56
7435

نادين مصطفى عبد الصادق

55
7434

منه هللا محسن عوض هالل

58
7437

ندي ثروت السيد سليمان

57
7436

ندا ادريس محمد احمد

60
7439

نور هان حسن ابوالوفا ادفاوي

59
7438

نرمين احمد دياب ابراهيم

62
7441

هبه عبدالفتاح محمد محفوظ

61
7440

هايدي هادي نظيم جبره

64
7443

هند ابواليازيد احمد علي

63
7442

هدير هشام محمد عبدالرحيم

66
7445

وفاء ربيع بشير عبدالحميد

65
7444

وفاء احمد بدوى خليل

68
7447

ياسمين عادل مصطفي محمد

67
7446

وفاء عبدالعليم عبدالاله راشد

 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


