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ممتاز 85 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 3440

ممتاز 85 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 3470

جيد غ حاسب آلي مقبول جيدجدا %78.16 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3430

جيدجدا %79.91 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا ممتاز مستجد 3431

جيدجدا %78.04 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3436

جيد مقبول 2دراما  - جيدجدا 75.7 جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3437

جيدجدا %76.66 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 3439

جيدجدا %79.02 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيد ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 3441

جيدجدا %76.80 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3442

جيدجدا %78.11 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 3447
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ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: ثانيا
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جيدجدا 77.25% ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 3448

جيد جدا مقبول 2دراما  - جيدجدا %75.04 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول جيدجدا ممتاز مقبول جيد جيد مستجد 3449

جيدجدا %79.46 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 3450

جيدجدا %75.73 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 3451

جيدجدا %75.00 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 3452

جيدجدا %77.88 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 3453

جيدجدا %78.02 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مقبول جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد مستجد 3454

جيدجدا 80% ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد ممتاز مستجد 3455

جيدجدا %79.86 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 3458

جيد جدا مقبول 2مقال  - جيدجدا %77.27 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مستجد 3459

جيدجدا 78.16% ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول مستجد جيدجدا3460
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مواد التخلف
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مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيدجدا 75.14 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3461

جيدجدا %80.41 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 3462

جيدجدا %78.66 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد 3463

جيدجدا %81.50 مقبول جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3464

جيدجدا %77.89 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 3465

جيدجدا 81.57% ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3466

جيدجدا %76.43 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 3467

جيدجدا %75.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد مستجد 3472

جيدجدا 80.18 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 3473

جيدجدا 77.07 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيد جيد مستجد 3475

جيدجدا 76.77% ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيد ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 3477

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا
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جيدجدا

شاهندا محمد محمود جاد المولي

2158 جيدجدا
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3دراما
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المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية
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3
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العام 
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2مادة التخلف 
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مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  
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مواد التخلف
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مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيدجدا 79.82% ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد مستجد 3478

جيدجدا %76.71 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 3480

جيدجدا %80.11 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3483

جيدجدا 81.50% ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 3484

جيدجدا %79.11 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد جيدجدا مستجد 3487

جيدجدا 75.23 ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 3488

جيدجدا 78.96 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3491

جيدجدا %77.80 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 3494

جيدجدا 77.80% ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيد جيدجدا ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 3497

جيدجدا %75.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3498

جيدجدا %76.41 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 3499

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

جيدجدا

محمد على بشير على

2139.5 جيدجدا جيد

جيدجدا

محمد خالد عبدالظاهر هاشم

43

جيدجدا مقبول

جيدجدا

2100.0

محمد حسن محمد محمود

42

2178.0 ممتاز جيد

41

ماندولين حلمي واصف ميخائيل

2178.5 جيد ممتاز

40

2211.0 جيدجداجيد ممتاز

39

ماجد صفوت جورج فوزي

جيدجدا

جيدجدا

فاطمه ياسر محمد احمد

2106.5 جيدجدا جيدجدا

2215.0 ممتاز جيدجدا

فاطمه عرفه عبدهللا محمد

38

ممتاز

37

جيدجدا

فاطمه حارس محمود عبدالرحيم

2282.0 ممتاز ممتاز

جيدجدا

فاطمه الزهراء عمر علي كلحي

36

2243.0 ممتاز جيدجدا

35

ممتاز

صفيه محمد فاروق عالم

2148.0 ممتازجيدجدا

34

2235.0جيدجدا ممتاز

33

شيماء محمد عبدالستار مكي

جيدجدا

يعتمد عميد الكلية
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التقدير التقدير النسبة

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير %
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير 2800التقدير التقدير

تاريخ التعليم
 علم النفس

التعليمى
3شعر

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

المجموع 3ترجمة  3صوتيات

السنة الحالية

 تاريخ

التربية

 تدريبات

3لغوية
3قواعد

 قصة

3ونثر

 طرق

التدريس

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

94انتظام                 عدد الطالب - عام -شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

