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مممتاز136490.93مممججممججمججممججججججمايه حمدى عزمى مصطفى1

مممتاز136991.27ممممممممججججمججججممايه على على احمد الحلوف2

مممتاز135590.33ممممممممججمجججججممحنان السيد احمد قبوض3

مممتاز135890.53مممججممممجججممججججمخضرة زكى رياض عبد المطلب4

مممتاز135990.60مممممممججججمججججججججمرانيا محمود السيد إبراهيم حسنين5

مممتاز137091.33ممممممممجمججججججممسهام شوقى صابر محمد شبانة6

مممتاز135290.13مممجممممجمججججمججمصافيناز عثمان محمد الديب7

مممتاز136290.80مممججممممجججججمججججمعزة صالح عبد العزيز محمد الغنام8

مممتاز135390.20مممججممججمججممججججججمفاطمة الزهراء عرفة عبد القادر9

مممتاز137491.60ممممممججمججججمججمججمفاطمة عالء الدين حامد أحمد السيد10

مممتاز135290.13ممججججججمممججمججججججممفاطمة فهمى عبد الموجود سيد احمد11

مممتاز138092.00ممممممممججمججججججممفاطمة يوسف محمد الشيخ12

مممتاز135290.13مممججججمممججمججججججمممحمد السباعى محمد عمرو13

مممتاز136991.27ممممججمججمججممججججممنورا محمد السيد عبد العاطى خضر14

مممتاز135590.33مممججججمججمججممججججممهالة رشاد عباس على ملحة15

مممتاز135390.20مممججججمججمججمججججججممهالة سعد السيد ابو زينه محمد16

مممتاز135290.13مممججججمججمججممججججممهالة شريف محمد شوكت17

مممتاز137191.40مممججممممججججججمججممهناء محمد عبد الجليل ندا18

مممتاز135390.20مممججممممججججججججمممهند محمود محمد السيد النحراوى19

مممتاز140293.47ممممممممججممممممهند محمود محمد هادى20

مجيد جدا124082.67ممجججججججججججججججججججابتسام السيد عبد القادر أبو عمر1

مجيد جدا126984.60ممججججججججججججججججججججججججابتسام سالم عباس خليفة حامد2

مجيد جدا126784.47ممججججججججججججججججججججججمابتسام محمد اسماعيل مصطفى3

مجيد جدا131587.67مممجججممجججججججججججممابتسام محمد عبد القادر4

مجيد جدا124983.27مججججججججمجججججلججججججججابراهيم السيد إبراهيم5

مجيد جدا123782.47مججججججججججججججججججججججججابراهيم ايمن محمد كمال الدين ابراهيم سلطان6

مجيد جدا124683.07ممجججججججججججججججججججججججابراهيم سعيد على جويدى7
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مجيد جدا124282.80مممجلججججججلجججججججججججابراهيم صالح احمد محمود8

مجيد جدا121380.87مجججججججججججججججججججججججابراهيم عبد المنعم حسنى حسن9

مجيد جدا122881.87مجججججججججججججججججججججابراهيم محمد مرشدى شحاته زناته10

مجيد جدا128985.93ممججججمجججججججججججججممابراهيم نصر مبروك عبد الغفور عامر11

مجيد جدا122781.80مممجججججججلججججججججججاحالم ايمن حسنى السيد عبد الرحمن12

لجيد جدا122281.47لججججججججججججججججججججججججاحمد ابراهيم على ابراهيم13

مجيد جدا124983.27ممجججججججججججججججججججججاحمد احمد فتحى نجا محمود14

مجيد جدا126584.33مجججججججججمججججججججججججماحمد احمد محمد زين15

مجيد جدا124182.73مججججججججججمجججججججججججاحمد اشرف محب جافظ16

مجيد جدا126684.40مججمججمججمججججججججججججاحمد السيد إبراهيم سقيرق17

مجيد جدا123082.00ممججججججججججججججججججججاحمد السيد عبد اللطيف عبد هللا18

مجيد جدا123582.33ممجججججججججججججججججججججاحمد السيد محمد على  عرفات19

مجيد جدا123182.07ممجججججججججججججججججججججاحمد إبراهيم صالح فرج محمد20

مجيد جدا125383.53مججمججججججججمججججججججججاحمد أحمد إبراهيم محمود مصطفى21

مجيد جدا124382.87ممجججججججججججججججججججججاحمد بكر احمد عبد السيد22

مجيد جدا123682.40ججممجججججججمجججججججججججاحمد حمدى محمد ابو قرن23

مجيد جدا121881.20ججججججججججججججججججججججججاحمد حمدى محمود سعد24

مجيد جدا123482.27مججججججججججججججججججججججججاحمد ذكى على أبو النور25

مجيد جدا130687.07مجججججججججممججمججمججججماحمد رمضان عبد القادر مصطفى26

مجيد جدا122481.60مممجججججججججججججلججججاحمد سامى احمد القاضى27

مجيد جدا123882.53مججججججججججججججججججججماحمد سراج السيد على نايل28

مجيد جدا122881.87مممجججججججججلجلججججججاحمد صبجى السعيد رمضان29

مجيد جدا126984.60ممججججججججمججججلججججججماحمد عادل نصر خليفة30

مجيد جدا121881.20مجججججججججججججججججججججججاحمد عبد العليم مصطفى ابراهيم الدابى31

مجيد جدا126584.33ممجججججججججمججججججججججججاحمد عبد الفتاح  أحمد عبد الحميد32

مجيد جدا120880.53ممجججججججججججلللجججججججاحمد عبد المجيد المتولى33

مجيد جدا124683.07مممججججججججججلججججججججججاحمد عبد المقصود فوزى خليفة34

مجيد جدا125883.87مممجججججلمججججججججججاحمد عرفات حسين عبد القادر35

مجيد جدا124883.20مججمججججججججججججججججماحمد عرفات عبد القادر السيد36
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مجيد جدا123182.07مججمججججججججججججلججججاحمد على ابو الفتوح على عزام37

مجيد جدا130186.73مممجججججمججججججججججججماحمد على عبد الحميد إبراهيم الغفلول38

مجيد جدا123982.60مممجججججججججججلججججماحمد محمد عبد الحميد عطوة39

مجيد جدا124282.80مججمججججججججججججججججججاحمد وحيد مجدى الغفيفى40

مجيد جدا124182.73مممججججججججججلجججججججاخالص صابر عبد الخالق محمد41

مجيد جدا120580.33مججمجججججججججلججججججاروة محمود محمد يعقوب42

مجيد جدا120680.40مججمججججججججججللجججججازهار محمد عبد هللا رجب عبد ربه43

مجيد جدا122781.80مجججججججججججججججلججججججاسامة عبد المنعم حافظ عبد الجواد44

مجيد جدا124382.87مجججججممملجججججججججججاسراء  عبد الفتاح احمد ابو زيد عبيد45

مجيد جدا132288.13مممججججمججمجججججججججججماسراء احمد الشحات احمد46

مجيد جدا125683.73مجججججججممجلجججججججججججاسراء السيد محمود طاهر47

مجيد جدا127484.93ممجججججممجججججججججججججاسراء الشحات رمضان عبد الجيد48

مجيد جدا133288.80مججمججججمممججججججمججججماسراء المهدى محمد الشريف49

مجيد جدا127785.13مممججمججججججججججججججماسراء أحمد محمود موسى50

مجيد جدا127484.93ممجججججمممججججججججججماسراء أدهم نبيل عبد الجيد إسماعيل51

جججيد جدا120480.27مججججججججججججلججججججججججاسراء حلمى  محمد المعراج52

مجيد جدا120080.00مجججججججججملجلججججججاسراء سمير محمد إبراهيم شوشة53

مجيد جدا122781.80ممججججمججججلججلججججججججاسراء عبود عبد الجواد محمد ابو زيد54

جججيد جدا122581.67مججمجججججججججججججججججججاسراء عصام محمد موسى55

مجيد جدا125283.47ممججججججمججججججججججججججاسراء على عبد الغنى النجار56

مجيد جدا124683.07مممججمججججججججججججججججاسراء على محمد محمود57

مجيد جدا122481.60مججمججججججججلججلججججججججاسراء عماد الدين أحمد ربيع58

مجيد جدا125383.53مجججججججمجججججججججججججججاسراء محمد السيد احمد الغنام59

مجيد جدا122781.80مججججججمججججلججلججججججججاسراء محمد سليمان محمود الجندى60

مجيد جدا127284.80مممججججججججججججججججججججاسراء محمد عبد الرؤوف البندارى61

مجيد جدا120280.13مجججججمجججلجججججججججاسراء محمد يونس عبد الصمد62

مجيد جدا123082.00مججججججمججججلججلججججججججاسراء ممدوح السيد ابو زهرة63

مجيد جدا125183.40ممججججمججمجججلججججججججاسراء مندى عبد الحميد صحصاح64

مجيد جدا128985.93مممججمممججججججججججماسراء ناصف محمود عيد الفقى65
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مجيد جدا124482.93ممجججججمججججلججلججججججججاسراء نور الدين عبد الحكيم66

مجيد جدا129286.13ممجججججمججمججججججججمماسالم احمد محمود على العدل67

مجيد جدا126584.33مممججججججججججججججججججاسالم السيد عبد العاطى عبدة السعدنى68

مجيد جدا123882.53مججججججمججمجججججججججاسالم حسن السيد صالج  شومان69

مجيد جدا125583.67ممججججمججججلججججججججججاسالم حسين حسين عبد الجواد70

مجيد جدا124182.73ممججججمججملججججججججججاسالم سالمة السيد محمد71

مجيد جدا125183.40ممججججممملججججججججججاسالم عبد الجيد محمد سليمان72

مجيد جدا124883.20ممججججججججججلججلججججججماسالم لطفى أبو اليزيد خفاجى73

مجيد جدا125583.67ممجججججمججججلججلججججججججاسالم ماهر ابراهيم الشرقاوى74

مجيد جدا122581.67مججمججججججججملجلججججججاسماء ابراهيم محمد ابراهيم75

مجيد جدا125083.33ممججججمججججلججلججججججججاسماء احمد السيد محمد76

مجيد جدا126484.27ججججمججججججممجججججججججججاسماء الشافعى محمد محمد أبو عيسى77

مجيد جدا122981.93مججججججججججججججججججججججاسماء امين غازى محمد غازى78

مجيد جدا134989.93مممججججمممججممججججججماسماء أحمد محمد عبد الحميد79

مجيد جدا127484.93مممجججمججججلجججججججججججاسماء أشرف مصطفى البسيونى80

مجيد جدا122881.87مججججججممملججلجججججججاسماء جمال محمد ابراهيم رزق81

مجيد جدا132688.40مممجممممجججججججججمماسماء حسن حسن الصعيدى82

مجيد جدا128885.87ممجججججججججمججججججججججماسماء حلمى حلمى شلتوت83

مجيد جدا128885.87مممججججججججججججججججججججماسماء حمدى أحمد سعد القرضاوى84

مجيد جدا128285.47مممججججججججججلجججججججججججاسماء حمدى محمد أبو زيد85

مجيد جدا129286.13مممججججمججملجججججججججججاسماء رمضان مبروك محمد فودة86

مجيد جدا132588.33مممججممممججججججججججماسماء سعد إبراهيم خضر87

مجيد جدا130386.87مممججججججججمججججججججججماسماء صبحى عبد العزيز حسين غالب88

مجيد جدا125783.80ممجججججمجججججججلججججججججاسماء عبد الحميد السيد محمد ماضى89

مجيد جدا127484.93ممجججججمممجججججججججججاسماء عبد العظيم على محمد عبد النبى90

مجيد جدا122981.93مممججججججمججججججججاسماء عبد الفتاح محمد عبد الفتاح91

مجيد جدا129486.27مممجججمججملجججججججججماسماء عبد المحسن حسن شكر92

مجيد جدا123782.47مممججججججججججججججججججاسماء عبد الناصر إبراهيم محمد الشافعى93

مجيد جدا125083.33ججمجججججمججمجججلججججماسماء عطية سعد محمد حسان94
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مجيد جدا126584.33ممجججججمججمجججججججججماسماء على محمد متولى السواق95

مجيد جدا123382.20مججججججمججججملجلججججججاسماء فتحى عبد الشافى الديبانى96

مجيد جدا120580.33مممججمجججججللللججججماسماء فودة محمود العرابى97

مجيد جدا121180.73مججمججججججججلججلجججججججاسماء محمد السيد عبد الجواد98

مجيد جدا125483.60مممججججججملججلججججججججاسماء محمد عبد هللا عبد الفتاح99

مجيد جدا121581.00مججمججججججججلججللجججججاسماء محمد عبد المنعم عبد العزيز100

مجيد جدا129586.33مممجججمممججججججججججماسماء محمد محمد أبو المجد سليمان101

مجيد جدا128385.53مممجججججممجججججججججججاسماء محمد محمود حالوة102

مجيد جدا127585.00مممجججججمملججججججججماسماء مختار عبد الفتاح النجار103

مجيد جدا123782.47ممججججججججججلجججججججججاسماء مصطفى احمد الرشيدى104

مجيد جدا128885.87مممجججججججججججججلججمججججاسماء يسرى عبد السالم حجازى105

مجيد جدا127585.00ممججججججججججججججججججججججماسماء يسرى عبد المطلب الشامى106

مجيد جدا127384.87ممججججججججججججججججججججججماشواق محمد فؤاد السيد107

مجيد جدا127384.87مممجججمجججججججججججججماالء رجب محمد عبد الحميد مجاهد108

مجيد جدا121280.80مججججججمججملجججججججاالء رفاعى السعيد عبد الجميد109

مجيد جدا125383.53مجججججججممججججججججججججججاالء سامى محروس عبد الجواد110

مجيد جدا127084.67ممجججججممجججججججججججججاالء على إبراهيم أحمد سليمة111

مجيد جدا122381.53ممجججلججججججججججججججججاالء ماهر السيد ابو زهرة112

مجيد جدا123382.20ممجججججمجججججججججججججاالء محمد مصطفى محمد ابو بكر113

مجيد جدا128385.53ججمججججججمممججججججججججججاالء مسعود مصطفى محمد النجار114

مجيد جدا128985.93مجججججججمممججججججججججماالء مصطفى شعبان سيد أحمد115

مجيد جدا120980.60مججججججمجمجججججججججاالء مصطفى محمود شلبى116

مجيد جدا123482.27مجججججججججججمجججججججججاالء نعمان امين فتح هللا ابو طه117

مجيد جدا124583.00ممججججججمججلجججججججججاالء نور مرسى عبد هللا زيتون118

مجيد جدا128985.93مممجججججممججججججججججمالحسن ابراهيم حسن البدوى محمد119

مجيد جدا127084.67مممجججججججمجججججججججججالحسن عبد القادر حسن على120

مجيد جدا123682.40ممجججججججججملجججججججججالحسين احمد عبد القادر هالل121

مجيد جدا121881.20ممجججججججملججججججججججالزهراء جمال أحمد على المعداوى122

مجيد جدا125583.67مججمجججججججملجججججججججججالسعيد محمد الرفاعى العشرى123
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مجيد جدا127484.93ممجججججججججمججججججججججمالسيد محمد السيد الصباغ124

