
 

 

          

 كلية التربية             
 األولى تعلين عام كنترول الفرقة 

********************* 

 م 0202 -0202ي للـعـــام الجــاهعـ 

 الفصل الدراسى األول.
 

 
 

 

 الكلية ةعميد وكيل الكلية لشئون الطالب رئيس الكنرتول الشعبة ةمسئول

 

 رانيا عبدالفتاح السعداوى/ .د

 ل شلبىد./ رحاب مجا

 

 إميان حممد عبداحلقأ.د/ جمدى  الشحات أ.د/ رضا هندى مجعةأ.د/

 



الدرجة التمدير التمدير الدرجة التمدير

78.00 جـ جـ جـ 231.00 ل 1

71.00 ل جـ 217.00 ل 2

62.00 جـ جـ 235.00 ض 3

68.00 ل جـ 239.00 جـ 4

70.00 ل جـ 213.00 ض 5

0 غياب غياب 0 غياب 6

69.00 ل ل 203.00 ل 7

62.00 ل جـ 223.00 ض 8

68.00 ل جـ 223.00 ل 9

70.00 جـ جـ ل 180.00 ض 10

(النتيجة غير نهائية) يناير  2021-2020كشف بنتيجة الفصل الدراسى االول  

يناير- الفصل الدراسي األول - الفرقة األولى  - 2007

انتظام - (عام)الفيزياء / التعليم العام:الشعبة /القسم

10:  عدد الطالب 

ممررات العام الحالى

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

الفصل الدراسي األول

-مبادىء علم النفس

اولى

100.00

اولى- اللغه العربية 

100.00

 ممرر ثمافى

اولى-اختيارى

100.00

 تاريخ التربية و

اولى- التعليم 

100.00

اولى- كيمياء عامه 

300.00

 بيولوجيا عامه تنوع

بيولوجى

300.00

جبر (1)رياضيات

100.00

 خواص مادة كهربية

مغناطسية

275.00

التمدير التمدير الدرجة الدرجة التمدير الدرجة التمدير الدرجة التمدير الدرجة الدرجة

جـ ل 64.00 82.00 جـ جـ 81.00 جـ 224.00 ل 60.00 191.00 اسماء العزب احمد العزب عفان مستجد 6421

جـ ل 63.00 60.00 جـ 76.00 ل 204.00 ل 61.00 167.00  تسنيم السيد عبدالمادر مرزوق

مجاهد

مستجد 6422

ل ل 67.00 70.00 ل 66.00 ل 184.00 جـ جـ 81.00 145.00 خلود دمحم ابراهيم محمود حسن مستجد 6423

ل جـ 72.00 60.00 جـ 76.00 جـ 234.00 جـ 74.00 204.00  دنيا خالد عبدالظاهر شديد

العرباوى

مستجد 6424

جـ ل 63.00 65.00 جـ 72.00 ض 177.00 ض 57.00 146.00 سيد احمد عبدالعظيم دمحم هيكل مستجد 6425

غياب غياب 0 0 غياب 0 غياب 0 غياب 0 0  عبدالمعبود هشام عبدالمعبود

محمود ابوالنصر

مستجد 6426

ل جـ 74.00 60.00 جـ 71.00 ل 207.00 جـ 77.00 170.00 ندى عبدالمنعم عبوده هيكل مستجد 6427

ل ل 66.00 65.00 جـ جـ 80.00 جـ 231.00 ض والء تامر محمود احمد مسلم مستجد 6428

ل جـ 70.00 68.00 جـ 162.00 جـ 72.00 170.00

40.00 150.00

6429

جـ جـ جـ 80.00 80.00 جـ 71.00 ض

71.00 ض

ض 53.00 101.00 احمد صبرى دمحم عبد الفتاح بالي

 منه هللا وجدى جمال الدين

عبدالخالك

مستجد

6451115.00

 

عميد الكلية 

إيمان عبدالحك/ د.أ

رئيس الكنترول 

رضا هندى جمعة/ د.         أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدى الشحات/ د.أ

عضو الكنترول 

رانيا عبدالفتاح السعداوى./ د

رحاب جمال شلبى./ د


