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ممتاز72790.875مججججممممججاميره مصطفى السيد حافظ1

ممتاز72690.750ممججممممجايه ابو الفتوح احمد محمد2

ممتاز72891.000مممممممججايه اشرف عبد الحميد عبده3

ممتاز72590.625ممججججممججججدنيا وجيه رمزى السيد4

ممتاز72991.125ممججججمممججزينب الدرديرى رياض عبد الجيد5

ممتاز72290.250ممججججمممججساره رجب محمد غازى شنب6

ممتاز72891.000ممججججمممججساره صالح محمد سيد احمد7

ممتاز72090.000مججججججمممججصباح محمد سعد محمد منصور8

ممتاز72390.375ممججممممججمى عوض صبرى عرفه السيد9

ممتاز72390.375ججمججممممججنسمة سمير محمود عبده مرزوق10

ممتاز72290.250ممجججممممنورهان السيد محمود الحجر11

ممتاز73391.625مججمججممججمهبه عزت عبد المنعم السيد الصم12

ممتاز72390.375ممججججمممججهند على على محمد بدر الشافعى13

جيد جدا68185.125مملججججممجابانوب مجدى كامل الياس جرجس1

جيد جدا66683.250ججملجججممججابتسام صبرى حسنى محمد سالمه2

جيد جدا66182.625ججججلججججمملاحمد جابر احمد سليمان3

جيد جدا69887.250مملججمممججاحمد عبد العاطى احمد عبد العاطى غراب4

مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

(220)وعــددهــم //  جــيد جـــدا // طالب ناجحون بتقدير : ثانيا

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا67884.750مججلججججممججاحمد عبد هللا السيد االمام5

جيد جدا68385.375مملججججممجاحمد مجدى السيد السيد السيد يوسف6

جيد جدا68485.500مملججججممجاحمد مجدى بهجت المغازى المصرى7

جيد جدا69586.875مملجمممججاخالص السيد المحمدى محمود ابراهيم8

جيد جدا65782.125مججلججلمججججاسامه محمد احمد احمد9

جيد جدا70588.125ممجججمممججاسراء عاطف رجب محمد فرج هللا10

جيد جدا71689.500ممججججممججججاسراء عبد الرافع محمد عبد الفتاح11

جيد جدا71389.125ممججججججممججاسراء عالء الدين محمد عبد الرحمن دراز12

جيد جدا64680.750جججلججلمججججاسراء محمد اسالم عبد اللطيف13

جيد جدا68285.250مملججججمججججاسراء محمد شعبان صالح14

جيد جدا68485.500مملججججمجججاسراء محمد على محمد سعدون15

جيد جدا65682.000مججلجججمجججاسراء نجيب عبد الحميد المكاوى16

جيد جدا68485.500ججججججججمججججاسراء هانى محمد محمد ابو ابراهيم17

جيد جدا68385.375مملجججممججاسراء يسرى عبد هللا على السيد18

جيد جدا69586.875مملججممججججاسماء السعيد سليم السعيد احمد19

جيد جدا64881.000مججلجججمملاسماء السيد مصطفى المغازى حسين20

جيد جدا66182.625مججلججممجججاسماء خالد اسماعيل عبد القادر21

جيد جدا68285.250ججمجججججمججججاسماء رضا ابراهيم محمد قنديل22
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا67584.375ججججلججمممجاسماء سعد  محمد رجب العزقه23

