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اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مممتاز136190.73ممممجمممجمممججمماحمد عبد الحميد عبد العزيزعبد الحميد1

مممتاز138092.00ممممججمممججمممججمماسماء عبدالعاطي السيد محمود2

مممتاز135490.27ممممججمممجممججججمماشرف عبد الناصر موسى شعبان3

مممتاز136390.87ممممجمممججمججججججممهند عبد الباري السيد محمد4

مجيد جدا123482.27ممججججججججملججججججججججابتسام علي حسن زغلول1

مجيد جدا124783.13مممجججججججملجججججججججابراهيم حامد ابراهيم حامد ابراهيم غانم2

مجيد جدا129486.27مممجججججججمججججججججججمابراهيم خالد ابراهيم خفاجه المتولي3

مجيد جدا125283.47مممججلججججمججججججججججابراهيم سمير ابراهيم السعيد ابراهيم4

مجيد جدا123182.07مججمججلججججججلججججججججججابراهيم فكيه عبد الفتاح فخر الدين5

مجيد جدا128685.73مممجججججمجججججججججججججابراهيم متولي عبد ربه علي القاضي6

مجيد جدا124783.13مممججججججججججججججججججابراهيم محمد ابراهيم رضوان7

مجيد جدا126784.47مممجججمججججججججججججججابراهيم محمد عبد العزيز خليل شرف8

مجيد جدا124683.07جممجججمججججججججججججججججابراهيم محمد عبد هللا محمد شاهين9

مجيد جدا126084.00مممججججججججججججججججججججابراهيم محمد قطب علي الميسري10

مجيد جدا126684.40ممجججججججمجججججججججججججججابراهيم محمد منشاوي محمد علي متولي11

مجيد جدا128885.87مممملججججمججججججججججمابراهيم محمود ابراهيم درويش الزعبالوى12

مجيد جدا132588.33مممجججممجججمججججججججماحسان عاطف عبد الرحمن بسيوني الطباخ13

مجيد جدا129486.27مممججلججججمججججججججججججاحمد السعيد احمد البناوي14

مجيد جدا124683.07مممجججججججججلججججججججججاحمد السيد محمد محمد قاسم15

مجيد جدا125183.40مممججججججججلججججلججججججاحمد السيد يسن السيد الرفاعي16

مجيد جدا123782.47ممججججججججمجججججججججججاحمد الشحات صبري علي حسن17

مجيد جدا131087.33مممجججمممجججججججججججماحمد الغريب محمد الغريب18

مجيد جدا127585.00ججممجججججججمجججججججججججاحمد إبراهيم محمد الطنطاوي السيد19

مجيد جدا120780.47لمجججججججججملججججججججاحمد بالل عبد الغني سالمه عوض20

مجيد جدا125383.53جمجججججججممججججججججججججاحمد جمال عبد الواحد عبد الدايم21

مجيد جدا126884.53ممججججججججمجججججججججماحمد جمعه بسيوني علي العريان22

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

( 1034 )وعــــددهم //  جيد جدا  //   طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثانيا 

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر
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مجيد جدا130787.13مممجججججممججججججججججماحمد حامد شاهد عبد العال23

مجيد جدا128585.67ممججججججججمجججججججججججماحمد حسني عبد العزيز محمد هالل24

مجيد جدا124482.93مممججلججججججلججججججججججاحمد حمدي الشناوي عبدالغني االحول25

مجيد جدا121280.80مججججججججججملجججججججججاحمد حمدي خليل البسطويسي األبيض26

مجيد جدا123382.20مممججلججججججلجلججججججججاحمد حمدي عبد العاطي عبد الفتاح مبروك27

مجيد جدا126884.53مممججلججججججلجججججججججججاحمد خالد عبد المنعم الطويلة28

مجيد جدا124583.00مممججلججججملجججججججججججاحمد رضا عبدالسالم سالم29

مجيد جدا121480.93مججمججلججججججلجججججججججاحمد زين نبيه زين محمد30

مجيد جدا130386.87مممججلججججمجممججججمججاحمد سعد صالح محرم حسن31

مجيد جدا123982.60مممججلججججججلججججججججججاحمد سمير عبد الحليم المحيص32

مجيد جدا129486.27مممججلججججمجججمججججمججاحمد سمير محمد طلبه النمكي33

مجيد جدا127484.93مممججلججججملججمججججججججاحمد شرف بهي الدين صالح عبد القادر34

مجيد جدا122981.93مجججججلججججملججججججججججججاحمد شريف عبد العظيم احمد قطب35

مجيد جدا130386.87مممججلججمجججججمججججججججاحمد شعبان عارف السيد الجرداوي36

مجيد جدا130486.93ممممجججججمجججججججججججماحمد شعبان محمد إبراهيم نصر37

مجيد جدا126584.33مممججججججججلججججججججججججاحمد صبحي محمد عبد الرحمن الجمل38

مجيد جدا124082.67مممججلججججججلجججججججججججاحمد عادل الشحات الغريب شعبان39

مجيد جدا131587.67مممجججججممجججمججججمماحمد عاطف احمدى محمد40

مجيد جدا129086.00مممجججججججججججججججججججماحمد عبد الحليم عبد الحميد عبد الغني41

مجيد جدا123082.00مممججلجججججلجججججججججاحمد عبد الرحمن توفيق عبد الفتاح42

مجيد جدا124583.00ججممججلجججججججججججججججججاحمد عبد العزيز الزكي العباسي43

مجيد جدا124082.67مممججلججججججججججججججججاحمد عبد العزيز عطيه الويشي44

مجيد جدا126184.07مممملججججججلججمججججججججاحمد عصام حلمي حنفى حنفى45

مجيد جدا129686.40مممملججججمججججججججججماحمد عطيه عبد العظيم عوض46

مجيد جدا125483.60مملججلجججججججججججججججججماحمد عالم احمد مسلم47

مجيد جدا121080.67مممججلججججججمجججججاحمد علي احمد عبدالهادي48

مجيد جدا124683.07مممججلجججججججججججججججججاحمد عماد الدين علي حسن49

مجيد جدا123082.00مججمججلجججججججججججججججاحمد عنتر خلف رزق علي50
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مجيد جدا120680.40مممججججججججججججججججاحمد عوني عبد الغني ابراهيم والي51

مجيد جدا123082.00مممجلججججججججججججججججاحمد فتحي جمعه علي علي52

مجيد جدا124983.27مججمججلججججمججججججججججججاحمد فتحي عبد هللا النورج53

مجيد جدا126784.47مججمججلمججمججججججمججججاحمد فؤاد عبدالنعيم عوض محمد عوض54

مجيد جدا122081.33مججججججلجججججججججججججججاحمد محروس ابراهيم احمد55

مجيد جدا120780.47مجمججلججججلجججججججججاحمد محمد احمد محمد سالمه56

مجيد جدا126784.47مممججلججججمججججججججججاحمد محمد احمد محمد عبد العال57

مجيد جدا126184.07مممججلججمججججججججججججججاحمد محمد خضر صحصاح58

مجيد جدا127384.87مممججلججمججججججججججججماحمد محمد خليل ابراهيم سالم59

مجيد جدا122581.67مججمجججججججججججججججججاحمد محمد عبد الفتاح السيد ابو زرد60

مجيد جدا123282.13ممججججلججججججلجججججججججاحمد محمد عبده ياقوت61

مجيد جدا126884.53مججمججلمججمججججججمججججاحمد محمد عوض ابراهيم62

مجيد جدا129986.60مممملمممجججججججججماحمد محمد محمود سعد63

مجيد جدا123582.33ججممجلجججججججججججججججججاحمد محمود حسن احمد حسن64

ججيد جدا121380.87لممججججججججججججججججججاحمد محمود عبد الغفار بريك  ابو النضر65

مجيد جدا123082.00مممججلجججججججلجججججججججاحمد محمود عبد هللا محمد66

مجيد جدا124583.00مممججلجججججججججججججججججاحمد محمود عبدالفتاح علي67

مجيد جدا128085.33مممجججججججمجججججججججججاحمد محمود محمد احمد68

69
احمد محمود محمد عبد الظاهر فرجاني 

الحشاش
مجيد جدا129986.60مممملمممجججججمججم

مجيد جدا124783.13مججمججلججممججججججججججاحمد ناصر عبد الباسط السيد مطر70

مجيد جدا123882.53مججمجلججججمججججججججججاحمد نشات السعيد ابراهيم القصاص71

مجيد جدا122181.40مممججلججججججلججججججججاحمدد محمد سالم موسي سعيده72

لجيد جدا122181.40لججمججججججججججججججمجججادهم محمد علي احمد73

مجيد جدا127885.20ججممجججممجججججججججججججاسامه ابراهيم مخلوف ابراهيم74

مجيد جدا128685.73مممججججججججججججججججججججاسامه طارق احمد علي رمضان75

مجيد جدا129686.40مممججلججممججججججججججججاسامه محمد امام حسن جميعي76

مجيد جدا132488.27ممممجججججمججججججججججججماسراء البيلي صالح دوالي77

مجيد جدا129686.40ممممجججممجججججججمججججاسراء أيمن صبري أحمد مصطفى78
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مجيد جدا129486.27مممملججممججججججججججججاسراء جابر الدمراوي محمد79

مجيد جدا130587.00مممملججججمجججججججججججماسراء حامد فتوح دراج80

مجيد جدا131587.67مممجججمممججججججججمججاسراء حمدي زكي إبراهيم مصطفى81

مجيد جدا131987.93مممجججججججمجججججججججججماسراء رضا بسيوني مرسي لبن82

مجيد جدا131487.60ممممجججججمجججججججججججماسراء رفعت محمد ماهر الخولي83

مجيد جدا129586.33مممجججمممججججججججججججاسراء رمضان لطفي رجب الشاعر84

مجيد جدا130887.20ممممجججججمجججججججججججماسراء سمير السيد مندور85

مجيد جدا130987.27ممممجمممججججججججمماسراء شعبان صابر شعبان جبر86

مجيد جدا129386.20مممججلججمججججججججججمماسراء طه ابراهيم حسنين جامع87

مجيد جدا127785.13مممججلججججمجججججججججججاسراء عادل عطيه احمد البهنسي88

مجيد جدا127484.93مممجججججمملجججججججججججاسراء عبد الوهاب عبد الحليم المتولي خليفه89