نتيجة الفرقة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

3دراما
 اسس بناء

المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 نقد أدبى

3
3مقال

التقديرالتقدير

نتيجة 

العام 

السابق

2مادة التخلف 

مواد التخلف

مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف

1مادة التخلف 

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيدجدا %81.34 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا ممتاز مستجد 3500

جيد مقبول جيد جداً 75 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيدجدا مقبول مستجد 3501

جيد مقبول جيدجدا %75.46 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد ممتاز مقبول جيدجدا جيد مستجد 3503

جيدجدا %76.14 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 3504

جيدجدا 78.93% ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 3505

جيدجدا 76.93 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 3509

مقبول مقبول جيدجدا %75.64 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3511

مقبول مقبول جيدجدا %75.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيدجدا مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 3512

جيد مقبول جيدجدا %77.25 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3513

جيدجدا %77.04 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 3514

جيدجدا 81.54% ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد ممتاز مستجد 3515

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

2صوتيات  -

2صوتيات

2صوتيات

 حضارة

 وتاريخ

2لغة  -

ممتاز

جيد

منار احمد فايز محمد

2283.0ممتاز ممتاز جيدجدا

هاجر عبدالقادر محمود محمد

مقبول 2157.0جيدجدا ممتاز

53

52

هاجر رمضان احمد حسان

54

2163.0 جيدجدا جيد

2قصة ونثر  

-

نهي علي اسماعيل عثمان

جيدجدا

نورا عبداللطيف حسين علي

جيدجدا مقبول

جيدجدا

2100.0

ندا مجاهد ذكى ابراهيم

51

2118.0 ممتاز جيد

50

جيدجدا

مي شريف محمد حسن

2154 جيدجدا مقبول

49

2210.0جيد جيدجدا جيدجدا

مصطفي ادريس حسن ابراهيم

48

2132.0 ممتاز جيد

47

2113.0 جيد مقبول جيدجدا

مريم عادل بصري قناوى

46

جيدجدا

مروه جابر محمود بغدادي

ممتاز 2100.0مقبول

ممتاز

محمد مصطفي احمد علم الدين

45

2277.5 جيدجدا جيدجدا

44

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد طه/ د.أ رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د
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التقدير التقدير النسبة

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير %
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير 2800التقدير التقدير

تاريخ التعليم
 علم النفس

التعليمى
3شعر

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

المجموع 3ترجمة  3صوتيات

السنة الحالية

 تاريخ

التربية

 تدريبات

3لغوية
3قواعد

 قصة

3ونثر

 طرق

التدريس

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

94انتظام                 عدد الطالب - عام -شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

نتيجة الفرقة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

3دراما
 اسس بناء

المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 نقد أدبى

3
3مقال

التقديرالتقدير

نتيجة 

العام 

السابق

2مادة التخلف 

مواد التخلف

مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف

1مادة التخلف 

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيدجدا %77.57 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا مستجد 3518

جيدجدا %75.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيد مقبول ممتاز ممتاز جيد جيد جيد مستجد 3519

جيدجدا 75.36 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 3520

جيدجدا %76.71 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيدجدا مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3522

جيد %71.30 ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 3432

مقبول مقبول مقبول جيد 73.59 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 3435

جيد %71.61 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيد جيد مقبول جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 3443

جيد 74.02 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3446

جيد 74.98 ممتاز جيد جداً ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جداً جيد جداً جيد مقبول مقبول ممتاز جيد جداً جيد جداً جيد مقبول مستجد 3457

جيد 69.93 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مقبول مستجد 3469

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

2قصة و نثر 

طالب ناجحون بتقدير عام جيد : ثالثاً 

2100.0

58

57

56

جيدجدا

وسام يحي حسن مكي

ياسمين علي عبدالعظيم علي

2148.0

جيدجدا

ممتاز

ممتاز

جيد

2110 مقبول

جيد

ممتاز

جيدجدا

جيدجدا

55

هند جمعه سعدالدين صالح

ممتازجيد

59

2172.0 جيدجدا

رضي مصطفي محمد حسن

64

جيدجدا

جيدجدا

1958جيدجدا مقبول

االء حسين علي محمد صالح

2072.5 مقبول

62

61

جيدجدا

جيدجدا

امل محمد احمد طه

2060.5

2دراما  -

2005.0 جيد

جيدجدا 1996.5مقبول

ممتاز

مقبول

مقبول

60

ممتاز

اسامه عبدالسالم حساني زارع

هدي احمد ابراهيم موسي

جيدجدا

احمد ايمن محمد محمد

2099.5مقبول جيد جداً

أية لطفي  أحمد محمد 

63

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد طه/ د.أ رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د
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أميرة عادل: أماله