جيد جدا71689.500ممججججمممججاسماء عبد الرحيم السيد محمد شرابى24

جيد جدا66483.000مملجججمججججاسماء على محمد عماره25

جيد جدا65381.625جججلججممججججاسماء فوزى عبد هللا سليمان26

جيد جدا67884.750ججججممممجاسماء فوزى على اسماعيل27

جيد جدا68085.000مججلمججمجججاسماء محمد ابراهيم الصعيدى28

جيد جدا68385.375جججججججممجججاسماء منير محمد ابراهيم الجيزاوى29

جيد جدا69787.125مجججججججممججاسماء ناجى عبد المنعم عبد القادر30

جيد جدا68185.125مجججججممججلاشرف مسعود عالم محمد على31

جيد جدا67584.375مججلججمممججاالء بسيونى محمد حامد بدر الدين32

جيد جدا67083.750مججلمججممجاالء حسنى محمد حسن33

جيد جدا71088.750مججججججممجججاالء مصطفى عبد العال مصطفى جنيدى34

جيد جدا66983.625ججججلججججممجالزهراء محمد رجب  البيلى عبد هللا35

جيد جدا67884.750مججلججججججمجالسعيد السعيد محمد شليل36

جيد جدا67384.125مججلججججججمججالسيد على يوسف عبد الجواد الصياد37

جيد جدا68385.375مججلججممجججالهام احمد عبد السالم غباشى38

جيد جدا70187.625مجججمممججججالهام حامد حامد عوض حمد39

جيد جدا68585.625مججلججججمججججامانى جمال السيد الشبكى40
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا71289.000مجججمممججججامانى صابر غازى جاد هللا41

جيد جدا65181.375مججلجججممجامنيه محمد كمال محمد حسن42

جيد جدا70087.500جججججججمممججاميرة حاتم حسيب شبند43

جيد جدا65181.375مججلجججمجججاميره عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البدرى44

جيد جدا66583.125مججلججججمملاميره على محمد على الصياد45

جيد جدا68285.250مججلججججمجججاميمة السيد متولى محمد حسن46

جيد جدا67284.000مججلججممجججايمان جمعه يوسف السقا47

جيد جدا68886.000مججلججممججججايمان رضا عامر عبد الجليل عامر48

جيد جدا71389.125ممججججممججججايمان شعبان عبد الحميد محمد تركى49

جيد جدا69486.750مجججججججمججججايمان عباس عبد الحافظ الهلبى50

جيد جدا65982.375مججلجججممجايمان عبد المجيد محمد بدوى51

جيد جدا68585.625مجججججممجججايمان عبد الناصر محمد عبد الخالق52

جيد جدا66483.000مججلججججمجججايمان فكرى كمال محمود53

جيد جدا65581.875مملجججمججلايمان محمد صالح محمد54

جيد جدا71589.375ممججججمممجايمان محمد مصباح السيد احمد55

جيد جدا68886.000ممجمججممجايمان نصر الشرباصى على العيشى56

جيد جدا71789.625ممججمممجججايمان وحيد انور عقبه57

جيد جدا67684.500مملججججمجججايمان يوسف عبد العزيز ابو الفتوح يوسف58
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا69386.625مجججججججمججججايناس ممدوح محمود ابو العنيين59

جيد جدا69987.375جمججمممججججايه احمد مصطفى كمال احمد60

جيد جدا67684.500مججلججججمجججايه السيد محمد غنيم صالح61

جيد جدا71088.750مممججممجججايه المتولى خليل يوسف62

جيد جدا70287.750ممجججججممججايه بسيونى عبد الفتاح محمد نجم63

جيد جدا70688.250ممجججججممجايه حامد احمد باشا64

جيد جدا71789.625مججججججمممججايه خالد عبد المولى طلب حميده65

جيد جدا64580.625ججججججججمجلايه طه ابراهيم محمد هنداوى66

جيد جدا69987.375مجججممممجايه عبد الجليل رزق ابو العنين كميشه67

جيد جدا68685.750مجججججججمجججايه على رجب على عياد68

جيد جدا67584.375مججلمججمجججايه محمد سعيد محمد بلح69

جيد جدا68685.750مججلججججممججايه محمد عبد الرحمن السيد بظاظو70

جيد جدا66483.000جججججججججمججججبدريه السيد احمد قطب ابو اسماعيل71

جيد جدا66783.375جججججججججمججججبدريه عبد هللا قطب السمدونى72

جيد جدا65982.375ججججلججججمججبسنت وائل زكريا ابراهيم الريفى73

جيد جدا71088.750مجججججمممججتسنيم احمد عبد الرازق محمد شريف74

جيد جدا68585.625مججلممممججوزيف رامس فرج اسحق ميخائيل75

جيد جدا67284.000جججلججمممججحسن جاد هللا محمود حسن76
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا66983.625ججججلججممججججحسن عبد الفتاح حسن محمود معبد77