مجيد جدا128585.67ممجججججججججمججججججججججججاسراء عبد الوهاب عقل البيلي علي90

مجيد جدا131287.47ممممجججججمجججججججججججماسراء عمر محمد عزه91

مجيد جدا128885.87مممجججممملجججججججججججاسراء فتحي عبدالحميد رمضان92

مجيد جدا130587.00مممججلججججمججججججججججججججاسراء مبروك محمد عبد الفتاح النشار93

مجيد جدا128385.53مممججلججممججججججججججججاسراء محمد السيد محمد الخولي94

مجيد جدا127284.80ممممججججججججججججججججججاسراء محمد عبد الغني خفاجي95

مجيد جدا130386.87مممجججمممججججججججمججاسراء محمد مصطفي عطا السيد96

مجيد جدا131187.40مممججلججججمججججججججججججماسراء محمود حافظ عبيد97

مجيد جدا130086.67مممججلمممججججججججمججاسراء محمود عبدالمنعم توفيق النمورى98

مجيد جدا127785.13مممجججمججملججججججججججاسراء محمود محمد احمد الشيخ99

مجيد جدا132288.13مممجججمممججججججججججججججاسراء مديح احمد السيد شعيشع100

مجيد جدا130587.00مممججلمممججججججججججماسراء مصطفى عباس الشربيني101

مجيد جدا122281.47ججممججلججججمللججججججججاسراء مصطفى محمد السيد الحضري102

مجيد جدا129686.40ممممجممجججججججججججماسراء مصطفي محمد فتحي مصطفي البيومي103

مجيد جدا129086.00ممممجمممججججججججججاسراء هشام حسب النبي حامد عبد العاطي104

مجيد جدا127585.00ججممجججمججمججججججججججججاسراء ياسر خليل عبد المعطي105

مجيد جدا129186.07مممججلمججمجججججججججججماسراء يوسف عطيه السيد عبد هللا106
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مجيد جدا125683.73مممججلممججلججججججججماسالم ابراهيم عبد اللطيف خطاب107

مجيد جدا129486.27ممممجممجججججججججججججججاسالم احمد عباس بخيت محمود108

مجيد جدا131487.60ممممجممملججججججججججماسالم اسامه فؤاد محمد نسيم109

مجيد جدا127484.93مممجججججمججججججججججججاسالم عامر عبد الحافظ عبد العاطي110

مجيد جدا121480.93جججمججلججججملجججججججججاسالم محمد الشوادفي السيد النشيلي111

مجيد جدا130687.07مممجججمججمججججججججججمججاسالم محمد حسن علي الشربيني112

مجيد جدا128885.87ممججججلمممجججججججججججججاسالم نادر ابراهيم محمد حسن قشطه113

مجيد جدا123582.33لممجججججججججججججججججججججاسماء ابراهيم عبدالكريم باشا الشيخ114

مجيد جدا128385.53مممجججمججمجججججججججججججاسماء احمد عبدالفتاح مبروك115

مجيد جدا132188.07ممممجمممججججججججمججماسماء احمد محمد عبد السالم116

مجيد جدا125883.87ممممجججججججججلججججججججاسماء السيد رشدي حجازي117

مجيد جدا131287.47ممممجمممججججججججمججاسماء بدير عبد السالم خالد118

مجيد جدا130286.80مججمملمممججججججججججمججاسماء جاب هللا مختار جاب هللا العراقي119

مجيد جدا129186.07مممجججمججمجججججججججججاسماء جمال عبد المطلب بيومي زهران120

مجيد جدا133488.93ممممجمججمججججججججممماسماء جمعه مرسي علي دردره121

مجيد جدا128985.93ممجججججججججججججججججججججمماسماء حسني علي علي ابو السعود122

مجيد جدا131487.60ممممجججممجججججججججججماسماء حلمي عبد السالم محمد األزرق123

مجيد جدا126584.33مممجججججمجججججججججججججاسماء حلمي محمد علي منصور124

مجيد جدا132388.20ممممجججممجججججججججججماسماء خالد عبد الوكيل بهجات الشك125

مجيد جدا132388.20مممجججمممجججججمججججماسماء رمضان محمد فرج الشامي126

مجيد جدا131687.73ممممجمججمججججججججججماسماء زغلول بالل محمد الروينى127

مجيد جدا129686.40ججمممجمججججججججججججمماسماء سلطان السيد سلطان128

مجيد جدا130386.87مممجججججمججججججججججججماسماء سيد احمد علي صالح129

مجيد جدا127885.20مممملممججججججججججججججاسماء شعبان صابر شعبان جبر130

مجيد جدا133188.73ممممججمججمجججججججججمماسماء طه عبد الحي محمد البسيوني131

مجيد جدا130086.67ممممججججججججججججججججمماسماء عادل محمد عبد الرحمن الشاذلي132

مجيد جدا129986.60ممممجججججمججججججججججججاسماء عبد الغني محمد صالح133

مجيد جدا130987.27ممممجمججمججججججججمماسماء عبد القادر ابو الفتوح عبد المولى134
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مجيد جدا131087.33ممممجممججججججججججججماسماء عبدالنبى محمد عبدالنبى135

مجيد جدا130887.20مممملممجججججمجججججماسماء عبده السيد احمد الرشيدي136

مجيد جدا132088.00مممجججججممجججججججججججماسماء فتوح أبو الفتوح سليمان137

مجيد جدا130687.07ممممجمججججججججججججججماسماء متولي عبد الحكيم متولي138

مجيد جدا132588.33ممممجججممجججججججججمماسماء محمد احمد محمد خليل139

مجيد جدا126884.53ممممججججججججججلججججججججاسماء محمد رمضان ابراهيم140

مجيد جدا128885.87مممجججججمججججججججججججماسماء محمد على ابراهيم عبد الجواد141

مجيد جدا131687.73ممممجججممججججججججججماسماء محمود احمد ابو قمر142

مجيد جدا133789.13ممممجججممججمممججججججاسماء مصطفى هنداوي هالل143

مجيد جدا125583.67مممججلججججججججججججججماسماعيل بدير محمد بدير عبد هللا144

مجيد جدا129686.40ججممجججججممججججججججججماشرف اسامه جمال عبد الوهاب جوده145

مجيد جدا129586.33ججممملمممجججججججججمماشرف جمعه السيد شعبان إبراهيم146

مجيد جدا132088.00ممممجججممججججججججججماشرف زايد دسوقى زايد ابو حمامة147

مجيد جدا133088.67ممممججمججمججججججججمماشرف هشام محمد محمد عمر148

مجيد جدا128885.87مممجججججججججججججججججججماالء جمال عبد الرحمن زيدان149

مجيد جدا130486.93ممممجممجججججججججججججججاالء جميل عبدالجواد ابراهيم150

مجيد جدا132388.20مممججججججججمجججججججججججماالء خالد محمد إبراهيم الزعفراني151

مجيد جدا132788.47ممممججمججمجججججججججمماالء رجب ابراهيم الجمل152

مجيد جدا129286.13مممججلمججججججججججججججماالء رضا عبد السميع احمد153

مجيد جدا131787.80ممممجمججمجججججججججمماالء سعدالدين احمد بحيري154

مجيد جدا132388.20ممممجمججمجججججججججمماالء شاكر طه أبو سليم155

مجيد جدا128085.33مممججلججججمجججججمججمججاالء صالح رمضان الششتاوى الطوخى156

مجيد جدا129786.47مممجججمممجججججججججججاالء صالح سعد كحله157

مجيد جدا128785.80مججمجججججججمجججججمجمججاالء صالح محمد محمد ابراهيم158

مجيد جدا129186.07مممملمججججججججججججججماالء عادل محمد محمد النجار159

مجيد جدا131487.60ممممجمججمججججججججمماالء عبد الفتاح السيد احمد محمد160

مجيد جدا128485.60مممججلممجججججججججججججججاالء عطيه عبدالمولي السيداحمد161

مجيد جدا131187.40ممممجججججمججججججججمماالء فرج السيد سعد حنيش162
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مجيد جدا131187.40مممملمجججججججججججججججماالء كرم محمد ابوذيد163

مجيد جدا128885.87مممملجججججججججججججججججماالء محمد محمد علي اسماعيل164

مجيد جدا128885.87مممججلججججمجججججججججمماالء محمد يوسف الرواس165

مجيد جدا127084.67مممملجججججججججلججججججماالء محي الدين علي عبد الرحمن جاويش166

جججيد جدا128185.40مممججلججججمجججججججججمماالء مصطفى عبد الرسول محمد هاشم167

مجيد جدا128785.80مممججلممججججججججججججججاالء منصور ابراهيم ياسين168

مجيد جدا126984.60مممججلمجججججججلججججججججالسعدني بدير عبد الحليم عبد الرازق169

مجيد جدا129486.27مممججلمجججججججججججججججججالسعيد محمد كريم محمد كريم170

مجيد جدا123382.20مممججلججججججلججلججججججججالسعيد مصطفي السعيد محمد171

مجيد جدا124883.20ججممججلججججمجججلججججججججالسيد احمد عبد العزيز السيد عامر172

مجيد جدا128085.33مممججلجججججججججججججججججججالسيد طه السيد احمد على قنديل173

مجيد جدا129786.47مممملمججججججججججججججمالسيد محمد محمد علي خميس174

مجيد جدا127985.27مممججلججججججججججججججججججالسيدة خليل إبراهيم محمد175

مجيد جدا130887.20مممملججججمجججججججججممالسيده احمد السيد يوسف عطاهللا176

مجيد جدا131287.47مممملمممججججججججججمالشيماء حسن عبده علي حسين177

مجيد جدا128785.80ممممجمججججججججججججججمالشيماء رمضان السيد بلتاجي الشامي178

مجيد جدا130486.93ممممجججمججججججججججججمالشيماء شعبان السيد ابراهيم179

مجيد جدا127985.27مممججلمججملججججججججمالشيماء طارق محمد فريد مسلم180

مجيد جدا126284.13مممملججمججلججججججججمالشيماء عبدالعزيز السعيد المكاوي181

مجيد جدا127885.20مممملججججججججججججججججمالشيماء فوزي حموده فوده العطافي182

مجيد جدا127384.87مممملمججججججججججججججمالشيماء محمد الغريب محمد إبراهيم183

مجيد جدا126384.20مججمملججججججججججججججججججالشيماء مسعد عبد اللطيف المرسي القزاز184

