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ممتاز73992.375ممممممجماسماء ذكريا عبد الفتاح عبد الرحمن1

ممتاز73291.500ججمججمممجمسهام جالل راضى الدويحى2

ممتاز72390.375ججمججمممجمشرين عنتر ابراهيم عطيه3

ممتاز72290.250ججمججمممجممنى عبد هللا عبد السميع عبد المطلب4

ممتاز72290.250ممججمممجمنجالء محمد محمد على ابو عضمة5

جيد جدا71289.000ممججممملمنورا احمد احمد العيسووى1

جيد جدا70888.500ججمججمججمجججنورهان السيد المتولى احمد سعد2

جيد جدا70588.125ججمججمجججججموليد شحاته المحمودى عبد هللا3

جيد جدا70187.625ممجمججملمخلود محمد مصطفى على خليف4

جيد جدا69987.375ججمججمججملمفاطمه الزهراء حمدى محمد حسن الزيات5

جيد جدا69687.000ممجمججمجججندى عادل كامل عجمى6

جيد جدا69687.000ججملمججمجمهدى محمود السيد على غالى7

جيد جدا69586.875ججمجمجمجماسماء عبد اللطلبف عبد العزيز عبد الوهاب8

جيد جدا69386.625ججمججمججمجججامل محمد ابو زيد السيد عماره9

جيد جدا69386.625ممجمججمجمخلود عبد الغنى حمدى عبد الغنى النقيطى10

(اللغة االنجليزية)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم :  نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 
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(5)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

(25)وعــددهــم //  جــيد جـــدا // طالب ناجحون بتقدير : ثانيا
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(اللغة االنجليزية)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم :  نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 
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(5)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال  جيد جدا69186.375ججمجممملججسلوى رافت السيد حنيش11

جيد جدا69086.250ججمجمججمجمالزهراء كامل السيد عبد اللطيف12

جيد جدا68986.125ممجمججملمايمان محمد ابو اليزيد اللبودى13

جيد جدا68385.375ججمجمججملماسراء محسن رزق محمد14

جيد جدا68385.375مججججمججملججساره حامد عبد الغفار البدوى15

جيد جدا68085.000ججججججمججملججمنى حسنى عبد الرحمن ابو العنين16

جيد جدا67484.250مملمججملمفتحى محمد عبد هللا ابو عيش17

جيد جدا67183.875ججمجمجملممحمد انور محمد ابراهيم18

جيد جدا66883.500ججمجمجملججاالء عبد الحى رشدى احمد19

جيد جدا66883.500ممججمجلجججمحمود عزت عزت محمد هالل20

جيد جدا66683.250ججججلمججملمرويدا الحسينى محمد الشربينى21

جيد جدا66182.625ممجمجملججبركات حسن شعبان حموده22

جيد جدا65982.375ججملمجملججمحمد الدسوقى عبد الفتاح بيومى23

جيد جدا65281.500ججججلممملجدنيا ايهاب فاروق شمس الدين البحيرى24

جيد جدا64180.125ججججلمجملجسامح محمود عبد هللا القصبى عطا25

جيد63479.250مملمجججلججاحمد اسامه ابراهيم عبد الوهاب عصر1

(3)وعــددهــم //  جــيد  // طالب ناجحون بتقدير : ثالثا
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(اللغة االنجليزية)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم :  نتيجة الدبلوم الخاص تخصص 

مقرر اختيارى

مناهج البحث في 

التربية وعلم 

النفس

المجموع 

الكلي

2022يوليو 

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
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(5)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال  جيد63479.250ججججلمجملجاميره ايمن برهام عبد الهادى برهام2

جيد60775.875ججججلججلججلجزينات حمدى عبد المنعم بلتاجى3

دور ثاني بمادة ججمجمججمضماسماء مصطفى السيد على مصطفى1

دور ثاني بمادة جججججمجججضجزينب ياسر فراج حسانين2

دور ثاني بمادة ججججلمجمضجسامح ابراهيم ياسين ابو العز3

دور ثاني بمادة ججملمججمضمسميه الشحات محمد عبد الدايم4

دور ثاني بمادة ججمجمممضمغادة محمد جميل السعيد شيحه5

دور ثاني بمادة ججججلمججمضججفيفى محمد حامد ابراهيم الفقى6

دور ثاني بمادة ججمججمججمضممحمد عبد الرؤف حسن محمود7

دور ثاني بمادة ججملمججججضجمحمود ناجح محمد عبد ربه8

دور ثاني بمادة ججمججمججمضمهاجر احمد ابراهيم محمد فرغلى9

دور ثاني بمادة ججمضمجملجهند عوض عبد الحليم اسماعيل موسى10

راسبغغغغغغغغاسماء السيد سعد ابراهيم1

راسبغغغغغغغغزينب اشرف محمد نور الدين طه دراج2

(10)طالب لهم الحق في دور سبتمبر وعــددهــم : رابعا

(2)طالب باقون لالعادة وعــددهــم : خامسا


