
التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

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

ممتاز 2731.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3115

ممتاز 2722.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3116

ممتاز 2787.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3121

ممتاز 2835.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3125

ممتاز 2739.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3142

ممتاز 2720.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3143

ممتاز 2635.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3147

ممتاز 2747.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3152

ممتاز 2659.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 3162

طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز: أوالً

مها جمال الدين احمد صالح
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ممتاز ممتاز
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3

ممتاز جيدجدا
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حبيبه اشرف محمد حسن

مارينا ايمن عبدالملك قلته

ممتاز

جيدجدا

االء محمد عبدالرحيم محمد

2

ممتاز
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ممتاز

%
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 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

ممتاز 2655.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 3165

ممتاز 2635.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 3172

مقبول جيدجدا 2407.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول جيد ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 3103

مقبول جيدجدا 2376.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 3104

جيد مقبول جيدجدا 2325.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول ممتاز مقبول مستجد 3107

جيدجدا 2544.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 3108

مقبول مقبول جيدجدا 2349.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3112

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: ثانيا

هدير كمال شعبان السيد
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ممتاز جيدجدا

ندا خالد احمد حسن
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ممتاز جيدجدا

%85.00

16

مقبول ممتاز 75.77%مقبول

%85.65

15

82.07%ممتاز
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جيد
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14
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13

مقبول ممتاز مقبول

احمد صبرى محمود حسن

جيدجدا

احمد عبد المنعم مصرى يوسف

12

مقبول ممتاز

طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز: تابع أوالً

3تطبيقية  -

5بحتة 3تطبيقية-   -

3تطبيقية  -

5بحتة  -

5بحتة  -

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

جيدجدا 2464.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيد جيد جيدجدا ممتاز جيد مستجد 3117

جيد 5بحتة  - جيدجدا 2485.00 ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 3118

جيدجدا 2345.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 3119

جيدجدا 2453.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 3122

جيدجدا 2442.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيد مستجد 3123

مقبول مقبول جيدجدا 2529.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مستجد 3124

جيدجدا 2429.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 3126

مقبول جيدجدا 2407.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد جيد ممتاز مقبول مستجد 3127

مقبول مقبول جيدجدا 2325.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول ممتاز مقبول مستجد 3128

جيدجدا 2325.00 ممتاز جيد جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مقبول جيد جيد جيدجدا جيد ممتاز مقبول مستجد 3130

زكريا نجيب خير اسحاق
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مقبول ممتاز جيدجدا
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ممتاز جيدجدا
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اميره محمد علي حسن

امينه شعبان احمد مجلي

ايمان احمد توفيق عيد

75.00%جيد

%75.00

%77.65

%75.65

%80.16

%81.58

%79.13

%78.77

%79.48

%78.36

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

3تطبيقية  -

3تطبيقية  -

5بحتة  -

3تطبيقية  - 5بحتة  -

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

جيدجدا 2441.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 3131

مقبول جيدجدا 2325.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيد جيد مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3132

جيدجدا 2325.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3133

جيدجدا 2565.00 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مستجد 3134

جيد جداً

مقبول مقبول 2بحتة  جيدجدا 2462.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 3137

جيد 5بحتة  - جيدجدا 2357.00 ممتاز مقبول جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز مقبول مستجد 3140

جيد 5بحتة  - جيدجدا 2461.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مستجد 3149

جيدجدا 2366.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 3154

جيدجدا 2500.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 3155

مشيره مختار جابر عبدالنعيم

35

ممتاز جيد

مروه حسن ابوالوفا ادفاوي

34

ممتاز 76.32%مقبول

محمود ابراهيم احمد عبد الشكور

33

مقبول ممتاز جيد

كاترين صليب غالي فاخوري

32

مقبول ممتاز جيد

غاده مصطفي جاد احمد

31

مقبول ممتاز 79.42%جيد

عبدالرحمن سمير عبدالوهاب محفوظ

30

ممتاز جيد

عبد الرحمن هشام عبد المطلب محمد

29

ممتاز مقبول

عبد الرحمن جمعه يزيد على

28

مقبول ممتاز مقبول

27

ممتاز جيد

سحر عبدالرحمن احمد حسن

%79.39

%78.74

%75.00

%75.00

%82.74

%76.03

%80.65

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

 مبادئ علم

- النفس

3تطبيقية  -

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

جيدجدا 2499.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز ممتاز مستجد 3161

مقبول جيدجدا 2325.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 3164

جيد جدا جيدجدا 2536.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز جيد مستجد 3166

جيد جيدجدا 2507.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 3168

جيد جدا جيدجدا 2511.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مستجد 3169

جيدجدا 2453.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 3170

مقبول مقبول جيدجدا 2387.00 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد 3171

مقبول مقبول جيدجدا 2403.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 3173