جيد جدا67584.375مججلججممجججحسين عبد المنعم محمد محمد الطناملى78

جيد جدا67083.750مججلججججمجججحنين عبد الواحد عبد العزيز الغنام79

جيد جدا68285.250مججلججممجججخلود سمير عبد الفتاح طه عزيز80

جيد جدا71489.250مججججججممججججداليا بدير عبدالحليم محمود81

جيد جدا67183.875مججلججججممجداليا عماد على المصرى82

جيد جدا68485.500ججججلججممججججدينا عبد الحليم محمد القصاص83

جيد جدا65782.125لجججججججمججججدينا نبيه عبد الغنى غازى شحاته84

جيد جدا66182.625مججلجججممجراندا محمد فهمى يوسف ندا85

جيد جدا68185.125مججلججممججججرانيا حماده محمد مصطفى غالب86

جيد جدا69486.750مججلممممجرانيا حمدى السيد احمد محمد عبد الرحمن87

جيد جدا69486.750مجججججججممججرانيا محمد على العجمى88

جيد جدا65281.500جججلججججمججججرحاب محمود سيد شاذلى89

جيد جدا66282.750ججججلججججمججججرحمه سعيد محمود رضوان90

جيد جدا64881.000جججلجججمجججرحمه فؤاد عبد الغفار الدسوقى91

جيد جدا68485.500مجججججججمججججرشا احمد السيد احمد92

جيد جدا67784.625جججججججمممجرشا احمد حامد على بازينه93

جيد جدا68886.000مجججججججممججرشا رشاد محمد العنانى94
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا68585.625ممجججممملرضوى محمد رضا محمد زكريا الصياد95

جيد جدا70688.250ممجججمممججرنا محمد محمد السيد96

جيد جدا67484.250جججججججججمججججريهام احمد سعد محمد السبع97

جيد جدا66583.125ججججلججججمجججريهام محمد عبد الغنى مصطفى98

جيد جدا67284.000مججلججججمججججريهام محمد على عطيه عبد هللا99

جيد جدا68685.750مجججججججمججججزهره العال محمد رواع مهنى100

جيد جدا71088.750ممجججججممجساره جابر خفاجى احمد غزال101

جيد جدا69987.375مججججججممججججسامى جمال الدين فر يج عون102

جيد جدا69086.250مججججممججججساميه السيد على عبد العال103

جيد جدا69186.375مجججججمممجسلمى سامى فتحى السيد حواش104

جيد جدا68185.125مجججججججمججججسلوى رضا محمد عطافى محمد105

جيد جدا69586.875مججججججججمججججسلوى صبحى سليمان بكر106

جيد جدا69086.250مججججججممججسمر احمد عبد الفتاح عبد الغفار107

جيد جدا68085.000مججلججججممججسمر عصام عبد الجواد محمد108

جيد جدا65581.875جججججججلممجسمر محمد احمد السيد احمد الشيخ109

جيد جدا68585.625جججججمممججسمر محمد احمد على الفاره110

جيد جدا67284.000مجججججججمججشروق حمدى عيد عيد حسن111

جيد جدا69386.625مجججججججمججججشرين موسى محمد نواره112
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مقرر اختيارى
االحصاء النفسي 

والتربوى

2022يوليو 

(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

الصحة النفسية:     نتيجة الدبلوم الخاص تخصص  جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

االضطرابات 

النفسية 

والسلوكية باللغة 

االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

سيكلوجية 

التقديرالشخصية
2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا67484.250مجججججججمملشيماء  مجد ابو اليزيد على زيدان113