مجيد جدا123982.60مججججججججججملجججججججججججالسيد محمد السيد بركات125

مجيد جدا124182.73ممججججججمججججلجججججججججالسيد محمد مسعود خميس126

مجيد جدا125883.87مجججججججمججمججججججمججالسيد محمود السيد أبو اليزيد127

مجيد جدا123082.00مجججججججمجمججججججججججالسيد مغازى السيد اسماعيل128

مجيد جدا123582.33ممججججججمججججججلججججججالشيماء عادل السيد محمد الغالى129

مجيد جدا126984.60ممجججججمججججججججججججمالشيماء عبد الغفار احمد الخطيب130

جججيد جدا125383.53ممجججججججججججلججججججججججالشيماء محمد ابراهيم سليمان131

مجيد جدا124783.13مممجججججججججلججججججججججالشيماء محمد عوض السيد احمد132

مجيد جدا126684.40ممججججججججججججججججججججججالشيماء محمد محمد عبد السالم133

مجيد جدا124883.20ممججججججججججججججججججججججالشيماء محمود لطفى عبد الهادى عامر134

مجيد جدا126684.40مججججججججججججججججججججججججججالهام رشاد السعيد عبد العال درويش135

مجيد جدا122181.40ممججلجججججججججججلججججججالهام فتوح ربيع عبد السميع136

مجيد جدا126484.27ممجججججمججججججججججججمامال سمير عبد هللا احمد137

مجيد جدا123682.40مجججججمججججججججججججججامانى الشحات راتب على المهدى138

مجيد جدا121280.80مججججججججججججلجججججججججامانى فتوح حسن طايل139

مجيد جدا123882.53ممججججمججججججلجججججلججججامانى مجدى السيد حسين140

مجيد جدا125583.67ممججججججمججججلجججججججججامانى محمد الصاوى محمد141

مجيد جدا122181.40ممملجمجججججلججججمامانى ناصر محمد ناروز142

مجيد جدا132388.20مممجججمممججججججمججججمامانى ناصف عبد المجيد عبد القادر ابو غزاله143

مجيد جدا130787.13مممجججمججمجججججججججججمامانى نوفل عبد المحسن عبد اللطيف144

مجيد جدا129186.07مممججمججمجججججججججممامل السيد عبد الستار محمد عقيلى145

مجيد جدا126784.47مججمججمججمجججججججججمامل الششتاوى السيد الششتاوى146

مجيد جدا127985.27ممممججمججججلججججججججججامل بسيونى خليل عطية الديب147

مجيد جدا131887.87مممججججمججمجججججججججممامل بيومى بيومى مصطفى داود148

مجيد جدا130687.07مممججججمججججججججججججججمامل حسين عبد القادر الفرس149

مجيد جدا134689.73مممججججمممججمججمججججمامل رزق السيد رزق الغنام150

مجيد جدا132988.60ممججججججمممجججججمججججمامل صالح محمد درويش شنقار151

مجيد جدا130186.73ممججججججمممججججججججججمامل عبد النبى عمر محمد باز152
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مجيد جدا132488.27مممجججمممججججججمجججمامل فتحى مصطفى محمد أبو بكر153

مجيد جدا134989.93ممممممممججمجججججججمامل مجدى محمد عبد الرحمن رزق154

مجيد جدا122781.80ممججججججججججلججججججججججامل محمد عبد الغفار الخطيب155

مجيد جدا126084.00ممممججمججججلججججججججججامل مرشدى سعد محمود سلطان156

مجيد جدا130787.13ممممججمممجججججججججججامل يحيى مسعد إبراهيم الديب157

مجيد جدا129686.40مممججججمججججججججججججججمامنية السيد رجب أبو الخير158

مجيد جدا132288.13ممججججججمجججججججججججججججمامنية طارق السيد إبراهيم159

مجيد جدا133188.73مممججججمممجججججججمججمامنية على عاصم إبراهيم راشد160

مجيد جدا128085.33ججمممجمججمججججججججججمامير جمال شعبان السيد محمود161

مجيد جدا126884.53مممججممجججججلجججججججامير عبد الباسط عبد الصمد162

جججيد جدا129786.47لجججججممججمججججمججججججماميرة ابراهيم مطاوع الشراكى163

مجيد جدا121781.13ممججلجججمجججججججججاميرة احمد اسماعيل جمعة164

مجيد جدا127084.67ممججججممجججججججججججججاميرة احمد غازى ابو العينين165

مجيد جدا128585.67ممجججججمججمجججججججججماميرة الحسينى السيد الحسينى166

مجيد جدا130286.80مممجججمممججججججججججماميرة السعيد صالح حامد167

مجيد جدا123382.20ممجججججججججججججججججججماميرة السعيد عبد الصبور محمد168

مجيد جدا128685.73مممجججمممججججججججججججاميرة السيد عبد الحميد إبراهيم169

مجيد جدا129686.40مممججمججمجججججججججججماميرة ايهاب ادوار زكى170

مجيد جدا130486.93ممممجمججمجججججججججججماميرة خالد محمد شحاته171

مجيد جدا122781.80ملمججلمججججلجججمجججججاميرة دسوقى مصطفى دسوقى172

مجيد جدا123282.13مممجلجججججججججججججججاميرة راغب عبد الفتاح على أبو العينين173

مجيد جدا128485.60مممجججمججملجججججججججججاميرة رضا سعيد أبو المعاطى174

مجيد جدا128385.53مممججججججججججججججججججججججاميرة صبحى محمد عبد المعطى175

مجيد جدا127384.87مممجججمججججججججمججججججاميرة عبد الحميد شكرى المصرى176

مجيد جدا128385.53ممججججججمججججججججمججججماميرة مجدى إبراهيم الغريب177

مجيد جدا124883.20مممججججججججلجججججججججاميرة وحيد عبد العليم مشعل178

مجيد جدا124583.00مممججلججججمجججججججمامينة محمد ربيع على يوسف عطية179

مجيد جدا129586.33مممججججمججججججججججججججمامينة مصطفى عبدالة حميد180

مجيد جدا128085.33ممجججججججججججججججججججججمانتصار سامى خليل ابراهيم181
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مجيد جدا128085.33ممجججججمجججججججججججججمانجى السيد محمد احمد احمد182

مجيد جدا129186.07مممجججممججججججججججججمانجى جمال مرسى محمد عبد ربه183

مجيد جدا125883.87ممججججممججلججججججججججانجى عصام مصطفى المليجى184

مجيد جدا124482.93ممججججججمجججججججججججججانس جمعة علوى محمد اسماعيل185

مجيد جدا123082.00ممججلججممججلججلججججججانغام الرفاعى محمد على مقلد186

مجيد جدا122081.33مججججلجججمججلجججججججججانغام على سليمان على أحمد187

مجيد جدا122981.93ممجججججججمججلججلجججججاية سعد محمد السيد188

مجيد جدا125683.73ممججججججمجججججججججججماية صالح عبد السالم السعداوى189

مجيد جدا128585.67مممجججججممجججججججمماية محمد  محمد المغربى190

مجيد جدا130687.07مممججججمججمججججججججممايمان احمد احمد الشرقاوى191

مجيد جدا129686.40مممججججججججمجججججججممايمان احمد محمد سليمان محجوب192

مجيد جدا127585.00مممجججمججججججججمججمججايمان الشرنوبى بدير محمد الدواخلى193

مجيد جدا126684.40مججمججججججججمججججلجججمايمان المحمدى محمد البسيونى194

مجيد جدا130086.67مممجججججممجججججججججججججايمان ايمن محمد عمر195

مجيد جدا129786.47مممججججججججججججججججججججججايمان أحمد ابراهيم حمودة196

مجيد جدا124282.80مجمججججججججججججججججججايمان أحمد مرسى احمد جاويش197

مجيد جدا133889.20مممججمججممجججججمججججمايمان جالل عبد الرحمن الفقى198

مجيد جدا131087.33مجمججمججممجججججمججممايمان جمال ابراهيم ابو شوشة199

مجيد جدا125783.80مجمججججججججججججججججججججايمان جمال أنور عطية200

مجيد جدا131087.33مممججججمججججججججججججججمججايمان جمال حسن عبد الحليم201

مجيد جدا131787.80ممجججججمممجججججججججممايمان حسام الدين أنيس محمد202

مجيد جدا125183.40مججججججججججججججججججججججججايمان حسن محمد القطورى203

مجيد جدا125483.60ممججججمجججججججججججججججايمان حسين ابو زيد يوسف حنورة204

مجيد جدا126284.13مممجججججممججججججججمايمان سعدون إبراهيم مبارك205

مجيد جدا129386.20مممججججججججمججججججججججمايمان عبد الرحمن ابراهيم ايوب206

مجيد جدا123782.47مججمججمججججججججججمججايمان عبد السالم طلبة عبد القادر207

مجيد جدا127885.20مممججججمجججججججججججججمايمان عبد المنعم فتوح الماضى208

مجيد جدا129886.53مممججججججججمجججججججممايمان عبد الناصر حسن السيد209

مجيد جدا124282.80ممجججججمججججججججججججججايمان عبد الناصر على الحسينى طليس210
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مجيد جدا123482.27مممججججججججججججججججججايمان عبد النبى سليمان ابراهيم سليمان211

مجيد جدا125683.73مججمججججججججججججججججججمايمان عمر محمود خطاب212

مجيد جدا124182.73مممججججججججججججججججججمايمان عوض محمد عطية213

مجيد جدا121380.87مججججلجججججججججججججججججمايمان فؤاد السيد زكى شاهين214

مجيد جدا123382.20مججججججججمججججججججججمايمان محمد عبد هللا العادل215

مجيد جدا124182.73مجججججججججججججججججججججمايمان محمد عبد المولى عبد العزيز216

مجيد جدا127184.73ممجججججججججججججججججججججمايمان محمد عزت محمد ابراهيم217

مجيد جدا130887.20مممججججججممججججججججججمايمان محمود فؤاد محمد الشاعر218

مجيد جدا126084.00مممجججججججمجججلجججججججايمان ممدوح حسان البربرى219

مجيد جدا125283.47مججججججججججججججججججججججمايمان هانى مسعد عبد الحى الطبجى220

مجيد جدا122881.87مججججججججججججججججججججججججايمان وليد عبد الصادق على221

مجيد جدا122481.60مجمججججججججججججججججججججايمن ناصر السيد محمود222

مجيد جدا120280.13مججججلججججججلجججججججججايناس طارق شهاوى عبد العليم223

مجيد جدا121681.07مجججججلجججججججججججججججايناس مصطفى أحمد السعدنى224

مجيد جدا131187.40ممججججمججججمججججججججججججمايه احمد احمد القلفاط225

مجيد جدا128085.33مممججججمججججججججججججمايه البدراوى محمد شهاب226

مجيد جدا123082.00ممججججججججججججججججججججايه بديربراهيم بدير يوسف227

مجيد جدا124182.73مممجججججججججججلججججججايه جابر شعبان حامد228

مجيد جدا124883.20مممججججججججججججلجججججججايه جمال محمود مكاوى229

مجيد جدا133088.67مممججججمججمجججججججججممايه حامد مرسى حمزة230

مجيد جدا123882.53مممججججججججججججججججججايه حسن حسن على سليمان231

مجيد جدا126684.40مججججججججججججججججججججججمايه حسين عامر عرجاوى صالح232

مجيد جدا124883.20مممججججمجججججججججججايه حمدى عبد الباقى مجاهد233

مجيد جدا131987.93مممججججمممججججججججججممايه رأفت عبد الباسط زكى234

مجيد جدا127284.80ممججججمججمجججججججججججايه رضا صباح عبد الفتاح235

مجيد جدا129786.47مممججججججججججججججججججججمايه رضا عبد السالم حسن الكنانى236

مجيد جدا129286.13ممججججمججمججججججججججمايه سامح عبد السالم محمد حمادة237

مجيد جدا130687.07مممجججمممجججججججججمايه صالح عبد الحميد جابر238

مجيد جدا122281.47مجججججججججججججججججججججايه عادل محمد السعيد239
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مجيد جدا121681.07ممملججججججججلججججججججايه عبد السالم محمد مطاوع محمد240

مجيد جدا126684.40مممججججمججلجججلججججمايه عبد العزيز عبد العزيز محمد عبد العاطى241