مجيد جدا120780.47ججججمججلمججمججججججججالصاوي الشحات الصاوي محمد علي الفرارجي185

مجيد جدا129886.53مممججلمممجججججججججججججالعلياء احمد عبد المنعم احمد186

مجيد جدا128385.53مممججلممجججججججججججججججالفت احمد غالي ابو شعيشع نجم187

مجيد جدا130386.87مممجججججممجججججججججممالفت محمد سعيد المسلوع188

مجيد جدا132288.13مممجججمججمجججمججججججمالهام علي صابر عواض189

مجيد جدا132488.27مممججججمججمجججججججججججمامال احمد فراج عبد المقصود190
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مجيد جدا130286.80مممججلمممجججججججججججمامال سالم الشحات خليل191

مجيد جدا131587.67ممممجمممججججججججججمامانى احمد محمود خليفة192

مجيد جدا132188.07مممجججججججمجججمججججججمامانى محمود عمر السالمونى193

مجيد جدا132788.47مممجججمججمجججججججججججماماني السعيد قطب محمد العجمي194

مجيد جدا126584.33مممجججججججمججججججججججاماني عادل احمد الغندور195

مجيد جدا124382.87مجججججلمججمجججججججججججاماني عبد الحميد السيد عبد الغني196

مجيد جدا128985.93مممجججمججمججججججججججاماني علي محيرب محجوب197

مجيد جدا126384.20ممججججلججججججججججججججججججاماني محمد خضر علي علي198

مجيد جدا129486.27مممججلججممججججججججججججاماني محمد علي عبدالعال199

مجيد جدا131587.67ممممجججممجججججججججججماماني محمد كمال أحمد بدر200

مجيد جدا131987.93ممممجججممجججججججججججماماني محمود محمود علي شنقار201

مجيد جدا131687.73ممممجمممججججججججججمامل سعد إبراهيم عبد الهادي202

مجيد جدا127284.80مممججلججججججججججججججججججامل عبد العزيز محمد حسن السخاوى203

مجيد جدا131287.47مممجججمممججججججججججمامل عزت ابراهيم حمزه204

مجيد جدا124683.07مممملمممجججججججججامل كمال ابراهيم علي205

مجيد جدا127585.00ممججججلججمججججججججججججججامل محمد خضر علي علي206

مجيد جدا131687.73مممجججممجججججججججججججمامنيه حمدي محمد بدر غانم207

مجيد جدا130887.20مممجججممجججججججججججججججامنيه عبد الهادي السيد موسى208

مجيد جدا130386.87مممجججممجججججججججججججججامنيه علي محمد سعد209

مجيد جدا132288.13ممممجمممججججججججججججمامنيه فكري محمد امام مكاوي210

مجيد جدا133689.07ممممجمممججججججججججججمامنيه يونس محمد يونس صالح211

مجيد جدا129786.47مممجججممجججججججججججججججامير ناصر عبد هللا محمد فرج212

مجيد جدا127084.67مممججججججججججججججججججججاميرة إبراهيم رزق عبد الحفيظ213

مجيد جدا129786.47مممجججممجججججججججججججماميرة على بسيونى احمد حسن214

مجيد جدا132188.07مممجججمممججججججججججججماميره ابراهيم عبد الحميد علي بازينه215

مجيد جدا132288.13ممممجممججججججججججججمماميره ابراهيم محمد ابراهيم216

مجيد جدا132588.33ممممجمممججججججججججججماميره احمد محمود إبراهيم217

مجيد جدا131087.33ممممجمممججججججججججججججاميره اشرف مسعد صقر218
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مجيد جدا129086.00ججمممجممجججججججججججججماميره السيد عبد المنعم زكريا219

مجيد جدا128685.73مممملمججججججججججججججججاميره السيد فاروق علي220

مجيد جدا131887.87مممجججمممجججججججججمماميره إبراهيم سعد إبراهيم سعاده221

مجيد جدا129586.33مممجججمجججججججججججججججججاميره جالل السيد نصير222

مجيد جدا128485.60مممجججمججججججججمجججججاميره جمال مرزوق مصطفي المكاوي223

مجيد جدا128385.53مممججلممججججججججججججججاميره حمدي محمد خليل الصفتي224

مجيد جدا130687.07ممممجججمججججججججججمماميره رمضان عبد الجواد صقر225

مجيد جدا124983.27مممجججججممجججلجججججاميره سالمه مبارك علي سليمان226

جججيد جدا121781.13مممججلجججججججلججججججاميره طه السيد ياقوت227

مجيد جدا128285.47مممملججمججججججججججججججاميره عبد الرحمن فهمي الشناوي228

مجيد جدا124983.27مممججلججججججلججلججججججججاميره عصام مفرح ابراهيم الدريني229

مجيد جدا128785.80مممججلممججججججججججججماميره فتحي خليل ابوهبل230

مجيد جدا126284.13ججممججلججمججججججججججججماميره محسن ابراهيم الشافعي النجار231

مجيد جدا123282.13مممجلججمججلججلججججججججاميره محمد احمد عالم232

مجيد جدا126584.33مممججلججمججججلججججججماميره محمد عبد القادر سيد احمد233

مجيد جدا128785.80مممملممجججججججججججماميره محمد عبده عزالعرب شنيشن234

مجيد جدا132588.33ممممجمممججججججمججماميره محمد علي احمد سالم235

مجيد جدا125583.67مممججلججممجججججججججاميره محمد محمود محمد العربى236

مجيد جدا124983.27مممججلججممجججججججججاميره محمود إبراهيم خليفه237

مجيد جدا121380.87مممججلججججججلجججلججججاميمة احمد زكى صادق238

مجيد جدا121881.20مممججلجججججججججججججججاميمه فايز عيسي علي عيسي239

مجيد جدا125583.67ممججججلجججججججججججججججماميمه محمد المليجي متولي240

مجيد جدا129986.60مممجججمممجججلجججممامينة سمير عباس جاد خضر241

مجيد جدا124082.67مممججلجججججججججلجججججججامينه محمد عبد الفتاح السيد ابو زرد242

مجيد جدا124082.67مممجججججججججججججججججججانتصار عبد الناصر عبد ربه الفرماوي243

مجيد جدا127885.20مممجججججججمججججججججججانوار رمضان احمد محمد244

مجيد جدا127985.27مممججلججممججججججججججججاية سعد على جمعة245

مجيد جدا125383.53مممجججججججججلججججججججججاية محمد محمد السيد246
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مجيد جدا121981.27مممجججججججججججلججججججايمان ابراهيم ابراهيم عبد المنعم اللقاني247

مجيد جدا120280.13مجمجلججججججلجججججججججايمان ابراهيم جمعه علي248

مجيد جدا125983.93مممججلجججججججججللججججججايمان السيد عبد الحميد شحاته249

مجيد جدا126584.33مممجججججججججججججلجججججايمان جمعه حافظ مرعي250

مجيد جدا126384.20مممملجججججججججلجججججمايمان خالد محمد محمد حسين251

مجيد جدا126584.33ممممجمجججججججججججمايمان رمضان بسيوني علي عبدالغفار252

مجيد جدا120880.53مججمججلجججججلجججججججججايمان سليمان عامر عبد السالم253

مجيد جدا123082.00ممججججلجججججلججججججججججايمان سمير كامل محمد الطواجني254

مجيد جدا124482.93مممججلججججججلججججججججججايمان سيد أحمد محمد شوطة255

مجيد جدا126684.40مممجججججممججججججججججايمان صبحي محمد السيد األشموني256

مجيد جدا126884.53مممججلججممجججججججججججايمان صالح الدين عبدالحميد عبد الحميد257

مجيد جدا127885.20مممجججممججلجججججججممايمان عادل عوض عبد العزيز عوض258

مجيد جدا130386.87ممممجمممججججججججممايمان عبد الباسط ابراهيم محمد مسعود259

مجيد جدا128885.87مممجججمججملجججججججممايمان عبد الرحمن احمد عبد الفتاح260

مجيد جدا130386.87ممممجمممججججججججججمايمان عبد العظيم كامل النحالي261

مجيد جدا131387.53ممممجمممججججججججممايمان عبد القادر عطيه علي مشرف262

مجيد جدا130186.73مممملمججملجججججججممايمان عبد هللا موسى أحمد السماحي263

مجيد جدا124282.80مممجججمججججلججلججججججايمان عبد المقصود مرسي محمد264

مجيد جدا129386.20ممممجمممجججلججججججججايمان عبد المولي احمد سليمان265

مجيد جدا126284.13مممججلججممججججججججججايمان علي عبد المعبود جلو266

مجيد جدا131087.33مممجججمممججججججججممايمان علي فوزي محمد علي267

مجيد جدا130687.07مممجججمممججججججججممايمان فوزي عطيه المرحومي268

مجيد جدا127885.20مممجججمجججججججلججججججججايمان كمال فاروق عبد الفتاح غلوش269

مجيد جدا129686.40ممممجمججمجججججججججمايمان محمد ابراهيم احمد القصاص270

مجيد جدا129886.53مممجججمممججججججججججمايمان محمد احمد محمد الشافعى271

مجيد جدا129086.00مممجججججججمججججججممايمان محمد السيد محي الدين بيصار272

مجيد جدا130286.80مممجججمممجججججججممايمان محمد طلبه محمد سعد273

مجيد جدا131187.40مممجججججممججججمججججمايمان محمد عبد اللطيف الكيالني274
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مجيد جدا129086.00مممجججمممجججججججججمايمان محمد عبد الواجد العدل الشربيني275

