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ممتاز72891.000ممججمممججماسراء هشام ابراهيم فوزى الفخرانى1

ممتاز72190.125ممججمممجججرانيا ابراهيم بدير محمود شنح2

ممتاز72390.375ججمججمممجججمجدى جوهر قمر الشيخ يوسف3

ممتاز73591.875ججمممممججججمحمد عبد المعبود منصور بيومى4

ممتاز74593.125مممممممججمى محمود محمد المهدى5

ممتاز74292.750ججمممممجمنسرين جمال محمد على محمد6

ممتاز72090.000جمممممجججنورهان ماهر عبد الحميد السايس7

ممتاز73291.500جممممممججهيام محمد حسين ابو قوره8

جيد جدا71789.625ججمججمممججاحمد اشرف عبد الحميد السيد1

جيد جدا68585.625ججمججمججملججاحمد بسيونى السعيد اسماعيل2

جيد جدا67384.125لمجممملججاحمد خالد عبد الحميد عبد الواحد3

جيد جدا69687.000جمجمممجججاحمد لطفى عبد العليم ابراهيم المنشاوى4

جيد جدا71589.375جمججمممججججاحمد محمد عبد الحليم عبد الوهاب5

جيد جدا66583.125لمجمججمجججاسامه محمد عبد هللا ميره6

جيد جدا69586.875ججمجممملماسراء  عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد7

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

استراتيجيات 

التدريس المتقدمة 

باللغة االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

طرق تدريس مادة 

التقديرالتخصص
(2)قاعة بحث تصميم المناهج تطوير المناهج

االحصاء النفسي 

والتربوى

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

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

(علوم)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم : نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

مقرر اختيارى

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

المجموع الكلي

2022يوليو 
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جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

استراتيجيات 

التدريس المتقدمة 

باللغة االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
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قم
ر

اإلســــــــــــم

طرق تدريس مادة 

التقديرالتخصص
(2)قاعة بحث تصميم المناهج تطوير المناهج

االحصاء النفسي 

والتربوى

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

(علوم)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم : نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

مقرر اختيارى

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

المجموع الكلي

2022يوليو 

جيد جدا67083.750جمجمججملماسراء رفعت احمد فوزى السكرى8

جيد جدا70788.375جمججممممججاسالم حجو نياظ سليم9

جيد جدا66983.625جمجمممجججاسماء رضا رشاد محمد احمد السايح10

جيد جدا71689.500ممججمممجججاسماء عز العرب عطا هللا عبد المولى السعدنى11

جيد جدا68585.625ججمججججمملماسماء عماد نصر محمد فوده12

جيد جدا68785.875ججمججمججملججامنيه على ابراهيم سالمه13

جيد جدا67284.000جمججمجملماميره السيد محمد الشحات سالم فرحات14

جيد جدا66282.750ججمجمججملجايه على صالح محمد احمد15

جيد جدا67284.000جمجمممججحامد عبد الجواد محمد حامد الشاهد16

جيد جدا70087.500جمججمججمججججخالد رجب عبد الواحد عبد الفتاح17

جيد جدا66583.125لمجمججمجججخالد عبد العزيز ابراهيم السعيد سالم18

جيد جدا66082.500لمججمجملججخالد عيد عبد الحميد عبد الخالق19

جيد جدا70387.875ممججممملججدعاء مكرم عبد المجيد شحاته زيدان20

جيد جدا70488.000جمججممملججرضا مصطفى عيد ابراهيم عالم21

جيد جدا65782.125جملمجمجججرغده مجدى الدسوقى محمد الدغيدى22

جيد جدا67984.875ججمجججججمجججريهام رشدى عبد ربه حسن23

جيد جدا71889.750ججمججمممججججزكيه عبد السالم عطيه ابو عيطه24
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جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

استراتيجيات 

التدريس المتقدمة 

باللغة االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
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قم
ر

اإلســــــــــــم

طرق تدريس مادة 

التقديرالتخصص
(2)قاعة بحث تصميم المناهج تطوير المناهج

االحصاء النفسي 

والتربوى

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

(علوم)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم : نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

مقرر اختيارى

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

المجموع الكلي

2022يوليو 

جيد جدا68485.500جمجمججمجججعبد الحليم السيد حافظ السيد محمد رضوان25

جيد جدا68085.000ججمجممملجعزه عبد القادر صادق محمد26

جيد جدا68285.250ججمجمججمجججعالء على شفيق ابو شريف27

جيد جدا70788.375ججمجمججمججججغاده السيد عبد الرحمن مصطفى مراد28

جيد جدا70287.750ججمجمججمجججمحمد ابراهيم احمد محمود الخولى29

جيد جدا70588.125ججمجمججمججججمحمد السيد محمد عبد الهادى30

جيد جدا68886.000جمجمججمجججمحمد حافظ ابراهيم حافظ خليفه31

جيد جدا68285.250جمجمججملججمحمد رضا الشناوى احمد خليل32

جيد جدا71088.750ججمجمممجججمحمد صديق عبد الحميد حسن السقا33

جيد جدا69787.125جمجمممجججمحمد عادل متولى  ابو زيد صميده34
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جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

استراتيجيات 

التدريس المتقدمة 

باللغة االنجليزية

النسبة 

س
لو

ج
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اإلســــــــــــم

طرق تدريس مادة 

التقديرالتخصص
(2)قاعة بحث تصميم المناهج تطوير المناهج

االحصاء النفسي 

والتربوى

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

(علوم)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم : نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

مقرر اختيارى

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

المجموع الكلي

2022يوليو 

جيد جدا65481.750جمججمجملججمحمد مجدى محمد عبد العزيز ابو العز35

جيد جدا69086.250جملمممجججمحمود جمال حسن محمد36

جيد جدا67284.000جمجمججمجججمختار محمد فوزى بسيونى غانم37

جيد جدا70688.250جمججمممجججمها حلمى فؤاد ابو شعيشع38

دور ثاني بعذرجععمعمعججاحمد نشأت جمعه ابراهيم1

دور ثاني بمادةججمغمججمججججاالء احمد احمد عبد الواحد يوسف2

دور ثاني بعذرععععععععبسمه ياسر بشير دسوقى3

دور ثاني بمادةضجمجمجملججحازم محى الدين يوسف عبد العال4

دور ثاني بعذرلمعمعمعججعبد الرحمن فرج بسيطويسى عبد الكريم5

دور ثاني بمادةجمججمجمضجهناء جعفر على سليمان جعفر6

دور ثاني بمادةلجضججججمللياسمين صالح الدين الغمرى عبد العزيز الريس7

راسبغغغغغغغغاحمد عبد المنعم عبدالفتاح عمر1

(7)طالب لهم الحق في دور سبتمبر وعــددهــم : ثالثا

(1)طالب باقون لالعادة وعــددهــم : رابعا