مجيد جدا131587.67مممججججججممججججججججججمججايه عبد الناصر ابراهيم الصعيدى242

مجيد جدا130286.80ممججججججمجججججججججججججججمايه عبده عبد الحليم عياد243

مجيد جدا121380.87مجججججججمججججججججججججايه عبده على قطب244

مجيد جدا130186.73مممجججمممجججججججججججمايه عصام إدريس البدوى245

مجيد جدا125083.33ممججججمجججججججججججججمايه على محمدى السيد246

مجيد جدا128885.87مممججممججججججججججججججايه عوض عبد الغنى247

مجيد جدا123682.40مممججججججمججججججججايه عيد عيد امين حجازى248

مجيد جدا132488.27مممجمممجججججججججججججمايه غريب دسوقى إبراهيم دسوقى249

مجيد جدا129386.20مممججججمجججججججججججججججججايه محمد إبراهيم عثمان250

مجيد جدا130486.93مممججججمجججججججججججججججمايه محمد أحمد نورالدين251

مجيد جدا125783.80مممجججمجججججججججججججججايه محمد رزق محمد252

مجيد جدا129586.33مججمجججججججمجججججججججممايه محمد محمود البنا253

مجيد جدا129386.20مممجججممجججججججججججججايه محمد محمود عبد الفتاح254

مجيد جدا129286.13مممجججمممججججججججججججايه محمود على محمد عياد255

مجيد جدا128185.40مممجججمممججججججججججمايه منصور عبد الحميد هارون256

مجيد جدا125283.47مممجججمججججججججججججججايه ناصر حسين ابراهيم257

مجيد جدا125083.33مممجججمجججججججججججججججايه وجيه سعيد الغريب258

مجيد جدا123782.47مججمجججمججججججججججججججايهاب شعبان محمود حامد السماحى259

مجيد جدا124883.20مجججججججمججججججججججججمإيمان أنور السيد بسيونى260

مجيد جدا127885.20ممجججججممجججمجججججججججإيمان جمال على يوسف أبو غنيمة261

مجيد جدا122481.60مججمجججججمجججججججججججإيمان عبد هللا امام الشناوى262

مجيد جدا125083.33مججمجججمجججججججججججججججإيمان محمد حسين محمد عطية263

مجيد جدا124983.27مججججججججججججججججججججججججأحمد ابراهيم اسماعيل ابو عرب264

مجيد جدا125683.73مممجججججججمججججججججججأحمد خالد محمد السيد أبو السباع265

مجيد جدا128685.73مممجججمججملمججججججمأمنية سعيد إبراهيم السيد266

مجيد جدا126884.53مممجججججججملجججججججججججأميرة محمد السيد ناصف267

مجيد جدا127084.67مممججججججملمجججججمأميرة محمود فتحى محمد268
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مجيد جدا123782.47مججمجججججججججلججججججججباسم صبحى أحمد عبد العاطى269

مجيد جدا130887.20مممججججمججمججججججججججمبسمة السيد حسن محمد متولى270

مجيد جدا132488.27مممجججمممججمججججججججمبسمة السيد على مصطفى احمد باشا271

مجيد جدا129586.33مممججججججمججججججججججججمبسمة السيد فرج الغتورى272

مجيد جدا127785.13ممملججججججمججججججججججمبسمة إبراهيم بدير عبد الكريم273

مجيد جدا128885.87مممجججممملجججججججمبسمة أشرف عبد الفتاح محمد274

مجيد جدا126884.53ممملججججججمججججججججججججبسمة جمال عبد العزيز بركات275

مجيد جدا128385.53مممجججججمملجججججججججمبسمة عصام سعد صديق276

مجيد جدا125083.33مممجججججمجججججججججججججبسمة على إبراهيم يوسف277

مجيد جدا123482.27مممجججمججججلججججججججبسمة فيصل محمد على278

مجيد جدا123982.60مممججججججمجججلجججججججبسمة محمد أحمد خليل279

مجيد جدا123982.60ممججججججججججججججججججججبسمة محمد محمود عجوة280

مجيد جدا124783.13مممجججججممجججلجججججبسمة منصور أحمد عبد المعطى عمرى281

مجيد جدا125283.47مججمجججججممججججلججججججبسمة نبيل ابو اليزيد راغب النحراوى282

مجيد جدا120380.20ممجججججججججججللججججججبوسى أحمد محمود متولى العباسى283

مجيد جدا125483.60مممججججممجججلججججمبيداء على احمد على المحمدى284

مجيد جدا129086.00مممججججججممججججججججججمتحيه عبد العليم محمد محمد عرفة285

مجيد جدا122581.67مججمججججججمجججلججججججتسنيم عبد الرحمن السيد البلشة286

مجيد جدا123482.27مجججججججججممجججلججججججتسنيم نبيل محمد عيسى287

مجيد جدا126984.60ممجججججمممججلججججججمتغريد رشدى محمد غالى288

مجيد جدا128685.73ممجججججججممجججججججججمتوحة محمد محمد المظالى289

مجيد جدا120480.27ممججججججمجججلللجججججتيسير معتز السيد عبد العاطى290

مجيد جدا120680.40مممللججججمججلججججججججمال محمد حامد عبد هللا291

مجيد جدا121280.80مممججججججججججلججججججهاد جمال عبد الفتاح محمود292

مجيد جدا122081.33جججججججججممججججججججججججيهان طارق راغب عطية293

مجيد جدا125883.87ممججججججمججججججمجججمحاتم ناصر عبد القادر على ميرة294

مجيد جدا123782.47ممجججججججججمجللججججججججحازم غازي عبد هللا غازي295

مجيد جدا133488.93مممجججمممججمججججججججمحبية اسماعيل مصطفى أبو اليزيد296

مجيد جدا126184.07مجججججلججججمججججمجججججحسانين على حسانين عاشور297



12/38

الدراسات االجتماعية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

2022دور يوليو  

( 20 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

تدريب ميداني
المجموع 

الكلي
المناهج طرق التدريس

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه)

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

التقديرالعصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
التدريس مصغر

مجيد جدا126284.13ممجججججججمجججججججججججمحسن سمير  حسن حسن فراج298

مجيد جدا126884.53مممجلججممجججججججججججججحسن عطية حسن الدسوقى299

مجيد جدا126984.60ممجججججججممجججججججججمحسن مبروك محمد حسن زعلوك300

مجيد جدا125783.80مممججججججمجججلجججججججحسناء بدر احمد بدر مرعى301

302
حسناء عبد الرسول رشاد عبد الرسول عبد 

المجيد
مجيد جدا121881.20مجججججججججمجججججججججم

مجيد جدا126084.00مممججججججمججلججججججمحنان إحمد محمد النمكى303

مجيد جدا127885.20مججمججججججججججججججججججججحنان أحمد محمد السيد غلة304

مجيد جدا134189.40مممججججمممجممججججججمحنان رجاء عبد المنعم الرشيدى305

مجيد جدا134789.80مممججججمممجممججججممحنان سليمان سعد سالم306

مجيد جدا124783.13مممججججججججمججلججججمحنين نبيه شعبان محمد307

مجيد جدا124883.20مممججمججمجججججججججخضرة إبراهيم محمد إبراهيم308

مجيد جدا131287.47مممججججججممجججججججججججججخلود محمد محمد معوض309

مجيد جدا124082.67مممججمججججلججججججججخلود نبيل جالل البحيرى310

مجيد جدا125283.47مججمججممجججججلججججججججداليا اشرف على عبد الدايم درويش311

مجيد جدا124883.20مممججججمجججججججججججججداليا لطفى رجب السيد إبراهيم312

مجيد جدا122681.73مجمججججممجججلجججججمدعاء احمد ابراهيم احمد سعد313

مجيد جدا122181.40مجججججججججمجججججججججدعاء احمد عبد الماجد محمد314

مجيد جدا125283.47مججججججججمملجججججججججججدعاء الشاملى عبد الفتاح315

مجيد جدا130787.13مممججججممجججججلججججممدعاء الشبراوى احمد على عبدة316

مجيد جدا129986.60مممجممججمججججججججججمدعاء ايمن محمد العطار317

مجيد جدا120880.53ممملجججججججججججججججلدعاء حسين نصر الدين محمد سلو318

مجيد جدا126184.07ممجججلججججججججججججججججمدعاء سامي حامد علي بدير319

مجيد جدا126484.27مممججلجججججججججججججمججدعاء صبحي بسيوني علي النحراوي320

مجيد جدا125883.87ممجججلججججججججججججججمججدعاء صالح الدين السيد ابوالفتوح321

مجيد جدا133188.73ممممججججممجججججججججججمدعاء عبد الرحمن السيد على محمود322

مجيد جدا126084.00مممجججججمججججججججججججدعاء محمد محمد حجاب323

مجيد جدا120680.40مجججججججججججججججلجججججدعاء مرسى محمد بربالة324

مجيد جدا122481.60مججمجججمجججججججججججججدميانه هانى وهبه325

مجيد جدا132388.20مممممججممججججججججججمدنيا جمعة ابو الفتوح326
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مجيد جدا124082.67مججمجججججججججلجججججججججدنيا سامى فريد الجمل327

مجيد جدا124282.80ممججججججمجججججججججججججدنيا صبرى غريب الدسوقى328

مجيد جدا121080.67ممجججججججججججللججججججديانا سامى عبده رزق هللا329

مجيد جدا128885.87مممجمججممجججججججججججدينا احمد محمود احمد كفافى330

مجيد جدا123782.47ممججججججججمجججججججججدينا السعيد محمود درويش331

مجيد جدا125683.73مجججججججججججمججججججججججججدينا العشرى سعد العشرى332

مجيد جدا125583.67ممملجججممججلجججججمدينا عبد الجليل عز الدين الخولى333

مجيد جدا121681.07مجججججججججججججججلججججججدينا عبد هللا عبد العزيز عبد الحميد334

مجيد جدا125683.73ممجججججججمجججلججججججمدينا عطا مبروك إبراهيم335

مجيد جدا122381.53مججججججججججججججللججججججججدينا غازى عبد السالم جاد هللا336

مجيد جدا127585.00ممججججججججمججججججججججمدينا فهمى على عبد هللا337

مجيد جدا129086.00مممججججججمججججججججججمدينا محمد حسن جمال الدين محمد338

مجيد جدا122781.80مممججججججججججلجججججمدينا محمد طلبة متولى339

مجيد جدا131087.33مممججججججممجججججججججججمدينا محمد ناجى إبراهيم340

مجيد جدا125783.80ممججججججججججمجججججججججدينا مسعد فوزى عبد الحليم مزروع341

مجيد جدا125083.33ممجججججججممجججججججججدينا نجاح عبد العزيز الشاذلى342

مجيد جدا126784.47ممججججججججججججلجججججججججججدينا يوسف صابر يوسف صالح343

مجيد جدا125583.67مججججججججججججمجججججججججججرانا رضا محمود بسيونى عبده344

مجيد جدا126784.47مممجججججججججججججججججججججرانا سمير محمد مرسى345

مجيد جدا127484.93مممججججججججججججججججممراندا جالل محمد سالم346

مجيد جدا124883.20مممججججججججججججلججججججراندا عبد  الرؤف الدويحى347

مجيد جدا127985.27مممججججججججججججججججججججمراندة سمير سيد أحمد الشرقاوى348

مجيد جدا127685.07مممجججججمجججججججججججمرانوة الشناوى كرم محمد الشناوى349

مجيد جدا126884.53مممججججججججججججلجججججمرانيا على محمد على الروبى350

مجيد جدا129886.53مممججمممججججججججججمرانيا محمود محمد السيد351

مجيد جدا131387.53مممجججمججمججججججججججمرباب خالد رمضان رمضان352

مجيد جدا128485.60ممجججججمججمججججججججججججرباب رجب على سالم االقرع353

مجيد جدا126284.13مججججججججججمجججججججججججججربيع محمد فرج متولى دعبس354

مجيد جدا124783.13مجمججججججججججججلجججججمرجب محمد عبد المعبود الششتاوى355
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مجيد جدا120280.13ملمججججججججلججلججججمرحاب أسامة أبو زيد عبد العزيز356

مجيد جدا125483.60ممجججججمجججججججلجججججمرحاب رضا ذكى أحمد357

مجيد جدا128985.93ججممجججججججمجججججججججججمرحاب صالح محمد برغوت358

مجيد جدا131887.87مممججججممجججججججججججججمرحاب عبد العال عبد المنعم مرسى عبد العال359

مجيد جدا130587.00مممججججمممجججججججججججمرحمة رأفت سالمة الهنداوى360

مجيد جدا127785.13مممججججججمججججججججمججرحمة قطب حسن رمضان361

مجيد جدا130086.67مممججججمججمجججججججممرحمة يوسف عبد العزيز يوسف ابراهيم362

مجيد جدا130486.93مممجججججممجججججججججججمرشا عبد الوهاب السيد سالم363

مجيد جدا122481.60مججمجججججججججلجججججججمرشا كامل مصباح هنداوى364

مجيد جدا129486.27مممججججممجججججججججججججرشا محمد عباس محمود365

مجيد جدا128085.33ممجججججمججمججججججججممرشدى فؤاد لبيب زكى366

مجيد جدا123182.07ججججججججججججمجججججججججرضا محمد عكاشة حالوة367

مجيد جدا122681.73مججججججججججججججججلجججججججرضوى صالح محمد طه السيد368

مجيد جدا129186.07ممججججججمججمجججلججججججمرغدا كيالنى عبد السالم369

مجيد جدا127284.80ممجججججمججمججججججججججمرمضان اسماعيل أحمد عبد العظيم370

مجيد جدا121080.67ممجججججججججلجججججلججججرنا  ياسر إبراهيم محمد شنب371

مجيد جدا129086.00مممججججمججمجججججججممرنا عبد المنعم عبد هللا احمد372

مجيد جدا120780.47ملجججججججججججججججلجلججمرنا يوسف السعيد يوسف373

مجيد جدا120980.60مجججججججمجججججججلجلججججروان محمد عباس محمد المسرى374

مجيد جدا125383.53ممجججججججججججججججلججمروان ممدوح محمد رجب الشافعى375

مجيد جدا126184.07مممجججججججملجججججججججججرومانى شاكر رمزى شنودة376

مجيد جدا128885.87مممججمججمجججججججججججمرؤيات أنور حسن محمد حسن377

مجيد جدا129086.00مممجججمججمججججججججججمريم مصطفى سعد نافع378

مجيد جدا132088.00ممججججججمممجججججججججججمريم هاشم عبد هللا بظاظو379

مجيد جدا126084.00مممججججججججججججججججججريهام السيد حسن زغدان380

مجيد جدا122581.67ممجججججججججلجججججججججريهام إبراهيم عبد القادر الشربينى381

مجيد جدا122581.67مجججججججججججججمججججججريهام سعد محمد الحاوى382

مجيد جدا123382.20ممجججلججججملججججججججمريهام عبد الفتاح عبد المولى عبد الفتاح383

مجيد جدا125483.60مممجلججججملجججججججججمزهراء عبد المنجى عبد المنعم أحمد384
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مجيد جدا122381.53ججمجججججججججلجججججججمزياد هانى موسى رمضان ابو العنين385

