
  تربية

عمليه

 علم

 النفس

النعرفى

 مجاالت

عملية

 مهنة

 التعليم

 وأدوار

المعلم

 تدريس

مصغر

 قصص

االطفال
بالغة

 االدب

 الجاهلى

واالسالمى

 نحو

وصرف

 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 تدريب

لغوى

 قراءة

1تحليلية

 - علم اللغة

أصوات

 دراسات

إسالمية

التقدير النسبة المجموع التقدير اسم المادة التقدير النسبة المجموع
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

ممتاز %91.50 823.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7315

ممتاز %88.89 800.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7358

ممتاز %88.28 794.50 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7365

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

جيد جدا 75.00% 262.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
ممتاز %87.78 790.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7343

جيد جدا 77.14% 270 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
ممتاز %87.78 790.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7345

ممتاز %87.61 788.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7346

ممتاز %87.22 785.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7357

ممتاز %87.17 784.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7321

ممتاز %87.06 783.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7338

ممتاز %87.00 783.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7369

ممتاز %86.89 782.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7364

ممتاز %86.33 777.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7349

ممتاز %86.33 777.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7350

ممتاز %85.72 771.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7320

ممتاز %85.67 771.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7366

مقبول 58.43% 204.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
ممتاز %85.50 769.50 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7344

ممتاز %85.39 768.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7370

جيد 65.00% 227.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
ممتاز %85.00 765.00 ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7316

جيد جدا 78% 273 مقبول 2موسيقي ممتاز 85% 765 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7318

ممتاز %85.00 765.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7323

جيد 72.86% 255 مقبول 2تاريخ ممتاز 85.00% 765 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7329

ممتاز %85.00 765.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7335

 دور يونيو2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

56:  عدد الطالب 

نتيجة الفرقة الحالية

يسرا وحيد دمحم دمحم

17

دمحم ناصر عبدالعال احمد

13

هاجر محمود عبدالفتاح

هبه تاج السر احمد محمود

15

ياسمين حمدناهللا حسين

10

3

نيره حسين علي دمحم

11

نسمه الدسوقي زين العابدين

2

نسرين محمود دمحم

7

12

عبدهللا دمحم عبدالظاهر دمحم

4

فاطمه سلمان حسين

6

فاتن جالل مرتضي اسماعيل

5

زينب مصطفي دمحم اسماعيل

9

غاده مصطفي عبدهللا غويل

16

دمحم عبدهللا نادي دمحم

خلود شاكر حلمي موسي

22

21

20

8

اسماء ابوالحجاج سعيد جوده

14

اسماء مجدي خلف مرسي

اراده دمحم سيد حمودي

ايمان عبدالباقي سلطان احمد

18

احمد عبدالوهاب محمود

1

اسراء زكريا سيد حسن

19

اسماء احمد عبدالماجد حسين

تقدير الفرقة السابقة

" ممتاز"طالب ناجحون وحاصلون علي تقدير عام : أوالً

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي
مقررات التخلف

الفصل الدراسي الثاني

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل دمحم الصادق/ د

/ أماله

/رصده



  تربية

عمليه

 علم

 النفس

النعرفى

 مجاالت

عملية

 مهنة

 التعليم

 وأدوار

المعلم

 تدريس

مصغر

 قصص

االطفال
بالغة

 االدب

 الجاهلى

واالسالمى

 نحو

وصرف

 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 تدريب

لغوى

 قراءة

1تحليلية

 - علم اللغة

أصوات

 دراسات

إسالمية

التقدير النسبة المجموع التقدير اسم المادة التقدير النسبة المجموع
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 دور يونيو2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

56:  عدد الطالب 

تقدير الفرقة السابقةنتيجة الفرقة الحالية

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي
مقررات التخلف

الفصل الدراسي الثاني

ممتاز %85.00 765.00 ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7352

ممتاز %85.00 765.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7356

ممتاز %85.00 765.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد 7360

جيد جدا 80.22% 722 ممتاز جيد مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7319

جيدجدا %82.89 746.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7322

جيدجدا %81.11 730 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7324

جيدجدا 75.00% 675 جيدجدا جيدجدا مقبول ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7326

جيدجدا %80.44 724 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7327

جيد جدا 82.78% 745 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7328

جيدجدا %81.00 729.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7330

جيدجدا %79.33 714.00 ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7331

مقبول 61.14% 214 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيدجدا 75.72% 681.5 جيدجدا جيدجدا مقبول ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7332