التقدير التقدير النسبة

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير %
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير 2800التقدير التقدير

تاريخ التعليم
 علم النفس

التعليمى
3شعر

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

المجموع 3ترجمة  3صوتيات

السنة الحالية

 تاريخ

التربية

 تدريبات

3لغوية
3قواعد

 قصة

3ونثر

 طرق

التدريس

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

94انتظام                 عدد الطالب - عام -شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

نتيجة الفرقة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

3دراما
 اسس بناء

المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 نقد أدبى

3
3مقال

التقديرالتقدير

نتيجة 

العام 

السابق

2مادة التخلف 

مواد التخلف

مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف

1مادة التخلف 

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيد 74.61 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيد جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 3471

جيد %72.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول جيد مستجد 3474

جيد 74.2 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مقبول مستجد 3476

جيد 72.84 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيد جيد مقبول جيدجدا ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 3479

جيد 73.91 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3482

جيد مقبول جيد 73.79 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 3490

جيد %69.11 ممتاز مقبول جيد ممتاز جيد جيد جيد جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3485

جيد %72.71 ممتاز مقبول جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3486

جيد مقبول جيد 70.11 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مقبول جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد 3493

جيد 69.07 ممتاز مقبول جيد جدا ممتاز جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا مقبول مقبول جيد جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 3495

جيد 71.29 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3502

طالب ناجحون بتقدير عام جيد: تابع ثالثاً 

2قصة ونثر  

-

71

مقبول

مقبول

صابرين محمد جابر محمد

فاطمه زين العابدين احمد محمد

جيدجدا

جيدجيدجدا

مقبول

جيدممتاز

جيدجدا

مروه مجدي مغربي محمود

72

زينب محمود احمد شحات

1996 مقبول

جيد

75

جيد

ماريا يوسف رشدي حكيم

1963

73

2066 ممتاز

2صوتيات  -

كريمه ابوحنيفه عباس حسن

عمرو احمد ياسين محمد حسن

70

فاطمه صالح محمد وداعه

ممتاز

2036.0 جيدجدا

مقبول

مقبول

2069.5 ممتاز جيد

69

ممتاز

2039.5جيدجدا ممتاز مقبول

ممتاز

2077.5 جيدجدا جيد

67

ممتاز

ساندي نور الدين يس سليمان

2016.0 جيد

66

2089 جيدجدا

68

65

جيدجدا

1935.0 جيدجدا

شيماء حسين محمد االمين

74

1934 جيد

محمد أحمد إمبابي أحمد

جيد

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 التقدير النسبة

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير %
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير 2800التقدير التقدير

تاريخ التعليم
 علم النفس

التعليمى
3شعر

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

المجموع 3ترجمة  3صوتيات

السنة الحالية

 تاريخ

التربية

 تدريبات

3لغوية
3قواعد

 قصة

3ونثر

 طرق

التدريس

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

94انتظام                 عدد الطالب - عام -شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

نتيجة الفرقة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

3دراما
 اسس بناء

المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 نقد أدبى

3
3مقال

التقديرالتقدير

نتيجة 

العام 

السابق

2مادة التخلف 

مواد التخلف

مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف

1مادة التخلف 

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

جيد مقبول جيد %70.61 ممتاز مقبول جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 3506

جيد 72.11 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 3507

جيد 72.57 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مقبول مقبول جيد ممتاز مقبول جيد جيد مستجد 3516

جيد 74.82 ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول مقبول مستجد 3517

جيد مقبول جيد 73.88 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز مقبول جيد مقبول مستجد 3521

مقبول 62.67 ممتاز ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول باقى 3523

مقبول مقبول 2دراما  - (بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد مقبول مقبول مستجد 3434