مجيد جدا128085.33ممممجممجججججلجججججججايمان محمد محمد محمد جعفر276

مجيد جدا129386.20ممممجمممجججججججججمايمان محمد مصطفي الجنزوري277

مجيد جدا129786.47ممممجمممججججمجججمايمان مصطفي ابراهيم غالب278

مجيد جدا131987.93ممممجمممججججججججججمايمان منصور فتحي محمد279

مجيد جدا130987.27ممممجممججججججمججججمايمان ناجح صابر عبد الفتاح280

مجيد جدا128885.87ممممجمججمجججججججججمايمان ناصر محمد احمد281

مجيد جدا129986.60مممجججججججمججججججججججمايمان يسري السيد المزين282

مجيد جدا127785.13مممجججمججمججججججممايناس احمد كمال احمد زغلول283

مجيد جدا124683.07مممججلجججججججججججلممايناس عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن284

مجيد جدا126584.33ممجججججممججججججججججمايناس عبدالواحد محمد عبدهللا285

مجيد جدا126284.13ممممججججمجججججججججججايه ابراهيم احمد عبد العزيز عبد الحليم286

مجيد جدا126084.00مممججلمججملججججججججججايه ابو العنين اسماعيل سرحان287

مجيد جدا128685.73ممممجمججملججججججججمايه احمد كمال احمد حامد288

مجيد جدا132088.00ممممجمممججججمججججمايه السعيد صالح صالح289

مجيد جدا131287.47ممممجمممججججججججججمايه السيد ابراهيم محمد بيبرس290

مجيد جدا129386.20مممجججججججمججججمججججمايه السيد احمد علي محرم291

مجيد جدا130286.80مممجججمججمججججججججججمايه هللا عوض مايز حامد ملوك292

مجيد جدا130286.80مممجججمججمججججججججججمايه إبراهيم محمد رجب293

مجيد جدا128185.40ججممجججمججمججججججججججمايه إبراهيم مصطفى رمضان294

مجيد جدا129786.47ممممجمججمججججججججممايه جمال رمضان عبد الغني295

مجيد جدا127685.07ممممجججممجججججججججايه حمدي إبراهيم محمود رزق296

مجيد جدا129386.20مممجججججججمججججمججججمايه حمدي محمد الشامي297

مجيد جدا125483.60مممجججمجججججججججججججايه حمدي محمد عبد السالم دياب298

مجيد جدا130086.67مممجججمججمججججمججججمايه رضا حلمي محمود الصردي299

مجيد جدا131587.67مممجججمججمججججمججججمايه صالح عبد الجليل الجداوي300

مجيد جدا126984.60مممجججججججملججججججججججايه صالح عبد المحسن احمد احمد301

مجيد جدا127484.93مممملججممجججججججججججججايه عبد الحميد السيد العشري302
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مجيد جدا120980.60ممججججلجججججلججججججججايه عبد الغني سعد عبد الغني سليمان303

مجيد جدا126184.07مممججججججملجججججججججججايه عطيه عبده عبد الواحد ابو سعده304

مجيد جدا130687.07ممممجمججمجججججججججججمايه على عبد هللا على305

مجيد جدا125983.93مممجججججججمجججججججججججايه علي علي بدوي306

مجيد جدا125283.47مممججلججججمججلجججججججايه علي مصطفي النجار307

مجيد جدا131387.53ممممجمججمجججججججججمايه فرج عبد التواب محمد عوينات308

مجيد جدا126284.13مممجججمججمجججججمججايه فرحات احمد غازي309

مجيد جدا131187.40ممممجمممججججججججججمايه فوزي الشناوي عبده أبو عطيه310

مجيد جدا129886.53مممجججججممجججججججججججمايه فؤاد الصاوي السيد الصاوي311

مجيد جدا128285.47مممجججججججملجججججججججججايه قطب عبد اللطيف مجاهد312

مجيد جدا130887.20ممممجججججمججججججججججمايه محمد عبد الحميد حجازي313

مجيد جدا129186.07مممجججججججملججججججججمججايه محمد عبدهللا سيد احمد314

مجيد جدا132088.00مممججججججممجججججججججججمايه محمود السيد الكيالني315

مجيد جدا132188.07ممممجججممجججججججججججمايه محمود محمود ديغم316

مجيد جدا131487.60ممممجججممجججججججججججججايه مسعود ابراهيم السيد عبده317

مجيد جدا131887.87ممممجججممجججججججججججمايه مصطفى احمد حافظ بدر318

مجيد جدا131587.67ممممجججممججججججججججججايه منير إبراهيم حامد319

مجيد جدا127885.20مممجججمججمجججلججججججايه نجيب محمد غازي320

مجيد جدا126984.60ججمممجمجججججججججججججججايه والي اسماعيل الزيني321

مجيد جدا131787.80مممجججججممجججججججججججمايه ياسر محمد علي السقا322

مجيد جدا120680.40ممجججججججججملجججلججلايهاب خالد وديع عبدالمعطي المسيري323

مجيد جدا126584.33جممجججججججملججججججججمججباسل محمد الشوادفي السيد النشيلي324

مجيد جدا125583.67ممممجججججججلجججججلججججباهر رضا ابراهيم محمد325

مجيد جدا126384.20ججمممجججججملججججججججججججبتول يوسف محمود يوسف326

مجيد جدا128885.87مممججلججججمجججججججججججمبدور فوزي إبراهيم الديب327

مجيد جدا131387.53ممممجججممججججججججججججبسمة رمضان محمد بسيوني يوسف328

مجيد جدا129086.00ممممجججممججججججججججججبسمة زناتي بسيوني علي عبد العزيز329

مجيد جدا123082.00مممجججججججججلججلجججمبسمة عبدالمنعم احمد330
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مجيد جدا129486.27ممممجججججججججججججججممبسمة محمد عبد السالم ابو زامل331

مجيد جدا132188.07ممممجججممجججججججججججمبسمه جالل احمد بصل332

مجيد جدا129886.53مممججلججججملججججججججججمبسنت جبر محمد عابدين333

مجيد جدا127985.27ممممجمججججججججججججججبسنت رضا فتحي عبد الحميد معروف334

مجيد جدا124883.20ممجججججججلملججججججججججججبسنت صبري خلف هللا محمد335

مجيد جدا128185.40ممممجججججملججججججججججججبسنت علي محمد محرم336

مجيد جدا128985.93ممممجججججملجججججججججججبسيوني محمد عبد الغني محمد عبد الغني337

مجيد جدا126284.13مممملججججملججججججججججمبهاء حسنى على سالم احمد338

مجيد جدا126584.33مممملججججججلججججججججججبهاء على حسن اليمنى339

مجيد جدا128185.40ممممجججججملجججججلججججبهاء محمود شحاته اسماعيل شريف340

مجيد جدا125183.40مممجججججمججلجججججججججبهجت عبد السالم بهجت عبد السالم341

مجيد جدا127184.73مججمجججججججمججججججججمججتقى فرج السيد سعد حنيش342

مجيد جدا134589.67ممممجمممججمجججججممتماضر شهدى خليفة على نويجى343

مجيد جدا130687.07مممججلممملججججججججججمتوحيد زغلول احمد النجار344

مجيد جدا131387.53ممممجججمملجججمججججمتيسير زين العابدين علي يوسف صابر345

مجيد جدا123082.00جججمجججججججججلججججججججججثروت يونس االحمدي علي346

مجيد جدا127484.93مممجججججججججججججججمجججالل السيد جالل ابراهيم347

مجيد جدا130286.80ممممجمممجججججججممجمالت السيد حامد النجار348

مجيد جدا127384.87مممججلججججججلجججججججججججميل محمود عبد الفتاح علي349

مجيد جدا127785.13مممجججججججملجججججججججججججهاد احمد احمد محمد الشعراوي350

مجيد جدا129086.00مممجججججججملجججججججججججججهاد حسن محمد محمد عثمان351

مجيد جدا129986.60جممجججججممجججججججججججمجهاد محمد احمد حافظ بدر352

مجيد جدا126284.13ممممجمججججججججلجججججهاد مصطفى عبد هللا إبراهيم غنيم353

مجيد جدا124683.07ممممجمجججججججججججججججيهان عبد الناصر المعداوي ابراهيم354

مجيد جدا122281.47ججممجججججججججججججلججججحاتم حنفى عبدهللا السيد355

مجيد جدا125383.53ممممجمججججججججلججججحامد احمد عبد النبي احمد الشريف356

مجيد جدا125683.73مججمججلججججججججججججمججحبيبة هاني إبراهيم مسلم357

مجيد جدا126084.00مممججلممججلججججججججججحسام أحمد السيد مسلم358
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مجيد جدا131087.33ممممجمممججججججججججججحسام رضا محمد هيكل359

مجيد جدا126384.20ممممجمجججججججججججججحسام عبد هللا عبد الفضيل ابو سالمه360

مجيد جدا125083.33مممجلمممججججججلججججحسام علي مصطفى درويش قشالن361

مجيد جدا127284.80مممججمجججججججججججججججحسن السيد شوقي الحلواني362

مجيد جدا128985.93مممججججججججججججججججممحسن رضا عنتر عبد الموجود363

مجيد جدا122481.60مججججججمججمجججججججججحسن محمد حسن السقا364

مجيد جدا123282.13مججمججلمججججلجججججججججحسناء اسامه حسن محمد حماده365

مجيد جدا127785.13مممجججججججمججججججممحسناء حسين على على الفقى366

مجيد جدا128885.87مممجججممججججججججججججججحسناء محمد عطية علي داوود367

مجيد جدا128885.87ممممججججججججججججججممحسناء محمد محمد عوض368

مجيد جدا126984.60مممجججمجججججججججججمججحسين السيد احمد الوكيل369

مجيد جدا128085.33مممجججمممججججججمججحسين ياسر حسين عجوة370

مجيد جدا128485.60مممججلمممجججججججججججججحميده الموافي السيد عبدربه371

مجيد جدا123582.33مججمجججمججججللججججججججحنان ابراهيم عبد الحميد الجزار372

مجيد جدا133088.67مممجججمججمجججججمججججمحنان اسماعيل محمود حسين المغيني373

مجيد جدا127585.00مممججلمججمججججججججمججحنان حسان عبدالعزيز النجاري374

مجيد جدا127885.20مممجججممججججججججججججججحنان سامي السيد خليل شوشة375

مجيد جدا128085.33ممممججججججججججججججججججحنان شوقي كمال محمد ابراهيم376

مجيد جدا131387.53ممممجمممججججججججججمحنان صالح عطيه الحماقي377

مجيد جدا132288.13ممممجمممجججججججججججمحنان محمد سعد سعد رزق378

مجيد جدا124883.20مممملمججججججججلججججحنان محمد محمد الطناحي379

مجيد جدا130687.07مممملمممججججججججججمحنين مصطفى أحمد أحمد هالل380

مجيد جدا130086.67مممملمججمججججججججججججحوريه صالح باز محمد باز الصغير381

مجيد جدا129186.07مممججلمممجججججججججججمحياته محمد عبد هللا على العدلى382

مجيد جدا129386.20ممممجمججمججججججججججججخالد عيد مصطفى الفقي383

مجيد جدا128385.53مممججلمججمججججججججججمخالد كمال محمد شرف الدين384

مجيد جدا127985.27مممجججمججمجججججججججججخالد مجدي مصطفى محمد385

مجيد جدا130286.80مممملمججمججججججججججمخالد نبيل محمد راشد386
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مجيد جدا129886.53ممممجمججمجججججججججججخديجة ابراهيم احمد محمد نجم387