جيد جدا66983.625مججججججمجججشيماء احمد احمد عبد المجيد صحصاح114

جيد جدا69887.250مججلججججمججججشيماء السعيد عبد الجواد سيد احمد الشربينى115

جيد جدا68886.000مججلججممججججشيماء حسن عبد الرحيم حسن116

جيد جدا69086.250مججلججججممجشيماء زكى عبد الخالق يوسف117

جيد جدا71289.000مجججججممججججشيماء شرف محمد القطب حالوة118

جيد جدا69086.250مجججججججممجشيماء عادل ابراهيم سعيد119

جيد جدا67784.625مججلمججمجججشيماء فتحى محمد محسن ابراهيم الشيتانى120

جيد جدا64480.500مجججججلججججشيماء محمد السعيد ابراهيم عاشور121

جيد جدا68185.125مجججججممجججصابرين على سيد احمد عماره122

جيد جدا65281.500ججججلملممجصباح حسين احمد محمد موسى123

جيد جدا68785.875مججلممججمجطارق محمد احمد عبد العال124

جيد جدا68685.750مججلججمممجطه كمال عبد العاطى على ابراهيم125

جيد جدا69586.875مجججججممججججعادل عبد الشافى عبد الشافى حسين126

جيد جدا67684.500ججججلمججمججججعبد الرحمن  اسماعيل عامر البرعصى127

جيد جدا66583.125مججلججججمملعبد هللا فتحى عنتر عبد الجواد128

جيد جدا68185.125مججلمممجججعبد المنعم السيد عبد المنعم عبد الخالق129

جيد جدا65281.500جملجججمجججعثمان عمر عثمان ابراهيم130
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(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 
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كليــــــة التربيــــة 
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2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا70688.250مجججمممججججعصران عبد المنعم احمد محمود131

جيد جدا67984.875ججججلججججمججججعال مجدى محمد العيسوى132

جيد جدا64180.125مججلجججججججعلى محمد على السيد133

جيد جدا66883.500مججلججمججججججعلياء زهران على عبد اللطيف حرب134

جيد جدا70287.750مجججمممججججعهد محمد محمود الدرس135

جيد جدا71489.250مججججججممججججغاده احمد سعد عطوه ابو يدك136

جيد جدا68385.375ججججججججججمجججغاده موسى محمد عبود عافيه137

جيد جدا66683.250مججلججججمجججغايداء صبرى محمد العطار138

جيد جدا68385.375جمجمممججججفاطمة ابو العنين محمد اسماعيل139

جيد جدا65181.375مجلججممججلفاطمة صبحى احمد عطيه140

جيد جدا68185.125مججلججممجججفاطمه محمد عباس محمد المكاوى141

جيد جدا69887.250مججلججممجججفاطمه محمد عبد الهادى مهنا142

جيد جدا71489.250مججججججممججججفاطمه محمود عبد الوهاب الشوره143

جيد جدا65682.000مججلججججمجججلبنى مراد حافظ حسنين144

جيد جدا67384.125مملججججمججججماجده عادل فهمى فرج145

جيد جدا66583.125مججلججججمججججمارى عادل فهمى فرج واصف146

جيد جدا65982.375ججملججججمجججماهر رشدى مملوك خليل147

جيد جدا66683.250ججججلجججممججمحمد ايمن عبد الشافى محمد المشد148
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2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا66783.375ججججلججججمججججمحمد حماده محمد اسماعيل جبريل149

جيد جدا65782.125ججججلجججمججججمحمد خالد محمد محمد عبد العال150

جيد جدا70287.750جججججججمممججمحمد سالم حسنين عبد العال151

جيد جدا65281.500جججلجججمججججمحمد صبرى حسن على على152

جيد جدا68785.875ججملججججممجمحمد عبد هللا مسعد الهندى153

جيد جدا67884.750جججججججججمججججمحمد على حامد محمد الفقى154

جيد جدا65581.875ججججلججمججججمحمد مصطفى عبد الوهاب محمد غازى155

جيد جدا66282.750ججججلججججمججججمحمد نعمان حامد حامد صالح156

جيد جدا68785.875مججججمممججمحمود محمد صديق الزهار157

جيد جدا67784.625مججججججمججججمحمود ميمى عبد السميع خضر158

جيد جدا67984.875مجججججججممججمحمود يوسف عبده عباس ابو زهره159

جيد جدا66082.500جججلججججممجمروة شاكر عبد العال غنيم الشيخى160

جيد جدا67784.625جمججججممججمروه ممدوح محمد يونس161

جيد جدا68485.500مججلججججمجججمريم عادل فهمى فرج162

جيد جدا68085.000جججججممججججمعاذ عبد التواب نصر عبد التواب زغلول163

جيد جدا68485.500مججلججممجججمنار فتحى سعيد منصور احمد164

جيد جدا69687.000ممججججممججمنار ماهر حلمى المكاوى165

جيد جدا66983.625ججججلججممججمنار محمد مغازى حسن زبيده166
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(13)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

