
التقدير
النسبة 

المئوية
المجموع النسبة المجموع

 تاريخ العالقات

 بين الشرق

 والغرب فى

العصور الوسطى

% 1500 التقدير
 اسم

المادة
النسبة 2600 التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

89.08 2316 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد

88.52 2301.5 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد

88.06 2289.5 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد

85 2210 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد

85 2210 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد

85 2210 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد

85 2210 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد

77.89 2025 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد

جيد جداً 78.03 1170.5 مقبول 78.65 2045 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

التقدير

 مبادئ

التدريس

طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز: أوالً

طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: ثانياً

7
جيدجدا ممتاز3576 ممتاز

ياسمين صابر علي عبدالمحسن

3575

والء احمد عبده محمد

3567

يارا ايمن الحداد عطيه

3
ممتاز ممتاز ممتاز

6
ممتاز ممتاز ممتاز3574

محمد احمد كمال كامل
5

ممتاز جيد ممتاز

2
ممتاز ممتاز ممتاز 3566

3565

شيماء خالد عامر محمد

سلوي محمد دندراوي طه

1
ممتاز ممتاز ممتاز

اسراء محمود محمد محمود
4

جيدجدا ممتاز ممتاز3562

9
جيدجدا جيد جيد 3561

3560

احمد عصام الدين عبده سليمان

احمد حمدي مصطفي احمد
8

جيدجدا جيد جيد

 تاريخ

التعليم

 تاريخ

 الفكر

السياسى

 جغرافيا

  الوطن

العربى

 تاريخ

 الدولة

البيزنطية

التقدير التقدير التقدير

 طرق

التدريس

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 تاريخ

التربية

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف السنة الحالية مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تاريخ أسيا

الحديث

 تاريخ

 مصر

اإلسالمية

 اسس بناء

المناهج

 علم النفس

التعليمى

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 
18انتظام                             العدد  -عام -شعبة التاريخ  اسوان / التعليم العام:الشعبة /القسم

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني
نتيجة عام سابق

التربية 

العملية

نتيجة الفرقة

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد طه/ د .أ

رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

سارة محمد عبد السميع. د: رصده

أميرة عادل: أماله



التقدير
النسبة 

المئوية
المجموع النسبة المجموع

 تاريخ العالقات

 بين الشرق

 والغرب فى

العصور الوسطى

% 1500 التقدير
 اسم

المادة
النسبة 2600 التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

التقدير
 تاريخ

التعليم

 تاريخ

 الفكر

السياسى

 جغرافيا

  الوطن

العربى

 تاريخ

 الدولة

البيزنطية

التقدير التقدير التقدير

 طرق

التدريس

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 تاريخ

التربية

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف السنة الحالية مواد الفصل الدراسي

1مادة التخلف 
 تاريخ أسيا

الحديث

 تاريخ

 مصر

اإلسالمية

 اسس بناء

المناهج

 علم النفس

التعليمى

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 
18انتظام                             العدد  -عام -شعبة التاريخ  اسوان / التعليم العام:الشعبة /القسم

مقررات التخلف الفصل الدراسي األول

مواد الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الثاني
نتيجة عام سابق

التربية 

العملية

نتيجة الفرقة

80.46 2092 ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد

77.46 2014 ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد

79.42 2065 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا مستجد

جيد 69.87 1048 مقبول 76.35 1985 ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا مستجد

77.1 2004.5 ممتاز جيد مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد

81.69 2124 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد

75 1950 ممتاز جيد مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد مستجد

72.87 1894.5 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1من الخارج  3577

 مبادئ

التدريس

كيرلس فارس غطاس عجايبي
18

(مفصول) غ غ

3573

وئام زكريا جامع ابوزيد

16
جيد مقبول

ممتاز

جيد جداً

هيام احمد محمد الباجوري
15

جيدجدا3572 ممتاز

3571

مروه نجدي علي حسين
14

جيدجدا جيد جيدجدا

13
جيدجدا مقبول مقبول 3570

3569

محمود احمد صادق شحات

محمد عبدالقادم هادم عبدالجليل
12

جيدجدا جيد جيدجدا

3568

محمد شعبان سعد صالح

11
جيدجدا جيد جيدجدا

3564

الزهراء محمد عبدالحميد عبدالباسط
10

جيدجدا ممتاز ممتاز

3563

اسماء محمد عبدالسيد احمد
17

جيد جيد ممتاز

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد : ثالثا

طالب غائبون و راسبون و مفصولون الستنفاد عدد مرات الرسوب: رابعاً

طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانياً

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد طه/ د .أ

رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

سارة محمد عبد السميع. د: رصده

أميرة عادل: أماله