مجيد جدا130086.67مممملججججمجججججججججمخضره قطب التبع سيد احمد388

مجيد جدا129186.07مممملمججمججججججججججمخلود كمال محمد شرف الدين389

مجيد جدا128985.93ممممجمججمججججججججججججخلود محمد سالم عواد السروجي390

مجيد جدا129686.40ممممجمججمججججججججججمخيريه محمد عبد الحميد هالل391

مجيد جدا130787.13مممججلمممجججججججججججمداليا عبد السالم عبده سالم392

مجيد جدا132688.40ممممجمممججججججججججمداليا محمد طلعت بيومي393

مجيد جدا131887.87ممممجمممججججججججججمدعاء السيد عبدالمحسن يونس394

مجيد جدا128985.93مممجججمججمجججججججججججدعاء الظريف محمد علواني السعداوي395

مجيد جدا124583.00مممججججججمجججججججججججدعاء حسب هللا حسين عز الدين396

مجيد جدا128685.73مممجججممجججججججججججججدعاء عبدالعظيم جمعه عبدالمقصود397

مجيد جدا133088.67ممممجمججمجججججججججججمدعاء عماد سعد أبو المكارم398

مجيد جدا133889.20ممممجمممججججججججججججمدعاء محمد علي السعداوي399

مجيد جدا132788.47ممممجمممججججججججججمدعاء منير ابو اليزيد رضوان الفقى400

مجيد جدا131787.80مممملمممججججججججججمدليله عبد هللا احمد عبد هللا401

مجيد جدا130486.93مممجججمججمجججججججججججدنيا العربي محمد رزق402

مجيد جدا129186.07مممملمججمجججججججججججمدنيا امام محمد امام مكاوي403

مجيد جدا129486.27مممملمممججججججججججمدنيا حسن محمد ابراهيم الحلواني404

مجيد جدا131487.60مممملمممججججججججججمدينا ابراهيم محمد ندا المشد405

مجيد جدا132188.07مممجججمممجججججججججججمدينا جمعه شمس الدين عبد الصمد406

مجيد جدا134089.33ممممجمممججججججججججججمدينا عبد الحميد عبد الخالق علي الديب407

مجيد جدا134589.67ممممججمممجججججججججججمدينا علي محمد بسيوني شعبان408

مجيد جدا127985.27مممجججججججمججججججلججمدينا قدرى فاروق عبداللطيف ابوقمر409

مجيد جدا131087.33مممملمججمجججججججججججمدينا كاشف عبدالسالم البسطويسي410

مجيد جدا131687.73مممملمججمججججججججججججمدينا محمد عبد الحميد محمد الفقي411

مجيد جدا133088.67ممممجمممججججججججججججمدينا محمد علي زكي حجازي412

مجيد جدا132188.07ممممجمججمججججججججججججمذينه صبري ابوزليمه غنيم413

مجيد جدا130587.00ممممججججججججججججججججججمراتيبه فرج عبدالمعطي سرور414
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مجيد جدا131387.53ممممجججججمججججججججججمراندا السعيد مسعود سرحان415

مجيد جدا130486.93مممجججممججججججججججججججرانيا رمضان احمد الطحان416

مجيد جدا130186.73مممجججمججججججججججججججمرانيا محمد السيد محمد الفضالي417

مجيد جدا129186.07ممممجممجججججججججججججججرانيا محمد عبد الحميد رمضان418

مجيد جدا128585.67مممجججممجججججججججججججرانيا نبيل محمد محمد مندور419

مجيد جدا131287.47مممجججممجججججججججججججججراوية أبو الغيط أبو اليزيد موسى420

مجيد جدا132488.27ممممجمممججججججججججججمرباب عبد هللا كمال عبد هللا سالمه421

مجيد جدا127885.20مممججلججممجججججججججمرباح ممدوح حسن شعيب422

مجيد جدا129786.47مممججلججممججججججججججمرجاء عبد العظيم إبراهيم عوض423

مجيد جدا128685.73مممجججممججججججججججمرحاب اشرف السيد مصطفي424

مجيد جدا131787.80ممممجمممجججججججججججمرحاب حسن محمد حسن حجاج425

مجيد جدا128285.47ممممجمججججججججججججججمرحاب محمد اسماعيل الشربيني426

مجيد جدا123782.47ممججملججججججلججججججججججرحاب مصطفى الزاهي بدوي427

مجيد جدا124883.20مججمججلمججمجججججججججججرحمه عابد بدير متولي طه428

مجيد جدا120680.40مججمججلجججججججججلججججرزق مسعد رزق عبد الواحد محمد أبو الوفا429

مجيد جدا128485.60مممملججججملججججججججمرشا رجب ابو الفتوح عبد العزيز الفقي430

مجيد جدا127384.87مممججلججمجججججججججججمرشا علي احمد الشرقاوي431

مجيد جدا122481.60مممججلجججججججججججججججججرشا مصطفى عبد الجواد ابراهيم قطب432

مجيد جدا121380.87مممججلجججججججججججججرشيده عبدالخالق عبدالمنعم433

مجيد جدا121080.67مممججلججججججججججججججرضا اشرف توفيق محمد434

مجيد جدا130587.00مممملمججججججججججججججمرضا السعيد رجب عبد هللا محمد435

مجيد جدا124883.20مممججلججججججججججججججججرضا رمضان الشوادفي محمد436

مجيد جدا121981.27مممججلججججججججججلجججرضا عبد العاطي الشحات الشحات محمد437

مجيد جدا133488.93ججمممجمممجججججمججججمرضا عبدالحليم محمد عبدالحليم سيد احمد438

مجيد جدا124683.07مممججلجججججلججججججججججرضا عثمان السيد محمد439

مجيد جدا124983.27ججممججلججججججلجججججججججرضا مجدي محمد الدسوقي440

مجيد جدا127785.13مممجججججمجججججججججججججرقية عطية السيد مصطفى صالح441

مجيد جدا129186.07ممممجججمججلججججمجمججرقية محمود عبد المنعم مصطفي442
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مجيد جدا131187.40ممممجمججمجججججججججججمرقيه ابراهيم السيد محمود شحاته443

مجيد جدا132188.07ممممجججممجججججمجججمرقيه أحمد محمد علي مصطفى444

مجيد جدا125683.73مممججججججمجججججججلججججرقيه عبد الحميد حامد العرابي حماد445

مجيد جدا133088.67ممممجمممجججججججججججمرقيه عبد الناصر السيد عبد الفتاح لبن446

مجيد جدا133288.80ممممجججممجججججججججججمرمضان سعد ابراهيم محمد الشرقاوى447

448
رمضان محروس عبد الرحمن عبد الحميد 

فرحات
مجيد جدا126584.33مممججلججججججلجججججججججج

مجيد جدا128485.60مممجججمججمجججلججججججمرنا حسنى عبدالنبى محمد على449

مجيد جدا130887.20مممجججججممجججججججججممرنا محمد عبد المطلب توفيق450

مجيد جدا127785.13مممججلججمملججججججلججمروان السخاوى كمال عبدالوهاب451

مجيد جدا126984.60مججمججلججمملجججججججججججروان خالد احمد بحيري452

مجيد جدا128085.33مممججلممججججججججججججمروان رمزي عبد الحميد السيد453

مجيد جدا128185.40مممجججمممججججججججججججروان شاكر يوسف يوسف عاشور454

مجيد جدا130386.87مممجججممججججججججججججمروان محمد محمود احمد درويش455

مجيد جدا129686.40مممجججممججججججججججججمروايدا منيرمحمد المكى456

مجيد جدا128385.53مممجججممملجججججججججمروحيه محمد محمد خضر457

مجيد جدا129686.40ممممجممملججججججججججججروضة ابراهيم السيد احمد الرشيدي458

مجيد جدا130987.27مممجججمممجججججججججججججريم أحمد محمد أبوزيد سليم459

مجيد جدا125383.53مممجججججمججلجلججممريهام ايمن احمد دغيدي460

مجيد جدا129286.13مممجججججممججججججججممريهام رضا محمد السيد عبد الشافي461

مجيد جدا129986.60مممجججمممجججججججججمريهام صالح امبارك أبو الفتوح مهنا462

مجيد جدا130587.00مممجججمممججججججججمججريهام عمر عبد الرازق السعدني463

مجيد جدا128985.93ممممجمججمجججججججججججريهام محمد اسماعيل الشربيني464

مجيد جدا132488.27ممممجمممججججججججممريهام محمد اسماعيل مقالش465

مجيد جدا126784.47مممجججمججملججججججججريهام محمد رمضان مصباح السيد466

مجيد جدا126384.20مممجججمججمجججججججججزهراء الشحات محمد عبد الحميد غالى467

مجيد جدا125283.47مممجججمجججججججججججججزوزان عبود مهدي احمد468

مجيد جدا128985.93مممجججمممججججججججججججزين الورد بدوي محمد عبداللطيف جاد469

مجيد جدا129686.40مممجججمممججججججججججججزينب ابراهيم السيد ابراهيم محيسن470
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مجيد جدا129186.07مممججلمججمججججججججججججزينب حسن لطفي كامل عبد هللا471