مجيد جدا125883.87مممججججججججلججججججججمزينب إبراهيم السيد عبد الرحيم386

مجيد جدا126184.07ممججججججججمجججججججججمزينب عبد الرازق عبد الستار387

مجيد جدا120580.33ممجججججججججججلججججججزينب عبد العزيز محمد شريف388

مجيد جدا124883.20مممجلججججمجججججججججججزينب فتوح محمد البسيقى389

مجيد جدا125583.67مممجلججججملجججججججججججزينب محمد التهامى احمد عفيفى390

مجيد جدا127885.20مممججججمملججججججججججمزينب محمد عبد الوهاب متولى391

مجيد جدا125583.67ججمملججججمملجججججججججججزينب محمد مصطفى عطا السيد392

مجيد جدا129586.33مممجججمممججججججججججمسارة ابراهيم محمود حسان393

مجيد جدا130787.13مممجججمممججججججججججمسارة السعيد محمد على بسطويسى394

مجيد جدا125783.80ممججججمممججججججججججسارة إبراهيم محمد عمارة395

مجيد جدا128285.47ممجججججمممجججججججججمسارة أشرف إبراهيم محمد396

مجيد جدا129686.40مممجججمججمججججججججججججسارة رمضان عبد المجيد397

مجيد جدا127084.67مممجججمججملججججججججججججسارة رمضان على أبو سعدة398

مجيد جدا124983.27مججمججججمممججججججلججججسارة شوقى محمود السيد سالم399

مجيد جدا126484.27مججججججججممججلجججججججمسارة صبحى محمد عبد الفتاح400

مجيد جدا128085.33مممجججمجججججججمجججججججسارة صبرى عبد الحميد محمد401

مجيد جدا125683.73ممملجمجججججججمججججججججسارة عبد الرحمن محمد402

مجيد جدا125183.40مججججججمججججججمججججججججسارة عبد الاله بدر محمد عبد الخالق403

مجيد جدا132088.00ممممججمججمجججججججججمسارة عماد عرفة محمد غانم404

مجيد جدا130486.93ممملججمجججججججمججججججمسارة عيسى بركات بركات405

مجيد جدا128185.40مممججمججججلججمجججججمسارة فرج حامد أحمد عيشة406

مجيد جدا124683.07ممجججججججججججججججججججججسارة فؤاد محمد درويش407

مجيد جدا132288.13مممججممجججججججمججججججمسارة ماهر عبد السالم النجار408

مجيد جدا132588.33مممججمجججججججججمججججججمسارة محمد أحمد السيد409

مجيد جدا131087.33مممجممجججججججمججججججمسارة محمد أحمد محمد410

مجيد جدا128385.53ممجججججمججججججمجججججمسارة محمد رمضان زيدان خميس411

مجيد جدا126484.27مممجججججججججلججمجججججججسارة محمد سعد أبو المجد412

مجيد جدا125983.93مممججججمججمجججججججججسارة وفيق ندا ابراهيم الطناحى413
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مجيد جدا127685.07ممجججمجججججججججججججججمسالى السيد فتح هللا عثمان سعد الدين414

مجيد جدا124082.67ممجججججججججججججمججججججسامية حسن عبد الموجود محمد بدوى415

مجيد جدا127384.87مممجججججمججلججججججججمسامية خالد حمدى محمود حسن416

مجيد جدا123182.07مجمججججججججججججججججججججسامية عبد السالم هنداوى على417

مجيد جدا124883.20مممجججمججججلججججججججمسحر الشوادفى السعيد بسيونى418

مجيد جدا125783.80ممملججمجججججمججججججججسحر عبد الحميد عبد الرحمن419

مجيد جدا129586.33مممجججججججججججمججججججمسحر عبد العزيز حسن محمد الجابرى420

مجيد جدا128285.47مممجججمجججججججمججججمججسحر محمد على ابراهيم جودة421

مجيد جدا122781.80مججججججججججججلجملججججججسحر هشام االمام عبد هللا422

مجيد جدا127785.13مججملجججججججلججمججججممسحر هشام السيد محمد شعبان423

مجيد جدا127384.87مججمجججمجججججججمججججمسعاد الشحات محمد رمضان رز424

مجيد جدا127484.93مممجمجججججلججمججججججججسعد احمد محمد اسماعيل425

مجيد جدا124482.93مجمجججمجججججججججججججمسعد مسعد سعد ابو قايد426

مجيد جدا125183.40مججججججججمججمجججلجججججججسلمى السيد على المغازى يسن على الطنباوى427

مجيد جدا124983.27مججججججججججججججججججججججسلمى رأفت أحمد الشاذلى428

مجيد جدا128085.33ممجججججججججججججججججججججججسلمى فؤاد محمد درويش429

مجيد جدا124583.00ممججججججججججمججللجججمسلمى محمد سليمان قنيبر430

مجيد جدا126484.27مممجججججججمججججججججمسلمي امين محمد الغازي431

مجيد جدا124382.87مججمجججججججججلججججججججسلمي محمد عرجاوى عبد المولى جوهر432

مجيد جدا125983.93ممججججججمججمجججلجججججججسماح أحمد عبد العزيز عبد الفتاح433

مجيد جدا124983.27مججمجججمجججججججلجججججججسماح حسين محمد ابراهيم434

مجيد جدا129786.47مممججججمججمجججججججججمسماح رياض احمد القاضى435

مجيد جدا128785.80مممججججمججججججججججججمسماح سامح السيد كامل436

مجيد جدا124783.13ججججمججججججججججججججججججججمسماح محمد عبد اللطيف محمود437

مجيد جدا130386.87مججمجممممججججججججججمسماح محمد عبد المنعم يوسف438

مجيد جدا127585.00مجمججججمممجججججججججججسمر ابراهيم محمود فتوح439

مجيد جدا126184.07مججمججججججججمججججججججججسمر جالل محمد إبراهيم حبيب440

مجيد جدا132888.53ممممججمممججججججججججمسمر سمير سليمان441

مجيد جدا124382.87مججمجججججججججججججلجججججسمر صالح يوسف الحسينى442
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مجيد جدا124883.20مججمجججممججججججججججججسمر عارف عبد الظاهر النمراوى443

مجيد جدا129386.20مممجججمججمجججججججججمسمر يوسف رشاد يوسف444

مجيد جدا129086.00مممجججمججمججججججججججمسمير سعد أبو النصر الفار445

مجيد جدا130186.73مممججججججججمججججججججججججسنية على حسن حسانين446

مجيد جدا130486.93مممججججمججمججججججججججمسها موسى كامل موسى447

مجيد جدا127685.07ممجججججمججملجججججججججمسهام أحمد عبد السالم غالب448

مجيد جدا133288.80مممججممممجججججججججججمسهام محمد محمد عطية449

مجيد جدا129686.40مممجججججممجججججججججمسهيلة السيد عبده محمد خميس450

مجيد جدا129586.33مممججممممججججججججمسوزان محمود سعد ابراهيم السقا451

مجيد جدا127484.93مجججججممممجججججججججججسوسن عادل محمد عبد العاطي عامر452

مجيد جدا133188.73مممجججمممجمججججججممسوسن محمد ابو الحمايل الشاملى453

مجيد جدا123982.60مججمجججججججججلجججججججججسومة حمدى عبد الحميد ديبان454

مجيد جدا132188.07ججمممممممجججمجججججمسيد عادل سيد شحات455

مجيد جدا122881.87مجججججججججمججلجججججججججشاهيناز عصام مصطفى المليجى456

مجيد جدا126384.20مجججججججمممججججججججججججشروق عبد الباقى على جمعة457

مجيد جدا125283.47مممججججججججلججججججججشروق عبد الحميد احمد الشاعر458

مجيد جدا127284.80مججججججججمججمججججججججججججشريف محمد هالل ابراهيم459

مجيد جدا128585.67مجججججججمممججججججججججججشريفة رمضان محمد الشيخ460

مجيد جدا131987.93ججممججججمممجمججججججمججشريهان عبد الفتاح عرفة السقا461

مجيد جدا134889.87ممممججمممججمججججججممشهندا ممدوح عبد العزيز محمد موسى462

مجيد جدا133589.00مممججججمممجججججججججججمشوقى ابو بكر على محمد ابراهيم463

مجيد جدا126584.33مجججمجججمجججججججججججمشيماء ابراهيم سعد ابراهيم حشيش464

مجيد جدا124883.20مممججججججججلجلجججججمشيماء احمد صالح سعد465

مجيد جدا130086.67ممججججممممجججججججججمشيماء السعيد العبد بهنسى عوض466

مجيد جدا124282.80مجججججججججمملجججججججججشيماء السعيد محمد السيد عصر467

مجيد جدا128185.40ممجججججمممججججججججججمشيماء إبراهيم عطية السيد468

مجيد جدا125883.87ممجججججججممجججججلججججمشيماء حسام محمد ابراهيم مصرى469

مجيد جدا122381.53مججججججججممججججلججججمشيماء حسانين ابراهيم احمد470

مجيد جدا126384.20ممجججججمممجججججلججججمشيماء سامى محمد فتح هللا471
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جججيد جدا126084.00مججمجججججججملججججججججججشيماء سعيد على محمد عطا هللا472

مجيد جدا130587.00مممججججمممججججججججججججشيماء شعبان السيد البلتاجى473

مجيد جدا130587.00ممججججججممملمجججججججججشيماء صبرى محمد السيد جمعة474

مجيد جدا130687.07مججججججججمممجججججججججججججشيماء صالح محمد ناصف475

مجيد جدا131487.60مججججججججمممجججججججججججججشيماء عادل عبد الكريم احمد عامر476

مجيد جدا133789.13ممججججججمممجججججججججممشيماء على أحمد محمد477

مجيد جدا131687.73مممججججججممججججججججججمشيماء محمد محمد القيم478

مجيد جدا122381.53ملجججججججممججججججججججشيماء محمد ناجى عبد الحفيظ479

مجيد جدا128285.47ممججججججمممججججججججججججشيماء محمود أحمد محمد480

مجيد جدا131687.73مممجججمممجججججججججمججشيماء محمود عرفة الحريرى481

مجيد جدا129286.13مممجججمججمجججججججمججشيماء يوسف ابراهيم ابو الحسن482

مجيد جدا131087.33مممجججمممجججججججججججمصابرين عبد الكريم يحى محمد نويجى483

مجيد جدا129986.60مممجججججمملجججججججممصابرين عالء محمد محمد اسماعيل484

مجيد جدا134089.33ججممجممممجمججججمججمصابرين محمود حسن عبد العال485

مجيد جدا122381.53مججججججججججججججججججججججصباح عماد فوزى محمد على486

مجيد جدا129486.27مممججججججججمجججججججججمصبحية فراج محمد العباسى487

مجيد جدا129986.60مممجججمججمججججججججمصفاء ابراهيم عبد المجيد محمد ابو طور488

مجيد جدا127985.27مممججمججمججججججججججمصفاء ابو العال احمد السيد489

مجيد جدا124482.93مجججججججججججججججججججمصفاء حسن بهى الدين اسماعيل490

مجيد جدا125583.67مجججججججججججمجججججججججججصفاء عاطف عبد العزيز491

مجيد جدا126184.07مجججججججججججمججججججججججججصفاء محمد حمزة بسيونى492

مجيد جدا126584.33ممجججججججججمجججججججججمصفاء محمد عبد هللا الكاشف493

مجيد جدا128985.93مممجججمججججلجججججججججمصالح السيد أحمد السيد سعيد494

مجيد جدا129086.00مممجججممججلجججججججججججطارق عطية اسماعيل عبد الخالق495

مجيد جدا129786.47ججممجججمججمجججمجججممطارق محمد سميح فتحى496

مجيد جدا127785.13مجمجججججججمجججمجججمججطاهر ماهر إبراهيم خلف497

مجيد جدا134889.87مممجممممجمججججججممعايدة محمد عبد الحميد على إبراهيم498

مجيد جدا133689.07مممجممممجمججججججججمعائشة هانى ابراهيم السيد جاد499

مجيد جدا129586.33ججممجججججججمجججججججججججمعبد التواب السيد أحمد عبد التواب500
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مجيد جدا129686.40مممججججججمجججججججججججمعبد الحميد عاطف محمد فرج هللا501