المجموع الكلي

مناهج البحث في 
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2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا70588.125مجججمممججججمنال  محمد زكريا رمضان167

جيد جدا71989.875مججججججمممججمنال سالمه عبد هللا محمد سالمه168

جيد جدا71989.875مممججممججججمنال عاطف عبده محمد عبد الحليم169

جيد جدا68685.750مجججججممجججمنه محمد كمال الطحان170

جيد جدا70688.250مججججججمممجمنى محمد الشافعى الصغير171

جيد جدا68785.875ممجججججمججججمنى مصطفى محمد ابو عامر172

جيد جدا66382.875مججلجججممجمها السيد السعيد محمد173

جيد جدا67884.750مملججججممجمها عبد الحميد السيد حسن174

جيد جدا64981.125مججلججججججججمها فريد عبده فريد محمد175

جيد جدا68685.750ممجججججمججججمياد صالح محمد كامل176

جيد جدا69386.625مجججججججمججججنجاح الشحات عبده رمضان177

جيد جدا67484.250ججججلججججممجندا احمد ممدوح محمود عامر178

جيد جدا67284.000ججججلججججمجججندى ابراهيم محمود على الشين179

جيد جدا70187.625مملججممججججنسمه السيد عبد العال عالم180

جيد جدا66483.000ججججلججججمجججنهال سمير مسعود ابراهيم فرج181

جيد جدا69086.250مججلججمممججنهله عالء الدين عبد الفتاح المعداوى182

جيد جدا65682.000ججججلججججمجججنهى احمد راضى احمد الشناوى183

جيد جدا64480.500جججلججلمججججنورا ابراهيم  ابو خلف السيد ابراهيم184
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2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا66883.500ججججلججججمججججنورا ابراهيم محمد احمد عثمان185

جيد جدا71689.500مججججججممججججنورا رضا عبد المقصود عبد هللا186

جيد جدا71889.750مججججججممججمنوره السيد السيد سليمان187

جيد جدا69586.875ججججلججممججججنوره انيس ابو زيد عوضين188

جيد جدا67684.500جججججججججمججججنوره حسن عبد المجيد ابو شعيشع189

جيد جدا68785.875مججلججججمججججنورهان السيد احمد حسن مصطفى190

جيد جدا69687.000ججمجججججممججنورهان رضا سعيد ابراهيم سعيد191

جيد جدا71389.125ممجججمممججنورهان عبد الستار عبد الغنى النجار192

جيد جدا66583.125ججججلججججممجنورهان موسى السيد موسى193

جيد جدا66683.250مججلجججممجهاله احمد ابراهيم محمد غانم194

جيد جدا66182.625جججلججمممجهاله فؤاد محمد حسن195

جيد جدا70688.250مجججججمممججهبه جوهر السيد ولى هللا196

جيد جدا68085.000ججججلججججممججهبه رزق بدير الشاذلى197

جيد جدا67684.500مجججججلممججهبه سمير حامد محمد درويش198

جيد جدا66883.500ججججججججججمججهبه عبد المنعم يونس بدوى199

جيد جدا66583.125جججلجججممججهدى رضا حسن عبد العليم200

جيد جدا64881.000ججججلججججمجججهدى محمد عبد السالم ابراهيم201

جيد جدا69887.250مجججججججممججهدير فرج يحى عبد الفتاح202
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2قاعة بحث علم النفس العالجى علم نفس النمو