مجيد جدا127284.80مممججلمجججججججججججججججزينب خليل ابراهيم محمد خليل472

مجيد جدا130486.93مممملمممجججججججججججمزينب رجب حسن اسماعيل الشركسي473

مجيد جدا123882.53مججمججلمجججججججججججججججزينب سماره محمد عبد الفتاح الجندي474

مجيد جدا130687.07مممجججمججمججججججججججججزينب طه الكريدي ابو علي475

مجيد جدا131287.47ممممجممججججججججججججمزينب عبد العزيز ممدوح علي476

مجيد جدا125183.40جممجججممجججججججججججججزينب عبد اللطيف فتحي اغا477

مجيد جدا125883.87مممجججمجججججججججججججزينب محمد مجمد ابراهيم السبكي478

مجيد جدا129186.07مممجججممجججججججججججججسارا صبحي محمود محمد قابل479

مجيد جدا130086.67مممجججممججججججججججججججسارة اسماعيل عبدالحكيم اسماعيل الشريف480

مجيد جدا125983.93مممجججمججججججججججججججسارة رضا عبد الكريم عبد المجيد غازي481

مجيد جدا129386.20مممجججممجججججججججججججسارة مصطفى طلبه عباس العطار482

مجيد جدا131387.53ممممجممججججججججججججمساره ابراهيم عطية يوسف الحداد483

مجيد جدا128085.33مممجججمجججججججججججججمساره احمد عبده محمد ابو منصوره484

مجيد جدا132488.27ممممجمجججججججججججججججمساره احمد مصطفي حسين485

مجيد جدا129586.33مممجججمججججججججججججججمساره اسماعيل يوسف بعبول486

مجيد جدا123982.60مممجججمجججججججججججججساره جمال محمد التهامي رضوان487

مجيد جدا128285.47مممجججمجججججججججججججمساره حسن حسن محمد داود488

مجيد جدا124282.80مممجججججججججججججججججججساره راضي محمد محمود علي489

مجيد جدا124482.93مممجججججججججلججججججججساره زكي رياض عبدالعال واصل490

مجيد جدا125383.53مممجججمججججلججججججججججساره سالم عبد العزيز سالم الشرشابي491

مجيد جدا127084.67مممجججمججججلججججججججججساره صفوت السيد عبد المقصود ابو عوض492

مجيد جدا126784.47مممججلمجججججججججججججججساره عبد الحي عبد اللطيف محمد493

مجيد جدا123782.47مممجججججججججلججججججججساره عماد محمد السيد محمد المهدي494

مجيد جدا125283.47مممملمججملججلجججججمساره لبيب ابراهيم خليل495

مجيد جدا129486.27مممجججججمجججججججججممساره محمد حسن عبد القادر حسن496

مجيد جدا123882.53مممججلجججججججججججججمساره محمد عابدين البسيوني497

مجيد جدا133889.20ممممججمممجججججججججممساره محمود السيد الكيالني498
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مجيد جدا131187.40ممججمجمججمجججججججججممساره محمود كمال شتا متولي499

مجيد جدا126684.40مممججلججججمجججججججججججساره مختار محمد ابراهيم السماحي500

مجيد جدا126384.20مممججججججججججججلججججمساره يوسف عبد العال محمد عبد هللا501

مجيد جدا129186.07مممجججججججمجججججججججمسالم عبدالعاطي سالمه سالم502

مجيد جدا131587.67ممممجججججمجججججججججججمسالي عبدالرازق غازي احمد بدران503

مجيد جدا132488.27ممممجججججمجججججججججججمسامية عصام كمال دويس504

مجيد جدا129086.00مممجججججججمججججججججججمسحر جمعه صالح رزق هللا الدناصوري505

مجيد جدا125783.80مممجججججججمجججلججججججسحر محمد ابراهيم ابوسعده506

مجيد جدا125183.40مممجججججججججججلجججججمسحر محمد محمد بردان507

مجيد جدا128285.47مممملجججججججججججججججمسحر مصطفي محمد محمد البنا508

مجيد جدا131487.60مممملمممجججججججججمسعاد عادل احمد احمد العاصي509

مجيد جدا125883.87مممججلمجججججججججججججمسعاد عبد الحليم حموده عبد الحليم عبده510

مجيد جدا128785.80مممججلججممجججججججججمسعاد محمد ابو الغيط محمد511

مجيد جدا125583.67مممججلججججمجججلججججمسعد رضا سعد عباس مرسي512

مجيد جدا126984.60مممججلججججمجججلجججججمسعد نصارسعد شلبي513

لجيد جدا127785.13لججمجججججججمججججمججججمججسعيد محمد فارس راشد514

مجيد جدا130687.07ممممجججمجججججججججججمسعيدة شهدي عبد السالم جادو515

مجيد جدا126084.00مممججلجججججججججججججججمسعيده رمضان محمد عبد الفتاح فرحات516

مجيد جدا130887.20مممجججممجججججججججججججمسلمى إبراهيم متولي إبراهيم517

مجيد جدا126584.33مممججلججمججلججججججججمسلمى جمعه احمد الشيهي518

مجيد جدا127084.67مججممجججمجججججججلججمسلمي الشوادفي عبدهللا ابراهيم سالمه519

مجيد جدا121781.13ممججججلججججججلجججججلججججسلوي سعد عاطف ابو نعيم520

مجيد جدا126684.40مممججججججججججججججججججججسماء ابراهيم ابراهيم اسماعيل521

مجيد جدا126484.27مممجججججججمججججججججججسماء احمد زكي احمد جاب هللا522

مجيد جدا131587.67مممملججممجججججججججممسماح احمد محمد الباز ابراهيم قلبه523

مجيد جدا127685.07مممملمممججججججججججسماح السيد محمد علي مصطفى524

مجيد جدا124883.20ججممملجججججججججججججججججسماح السيد يوسف خلف هللا525

مجيد جدا129286.13مممجججججمججججججججججمججسماح بدير عبد الباري إبراهيم الشيخ526
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مجيد جدا125583.67مممججلمججججججججججججمسماح حمدي بسيوني البحرية527

مجيد جدا127685.07مممجججمجججججججججججججججسماح عبد العزيز عبد الحميد ابراهيم يوسف528

مجيد جدا126584.33مممجججمجججججججججججججمسماح عبد الناصر عبد المجيد عبد الكريم529

مجيد جدا130887.20ممممجججججمججججججججججمسماح محمد عبدالسالم عبدهللا530

مجيد جدا130186.73مممجججمججمججججججججججمسمر احمد محمد شعبان531

مجيد جدا130887.20ججممجججمممجججججججججمسمر احمد محمود بدوى532

مجيد جدا129986.60مممملمججمجججججججمججسمر السباعي احمد منصور533

مجيد جدا126884.53مجججججججمججمجججججججججمسمر عرفات عبد العظيم محمد البسيوني534

مجيد جدا127284.80ممممججججججججججججججججججسمر على ابو شبانه احمد535

مجيد جدا131387.53ممممجمججمججججججججججمسمر فيصل عرفه بلتاجي الجبالي536

مجيد جدا128985.93ممممجممجججججججججججمسمر محمد مصطفي المزين537

مجيد جدا128885.87ممممجمججمججججلججججمسمرات محمد محمود قابيل538

مجيد جدا126884.53جممجججممجججججججججججمسميه خالد أحمد محمد شمه539

مجيد جدا127685.07مممجججمجججججججججججججججسندس هاني حسن عبد المعطي540

مجيد جدا128285.47ممممجمجججججججججججججمسنيه سمير عبد المنصف أحمد نورالدين541

مجيد جدا123182.07ممجججججججججججججججججججججسنيورة عماد عبد الهادي محمد542

مجيد جدا129686.40مممجججججججمججججججججمججسهام حسن عبد الخالق مصطفى الدسوقي543

مجيد جدا128185.40مممجججمممجججججججججمسهام عماد الدين عبد المعطي محمد جاويش544

مجيد جدا129286.13مممجججججججججججججججججججمسهام فتوح مصطفي ابراهيم االحول545

مجيد جدا127384.87ممممجججججججججججججججججججسهام محمد محمد قايد546

مجيد جدا126684.40مممجججممججججججججججججسهير رمزي محمد خليل عبدالعزيز547

مجيد جدا127084.67مممججججججججججججججججججججسهير عاطف مصطفى عوض هللا548

مجيد جدا128285.47مممجججممججججججججججمسهير محمد محمد حبيب رمضان549

مجيد جدا125683.73مممجججججججججججججججججججسهيله سيد احمد السعيد سيد احمد جاد هللا550

مجيد جدا129086.00ججمممجججججمججججججججججمسهيله محمد عوض إبراهيم551

مجيد جدا127785.13مممجججمججمجججججججججمسوميه صابر ابراهيم عبدهللا552

مجيد جدا121681.07مجلججججججمجججججججججمسيف الدين سيد ذكي553

مجيد جدا120380.20ملمجججمجمجججججججججججشاديه ابراهيم غازي حسن غازي البربري554
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مجيد جدا125483.60مممججلججججججججججججججججججشاديه حمدي عبد الرحمن عبد العزيز555