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

جدا
مستجد 3438

جيد مقبول مقبول (بمواد) ممتاز ضعيف مقبول جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول ضعيف جيد جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 3456

(بمواد) ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3468

(بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيد مقبول مستجد 3481

2قصة ونثر  

-

 حضارة و

تاريخ لغة

2صوتيات  -

2صوتيات  -

جيدجدا

2صوتيات  -

2068.5ممتازمقبول

مقبول

80

والء موسان حسن محمود

ممتاز

79

2095

هاله حمته خريش دنقالوي

مقبول

هايدي بطرس نعيم عبدالمالك

جيد

جيدجدا

جيدجدا

جيدجدا

جيد

78

2032

جيدجدا

منار صالح سيد ابراهيم

2019 جيد

منار اسعد فؤاد احمد

77

76

1977.0 جيدجدامقبول

طالب ناجحون بتقدير عام جيد: تابع ثالثاً 

ممتازممتاز
 ضعيف

جدا

82

86

ضعيف

جيدجداجيد مقبول

اسامه اشرف انور احمد

جيد

اسماء محسن محمد فرج

ممتازضعيف

 ضعيف

جدا
ممتاز جيدجدا

85

رحمه محمد محمود علي

جيدجدا

عمر عبدالستار عبدالكريم عبدالقادر

ايه حسن محمد احمد محمود

84

83

جيدجدا

ايمان عبد العظيم محمود احمد

مقبولمقبول مقبول

ً طالب ناجحون و منقولون بمواد متخلفة: رابعا

طالب ناجحون بتقدير عام مقبول: رابعاً

81

846 / 1350

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 التقدير النسبة

التقدير اسم المادة التقدير اسم المادة التقدير %
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير 2800التقدير التقدير

تاريخ التعليم
 علم النفس

التعليمى
3شعر

 تكنولوجيا

التعليم

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

المجموع 3ترجمة  3صوتيات

السنة الحالية

 تاريخ

التربية

 تدريبات

3لغوية
3قواعد

 قصة

3ونثر

 طرق

التدريس

الفصل الدراسي الثاني- الفرقة الثالثة - الئحة كلية التربية اسوان 

94انتظام                 عدد الطالب - عام -شعبة اللغة اإلنجليزية / التعليم العام:الشعبة /القسم

نتيجة الفرقة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

3دراما
 اسس بناء

المناهج

 األصول

 االجتماعية

للتربية

 نقد أدبى

3
3مقال

التقديرالتقدير

نتيجة 

العام 

السابق

2مادة التخلف 

مواد التخلف

مقررات التخلف

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

 ( اسم-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل   

(الطالب

مواد التخلف

1مادة التخلف 

مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

 تربية

عملية

(بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ممتاز مقبول مقبول ضعيف مستجد 3489

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

جدا
مستجد 3496

(بمواد) ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيد ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3508

جيد

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

جدا
مستجد 3510

(بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيد ممتاز مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3445

(بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 3433

غ (باق) غ غ غ غ غ غ غ غ غ ضعيف جدا جيد ممتاز مقبول مقبول
 ضعيف

جدا
مستجد 3444

(باق) غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستجد 3492

ً طالب راسبون و باقون لإلعادة: خامسا

2قصة ونثر  

-

2صوتيات  -

ً طالب ناجحون و منقولون بمواد متخلفة: تابع رابعا

جيدجدا

ميريت جميل صبحي بشاره

جيد مقبول

جيدجدا

90

منار محسن جبريل محمد

مقبول مقبول

89

جيدجدا

محمد اسماعيل سعيد محمد

ممتاز ضعيف

غ غ

مارتينا رومانى نسيم  صليب

غ

94

 ضعيف

جدا
جيدجدا

كرم السيد عبدالعزيز رمضان

ممتاز

87

ممتاز
 ضعيف

جدا

93

ممتاز
 ضعيف

جدا

 مبادئ

- التدريس
جيد

جيد

االء عبدالمنعم سعيد محمود

امل حمدى موسى احمد

88

جيدجدا

92

91

احمد صبري محمد عبدالمجيد

ً طالب غائبون و راسبون و باقون لإلعادة: سادسا

جيدجدا ضعيف

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