جيد جدا65982.375ججلججججمججججهدير محمود عبد اللطيف محمو د زايد203

جيد جدا71188.875مججججججججممججهناء سعيد احمد الحناوى204

جيد جدا68485.500ججججلججججممججهند ابو السعود محمد احمد رزيق205

جيد جدا67984.875ججججلججمججججججهند بسيونى محمود على احمد احمد الشلقانى206

جيد جدا66583.125مججلججججمججججهند سعد محمد سعد داود207

جيد جدا69486.750ممجججججمججججهند محمود ابراهيم  قرقر208

جيد جدا66583.125جججلججمججججججهند محمود ابراهيم محمد209

جيد جدا68185.125مججلججججججمجوفاء المندوه عبد القادر محمد اغا210

جيد جدا64080.000مججلججججججججوفاء صبرى حسن داود211

جيد جدا65081.250مججلجججمجججوفاء محمد عبد الوهاب محمد السيد212

جيد جدا64981.125مججلمجمجججوالء السيد احمد على213

جيد جدا71188.875مججججججمممججوالء عبد الحميد عبده فرج هللا214

جيد جدا71389.125مججججججممججججيارا محمد طه عبد الصمد طه215

جيد جدا64881.000جملججججمجججياسمين سعيد محمد حجازى216

جيد جدا65682.000ججججججججمججججياسمين فادى بيومى سليم217

جيد جدا71789.625مججججججمممججياسمين فتوح على دهبيه218

جيد جدا67684.500مملججججمججججياسمين كمال السيد محمود219

جيد جدا67884.750مجججججججممجيوستينا ميخائيل سعيد ايوب220
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جيد63579.375مججلججمججلامل محمد عيسى ذكى عيسى1

جيد62878.500مججلججمججلامنيه محمود محمود سكر2

جيد63679.500مججللجمجججاميره رفعت محمود السيد اسماعيل3

جيد62478.000جججلججلمجججرؤيه سعيد حلمى محمد رزق4

جيد63479.250مجلجلمجججعائشة محمود على عبد الصمد محمد5

جيد62478.000مججلججلجججلعال محمد عبد الفتاح الجوهرى6

جيد63479.250لججلجججمجججمجدى العادلى محمد العادلى7

جيد63679.500جججلجججمملهدى يحيى السيد احمد خليل8

جيد61977.375جججلجججججججيارا احمد عبد العليم يوسف عسر9

جيد63879.750ججججلجججمجججيارا فاضل حسانين بدوى اسماعيل10

دور ثاني بمادةجمضجججمجججابراهيم عبد البارى ابراهيم محمد يوسف1

دور ثاني بمادةمججضججججممججابراهيم عبد هللا محمد جاد المتولى2

دور ثاني بمادةمججضججججمملاحمد عادل طه ابراهيم صالح3

دور ثاني بمادةممضججمملاحمد يوسف السيد يوسف احمد4

دور ثاني بمادةممضججججممجاسامه جمال قطب عبد العزيز عريف5

دور ثاني بمادةمججضجججمججلاسراء احمد احمد محمد نصر6

(10)وعــددهــم //  جــيد  // طالب ناجحون بتقدير : ثالثا

(99)طالب لهم الحق في دور سبتمبر وعــددهــم : رابعا
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دور ثاني بمادةجمضججججمجججاسراء جمال على عبد الجواد7

دور ثاني بمادةممضججمممججاسراء مصطفى شحاته فياض8

دور ثاني بمادةممضججججممجاسالم محمود عبد الفتاح محمد الرفاعى9

دور ثاني بمادةمججضجججمججلاسالم مصطفى عبد الوهاب متولى10

دور ثاني بمادةججججضجججممجاسماء عبد الفتاح الشوادفى محمد خالد11

دور ثاني بمادةججمضجججججججلاسماء عبد هللا على على المصرى12

دور ثاني بمادةجججضججججمجاسماء محمد السعيد ابراهيم عاشور13

دور ثاني بمادتينججججضججلجججضاسماء محمد حامد احمد عياد14

دور ثاني بمادتينجججضجججممضجاسماعيل فتحى اسماعيل وهيب15

دور ثاني بمادةمججضججججممجافنان محسن عبد الحميد عبد اللطيف16

دور ثاني بعذر في مادتينللعجعججغاالء احمد محمود جعفر الطنوبى17

دور ثاني بمادتينمججضججججمججضامانى عبد الحليم الشربينى محمد البيلى18

دور ثاني بمادةمججضجججججججججامانى محمد العزب ابراهيم19

دور ثاني بمادتينججججضججججمججضامل محمد ابو العال عرجاوى20

دور ثاني بمادتينججججضجججضممجامل محمود فكرى على الزواوى21

دور ثاني بمادةججججضجججممجامنيه محمود جمعه ابو المجد بدوى22

دور ثاني بعذر في مادتينععععععععاميره انور حسن محمد23

دور ثاني بمادةجججضججلمجججاميره عبد هللا على عبد الحافظ24
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دور ثاني بمادتينمججضجضججججلاميره عرفه عرفه الفالل25