مجيد جدا127785.13مممجججججججمججججججججججمعبد الحميد على عبد الحميد الغفلول502

مجيد جدا125383.53مججججججمججمجججججججججججعبد الحميد عماد عبد الحميد ابو الدهب503

مجيد جدا129786.47مججمججججججججمجججججمججمعبد الرحمن اسماعيل االمام الطنطاوى504

مجيد جدا132288.13مججمجممججمجججمججججججمعبد الرحمن أحمد السعيد أحمد505

مجيد جدا129386.20مججمججججججججمججججججججججمعبد الرحمن أحمد بدير الغازى506

مجيد جدا122081.33مججلجججججمججججججججججججعبد الرحمن صبرى منصور حسن كريم507

مجيد جدا128585.67مممجججمججمججججججججججججعبد الرحمن محمد احمد ابراهيم سليمان508

مجيد جدا131087.33مممججججججممججججججججججمعبد العزيز ربيع ربيع خليل غريب509

جججيد جدا123482.27مججججججمججمجججججججججججعبد هللا أيمن على عبد المقصود510

جججيد جدا121581.00ممججججججججججججلجججججججعبد هللا حمدى السيد أحمد على511

مجيد جدا126184.07مجمجججمجمجججججججججججمعبد المجيد ابراهيم عبد المجيد مرجان512

مجيد جدا130486.93مممجججججججمجججججججججججمعبير ماهر أبو العال أحمد طلب513

مجيد جدا131387.53مممجججججممجججججججججججمعبير محمد عادل محمد غازى514

مجيد جدا130286.80مممجججججججمجججججججججممعبير محمود محمد زغلول515

مجيد جدا131287.47مممججججججججمجججججججججججمعبير محى الدين ابراهيم على516

مجيد جدا133088.67مممججممججمجججججججججججمعزة صالح عبد الحليم بيومى517

مجيد جدا128785.80ممججججججمججمجججججججججججمعزة وائل محمد محمد518

مجيد جدا124482.93مجججججججججججججججججججججججججعزيزة جالل محمد رزق519

مجيد جدا132288.13ججمججججممججمجججمججججممعزيزة خالد بيومى محمد عمارة520

مجيد جدا124082.67مجججججججججججججججججججججججعزيزة مرعى ابراهيم محمود على يوسف521

مجيد جدا123682.40مجججججججججججججججججججججججججعزيزة نشأت شلبى عبد الخالق522

مجيد جدا127785.13مججمجججمججمجججججججججججعطيات عياد شمروخ عبد النور523

مجيد جدا124583.00مججمجججججججمللجججججججججعطيات مالك حنا واصف524

مجيد جدا124082.67مججججججججججججججججلججججججججعفاف صالح فرحات محمد525

مجيد جدا128885.87مممجججمججملججججججججمعفاف نادر اسماعيل حسن رضوان526

مجيد جدا128985.93مممججججججممججججججججججمعال عبد الخالق توفيق على على حسن527

مجيد جدا128885.87مممججججججججمجججججججججمعال محمد محمد مصطفى528

مجيد جدا133889.20مممججممممجججججججججججمعلى محمد شفيق حافظ الحباك529
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مجيد جدا124883.20ججمججججججمملججلججججمعلى محمود السيد احمد السيد530

مجيد جدا121781.13مجججججججججمجججججججججججعلياء عادل فرج بركات531

مجيد جدا125083.33ممجججججججججججججلجججججججعلياء على الكيالنى على فرج532

مجيد جدا125283.47ممجججججججمملججلججججمعماد حسن محمد السمدونى533

مجيد جدا126784.47ممججججججمججججججججججججججججعمرو ابراهيم عبد الفتاح احمد المزين534

مجيد جدا132488.27مممججممممججججججججججمعمرو الشحات احمد جمل535

مجيد جدا131187.40مممججججمممججججججججججججعمرو محمود حسن الرفاعى536

مجيد جدا126384.20ججججمججججمجججججججججججمججعمرو محمود سليمان مهدى537

مجيد جدا124282.80ممجججججججمججلججججججججججعمرو موسى مصطفى على538

مجيد جدا131587.67مممججمججمججججججججججممعمرو ناجى عبد هللا عرابى حميدة539

مجيد جدا127585.00ممججججججممجججججلجججججمعمرو يوسف يوسف السعيد ناموس540

مجيد جدا120380.20مجججججججججججججللججججججمعمروأحمد فتح هللا حسن541

مجيد جدا129086.00ممججججججججممججججججججممعهود السيد السباعى مجاهد الحناوى542

مجيد جدا130987.27مممججججججممججججججججججمغادة اسماعيل محمد الششتاوى543

مجيد جدا126684.40ممجججججمججججلججججججججججغادة رجب سعد عبد الفتاح544

مجيد جدا121681.07مملجججمججججلججججججججججغادة رجب عاشور محمد السودانى545

مجيد جدا125283.47ممجججججججمملجججججججججغادة رزق ابراهيم السعدنى546

مجيد جدا127785.13ممججججججمممججججججججججغادة عبد القادر صالح547

مجيد جدا130887.20ممججججججمممججججججججججمغادة عبد النبى ابراهيم عبد العزيز548

مجيد جدا130286.80مممججججممجججججججججججمغادة محمد بسيونى أحمد عضيمة549

مجيد جدا130286.80ممججججمممججججججججججججمغادة محمود مهدى فايد550

مجيد جدا132288.13ممججججججمممججججججججججمغالية سعيد أحمد على551

مجيد جدا130386.87مممججججمممججججججججججمغيات متولى احمد النجار552

مجيد جدا122781.80ججمججججججمججملججججلججججفاتن احمد السيد على سليم553

مجيد جدا126584.33مججمججججممملججججججججججفاتن أحمد البغدادى احمد البغدادى554

مجيد جدا125983.93ممممججججمججلجججججججججفاتن هاشم اسماعيل الدسوقى كراويه555

مجيد جدا127985.27ممملججمممججلججججججججفادية عبد الونيس محمد ابو ضياء556

مجيد جدا122681.73ملمجججججججمججلججججججججفاطمة السيد توفيق عبد الجواد سالمة557

مجيد جدا127585.00مججمجججججممجججججججججججفاطمة السيد سليمان صالح558
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مجيد جدا127685.07مججمجمججججججججججججججججججفاطمة السيد محمود الغنامى559

مجيد جدا134789.80مممججممممجججججججججججمفاطمة أحمد عطية على العطار560

مجيد جدا131087.33مممجمممجججججججججججججمفاطمة جحا نور الدين العفيفى561

مجيد جدا125683.73مججمجججججججمجلجججججججمفاطمة حسن عبد الحميد سعد562

مجيد جدا126484.27مممجججججججملجلجمججججفاطمة حسين محمد قمصان رسالن563

مجيد جدا128885.87مممجججمممجججججججججمفاطمة خالد فتحى السيد الحسانين564

مجيد جدا127384.87مممجججججججمجججججججججججفاطمة عاطف ابراهيم سالمة عبد هللا565

مجيد جدا128085.33ممججججججججججمججججمججججمفاطمة محمد أحمد اسماعيل566

مجيد جدا133989.27مممججججمججمججججججججمججمفاطمة محمد حسن محمد حسن حسانين567

مجيد جدا123582.33مججمجججججججججلججمجججفاطمة محمد حمدى محمد جمال الدين568

مجيد جدا132888.53مممججججمججمجججججججججججمفاطمة محمد عبد الوهاب الفار569

مجيد جدا123782.47ملمجججمجججججججججججججججفاطمة معروف السيد حسين570

مجيد جدا124182.73مجججججججمججمججججججججججفاطمة وليد عنتر فتوح سالم571

مجيد جدا132088.00مممججججمججمجججججججججججمفتحي ابراهيم اسماعيل ابراهيم572

مجيد جدا133889.20ممممممججمجججججججججججمفتحية اسماعيل اسماعيل سعد الدين573

مجيد جدا131887.87مممججممججمجججججججججججمفريدة سامى ابراهيم غريب574

مجيد جدا130386.87مممجججمججمجججججججججججمفوزى عصام عنتر فرج575

مجيد جدا128585.67مممجججمججمججججججمججججفوزية على محمد لبيد576

مجيد جدا131687.73مممججججمججمججججججججججمفؤادة أحمد السيد عبد المجيد رجيم577

مجيد جدا133088.67مممججججمججمججججججمججمفيفى زغلول فتح هللا سيد ابو النضر578

مجيد جدا131787.80مممججججمججمجججججججججججمقمر السيد سالم سالم579

مجيد جدا130286.80مممجججمججمججججججججججمكاملة احمد محمد على حنيش580

مجيد جدا132388.20مممججججمممججججججمججمكريم اسامة السيد عبد السالم االبيض581

مجيد جدا129586.33مممججججمممجججججججججججكريم جمال احمد مصطفى القاعود582

مجيد جدا127885.20مممججججمججمجججججججمججكريم عابد محمد أحمد583

مجيد جدا126884.53مممجججمججججججججججججججججكريم عبد العزيز فؤاد أحمد منسى584

مجيد جدا126584.33مججمجججمججججججججججججججججكريم على أحمد عميرة585

مجيد جدا128385.53مججمججججمججججججججججججججججكريم محمد على عبد الجميد على موسى586

مجيد جدا130486.93مممججججمججمججججججججمججكريمان طلعت عبد الهادى على587
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مجيد جدا130787.13مممجججمججمججججججمججمكيرمينا عوض هللا يونان غبلاير588

مجيد جدا129886.53مججمججججمججمججججججمججججلبنى حمدى فرج  حسن زعيمة589

مجيد جدا131687.73مممججججججممججججججمججججلمياء محمد السيد البرلس590

مجيد جدا130286.80مججمجججمممجججججججججججملمياء محمود محمد سعد حماد591

مجيد جدا127785.13مججمججججمججمججججججججججججلميس أحمد محمد مصطفى592

مجيد جدا129686.40مممججججججججمججججججججججمماجد فتحى محمد أحمد عطوى593

مجيد جدا127384.87مججمجججججججججججججججججججججماجدة على فوزى عبد الفتاح594

مجيد جدا128285.47مججمجججمجججججججججججججججماجى صبحى دانيال واصف595

مجيد جدا129186.07مججمجججمجججججججججججججججججمارتينا ماهر رزق هللا عبده596

مجيد جدا131887.87مممججججمججمجججججججججججممارلين اسعد مرقص سالمة597

مجيد جدا131187.40مممججججمممجججججججججججممارى عبد المالك بشارة يوسف598

مجيد جدا130286.80مممججججمجججججججججججججججججماهر أشرف فهيم سدراك599

مجيد جدا131887.87مممججججججممججججججججججججمايكل ماجد فتحى راغب تادرس600

لجيد جدا121480.93لجججججججججمججججججججججججججمجدي محمد عيسي يوسف601

مجيد جدا128185.40مججمججججججججمجججججججججججججمحاسن محمد عبد العزيز602

مجيد جدا131087.33مججمججججججممجمججججججججممحمد  هانى رمضان خليل603

مجيد جدا130587.00مممجججمججمججججججججججممحمد احمد محمد عبد الباقى خليل604

مجيد جدا131587.67مممججججمججمججججججججججممحمد السعيد السعيد القطرى605

مجيد جدا130186.73مممجججمججججججججججججججججممحمد السيد عبد الحميد محمود بركة606

مجيد جدا124583.00مجججججمجججمجججججججججججمحمد السيد عبد الفتاح احمد607

مجيد جدا126084.00مججمجلججججملججججججججججججمحمد السيد عوض محمد شعيب608

مجيد جدا124082.67ممججججججججملجججججججججمحمد السيد محمد حسن الحوفى609

مجيد جدا124082.67ممججججمججججلججججججججججمحمد السيد محمد على610

مجيد جدا122581.67مججججججججججملججججججججججمحمد إبراهيم عبد العليم السيد611

مجيد جدا129086.00مممججججججمجججججججججججممحمد إبراهيم محمود حميدة612

مجيد جدا123382.20ممجججججججججججلججججججججججمحمد أحمد أحمد السامولى613

مجيد جدا127885.20مممججججججججملجججججججججججمحمد أحمد أحمد الغنام614

مجيد جدا121681.07مجججججججججججججججججججججججمحمد أحمد عبد الفتاح الغريب615

مجيد جدا121681.07ججلجججججججججملجججججججججججمحمد أحمد محمد الزغبى616



23/38

الدراسات االجتماعية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

2022دور يوليو  

( 20 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

تدريب ميداني
المجموع 

الكلي
المناهج طرق التدريس

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه)

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

التقديرالعصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
التدريس مصغر

مجيد جدا127885.20ججججمججججججمججججججججججممحمد أحمد محمد إبراهيم617

مجيد جدا124282.80مججمجججججججججججججججججججمحمد أحمد محمد مبارك618

مجيد جدا129786.47مممججججججمجججججججججججممحمد أحمد محمد متولى الزواوى619

مجيد جدا129086.00مججمججججججمجججمججججججممحمد حامد محمد العربى620

مجيد جدا123082.00ملججججمججججملججججججججججمحمد حامد محمد عوض621

مجيد جدا122581.67ملجججججججججملجججججججججججمحمد حامد محمود بدوى622

مجيد جدا129186.07مجججججمججججمجججججججججججججمحمد حسانين حسين محمد623

مجيد جدا127985.27جممجججججججمجججججججججججممحمد خالد بيومى هارون624

مجيد جدا126084.00ممججممججملججججججججججمحمد رجب السيد الطويل625

مجيد جدا127985.27مممججمجججججججججججججمججمحمد رزق السيد على العتر626

مجيد جدا122781.80مجججججججججججججججججججججججمحمد رضا ابراهيم عبد  العزيز عبد المعطى627

مجيد جدا128085.33مجججججمججججمججججججججججججمحمد سعد محمد يوسف628

مجيد جدا127785.13ججمججججججججمجججججججججججممحمد سليمان محمد أبو زامل629

مجيد جدا123082.00مججججججججججملججججججججججمحمد شفيق السيد عقل630

مجيد جدا126784.47مجمججممججمججججججججججججمحمد شوقى فهمى الحمادى البيومى631

مجيد جدا124382.87ممجججججججججملجججججججججمحمد صبحى محمد التهامى632

مجيد جدا124382.87مجججججججججججججلججلججججججججمحمد طلعت كامل محمد دومة633

مجيد جدا129186.07مججمججججججمجججججججججججممحمد عادل مصطفى عبد العزيز634

مجيد جدا123682.40مججججججججججججججججججججججججمحمد عبد الرازق عبد الرازق على635

مجيد جدا130787.13مممججججججججمجججججججججججممحمد عبد العظيم على عبد ربه636

مجيد جدا127184.73ممجججممججمجججججججججججمحمد عزت إبراهيم حمودة637

مجيد جدا124482.93ممجججججججججملجججججججججمحمد عزمى السعيد يوسف النجار638

مجيد جدا129786.47مممجججمممججججججججججممحمد على أحمد على المحص639

مجيد جدا123782.47مجججججمججججملجججججججججمحمد على فتحى محمود سالمة640

مجيد جدا127585.00مممجمججججملججججججججممحمد عماد احمد عبد الغنى641

مجيد جدا125883.87ممججججججججججججججججججججججججمحمد عمر عبد الجميد أبو سالمة642

مجيد جدا131587.67مممججججججممجججججججججججممحمد عوض السيد متولى643

مجيد جدا127184.73ممجججمججججملججججججججججمحمد فكرى اسماعيل644

مجيد جدا127484.93ممجججججججججججججججججججججممحمد فهمى فهمى مزروع645
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مجيد جدا127384.87مممجججمجججججججججججججججججمحمد كمال خضر محمد الزواوى646