جيدجدا 2325.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 3175

جيدجدا 2409.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد مقبول3177

ياسمين محمود حسين عثمان

45

ممتاز

وليد عبدهللا محمد احمد

44

ممتاز مقبول

هشام عبد الحميد عالء الدين عبد الحميد

43

مقبول ممتاز مقبول

هبه عبدالرحمن علي احمد

42

مقبول ممتاز جيد

هاجر مصطفي محمد محمود

41

ممتاز جيد

نيره عماد محمود محمد

40

مقبول ممتاز جيد

نهي مصطفي كامل احمد

39

مقبول ممتاز مقبول

ندا مجدي زين العرب احمد

38

مقبول ممتاز جيد

5بحتة  -

مقبول ممتاز مقبول

3تطبيقية  -

مينا عاطف عياد خليل

37

منار حمدي صالح الدين جمال

36

ممتاز جيد

%77.00

%80.87

%77.52

%77.71

%81.00

%75.00

%75.00

%79.13

%81.81

%80.61

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد جداً: تابع ثانيا

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة  -

3تطبيقية  -

3تطبيقية  -

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

مقبول 5بحتة  جيد 2215.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد جدا جيد جدا جيد جدا ممتاز مقبول مقبول جيد جدا جيد مقبول جيد جداً مقبول مستجد 3101

جيد 2246.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 3106

جيد 2248.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3109

مقبول مقبول جيد 2227.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول ممتاز مقبول مستجد 3110

جيد 2295 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مقبول جيد جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 3141

مقبول جيد 2254.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مقبول مقبول جيد جيدجدا مقبول جيد مقبول مستجد 3144

مقبول مقبول 3تطبيقية  - جيد 2192.00 ممتاز جيد ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3145

مقبول جيد 2102.00 ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول ممتاز جيد مقبول جيد مقبول جيد جيد جيد جيد مقبول مستجد 3148

جيد جيد 2255.00 ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد جيدجدا مستجد 3151

مقبول مقبول جيد 2256.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3156

46

%71.45

طالب ناجحون بتقدير عام جيد: ثالثا

ممتاز

ابراهيم حسن على عبد الكريم

مقبول مقبول

مصطفى احمد محمد على

55

مقبول ممتاز مقبول

54

مقبول ممتاز مقبول

محمود عبد المنعم محمد جاد

محمد محمود عبدالعاطي حماد

53

مقبول ممتاز مقبول

52

مقبول ممتاز

 مبادئ

- التدريس

مقبول

محب وجيه عزيز ضيف

51

مقبول ممتاز

لؤى نور سيف الدين حسن

50

ممتاز مقبول

مقبول

%72.74

محمد ابراهيم سيد مجلي

%72.77

اسالم عبدالعظيم محمود احمد

%72.71

جيد

مقبولجيدجدا ممتاز

%67.81

74.03

اسراء مصطفي محمود عبده

48

ممتاز

%70.71

%71.84

49

47

ممتاز مقبول

%72.52

احمد محمد عطيه حسين

%72.45

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة 3تطبيقية-   -

3تطبيقية  - 5بحتة  -

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

مقبول مقبول جيد 2256.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول ممتاز جيد جيد ممتاز مقبول مستجد 3157

جيد 2226.00 ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3158

جيد جيد 2201.00 ممتاز جيد جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد جيد مستجد 3160

مقبول مقبول جيد 2119.00 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيد جيد جيد جيدجدا مقبول مقبول جيد جيد مقبول ممتاز مقبول مستجد 3178

جيد 994/ 1500 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مقبول جيدجدا مقبول ممتاز ممتاز مقبول باقى 3180

مقبول جيد 2171.00 ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيد مقبول مقبول جيد جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3102

مقبول (بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ح جيد جيدجدا مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 3111

مقبول جيدجدا 2329.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 3113

ً طالب ناجحون و منقولون بمواد متخلفة: رابعا

كرم نادى فهيم عبد المسيح

60

جيدجدامقبول

%68.36

يسن عربى يسن موسى

59

مقبول ممتاز

مصطفي عبدالحكيم سعد احمد

58

مقبول ممتاز مقبول

مقبول

مصطفي سيد احمد محمود

57

ممتاز 71.81%مقبول

مصطفي جمال محمد خليل

56

مقبول ممتاز مقبول

%75.13 جيد

63

ضعيف جدا ممتاز

اسماء احمد محمود موسي

%71.00

66.27

اسالم عبدهللا محمد عبدالحي

جيدجدا

%72.77

62

مقبول ممتاز

%70.03

احمد سيد ابودوح موسى

61

ضعيف جدا ممتاز مقبول

3تطبيقية  -

5بحتة  -

3تطبيقية  -

3تطبيقية  -

3تطبيقية  - 5بحتة  -

3تطبيقية  - 5بحتة  -

3تطبيقية  - 5بحتة  -

ً طالب ناجحون بتقدير عام جيد: تابع ثالثا

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله



التقدير المجموع

التقدير التقدير اسم المادة اسم المادة 3100 التقدير
 التقدير

الكلى
التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير %التقدير

 طرق

التدريس

 علم النفس

التعليمى

 األصول

 االجتماعية

للتربية

تاريخ التعليم
 اسس بناء

المناهج
9بحتة

التقدير التقدير التقدير

6تطبيقية 5تطبيقية تاريخ التربية10بحتة 8تطبيقية 7تطبيقية 12بحتة 11بحتة

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي مواد الفصل الدراسي

2مادة التخلف  1مادة التخلف 

 تربية

 عملية

بحث

 تربية

عملية

 تكنولوجيا

التعليم

 دور يونيو2021-2020كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  -الئحة كلية الرتبية اسوان 

