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ممتاز75494.250ممججممممججابراهيم جمعه محمد احمد1

ممتاز72490.500ممججمممجماسراء صالح الدين كامل محمود2

ممتاز72390.375ممججمممجماالء احمد عبد الحميد محمود االشقر3

ممتاز72991.125ممججمججممججايمان ابراهيم عبد الحميد زعيتر4

ممتاز75594.375مممممممججايمان عبد الناصر عبد هللا الديب5

ممتاز76095.000ممممممججمايمان محمد ظريف محمد ابو ريه6

ممتاز74092.500ممججمممجججداليا وهبه عبد الحميد محمد الروينى7

ممتاز74493.000ممججمممججمدعاء محمد احمد مهدى8

ممتاز75594.375ممججمممممزينب عبد العزيز عبد البديع عبد النبى9

ممتاز72690.750ممججمججمججججشريهان حمدى عبد الجواد عبد هللا10

ممتاز72690.750ممججمممجججعلى عصام محمد على محمد ياسين11

ممتاز72390.375ممجممممججعماد شعبان عطيه محمد سعد12

ممتاز72690.750ممجممممججليلى فوزى عبد الرحيم عبد الهادى عمر13

ممتاز75093.750مممممممممحمد ابراهيم فتحى الفرماوى14

ممتاز74993.625مممممممججمريم عبد هللا السيد عبد اللطيف على15

ممتاز75494.250ممممممممهاله حمدى بدير السعدى16

2022يوليو 

جامعة كفر الشيخ
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طرق تدريس مادة 

التخصص
(2)قاعة بحث تصميم المناهج تطوير المناهج

االحصاء النفسي 

والتربوى

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

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

التقدير
مقرر اختيارى
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النفس

المجموع الكلي
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(تكنولوجيا تعليم)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم : نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

(16)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 
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جيد جدا71889.750ججمججمججممماحمد رضا على اسماعيل احمد1

جيد جدا69186.375ججمجمججمجماحمد طه على منصور2

جيد جدا70588.125ججمججمجججججمادهم صالح انور مصطفى المسيرى3

جيد جدا69586.875ججمججمججملججاسامه مدحت يوسف اسماعيل ابراهيم4

جيد جدا70988.625ججمجمججمججمالسيد جابر محمد الشناوى5

جيد جدا71088.750ججمججمججمججججامانى  حسنى عبد الكريم مصطفى سعد6

جيد جدا71389.125ممممججمجججايه عبد الشافى صالح احمد7

جيد جدا70988.625ممججمججججججججبسمه ابراهيم ابراهيم وفا8

جيد جدا70187.625ممججمججملججرشا جابر محمد الشناوى9

جيد جدا67083.750ججمجمججججججرغده محمد كمال السيد الديهى10

جيد جدا70988.625ممجمججمججججرفعت ميجر عزمى برتان11

جيد جدا68986.125ججمججمججججججسويده احمد السيد احمد يوسف12

جيد جدا70788.375ججمججمجججججججشيماء محمد ابراهيم ابراهيم ابو اسماعيل13

جيد جدا70387.875ممجمججمججججعبير عبد البارى احمد شحاته14

جيد جدا68685.750ججمجمجمجججفتحى عبد هللا الششتاوى عبد النبى15

جيد جدا71889.750ججمجمججمججججمايسه الصاوى الصاوى على16

(21)وعــددهــم //  جــيد جـــدا // طالب ناجحون بتقدير : ثانيا
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جيد جدا70588.125ججملمججمججججمجدى صالح انور مصطفى المسيرى17

جيد جدا69887.250مملمججممجمحمود محمد حسن احمد18

جيد جدا68285.250مملمججججججججمروه صابر السيد عبد المعطى19

جيد جدا70988.625ممجمججمجججنيره محمد البهلول اسماعيل القلفاط20

جيد جدا70387.875ججمجمججمججججنيفيبن كرام محمد احمد النهرى21

دور ثاني بمادةججمضملجججججمحمد السيد سعد البنا1

راسبغغغغغغغغابراهيم احمد محمد الهندى1

راسبغغغغغغغغاسماء منصور محمد اسماعيل قمرى2

(1)طالب لهم الحق في الدور الثاني وعــددهــم : ثالثا

(2)طالب باقون لالعادة وعــددهــم : رابعا