دور ثاني بعذرععععععععاميره محمد محمد سعد26

دور ثاني بمادةمملججمغججججاميره محمد مصطفى احمد الجمال27

دور ثاني بمادةمججضججججمجججامينه عبد الفتاح محمد احمد حسب هللا28

دور ثاني بمادةمججضججججمجججايمان ايمن محمد بكر محمد حميده29

دور ثاني بمادةججججضجججلجللايمان جمعه السيد يوسف البس30

دور ثاني بعذرععععععععايمان رجب عبد السميع السعيد حجاج31

دور ثاني بمادةمججضججججمججلايمان صالح المرسى الحسينى المرسى32

دور ثاني بمادةممضجججلمججلايمان فادى بيومى سليم33

دور ثاني بمادةمججضجججمجججايه عبيد محمد مصطفى34

دور ثاني بمادةمججضجججججملايه محمد عبد الصافى عطيه سلطان35

دور ثاني بمادتينججججضججلمججغجمال عبده عبد الباقى على36

دور ثاني بمادةججضججمجلجميله السعيد محمد محمد ناضر37

دور ثاني بمادةمججضجججمججلحسام محمد على على منصور38

ععضجعجعععحسام محمد محمود احمد39
دور ثاني بعذر ماعدا مادة بدون 

عذر

دور ثاني بمادةمججضججججمجججحسناء خليل سليمان محمد40

دور ثاني بمادةمججضجججلمجججحسناء عماد ابو العطا عبد اللطيف41

دور ثاني بمادةمججضجججمججلحنان عبد الجواد السيد عبد الاله42
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دور ثاني بمادةمججضججمجججحنان عماد عونى محمد محمود السماحى43

دور ثاني بمادتينجججضججضممجخالد احمد محمد الزهيرى44

دور ثاني بمادةمججضجججمجججداليا ناصر العزب احمد القصير45

دور ثاني بمادةممضجججممجججرانيا حسن محمد الصفتى46

دور ثاني بمادةمججضجججمجججرانيا سعيد حامد كامل عوض47

دور ثاني بمادةجججضجججممجرانيا على عطا على حسن48

دور ثاني بمادةجججضججججمججلرحاب محمد الشربينى محى الدين الجميعى49

دور ثاني بمادةمجججججججمججغرضا حسن عبد الرازق عبد الهادى50

دور ثاني بمادةجججضججججمملرضا عبد الحكيم زكى حماد الدكانى51

دور ثاني بمادةمججضججججمججلروح الفؤاد محمد ناجى سعيد الصياد52

دور ثاني بمادة بعذرممججججعممججروضه السيد احمد على الشنشورى53

دور ثاني بمادةجججضجججممجساره محمد عبد العزيز القادوم54

ععضجعضعععسماح محمد محمد حسن على55
دور ثاني بعذر ما عدا مادتين 

بدون عذر

دور ثاني بمادةمملجلمجضسماح محمد محمد محمود حول56

دور ثاني بعذرمععععمععسهام فوزى محمد مامون57

دور ثاني بعذرععععععععسوسن حماد عبد العزيزصابون58

مججعججعمججضشروق ابراهيم عبد الفتاح باز59
دور ثاني بعذر ماعدا مادة بدون 

عذر

دور ثاني بمادةمججلججلمجضجشروق محمد صالح على عبد الفتاح60
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دور ثاني بمادةمججلمجججمضشنوده سامح رمزى جرجس61