مجيد جدا131287.47مممججججمججمجججججججججججممحمد مالك حسين الدسوقى647

مجيد جدا130286.80مممجججججججججججججججججججججممحمد محمد اسماعيل النادى648

مجيد جدا126784.47ممجججمججججملججججججججججمحمد محمد نصر منصور649

مجيد جدا126884.53مممججججممججلجججججججججممحمد محمود اسماعيل سيد احمد650

مجيد جدا124482.93مججججججججججججججلججججججججججمحمد محمود موسى المهدى651

مجيد جدا121681.07مججججججججججججججلجججججججلمحمد مسعد عبد اللطيف احمد نافع652

مجيد جدا128485.60مممجججممجججججججججججججممحمد مسعود عبد الفتاح يوسف653

مجيد جدا125183.40مممجججججججججلجججججججججممحمد ممدوح محمد احمد654

مجيد جدا125283.47مممجمجججججججججلججججججججمحمد منتصر كمال محمد655

مجيد جدا124482.93مجججججمججججججلجججججججججمحمد منير محمد محمد عيد656

مجيد جدا125883.87ممجججمججججملججججججججججمحمد نبيل السعيد على حسب هللا657

مجيد جدا127084.67ممجججمججججملججججججججججمحمد نجاتى محمد ابو المعاطى على658

مجيد جدا131887.87مممججججممملججججججججججممحمد وهبة فتحى أحمد659

مجيد جدا128385.53ممجججججججممجججججججججممحمد وهدان زكريا اسماعيل660

مجيد جدا132888.53مممججججمممجججججججججججممحمد يوسف اسماعيل حسن عوض الشيخ661

مجيد جدا130587.00مممججججمممجججججججججججممحمود احمد حسين محمد رضوان662

مجيد جدا124382.87مججججمممملجججججججججمحمود إبراهيم محمد أحمد ابو زيد663

مجيد جدا127685.07مجمججلججججججججججججججمججممحمود حمدى عيد عيد حسن664

مجيد جدا131887.87مممججججججججمجججججججججججممحمود خالد عبد العزيز مرسى حجاج665

مجيد جدا134189.40مممججمججججمجججججججممممحمود رضا محمد حسين666

مجيد جدا122081.33مججمججججججججلججججججججمحمود رمضان أحمد عمود667

مجيد جدا125683.73مججمجججججججججججججججججججججمحمود عبد العزيز محمد على شتا668

مجيد جدا122381.53مججمجججججججججلججلجججججمحمود عبد الوهاب السيد عبد الوهاب669

مجيد جدا124783.13مممججججججملجججججججممحمود عالء أحمد شمس670

مجيد جدا130687.07مممجججججججمججججججمججججمحمود محمد شفيق عبد الرازق671

مجيد جدا125583.67مججمجججججججملجججلججججججمحمود محمد عبد العزيز عبد الحق672

مجيد جدا133488.93مممججججمممجججججججمممحمود محمد عبده مقبل الدسوقى673

مجيد جدا131587.67مممجججمممجججججججججججممحمود محمد محمد إبراهيم674
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مجيد جدا131687.73مججمججججججججمججججججججججممحمود محمد محمود الفار675

مجيد جدا126784.47مججمجججججمججججججججججممحمود مرسى سعد حسن676

مجيد جدا122381.53ممججججججججججججججججججججمرفت امين على سيد احمد677

مجيد جدا125483.60مججمججججمججملجججججججججمرفت على على الدناصورى678

مجيد جدا130787.13مججمجججمممجججججججمممروة السيد حسنين حسن عتمان679

مجيد جدا132088.00مممججججججممججججججججججممروة جالل محمد عبد الفتاح680

مجيد جدا132988.60مممججججمممجججججججججججممروة حمدان قطب شعبان المدلع681

مجيد جدا130687.07مممججججججججمجججججججججممروة عبد الشافى عبد العزيز أبو الهوى682

مجيد جدا133288.80مممججججججممجججججججججججممروة محمد شحاته رجب683

مجيد جدا130887.20مممممججمججججججججججججممروة ممدوح المحمدى الشيخة684

مجيد جدا133589.00ممججججججمججمججججججججججججممروه عبد الستار محى الدين المنشاوى685

مجيد جدا129086.00مججمجججمججمججججلججمممريم اسماعيل اسماعيل محمد ابو زامل686

مجيد جدا125083.33ممجججججججججججلجججججججججمريم الياس أحمد عبد الحميد687

مجيد جدا121180.73مججججججججججججلججججججججمريم أشرف أنور يحى محمد القبانى688

مجيد جدا129986.60مممججججججججججججججججمججممريم حمدى ذكى إبراهيم مصطفى العريان689

مجيد جدا126084.00مججمججججججممججججججججججمريم شوقى عبد الحى سيد على غازى690

مجيد جدا128485.60مممجججججججمججججججججممريم محمد طه أحمد جاد الحق691

مجيد جدا124282.80مججمججججججججمجججججججججمريهان جمال فريج على قادوم692

جججيد جدا122181.40مجججججججمججججججللجججججمريهان وحيد أبو الفتوح زيان693

مجيد جدا122781.80جمجججججججمملججججججججمسيلة السيد عبد القادر ابو زامل694

مجيد جدا129086.00ممججججمججججمججججججججممصطفى عبد الراضى مبروك695

مجيد جدا125483.60مممججججججججججججججججججممصطفى عبد الستار ابراهيم696

مجيد جدا124583.00مججمججججمججملججججججججمصطفى محمد احمد ابراهيم الجمال697

مجيد جدا122681.73مجججججججججججججججججلججججمصطفى محمد حنفى عبد الرحمن698

مجيد جدا128385.53مممجججججممججججججمممصطفى موسى مصطفى قرقر699

مجيد جدا122781.80مجججججججججججججججلججججججمنا ر ماهر محمد ابراهيم الزنارى700

مجيد جدا127785.13ممججججججمججمججججججججججججمنار حسن مصطفى على701

مجيد جدا124983.27مجججججمججججمجججججججججججمنار عبد الفتاح فتح هللا أبو نازل702

مجيد جدا126984.60ممجججججمجججججججججججججممنار مختار محمود القفاص703
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مجيد جدا129186.07مممجججججمججججججججججججممنال طارق محمود محمود ابو النضر704

مجيد جدا125983.93مججمججججمجججججججججججججممنال محمد السيد على محمد705

مجيد جدا125983.93مججمججججممججججلجججججممنال مرعى على محمد نويجى706

مجيد جدا129686.40مممججججمججمجججلججججمممنال نادر السعيد حسن707

مجيد جدا124482.93مججججججججججججمجججججججججمنة هللا ابراهيم محمد ابراهيم ريحان708

مجيد جدا123782.47مججملججمجججججججلجججججججمنة هللا سمير محمد الدسوقى ابراهيم709

مجيد جدا128285.47مممججمممجججججججججممنة هللا محمد هاشم سعد710

مجيد جدا129686.40ممججججججمجججججججججججمممنه هللا محمد بسيونى هاشم711

مجيد جدا129286.13ممججججمججججمججججججججججممنى ابراهيم السيد المعناوى712

مجيد جدا126584.33مججمجججمممججججججججججمنى ابراهيم عاشور على713

مجيد جدا123982.60مججججججججججججججججججججججججمنى ابراهيم محمد عامر714

مجيد جدا128385.53ممججججججمججمجججججججججججمنى احمد حسن بحيرى715

مجيد جدا126384.20مممجججججججججججججججججججججمنى احمد راضى ابراهيم716

مجيد جدا123982.60مججججججججججججمججججججججججمنى توفيق مصرى حسن717

مجيد جدا129586.33ممججججمججمججججججججججممنى حسن عبد الحليم على القادوم718

مجيد جدا123882.53مججمججججججججججججججلججممنى ذكى عبد الرزق حموده719

مجيد جدا130687.07مممججججمممججمججججججممنى رمضان منصور عوض720

مجيد جدا124683.07مممججلججججمجججججججججججمنى سيد أحمد محمد شوشة721

مجيد جدا128585.67ممجججججججممجججججججججججمنى عادل عبد الحميد زعتر722

مجيد جدا126284.13مممجججججمججججججججمججمنى عبد الحفيظ بسيونى عبد الحميد723

مجيد جدا125483.60ممجججججججججججلججججججججججمنى عبد الرؤف محمد احمد724

مجيد جدا129386.20ممجججججمجججججججججججججججممها خالد السعيد محمود حسانين725

مجيد جدا129486.27ممجججججمجججججججججججججججججمها على فتحى على كتكوت726

مجيد جدا134489.60مممججججججججمجججججججمججممها مدحت محمد أحمد هيكل727

مجيد جدا128685.73ججممججمممجمججججججممها موسى ابراهيم عطا هللا728

مجيد جدا125283.47ممجججججججججمجججججججججمؤمن أنور سيد أحمد عالم729

مجيد جدا128385.53ممجججججججججججلججججججججججممى أبو النجا عبد الهادى أبو النجا730

مجيد جدا128285.47ممجججججججججمجججججججججممى صبرى المغازى السباعى خطاب731

مجيد جدا124482.93مجججججججججمجججججلجججججججمى عبادة رمضان عبد الباقى732
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مجيد جدا128485.60ججججججججججمممجججججججججججممى عبد الحميد ابو السعود عبد السالم تركى733

مجيد جدا127885.20مممجججججججججججججججججججممى عبد الحميد عبد هللا صادق734

مجيد جدا129186.07ممججججججججمجججججججججججممى قدرى عبد الحليم سرحان735

مجيد جدا127785.13مممجججججججججججججججججججممى ماهر عبد النبى محمد رماح736

مجيد جدا123882.53ممجججلججججججججججججججججمى يحيى حسن محمد737

مجيد جدا128885.87ممجججججمجججججججججججججمججميادة ابراهيم محمد ابراهيم738

مجيد جدا127685.07ممجججججمججملججججججججججميادة عبد الحميد سعد يونس739

مجيد جدا132588.33مممجججمممججججججججججمميادة عبد العزيز عبده عبد البارى740

مجيد جدا125183.40مجججججججججججمجججججججججججميادة محمود عبد الهادى عرب741

مجيد جدا124783.13ممججججججججججججججججججججججميار إبراهيم محمد أبو عرب742

مجيد جدا125383.53ممججججمججملججججججججججميار عزت حسين ابو حرب743

مجيد جدا126184.07ممججججججججممججججلججججمميار ناجى عوض طمان744

مجيد جدا125383.53ممججججججججمججججججممميرنا حسن توفيق العزبى745

مجيد جدا126284.13ممججججججججمملججلججججججميرنا عبد هللا على البلقاسى746

مجيد جدا132588.33مممجممممجججججججججججمميرنا محمد لبيب حامد عمارة747

مجيد جدا126784.47ممججججججججمملجججججججججمميريهان ماهر محمد مساعد748

مجيد جدا122381.53مججججججججججججملجججلجججججنادر السيد محمد احمد البلط749

مجيد جدا132388.20ممججججججججممجججججججججممنادية رشاد محمد رزق750

مجيد جدا123082.00مجججججججججملجججججججججججنادية محمد السعيد محمد ابو وافى751

مجيد جدا131287.47ممججججججججممجججججججججممنادية مسعد سمعان منصور حسب هللا752

مجيد جدا127885.20ممججججججمججملججججججججججنادين عبد الرحمن سعد محمد البهنسى753

مجيد جدا121681.07ممججلججمجججججججججججججناصرة عياد شمروخ عبد النور754

مجيد جدا120380.20مجججججججججمججلججلجججججنانسى محمد محمود الكومى755

مجيد جدا134389.53مممججججججممجججججججججججمنجالء السيد عبد هللا عبده756

مجيد جدا130486.93مممجججمممججججججججججمنجالء جمعة حسن زيدان757

مجيد جدا130987.27ممججججججججممجججججججججججمنجالء فتحى إبراهيم محمد758

مجيد جدا121480.93ملجججججججججملججلججججمنجالء مهدى طه حسن759

مجيد جدا125783.80مججججججججججمملجججججججمنجوى ابراهيم محمد على الصباغ760

مجيد جدا120580.33مججججججججججججلججججججمنجوى احمد سعد عطوة761
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مجيد جدا126384.20مججججججججججججملججججججججمنجوى إبراهيم الصاوى محمد ضبش762