مجيد جدا125583.67مممججلججججمججججججججججججشروق رجب محمود خميس سيد احمد556

مجيد جدا127885.20ممممجممججججججججججججججشروق علي احمد السيد عبد الرحمن557

مجيد جدا122981.93مممججلجججججججججججججمشروق مصطفى السيد محمد زين الدين558

مجيد جدا124683.07ممجججججججججججججججججججججشهاب عز الرجال علي الشيخ559

مجيد جدا125983.93مممججلمجججججججلجججججججشيرين احمد احمد بكر560

مجيد جدا126284.13مممججلججججمججججججججججججشيرين محمد وهيب حسن قاسم561

مجيد جدا124783.13مممججججججججججججججججججججشيماء ابراهيم زكريا ابراهيم562

مجيد جدا125383.53مممججججججججججججججججججججشيماء احمد ابراهيم احمد مشالي563

مجيد جدا127985.27مممجججججججمجججججججججمشيماء احمد عوض محمد الطحان564

مجيد جدا123582.33مممججلجججججججججججججججججشيماء السيد احمد محرم565

مجيد جدا126584.33مممججججججججججججججججججججشيماء السيد توفيق ابو النجا566

مجيد جدا124082.67مممججلججججججججججججججججشيماء رجب عبد العزيز علي شعبان567

مجيد جدا128385.53مممجججمجججججججججججججججشيماء سعد المعداوي يونس مبروك568

مجيد جدا124883.20ممجججججمجججججججلجججججججشيماء سعد شبل محمد المحالوي569

مجيد جدا123282.13مممججلمججججججججججججشيماء طارق حامد محمد ابو السعود570

مجيد جدا127685.07مممججلججججججججججججججججمشيماء طه ابراهيم حسنين جامع571

مجيد جدا120480.27مممججلمججججججججججججشيماء عابدين إبراهيم أحمد مشعل572

مجيد جدا127384.87مممملججججمججججججججججمشيماء عادل محمد حسن573

مجيد جدا130086.67ممممجججججمججججججججممشيماء عطيه علي محمد574

مجيد جدا129486.27مممجججمججججججججججججججمشيماء علي عبد العظيم محمد الصاوي575

مجيد جدا126284.13ممجججججمجججججججلجججججمشيماء فيصل عبد الفضيل عبد العزيز السعدني576

مجيد جدا126884.53مججمجججمجججججججججججججججمشيماء محمد احمد الكيالني577

مجيد جدا131687.73ممممجممجججججججججججججمشيماء محمد إبراهيم هالل فوده578

مجيد جدا122581.67لمججملمججججججججججججمشيماء محمد عبد الغني علي غنيم579

مجيد جدا126884.53مممججلمججمجججججججججججشيماء محمد عطية على داوود580

مجيد جدا131987.93ممممجمممجججججججججججمشيماء ممدوح جمال محمد بدر581

مجيد جدا124683.07مممجلمجججججججججججججمصابر حسن صابر محمد قنديل582
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مجيد جدا124583.00مممججلمجججججججججججججصافيناز مختار عبدالمنعم احمد النجار583

مجيد جدا123882.53مممجلمججججججججججججججصالح سالم عبدالعظيم السيد584

مجيد جدا129686.40مممجججمججججججججججججججججصبري محمد إبراهيم العباسي585

مجيد جدا133388.87مممجججمججمجججججمججججمصديق جمال عبد القوي محمد الفاره586

مجيد جدا127284.80مممججلججممجججلججججججمصفا شعبان صابر شعبان جبر587

مجيد جدا125983.93مممججلججججمجججججججججججصفاء محمد أبو الفتوح سليمان588

مجيد جدا127484.93ممممجمججمجججلجججججمصفاء محمد عبد الباقي محمد589

مجيد جدا124983.27مججمججلججججججججججججججججصفية علي صقر يونس محمود590

مجيد جدا130186.73مممملمججمججججججججججمصفيه جالل السعيد بدوي591

مجيد جدا127885.20مممجججمجججججججججججججججججصالح سالم عبد الحميد ابو القاسم592

مجيد جدا128285.47مممجججمججججججججججججججججصالح عبد المولى ابراهيم نوح593

مجيد جدا121881.20مممججلمجججججججججججججصالح عطية ابو القاسم حمد594

مجيد جدا123982.60مممججلمجمججججججججججصالح ناصر المحمدى حلمى الجدامى595

مجيد جدا130887.20مممججلمججمجججججججججججمضحي محمد المهدي العفيفي596

مجيد جدا124783.13مممججلججججججججججججججججطارق سعد احمد السيد موسى597

مجيد جدا124282.80مممججلججججججججججججججججججعادل حسني محمد شحاته شحاته598

مجيد جدا127785.13مممجججججممجججلججججججججعادل محمد أحمد سيد أحمد خليفه599

مجيد جدا127184.73مممججلججججمجججججججججمعايده فتحي انور ابوليلة600

مجيد جدا127985.27مممججمججمجججججججججججججعايده محمد عبدالعاطي بسيوني601

مجيد جدا125083.33مججمجججمجججججججججججججججعائشة العربي زغلول الدسوقي السيد602

603
عبد الباعث عبد الحميد عطيه عبد الحميد 

العزب
مجيد جدا129686.40مممجججمججمججججججججججججج

مجيد جدا126384.20جممجججججججمجججججججججججمعبد الحميد ثروت األحمدي علي604

مجيد جدا125883.87مممججججججمجججججججججججعبد الرحمن زكي حسين محمد605

مجيد جدا126384.20مممججلججججججججججججججججعبد الرحمن سالم عبد السالم محمد606

مجيد جدا124683.07مججمججججججججلججججججججججعبد الرحمن عالء ابراهيم شمس الدين607

مجيد جدا127484.93مممججججججججججججججججججمعبد الرحمن محمد أحمد إبراهيم عوض608

مجيد جدا124482.93مممججلججججججججججججججججعبد العزيز محمود محمد الدعلوب609

مجيد جدا126784.47مممجججججججمججججججججججججعبد الغني الشاذلي عبد الغني الشاذلي610
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مجيد جدا127284.80مممجججججمجججججججججججججعبد القادر فتحي محمد رفاعي611

مجيد جدا123182.07مممججججججججججججججججججعبد هللا احمد ابراهيم عبد هللا نصار612

مجيد جدا126284.13مممججججججججججججججججججججعبد هللا اشرف محمد يوسف القرنشاوي613

مجيد جدا126384.20مممججلججججمجججججججججججعبد هللا إبراهيم يوسف احمد متولي614

مجيد جدا125783.80مممجججججججججلجججججججججججعبد هللا رجب على موسى615

مجيد جدا121881.20مججمجججججججججججججججججعبد هللا عصام فوزي حسن عبد القادر616

مجيد جدا126984.60ججممججججججججججججججججججمعبد هللا عماد عبد الحميد أحمد فوده617

مجيد جدا120080.00مممججلججججلججلجججججججعبد هللا ماهر مصطفى ابراهيم نصار618

مجيد جدا123282.13مممججلجججججججججججججججججعبد هللا محمد احمد عبد هللا619

مجيد جدا125483.60مممججججججججججججججججججججعبد هللا محمد خميس غريب620

مجيد جدا123182.07مممججلججججججججلجججججججعبد هللا محمد عبد الفتاح خضير621

مجيد جدا126684.40مممجججججججمججججججججججججعبد هللا محمد عبد المطلب احمد622

جججيد جدا122281.47مممججلججمججججججلجججعبد المحسن عبد الرحمن عبد المجيد عطيه623

مجيد جدا126784.47مممججلمججمججججججججمججعبدالرحمن عبدالعاطي محمد حجازي624

مجيد جدا129986.60مممجججججججمجججججججججمعبدالرحمن محمد الصافي عبدالعزيز هنيدي625

مجيد جدا127885.20مممجججججججججججججججججججججعبدهللا محمد عبدهللا السيد626

مجيد جدا127384.87مممجججججممجججججججججججعبدالمنعم حجاج عبد اللطيف عزب627

مجيد جدا124983.27مممجججججججججججججججججججعبوده احمد عبد اللطيف عبد اللطيف زيد628

مجيد جدا128785.80مممجججمجججججججلجججممعبير صبري راغب االمام ابراهيم629

مجيد جدا130987.27ممممججججججججججججمجججمعبير عادل السيد عطيه النادي630

مجيد جدا124482.93مممججلججمجججججججججججعبير فتحي اسماعيل المزين631

مجيد جدا129786.47مممجججججممججججججججججججعبير محمد عثمان فرحات ابوزيد632

مجيد جدا126284.13مممججلجججججججججلجججججمعبير نبيل شتا ابراهيم633

مجيد جدا122981.93مممججلمجججلجججججججججعزة معوض فوزي عوض634

مجيد جدا125083.33ججممججججججججججججلجججججججعزه احمد عبد الرحمن النجار635

مجيد جدا126584.33مممججججججججججججججججججججعزه اسماعيل حسين محمد636

مجيد جدا125683.73مممججلجججججججججلججججججججعزه محمد حسن المعروف637

مجيد جدا120580.33مججمججلججججججلجججججججججعزه محمود شبانه علي ابو زيد638
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مجيد جدا125883.87ججممجججججججمجججججججججمعصمت حاتم محمد قاسم ابو شادي639

مجيد جدا122781.80مممججلجججججججججججججججعصمت عبد هللا السيد سليمان الغنام640

مجيد جدا125883.87مممججلججمججججججججججججعفت عبد الباسط عبد الحميد السعيد641

مجيد جدا124983.27مممجججججمججججججججججعال سعد محمد محمد عالم642

مجيد جدا128985.93مممججججججججججججججججممعال عالء عبد العزيز البيلي643

مجيد جدا126984.60مممججلججمججججججججججججججعال محمد محمد اسماعيل الحاوي644

مجيد جدا125683.73مممججججججججججججججججججججعالء سعد محمد السيد صقر645

مجيد جدا128185.40مممجججججججمججججججججججججعالء عثمان مسعد عثمان646

مجيد جدا121681.07مججمجججججججلجججججججججعالء فوزى شعبان يونس عيد647

مجيد جدا123582.33مممججلجججججججججججججججعالء ياسر سعاده عوض648

مجيد جدا129986.60مممملجججججججججججججججججججعلى محمد على محمد عبدهللا649

مجيد جدا128985.93مممجججججمجججججلججججججمعلي سالم محمد علي حسن650

مجيد جدا128385.53مممجججججممجججلججججججججعلي عبد العزيز محمود محمد الدفراوي651

مجيد جدا123482.27مممججلمجججلجججججججججججعلي فرحات احمد محمد652

مجيد جدا128585.67ممممجججممجججلججججججججعلي محمد علي محمود العدل653

مجيد جدا126384.20ممججملججججمججججججججججججعلي مرضي الجارحي خضر654

مجيد جدا126484.27ممممجججججججججلجججججججعلي مصطفي علي التهامي655

مجيد جدا124683.07مممجججمججججلججججججججججعلياء أنور محمد حسين إبراهيم656

مجيد جدا125683.73ممممجججججججججلجججججمعلياء صبحي احمد محمد نجم657

مجيد جدا122981.93مممججلجججججلججججججججججعلياء عاطف عبد العظيم النجار658

مجيد جدا126284.13ججممجججججججججججججججججججججعلياء علي عثمان عمر659

مجيد جدا125683.73ججممججججججججججججججججمججعمر على محمد على العشرى660

مجيد جدا122381.53مممججلججججججججلجججججعمر فتحي مهدي بعزق661

مجيد جدا126484.27ججمممججججججججججججججججججعمر قدري ابو شعيشع الحسيني662

مجيد جدا129386.20ممممجججججمجججججمممعمرو جابر جابر عبدالعظيم حسن العطالي663

مجيد جدا127585.00مممجججججججمجججججلججججججعمرو حسام سعيد رضوان جبريل664

مجيد جدا127284.80مممججججججججججججججججججججعمرو رأفت علي صالح665

مجيد جدا128285.47ممممجججججمجججججججمججعمرو محمد كامل محمد عيسى666
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مجيد جدا128285.47مممججلججججمجججججججججججججعوض يوسف حسن علي ابراهيم667