دور ثاني بمادةمججلججججمججضشيرين اشرف محمد عبد العزيز62

دور ثاني بمادةمججججججججممضجشيرين عادل سعد حبشى63

دور ثاني بمادتينمججضجججججلضطاهر السيد عبد الفتاح عيسى64

دور ثاني بمادةججمضجججلمججلعبد هللا محمد مصطفى المغلوب65

دور ثاني بمادتينجمضجججمججضعبير محمد شحاته فضل هللا66

دور ثاني بمادةججججضجججمججعطيات عبده عبد التواب القلشى67

دور ثاني بمادةججججضججججمجججعمرو السيد المتولى السيد68

دور ثاني بمادةججمضجججلمججلعمرو محمد حسين عيسوى عمران69

دور ثاني بمادةجججضججججمجججفاطمه على ابراهيم السيد70

دور ثاني بمادةممضجججججججججفوزى محمود فوزى محمد سيد احمد71

دور ثاني بمادةممضججججمججججلؤى خالد محمد عبد هللا72

دور ثاني بمادةججججضججمججججمحمد ابراهيم عبد الكريم عبد القوى73

دور ثاني بمادةجججضجججمجججمحمد احمد توفيق عبد المعطى74

دور ثاني بمادةججججضججججمجججمحمد السيد محمد السيد على75

دور ثاني بمادةجججضجججمججججمحمد جمال رمضان بدر الو عرب76

دور ثاني بمادةججججضججمجججمحمد سعد ابراهيم الجندى77

دور ثاني بمادةججججضججججمججججمحمد عبد الغنى سعد مصطفى سعيد78
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دور ثاني بمادةجججضجججلجججمحمد مصطفى السيد طلحه79

دور ثاني بمادةجججضججججمججججمحمد يحى محمد يحى عبيد80

دور ثاني بمادةججججضمجمججججمحمود السيد حسين السعيد حشيش81

دور ثاني بمادةمججضجججممججمحمود عبد الرحمن محمود خلف الباشا82

دور ثاني بمادةججججضججججممججمحمود فتحى بسيونى محمد فراج83

دور ثاني بمادةجججضجججمججججمروةاسماعيل محمود عبد القادر محمد84

دور ثاني بمادةججججضججلمجججمروه محمد السيد الدسوقى الفقى85

دور ثاني بمادةمججضجججججججججمريم حامد احمد حجازى القاضى86

دور ثاني بمادةجججضمججمجججمنال شكرى كامل دسوقى87

دور ثاني بمادةمججضجججججججلمنال محمد موسى محمد مصطفى موسى بشير88

دور ثاني بمادةممضجججممجمنى جمال محمد موسى المحراث89

دور ثاني بمادةجمضججججججججمى ابراهيم محمد احمد ابو زيد90

دور ثاني بمادةجمضججلمجججمياده مديح محمد عبد الفتاح فرج السوادنى91

دور ثاني بمادةججججضججججمججججندا السيد حسن حسين92

دور ثاني بمادةججمضججججمججججنرفين حلمى محمد محمد المرشدى93

دور ثاني بمادةججججضججججمممنهى محمد محمد عتش94

دور ثاني بمادةجمضججمجججهاجر مصطفى عبد الحميد اسماعيل سرور95

دور ثاني بمادةجججضجججممجججهاله محمد عبد الرؤف يوف شريف96
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دور ثاني بمادةججججضجمممججهانم السعيد يونس عبد ربه97

دور ثاني بعذرععععععععهايدى محمود محمد الوصيف98

دور ثاني بمادتينمجلجغججمغهويدا عثمان عبد المجيد عسكر99

راسبغغغغغغغغايمان السيد عبد الجليل عوض الشنشاوى1

راسبغغغغغغغغايه درويش محمد درويش حطبيه2

راسبغغغغغغغغايه مصطفى عبد السالم مصطفى المعناوى3

راسبمججضجججضجغمضحنان سعيد عبد الوهاب البرعى4

راسبغغغغغغغغدعاء احمد محمد البرهامى5

راسبججججضججضمججضجسهير كمال ابراهيم احمد6

راسبمجضججضلججضجشفاء شامخ صبرى احمد حسن7

راسبغغغغغغغغعال عباس محمد الشافعى8

راسبغغغغغغغغمارى عزمى عطا هللا عبد الملك9

راسبغغغغغغغغمحمد سامى السيد الغنام10

راسبمججضجججضمججضجمحمد محمد خليل شوشه11

راسبجججضججضمججضمحمد مصباح اسماعيل العربى مجاهد12

راسبغغغغغغغغنسمه محس ابراهيم جاد هللا13

راسبغغغغغغغغهبه محمد عبد الرشيد الطباخ14

(14)طالب باقون لالعادة وعــددهــم : خامسا