مجيد جدا130587.00مممججججججمجججججججججججججمندا خليفة محمد اسماعيل الحشاش763

مجيد جدا123582.33مجججججججججمملججلجججمندى  حسن محمد رفعت سالمة764

مجيد جدا122781.80مجججججججججججمجججججمججندى حاتم سليم الطحاوى765

مجيد جدا130286.80مجججججججججممجججججججججججمندى سعد محمود ابو فجور766

مجيد جدا124282.80مجججججججججمملججججججججججندى عزت حسين  أبو قمر767

مجيد جدا126584.33مجججججججججججمججججججججججمندى عصام بدير غازى ابو العطا768

مجيد جدا120180.07ملمججججججججلججججججججندى فتحى عبد الونيس محجوب769

مجيد جدا120580.33ممجججججججججججججججججججندى محمد رشدى أبو الفتوح770

مجيد جدا126684.40ممجلجججججمجججججججججججججنرمين احمد ابراهيم عبد هللا اللبيشى771

مجيد جدا124482.93ممجججججججججملجججججججمنرمين جمال السيد محمد772

مجيد جدا125683.73مممججججججججججججججججججججنرمين خيرى ابراهيم احمد سعد773

مجيد جدا131287.47ممججججججججممجججمججججججججنرمين رأفت عبد العزيز النجار774

مجيد جدا129386.20مممججججججججججججججججججججمنرمين فهمى محمد شريف775

مجيد جدا121581.00ممججججمجججججججلجججججنرمين محمد فتحى االمام محمد776

مجيد جدا122981.93ممجججججججججملجججججججججنرمين محمد مسعود محمد الطراوى777

مجيد جدا122381.53مججججلجججججملجججججججججنرمين محى اسماعيل مصطفى غريب778

مجيد جدا124683.07ممججججججججججججججججججمنسرين اسامة محمد احمد779

مجيد جدا127184.73ممججججججججمجججججججججججججنسرين على زكريا على عبد المعطى780

مجيد جدا121881.20ممججججججججملججججججججنسرين عوض معوض ابراهيم781

مجيد جدا120880.53ممجججججججججججججججلجججنشوة على سليمان على782

مجيد جدا125983.93مممجججججججججلججججججججججنعيمة حسنى عبد الرؤف ابو العينين غازى783

مجيد جدا124983.27مججمججججججججججلجججججججججنها على على عبد هللا المرحومى784

مجيد جدا129586.33مممجججمممججججججججممنها محمد عوض رمضان785

مجيد جدا128385.53مممججلمممججججججججممنهال على عبد الغنى بسيونى786

مجيد جدا129186.07مممججججججججججلجججججججججمنهى محمد حسن المرسى787

مجيد جدا125483.60ممججججججججججمججججججججججنور الدين أحمد أجمد فيود788

مجيد جدا132088.00مممججججممججججججججججممنورا احمد السيد عبد الوهاب789

مجيد جدا121581.00مممججلججججججلجججججججنورا السيد بسيونى ابو شعيشع790
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مجيد جدا130286.80مممججججمججججلججمجججججمنورا أحمد حسن إبراهيم791

مجيد جدا122081.33ممجججلججججججلججمججججججنورا عاطف على إبراهيم حميده792

مجيد جدا126384.20مممجججممججلجججججججمنورا عبد الوهاب رزق محمد793

مجيد جدا133488.93مممججججمممجججمججججممنورا محمد محمد خضر794

مجيد جدا127084.67ممجججججممملججججججججججنورة عيسوى عبد الرحيم العيسوى795

مجيد جدا130486.93مممجججممججججججججججججمنورة محمد عبد الجواد796

مجيد جدا129686.40مممجججججمجججججججججججججمنوره جمال زكريا بركات797

مجيد جدا129686.40مممجججممجججججججججججججمنورهان بسيونى أحمد محمد النجار798

مجيد جدا131287.47مممججججممجججمججججججججمنورهان تامر على عبد المنعم799

مجيد جدا128085.33مججمججمججمجججججججججججججنورهان جمال عبد المنعم عبد القادر سلطان800

مجيد جدا131487.60مممججججججججمججججمججججججمنورهان عادل عزت السيد801

مجيد جدا125183.40مججمجججججججمجججججججججنورهان فتحى محمد عبد المقصود802

مجيد جدا130386.87مممجججمممججججججججججمنورهان محمد السيد أحمد803

مجيد جدا124883.20مممججججممججججججججججنورهان محمد حسنين عباس الحداد804

مجيد جدا124382.87مممججججججمججججججججججنورهان محمد محمد السكرى805

مجيد جدا122281.47ملجججججججممججججججججججنورهان محمود يحيي محمود طوالن806

مجيد جدا127484.93ججممجججمممججججلججججمنورهان مسعود مصطفى مسعود807

جججيد جدا127885.20مممججججججمججججججججججججنيرة السيد فتحى السيد مهران808

مجيد جدا126984.60ممججججممجججججججججججججججنيرة جمال محمود بدير809

مجيد جدا130987.27مججمجججمججمججممججججججمنيرة سعد بسطويسى شعبان جاب هللا810

مجيد جدا124583.00مممججججججمججججججججججنيرة محسن شوقى ابراهيم811

مجيد جدا127985.27مججمججججمجججججججججججججججنيرة محمد ابراهيم مصطفى أبو القمصان812

مجيد جدا125583.67ممججججججججملججلجججججججنيرمين على ماهر عبد الرازق متولى813

مجيد جدا133488.93مممججججمممجججججججججججمهاجر صابر عبد السالم  محمد814

مجيد جدا128385.53مممجججججممجججججججججججمهاجر عبد العليم عبد العاطى عبد العال815

مجيد جدا128885.87مججمجججمججمجججججججججججمهاجر عالء الدين طه طرمان816

مجيد جدا134389.53مممججممججمجمججججججممهالة مصطفى حامد محمد هميسة817

مجيد جدا134989.93ممممجمججمججممججمممهالة مهدى عبد المجيد أبو وافى818

مجيد جدا121080.67مجججججمجججججججججججججججهانم  رفعت ابراهيم ابراهيم االجاوى819
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مجيد جدا126784.47ممجججججججججمججججلججججمهانم عبد الباسط محمد الغتورى820

مجيد جدا126984.60مممججججممججججججججججججججهانم عدلى السيد جاب هللا821

مجيد جدا134389.53ججمججججممممججججججججججممهانى السعيد زكريا يوسف822

مجيد جدا125683.73مممجججججججججججججلجججججهايدى الشناوى الشناوى الروينى823

مجيد جدا126084.00ممججججججمججمجججلججججججهايدى سمير عبد القوى المصرى824

مجيد جدا130587.00مممججججممجججججججججججججمهايدى محمد عبد المجيد سيد احمد عاصم825

مجيد جدا126884.53مجمججججمممججججججججججهبه احمد على على اصيل826

مجيد جدا129586.33مممجججمججمججججججججججججهبه السيد أحمد السيد827

مجيد جدا127484.93ممججججممجججججججججججججججهبه هللا محمد عبد هللا ابو ريه828

مجيد جدا128585.67ممجججججججججججججججججججججمهبه أشرف الشحات عبد الحميد829

مجيد جدا129086.00مممججججججمججلجججججججمهبه عادل فتح هللا محمد غانم830

مجيد جدا128285.47ممججججججججمجججججججججججمهبه عبد السالم محمد السيد القليوبى831

مجيد جدا127785.13ممجججججمججمجججججلججججججهبه محسن أحمد أحمد832

مجيد جدا127184.73ممجججججمجججججججملججججججهبه محمد  يوسف إبراهيم833

مجيد جدا130286.80ممججججججججججمججججججججججمهبه محمد السعيد محمد يوسف834

مجيد جدا123182.07مججمجججججججمجججججججججلهبه محمود حنفى الحنفى835

مجيد جدا126384.20ممججججججججمجججججججججججججهبه مصطفى عبد العزيز عامر836

مجيد جدا127685.07مججمججججممججججججججججججججهبه ممدوح محمد محمود زيان837

مجيد جدا129886.53مممججججمممجججججججججججهبه نصر عبد المجيد ندا838

مجيد جدا128785.80مممججججججممجججججججججمهدى صبرى رمضان إبراهيم839

مجيد جدا129586.33مممججججمججمجججججممججهدى محمد عبد العزيز محمد الهنداوى840

مجيد جدا127685.07ممججججججججمجججججججججججججهدى محمد محمود عبد الرحمن محمود841

مجيد جدا128185.40مممججججممججلجججججججمهدى ناصر أحمد أحمد عبيد842

مجيد جدا129586.33مممججججججمجججججججججججمهدير ابراهيم اسماعيل ابو عرب843

مجيد جدا129386.20مممججججججمجججججججججججمهدير السيد خضر محمد قطب844

مجيد جدا131887.87مممججججمججمجججججججججججمهدير سامى محمد إبراهيم الشافعى845

مجيد جدا132388.20ممججججججمممجججججججججججمهدير سعيد عبد الفتاح846

مجيد جدا128585.67ممجججججمججمججججججججججججهدير سالمة صابر سودان847

مجيد جدا130687.07ممججججججممجججججججججججججمهدير صابر السيد على الفار848
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مجيد جدا130086.67ممجججججمججمجججججججججججججهدير طارق محمود ابو الخير849

مجيد جدا130887.20مممججممججمججججججججججججهدير عبد الدايم محمود عوض850

مجيد جدا130887.20مممججججمممجججججججججمهدير عبد العليم البيلى عبد الخالق851

مجيد جدا131587.67مممججججمممجججججججممهدير عبد القادر محمد عبد القادر البحيرى852

مجيد جدا125383.53مججمججججججججججلجججججججججججهدير فتحى فؤاد عبد الحميد853

مجيد جدا130787.13مممججججججممجججججججججمهدير محمد محمد عتمان854

مجيد جدا124182.73مجمجججججمملججججججججججهدير محمود محمد موسى855

مجيد جدا121981.27مجججججججججججلجججججججججججهدير هانى حمدين محمود السيد856

مجيد جدا127785.13مممجججججججججججججججججججمهشام عصام بسيونى ابو مصطفى857

مجيد جدا125483.60مجججججممملججمججججججهمت سعد على حسن موسى858

مجيد جدا128385.53مممججججججججججججججججججججمهناء الشحات سرور ابراهيم859

مجيد جدا132288.13ممججججججججممجججججججججججمهناء عبد الرحمن رمضان860

مجيد جدا132688.40مممممممجججججججججججججمهناء عبده محمد الدرجينى861

مجيد جدا134189.40مممججممججمجججججججججججمهناء كارم على السعدنى862

مجيد جدا130987.27مممججججمممججججججججججمهند حمدى على امين درويش863

مجيد جدا128885.87مججمججججمججمججججججججججمهند على عبد الجيد محمد شعيشع864

مجيد جدا129386.20مممججججججججمججججججججججججهند فضل السيد محمد مسعود865

مجيد جدا133989.27مممججممججمجججججججمججمهند محمد ابراهيم محمد866

مجيد جدا127685.07مممجججممججججججججججججججهويدا الشحات متولى ابو حامد867

مجيد جدا127384.87ممججججججمججججججججججججججججهيا مسعد أحمد دومة868

مجيد جدا124983.27مججججججججمجججججججججججججهيثم على سعد محمد ابراهيم869

مجيد جدا120180.07مجمججمجججججججلججججوسام احمد مصطفى عياد870

مجيد جدا125883.87مججمجججججججججججججججججججوسام ضياء الدين بسيونى حسن871

مجيد جدا123682.40مجمجججججممجججججججججججوفاء السيد بدر الحناوى872

مجيد جدا127885.20مممجججججججمججججججججججموفاء زاهر عبد هللا المتولى873

مجيد جدا122681.73مجملججججججججججججججججججججوفاء فتحى محمد احمد874

مجيد جدا130486.93مممججججججججمجججججججمموفاء فريز سليم سليم875

مجيد جدا129786.47مممججججججممجججججججججمججوالء ابراهيم بدير حجازى876

مجيد جدا124783.13ممجججججججججججلجلجججمججوالء نبيل مبارك عيد بكر877
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مجيد جدا123082.00مممجججججججججججلجججمججوالء نظمى إبراهيم محمد منسى878

مجيد جدا125083.33مججمججججججججججلجججججججوليد مخيمر عبد الحميد الششتاوى879

مجيد جدا128385.53ممجججججججججمجججججججمميارا رضا عبد المنعم زكريا880

مجيد جدا122081.33ممجججججججججججللججججججججيارا سمير فتح هللا يوسف881

مجيد جدا128185.40مممجججججججججججججججمججياسمين جمال عبد الناصر مسعد غازى882

مجيد جدا128585.67مممجمججمجججججججججججججججياسمين حسن حسن ابو المكارم عجيز883

مجيد جدا132788.47ممججججمججممجججججججججججمياسمين حسن عويضة حسن884

مجيد جدا126284.13مججمجججججججمجججججججججياسمين رمضان جمعة بسيونى885

مجيد جدا124382.87ممجججججججججججججججججججمياسمين رمضان عبد الوهاب السيد يوسف886

مجيد جدا121280.80مججججججججججججججلجججججججياسمين زكريا عبد الواحد بدوى887

مجيد جدا123982.60ممججججججممججلججججججججياسمين سعد احمد عبد المقصود888

مجيد جدا123182.07ملمجججججممججلجججمججياسمين صبرى منصور محمد عبد الباقى889

مجيد جدا126384.20مججمجججججمملججججججججججياسمين عادل بسيونى حسين السماحى890

مجيد جدا124783.13مجمجججججممجججججججججججياسمين عاطف أحمد عبد النبى891

مجيد جدا120180.07مجمجججججججججلججججججججياسمين ماهر السيد محمد بركات892

مجيد جدا124683.07ممججججججججججججججججججمياسمين مجدى عبد هللا زيدان893

مجيد جدا125283.47مممجججججججججلججججججججججياسمين منصور ابراهيم احمد نوفل894

مجيد جدا120380.20مججججلجججججملججلججججججيسر يونس محمد محمود895

مجيد جدا122981.93ممججججججججججلجججججججميسرا إبراهيم بدير إبراهيم يوسف896

مجيد جدا120280.13مجججججججججججججججججججججيمنى أيمن أمين الششتاوى محمود897

مجيد جدا122081.33مجججججججججججججججججلججججيمنى جالل فريج أبو اليزيد898

مجيد119779.80ممججججلججججججلجلججججججاحمد زيدان احمد عبد ربه خليفة1

مجيد119679.73مججججججججججججججلججججاحمد صالح الدين محمد جمال الحنفى2

مجيد118478.93مججججججججججججججللججججججاحمد فرج عبد الواحد متولى3

مجيد119279.47مجججججلجججججججججلججججججاحمد فؤاد نبيه الوكيل4

مجيد119579.67مجججججججججججلللجججججججاحمد محمد صالح على5

مجيد117178.07مججججججلججججججللللججججاحمد محمد عبد الفتاح الشاعر6

مجيد119979.93مجججججججججججججلججججججاحمد ممدوح ناصف عبد الجليل7

( 93 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 
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مجيد115176.73مججججلجججججللجججججججاسراء السيد سعيد عبد ربه8