80: القسم التعليم العام                                       شعبة  رياضيات          العدد 

مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

(بمواد) ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ح جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 3120

مقبول (بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ضعيف جدا مستجد 3129

(بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد ضعيف ممتاز مقبول مستجد 3135

مقبول (بمواد) ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيد ممتاز جيد ممتاز مقبول مقبول جيد مقبول ضعيف جيدجدا مقبول مستجد 3136

مقبول جيد 2177.00 ممتاز مقبول ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول مستجد 3139

مقبول مقبول بمواد ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ضعيف مستجد 3146

(بمواد) ممتاز جيد جيدجدا ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف جدا جيد جيد مقبول جيد مقبول مستجد 3150

جيد 2289.00 ممتاز جيد ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول مقبول ممتاز جيد مستجد 3153

جيد 2043.00 ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز جيد جيدجدا جيد ممتاز مقبول مقبول جيد جيد مقبول مقبول مقبول مستجد 3159

مقبول (باق) ممتاز مقبول جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد ضعيف جدا مستجد 3163

مينا صبحى سعيد سليمان

73

ضعيف جدا ممتاز مقبول

3تطبيقية  -

مقبول

مصطفي شعبان بدري محمد

72

ضعيف جدا ممتاز

مرقس فارس ايوب  فارس

71

غ ممتاز مقبول

محمود احمد عبدالحميد محمود

70

ممتاز مقبول

محمد احمد مصطفى على

69

مقبول ممتاز مقبول

مقبول

68

ضعيف جدا ممتاز

غاده محمود عبد الحميد محمد

67

مقبول ممتاز مقبول

عبدهللا عبدالوهاب فهمي الراوي

66

ممتاز جيد

خالد جابر محمد سالم

65

مقبول ممتاز

ايمان زين العابدين حسن عبدالحافظ

64

ممتاز جيدجدا

%65.90

مقبول

%70.23

فيرتى فريد شوقى يوسف

%73.84

5بحتة  -

5بحتة 3تطبيقية-   -

3تطبيقية  -

5بحتة  -

5بحتة  -

3تطبيقية  -

3تطبيقية  -

3فيزياء  -

ً طالب ناجحون و منقولون بمواد متخلفة: تابع رابعا

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله
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مقررات التخلف نتيجة العام الحالي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تربية

 ومشكالت

المجتمع

 تقدير العام

السابق

النسبة

مقبول جيدجدا 2377.00 ممتاز جيد ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد جيد جيدجدا جيد ممتاز جيد مستجد 3167

(بمواد) ممتاز جيد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ح جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 3174

مقبول مقبول (باق) ممتاز مقبول جيد ممتاز ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيد مقبول جيد مقبول ضعيف جدا مستجد 3176

(باق) ممتاز مقبول جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف ضعيف جيد جيد
 ضعيف

جدا
مقبول ضعيف جدا مستجد 3138

مقبول (باق) ممتاز مقبول ممتاز ممتاز جيدجدا جيد ممتاز ممتاز جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا ضعيف مستجد 3105

غ (باق) ممتاز غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستجد 3114

(مفصول) ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مقبول جيد جيد جيدجدا جيد غ باقى جيدجدا3179 غ

ريموندا ايوب شكرى ابراهيم
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ياسر عبدهللا احمد حامد

76

ضعيف

ً طالب راسبون و مفصولون و لهم حق التقدم من الخارج للمرة األولى: سادسا

مقبول ممتاز ضعيف

هيثم جمال عبدالمنعم محمد

75

ممتاز جيدجدا

نسرين عبد هللا عبد العزيز محمود

74

ضعيف جدا ممتاز مقبول

3تطبيقية  -

فاطمه محمد امبابي امام

77

ضعيف جدا جيدجدا مقبول

اسماء عبد الحارث محمد خليفه

79

غ غ غ

ً طالب راسبون و باقون لإلعادة: خامسا

%76.68

78

مقبول ممتاز مقبول

احمد فتحى الطاهر عليان

3تطبيقية  -

5بحتة  -

3تطبيقية  -

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة  -

5بحتة  -

3تطبيقية  -

ً طالب ناجحون و منقولون بمواد متخلفة: تابع رابعا

يعتمد عميد الكلية

راضي عبد المجيد/ د.أ

 رئيس لجنة الرصد

حاتم فرغلي ضاحي. د

جيهان بكري. د: رصده

نادية سالم. د: أماله