جيدجدا %82.56 743.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7333

جيدجدا 82% 738 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 7334

جيدجدا %79.50 715.50 ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7336

جيدجدا %80.94 728.50 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7337

جيدجدا %78.17 703.50 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7339

مقبول 56.71% 198.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيدجدا %75.67 681.00 جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيد جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7340

مقبول 63.86% 223.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيدجدا %77.06 693.50 جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7341

جيدجدا %80.00 720.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7347

جيدجدا %82.22 740.00 جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد 7348

جيد جدا 77.61% 698.5 جيدجدا ممتاز جيد ممتاز جيد جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7351

مريم جمعه دمحم احمد

مريم بدري علي حسين

19

نفيسه علي دمحم احمد

25

ندي احمد محمود حسن

24

دمحم اشرف جابر برعي

18

فاطمه عماد الدين عبدالمطلب

17

طارق مصطفي يوسف محمود

16

صالح دمحم عبدالمطلب دمحم

15

شروق احمد فهمي دمحم

14

رحمه ناصر عبدالعظيم

13

دينا نجار الطواب االمير

12

خلود احمد دمحم احمد

11

حبيبه عادل شوقي ابراهيم

10

بسمه احمد حسين احمد

9

ايه يونس ليسي محمود

8

ايمان عبدالهادي سيد عدوي

7

ايمان اصولي خضر علي

6

اميره على دمحم احمد

5

امل حسن محمود علي

4

2

23

االء احمد يحيي حسنين

3

اسراء ناصر دمحم ضوي

1

اسماء فراج دمحم جادالرب

" ً جيد جدا"طالب ناجحون وحاصلون علي تقدير عام : ثانيا

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل دمحم الصادق/ د

/ أماله

/رصده



  تربية

عمليه

 علم

 النفس

النعرفى

 مجاالت

عملية

 مهنة

 التعليم

 وأدوار

المعلم

 تدريس

مصغر

 قصص

االطفال
بالغة

 االدب

 الجاهلى

واالسالمى

 نحو

وصرف

 تكنولوجيا

 التعليم

 والوسائل

التعليمية

 تعليم

 الكبار

 وخدمة

البيئة

 طرق

1التدريس

 تدريب

لغوى

 قراءة

1تحليلية

 - علم اللغة

أصوات

 دراسات

إسالمية

التقدير النسبة المجموع التقدير اسم المادة التقدير النسبة المجموع
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 دور يونيو2021-2020كشف رصد تقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

انتظام- اساسى -شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية/ التعليم األساسى:الشعبة /القسم

56:  عدد الطالب 

تقدير الفرقة السابقةنتيجة الفرقة الحالية

الفصل الدراسي األول

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  -

(اسم الطالب

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي
مقررات التخلف

الفصل الدراسي الثاني

جيدجدا %78.78 709.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد مستجد 7355

جيدجدا %78.22 704.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مقبول مستجد 7359

جيدجدا %79.89 719.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7361

جيدجدا %80.28 722.50 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول جيد ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7363

جيدجدا %79.67 717.00 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا جيد مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 7367

مقبول 62.71% 219.5 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
جيد 72.72% 654.5 جيدجدا جيدجدا مقبول ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 7325

(بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز
 ضعيف

جدا
مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7317

(بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيد ضعيف جدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7342

مقبول 56.57% 198 مقبول
 الدراسات

االجتماعية
(بمواد) مقبول ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول

 ضعيف

جدا
جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 7353

ممتاز 85.00% 297.5 مقبول 2موسيقي (بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول ضعيف جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 7354

(بمواد) ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا
 ضعيف

جدا
مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7362

(بمواد) ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز
 ضعيف

جدا
جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 7368

6

هدي حسن مصطفي احمد

24

هدي ياسر ابراهيم دمحم

23

نوره اشرف حسن مهدي

5

نشوي رجب دمحم سيد

21

نورهان حسين عبده حسين

ندا دمحم عبد الرحيم مراد

4

مياده محروس عبده جمال

3

نفيسه دمحم عبدالعظيم علي

22

20

عبد الرحمن نصر احمد

2

ندا دمحم محمود حسن

الحسين احمد الشاذلي سعد

1

ً طالب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف: رابعا

1

اسراء السيد دمحم الجوهري

" ً جيد"طالب ناجحون وحاصلون علي تقدير عام : ثالثا

يعتمد عميد الكلية ،،،

راضي عبد المجيد طه/ أ د

رئيس لجنة الرصد ،،،

عادل دمحم الصادق/ د

/ أماله

/رصده