مجيد118378.87مججججلمججججلججججججججاسراء ربيع حسين صالح9

جججيد119379.53مججججججججججلجججججججججاسراء سعيد ابراهيم محمد عقيليى10

مجيد119379.53مججججلمججججلجججججججججاسراء سالمة شعبان عرفات11

مجيد118378.87ملجججلمججججلججلججججججاسراء صبرى عبد العزيز خفاجة12

مجيد119479.60مججججججججججججلجججججججججاسراء عاطف السيد محمد غازى13

مجيد119379.53ججججججججججججلججججججججججاسراء عبد الحليم محمد إبراهيم14

مجيد117978.60ممججلججججججججلججججججاسراء منصور احمد عبد العاطى15

مجيد116777.80جججججججمججججججججججججاسالم رضا ذكى اجارونى16

مجيد119379.53ممججلجججججججججلجججججاسماء السيد عبد الفتاح نوح17

مجيد119179.40ممججلجججججججججججججماسماء جمال توكل نبيه18

مجيد119379.53ممججلجمجملجلجججججاسماء عبد الحميد إبراهيم الشرقاوى19

مجيد117978.60مججملجججججججلججججججججاسماء على محمود عبد المقصود20

مجيد117378.20ممملجججججججججلللججلاسماء محمد إسماعيل محمد21

مجيد115877.20ململججججججلججججججججاسماء محمد عبد الفتاح رزق22

مجيد110873.87ملججلجججججللللجججاسماء محمد فوزى عطية بلتاجى23

مجيد116077.33مجججججلجججججججلججججججاسماء محمد محمد السنهورى24

مجيد112975.27مججلججججججججللججججاسماء ناصر احمد عالم25

مجيد115977.27مججججلججججججلججلجججججاسماء ياسر زكى النبراوى26

مجيد117278.13مجججلججمججلجججججججاالء احمد حسن ابراهيم عبد الوهاب27

مجيد119179.40مجمججمجججججلججججججاالء ايمن فتحى عبد الفتاح28

جججيد113275.47مجججلجججججلججلججلجججاميرة عرفة عبد الكريم محمد فرج29

مجيد118579.00مجججلجججلججلججججججججايمان خالد السيد ابو الخير30

جججيد114476.27مججججللججججججلجججججايه أشرف أحمد محمد شهاب31

لجيد118078.67لججلجججججججججمججججججججايه محمد بكر السعيد32

مجيد118679.07مجججججججججللججججججمأحمد مصطفى محمد العباسى33

مجيد118378.87ممججججججججلجلججججججتفى رضا محمود عبد العزيز34

مجيد115977.27ممججلجججججججللجلجججججتهانى محمد عبد الحميد العوضى35

مجيد118478.93مججججللجججمجججججججججججثريا مدحت احمد توفيق السيد احمد36
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مجيد115376.87مججججلجججججججللللجججججمالت محمد مصطفى عبد التواب37

مجيد119479.60مجمجلجججججججلججججججججحبيبة ماجد محمود محمد38

مجيد114976.60مجججللججججججججلجججحسن ابو القاسم محمد عبد هللا39

مجيد119679.73ممملججججججلجمججججججخلود نصر السيد  احمد على40

مجيد118579.00ممجججججججججلجلججججججدعاء ايمن رشاد احمد شعيب41

مجيد118679.07ممججججججججججلجججلجججدنيا سعيد عبد السالم ابو موسى42

مجيد119479.60مجججججججججججججللججججججججرانيا محمد محمد  محمد الشربينى43

مجيد115977.27مججججلجججججججججلللجججرانيا محمود حسين محمود44

مجيد118779.13ملجججججججملجججججلججمرشدى ابراهيم رشدى قطب عمر45

لجيد109673.07لججلجججججللجلجججججرضا محمد بسيونى ابو هالل46

مجيد115577.00مجججججلجججججلججلججججرقية محمد محمد حسن الحبشى47

مجيد119879.87مجججججلجججججججججججججججروضة حميدة شعبان قاسم جميدة48

مجيد118879.20مجججججججججججلججججججججروميساء مصطفى عبد الكريم السيد باشا49

مجيد112875.20مججججججلججلججججلجججريهام وائل فوزى محمد النجار50

جججيد114176.07مجججلججججججلججججلججزينب عبد السالم محمد ابراهيم نوفل51

مجيد118679.07مججججلجججججججججللججججمسارة فتحى عبد المنعم ابراهيم52

جججيد107871.87ملجلجمجججلللجلجلسعاد محمد محى الدين ابراهيم صالح53

مجيد116177.40جججججججججمججلجلججججسيد احمد الجميل سيد احمد سليمان54

مجيد112474.93ملجججلجججلجلجججججججعبد الرحمن عاطف محمد الشحات55

مجيد115977.27مجججججلجججججججججججعزة عالء على أبو زيد56

جججيد114376.20مججججججججججججلجلجججعزيزة محمد محمد خليل57

مجيد119179.40مممللججججججلججججججججعلى النمر أبو زيد عبد ربه القن58

لجيد112975.27لللللجججججججججججججججعلى عيسى عمر عيسى59

مجيد117978.60لمججججججججمجلجججججلجججعلياء ايمن عبد الحميد جاد60

جججيد114876.53مجججلججججججلججللججججعلية نصر الدين عبد الغنى محمد61

مجيد119979.93مجججججججججججلججججججججججفريدة جمال عبد الفضيل همام62

لجيد113275.47لجججججلججججججججججججمحمد احمد فتحى عبد الفتاح63

جججيد116477.60لجلججججججججججججججلججججججمحمد محسن رمضان جاب هللا64

مجيد118478.93مججججلججججججلجججججممحمود بسيونى عبد الحميد65
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مجيد116077.33ملجججججججججلللججججججمريم مصطفى حماد عرفات66

مجيد119679.73مججججججججمججلجججججججمصطفى جمال محروس عثمان67

مجيد117778.47مجججججججججججججلللججججمصطفى محمد عبد الباسط خليل الحصرى68

جججيد110473.60لجججججججججلجللججججمى محمد رفعت غنيم69

مجيد111574.33ملللججججججلجلججججناهد محمد محمد حسن70

مجيد115877.20مجججججججججللجلجججججنجالء  عادل فتحى محمد مبروك71

مجيد119979.93ممججججججمجللجلجججججنجوى ابراهيم محمد غنيم72

مجيد116077.33لللججججججججججججججججمجنجوى طه مصطفى73

مجيد119479.60مججججججججمججلججلجججمندى عبد السالم على كريشة74

مجيد117278.13ممجججلجججججلجججججججنسرين امين مرزوق عطية محمد75

جججيد119979.93ممججلجججججججججججججججنهال سمير عبد المنصف76

مجيد119579.67ممجججججججملجججلجججججنور الهدى نجيب أبو اليزيد فضل77

مجيد115376.87ممججججججلجججججججنورا زكريا أحمد أبو شعيشع78

مجيد118278.80مجججججججججججللجلججججنورا مجدى على كامل79

مجيد112474.93ملللججججججججججللججججهاميس ياسر عطيه نجا80

مجيد118378.87مجججججججججججججلجلجججججهبه عبد الوهاب عبد ربه عوض الشناوى81

جججيد110773.80مججللجججلجججلججججهبه قاسم احمد السيد محمد قاسم82

ججيد118579.00للججججججمجججججججمججهبه متولى المغازى83

مجيد118478.93ملجججججججججججلجججججججججهدير ايهاب محى عبد الحميد84

مجيد114876.53لجججججججججججججججججججوفاء عبد العزيز معوض طايع85

مجيد114876.53ملججلججججججلللججججججججوالء السيد عبده الحداد86

مجيد119879.87مججججججججمججلجججججججوالء عبد العليم عبد الحميد رجب87

مجيد112975.27مجججلججججججللججلججليارا مصطفى احمد يونس سالمة88

مجيد118378.87مججججججججججلللجججججججياسمين ابراهيم محمد زيدان زيدان89

مجيد119579.67ممملجججججججلجججججججججياسمين ثروت السيد البهنسى الفكهانى90

مجيد118278.80مجججلججججججلججججججججياسمين عباس صابر عباس91

مجيد119979.93مممججججججججلجلججججججياسمين فرج إبراهيم خليل92

مجيد118078.67ججملجججججججلججججججججياسمين ياسر عمر أحمد مندور93

( 38 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : رابعا 
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مدور ثاني بعذرمععععججججججججججعججججاحمد السيد صابر الجندى1

مدور ثاني بمادةجججججججججلججغججججججلماحمد محمد مصطفى عطا السيد2

ججدور ثاني بمادةملججلجججججضججللججاسماء على حامد على3

مدور ثاني بمادةمججججللججججججضجللججججاسماء كمال عبدة السيد الشهاوى4

مدور ثاني بمادةملججضجملجللجلجججاالء االمام سالمة مطاوع5

مدور ثاني بعذرمععععمججمجججججججججججاالء حامد حامد شرشر6

مدور ثاني بمادة بعذرمججججججججججعلججلججلجامانى جمعة محمد النجار7

مدور ثاني بمادةمججججججغمججججلجججمججججججاميرة محمود حنفى الحنفى8

مدور ثاني بمادتينمغجججغجججججلجججججججججايه عرفات ممدوج أحمد عبد العزيز9

مدور ثاني بعذرمععععججممججججججججمججأميرة جميل محمد اسماعيل فرح10

مدور ثاني بمادتينممجججججمجججحلحجججججبسمة سامى حسن غريب11

مدور ثاني بمادةمممغججمججمجججججججججججتهانى عبد الرشيدى ابراهيم زايد12

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععحنين محمد عبد المولى العتربى13

غضلللجللضللللجلخالد محمد ابراهيم متولى14
دور ثاني مع رسوبه في 

التدريب الميداني
م

مدور ثاني بمادةمجملججججغججججججججججدعاء السيد ابراهيم ابراهيم يوسف15

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععدعاء الميرغنى فتحى الميرغنى16

مدور ثاني بمادة بعذرمججعججمجججججججججججججججريهام عادل محمد موسى17

ممججججعععغععععععسارة السعيد البسيونى السعيد حنوره18
دور ثاني بعذر  ما عدا 

سيكولوجية التعلم وتعليم الكبار
غ

مدور ثاني بمادة بعذرممعججمججمجججججججججججمسارة بدران عبد العزيز اسماعيل19

مدور ثاني بمادةمضججججججججججلججججججججججسامية المتولى المتولى عبوره20

غمملجججججججلجججججججغججسعد السيد يوسف عبد الجواد21
دور ثاني بمادة مع 

رسوبه في التدريب 
م

مدور ثاني بمادةممملججغلججللللججسعد حمدى ابراهيم عبد السالم22

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععشيماء محمد سليمان عباس23

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععصباح وديد عبد القادر القط24

مدور ثاني بمادةملججضلججلجلججججججججعبد الباسط مصباح يونس إبراهيم25

مدور ثاني بمادةمممججممججضجججججججججججعفاف عبد الرحمن حسنى البخشوان26

ججدور ثاني بمادةمججججغجججججلججججججعلى احمد على عوض السيد27

عدور ثاني بعذرممجججججعججججععععلعججعلياء احمد على محمد عوض28

مدور ثاني بعذرمععععججعمججججججججججعكريم عبد الياعث رزق29
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الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

تدريب ميداني
المجموع 

الكلي
المناهج طرق التدريس

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه)

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

التقديرالعصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
التدريس مصغر

ججدور ثاني بعذرمععععججعجججللججججعلبنى عبد الغفار على محمد اسماعيل30

مدور ثاني بمادةمججمججججججممجججججغججججممحمد ابراهيم محمد ابراهيم31

ججدور ثاني بمادةملجللججلجللضججججمحمد عبد العليم محمد الفوى32

مدور ثاني بعذر معععضجججججججججلججججمروة السيد حامد حمد عوض33

ججدور ثاني بعذرمععععجععلعلججعججعمها حمادة محمد حسنى مجاهد34

مدور ثاني بمادتينممججججججحججمجججحججججججمميالد وديع عوض هللا ايوب35

ججدور ثاني بمادة لضججللججججججللللجججججنورة احمد عبد الماجد محمد36

مدور ثانب بمادةمججغججججججلججججلجججياسمين محمد عبد هللا أبو يوسف37

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععيحيى مدحت ابراهيم محمد يونس38

مراسب تدريب ميدانيغجججججججججججججججججججججمابتسام محمد احمد جمعة1

غراسبججغغغغغغغغغغغعغغاحمد السعيد محمد عثمان الرفاعى2

مراسبممجججججججغجغجغغغججاحمد عبد البارى محمود القصاص3

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاحمد عبد العال محمود عبد العال4

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاحمد محمد محمود البربرى5

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاسراء محمد احمد ابراهيم الصعيدى6

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغامنية عباس محمد عباس غراب7

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغامينه محمد رزق على جاويش8

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغحسنى احمد احمد قطب9

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغدعاء رضوان إبراهيم أبو حشيش10

مراسب تدريب ميدانيغمججججمججمججججججججججججرامى عبد المنصف عبد الفتاح ابراهيم11

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغسمر الشافعى زهران الشافعى12

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغسناء محمد السعيد الدسوقى دويش13

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغعبد اللطيف السيد على احمد عبد العال14

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغعطيات جميل على عبد الفتاح15

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغفاطمة منصور عبد المنعم محمد16

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد خالد عز الدين عبد الحليم17

غراسبجغغغغغغغغغغغغغغمحمد شعبان إبراهيم جاد إمام18

مراسب تدريب ميدانيغججججججججججججلججججججججججمحمد محمود عبد القادر نصر يوسف19

( 25 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : سادسا 
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نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

تدريب ميداني
المجموع 

الكلي
المناهج طرق التدريس

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه)

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 
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اإلدارة المدرسية 
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الفروق الفردية 

والقياس النفسي
التدريس مصغر

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمروة سمير احمد عواد القاضى20

مراسب تدريب ميدانيغجججججججججمججلجلججججججمصطفى احمد السيد طلحة عيسى21

غراسبمغغغغغغغغغغغغغججمصطفى بسيوني محمد شعبان ابو زيد22

مراسب تدريب ميدانيغمججججججججججججلججججججججهبه جمال يوسف مصطفى23

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغهدير حسين كامل السيد24

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغوالء محسن مخيمر عبد ربه25