مجيد جدا124583.00مممججججججمججججلجججججعيد عبدالرحمن عيد الشافعي668

مجيد جدا130286.80ممممجججججمجججججمججمغاده رجب سعد إبراهيم حضيري669

مجيد جدا126384.20مممججلججججمجججججججججججغاده محسن فتوح محمود670

مجيد جدا128185.40مممجججججمجججججججججججججغنى مصطفى ابو زيد ابو شعلة671

مجيد جدا125983.93ممججججججججججججججججججججججفاتن عبد الصمد عبد الفتاح ابراهيم بار672

مجيد جدا133388.87ممممجججممجججججججججممفاتن كمال محمد عبد النبي673

مجيد جدا130486.93ممممجججججججججججججججججججفاطمه ابراهيم عبد الستار طه سليمان674

مجيد جدا129486.27ممممجججمجججججججججججججفاطمه احمد عبدالفتاح محمد سيداحمد البيدق675

مجيد جدا126884.53مممججلجججججججججججججججججفاطمه الزهراء احمد ابراهيم محمد676

مجيد جدا127985.27ممممجججججمججججلججمججفاطمه السيد ابراهيم عبدالعزيز677

مجيد جدا128685.73ممممججججججججججججججججمفاطمه السيد عبد الجواد دبيس678

مجيد جدا129386.20مممجججججممجججججججججمفاطمه السيد عبدالرحمن السيد679

680
فاطمه إبراهيم عبد الحميد محمد عبد القادر 

سليمان
مجيد جدا129986.60مممجججججمججججججججججججم

مجيد جدا131087.33ممممججججمجججججججججججمفاطمه جمال السيد عبدالرزاق الفتياني681

مجيد جدا123682.40مممججججججججججججججججججفاطمه حسني جابر بارومة682

مجيد جدا125983.93جمممجججججججججججججججمفاطمه حسنين محمد عبدالفتاح683

مجيد جدا124282.80مممجججججججججججججلججججججفاطمه خالد نجاتى محمد ابو العنين684

مجيد جدا127585.00مممججججججججججججججججججمفاطمه رمضان فايز قطب685

مجيد جدا131287.47مممججلمممجججججججججججمفاطمه زيدان محمد حسن القاضي686

مجيد جدا130587.00مممججلمممجججججججججججمفاطمه سماره سليمان داود687

مجيد جدا130086.67مممجججججمجججججججججججججججفاطمه طلعت عبد العاطي امين االزهري688

مجيد جدا128985.93مممجججججمججججججججججججججفاطمه عادل محروس عبده محمد689

مجيد جدا131287.47ممممجمممججججججججججججفاطمه عبد المقصود عبد الفتاح بازينه690

مجيد جدا129686.40مممجججججممججججججججججمفاطمه عبد المنعم محمد شعيب691

مجيد جدا129586.33مممججلججججججججججججمججججفاطمه علي محمد بيصار692

مجيد جدا131787.80ممممجججممجججججججججججمفاطمه عيسى  علي السيد بيومي693

مجيد جدا127484.93مججمججلمججججججججججمججججفاطمه غريب عبدالرازق سليمان المصرى694
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مجيد جدا126584.33جممججلججججمججججججججججمفاطمه فؤاد ابراهيم حماد695

مجيد جدا128185.40مممججلججمججججججججججججمفاطمه كرم محرم عبد الرحيم الخولي696

مجيد جدا127785.13ممممجججججمجججججججججججفاطمه ماهر السيد الدخاخني697

مجيد جدا128585.67مممججلججممججججججججججمفاطمه مجدي علي ابو الفرح عماشه698

مجيد جدا131987.93ممممجججممججججججججممفاطمه محمد عبد الحميد الشرقاوي699

مجيد جدا128085.33مممججلججججمجججججججججججججفاطمه نبيه محمد عزب جعاره700

مجيد جدا132788.47ممممجممجججمججججمممفاطمه نصر شحاته محمد701

مجيد جدا128685.73مممجججججججملجججججججججمفاطمه نضال سعيد ربيع702

مجيد جدا126584.33مممجججججمججلججلججججججججفايزه احمد علي علي الجمسي703

مجيد جدا126184.07مممججلججمججلجججججججججمفتحية محمد سيد احمد سالم704

مجيد جدا127685.07ممممجممججلجججججججججمفلاير خلف احمد خليف705

مجيد جدا124883.20مممججلججمجججججججججججججفريدة حسن حسين القصبي706

مجيد جدا125083.33مممججججمجججججججججججججفريده سمير عبد الواحد احمد707

مجيد جدا128085.33مممجججممملجججججججججمفيفي يوسف ابراهيم الطباخ708

مجيد جدا125683.73مممججلجججججججججلججججججمقمر عبدالشافي البلقاس حمادي709

مجيد جدا126984.60مممججلججججججججججججججججججكريم محمد مصطفي البيومي710

مجيد جدا125983.93مممججلججمججججججججججججمكوثر حلمي محمد علي منصور711

مجيد جدا124583.00مممججلججججججججججججمججلبنى عبد الواحد فتوح سعد سودان712

مجيد جدا131587.67ممممجججمججججججججججمملبنى عنتر عبد الرحمن اسماعيل713

مجيد جدا124683.07مججمججلجججججججججججججمججلبني ابو الفتوح مصطفي يوسف داود714

مجيد جدا129086.00مممججلججججمججججججججججججلطيفة المرسي عبد الرحيم صالح715

مجيد جدا129186.07مممججلججمججججججججججمججلمياء ابراهيم ابراهيم محمد علي محمود716

مجيد جدا122981.93مممججلججمججلججججلججججلميس مجدى عباس محمد النمر717

مجيد جدا126184.07مممججلججمججلججججججججججلندا مسعد ابراهيم محمد عثمان718

مجيد جدا128385.53مممملممجججججججججممليلى مبروك نعيم غازي الغر719

مجيد جدا124382.87مججمججلججججججججججلجمججليلى محمد مجدي عبد الفتاح720

مجيد جدا127284.80مممججلججججججججججججمملينا اشرف مصطفى ابو شويل721

مجيد جدا124082.67مممجججججججججلجججججججججججماجد عبدالنبي حسن ابراهيم النجار722
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مجيد جدا128085.33مممملجججججججججججججممماجده رضا علي المزين723

مجيد جدا128385.53مممججلججمججلججججججججججججماجده محمد عبيد عامر724

مجيد جدا127084.67مممجججججمججلجججججججججممادلين محمد محمد شحاته زرع هللا725

مجيد جدا129186.07مممملججمججججججججججممماهينار عابد محمد الغريب العتراوي726

مجيد جدا125983.93مممجججججججججلجججججججججججمجدي اسماعيل ابراهيم ابو العنين علي727

مجيد جدا125183.40مممججلمججججلججججججججججمحمد احمد السيد احمد جدامي728

مجيد جدا129686.40مممملممججججججججججججممحمد احمد زكي حسن729

مجيد جدا122081.33ممجججججججججججلجججججججججمحمد احمد عبد المحسن احمد الشيخ730

مجيد جدا124182.73مممججلممجججججججججججممحمد احمد محمد سيد احمد عبيد731

مجيد جدا123982.60مججمجججججججججلججججججججججمحمد اسماعيل درغام متولي شتا732

مجيد جدا121480.93مممججلججمججلججججججججمحمد السعيد احمد ابراهيم ابوعمر733

مجيد جدا122281.47مممججلججججججلججججججججمحمد السيد حسن أبو خشبة734

مجيد جدا123882.53مممججلججججججلججججججججججمحمد السيد عبد المجيد السيد هواش735

مجيد جدا124282.80مممججلججمججججلجججججججمحمد السيد محمد ابراهيم736

مجيد جدا122881.87مممججلججمججلجججججججججمحمد السيد محمد علي مرسي737

مجيد جدا125083.33مممملججججججلجججججججججمحمد إبراهيم محمد أحمد إمام738

مجيد جدا124783.13مممجلججمملججججججججججمحمد أشرف محب صادق739

مجيد جدا122881.87مممججلمججججججلججججججمحمد أيمن حسين الشريف740

مجيد جدا124783.13مممججلججمججلججججججججممحمد بدران احمد احمد توفيق741

مجيد جدا128885.87مممجججمججججججججججججججممحمد جاب هللا احمد الغول742

مجيد جدا131787.80مممملججججججججججمججججممحمد جاد هللا محمد المنتصر743

مجيد جدا127484.93ججممججلمججملجججججججمممحمد حمدي محمد الدسوقي عبد العزيز744

مجيد جدا124583.00مممججلمججججلجججججججمججمحمد خالد محمد عبده ابوعجور745

مجيد جدا125383.53مممججلمجججججججججججججججمحمد رأفت فوزي عبدربه نعمان746

مجيد جدا124583.00مممججلججججججججججججججججمحمد ربيع احمد محمود747

مجيد جدا128585.67مممجججممججججلجججججممحمد رضا السيد علي علي عاصي748

مجيد جدا127985.27مممججلمممججججججججججممحمد رضا محروس أحمد سعيد749

مجيد جدا125883.87ممممجممجججلجججججججمحمد رضا محمد البواب750
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مجيد جدا124282.80مممجججججججججلججججججمججمحمد رفعت السعيد السيد الخولي751

مجيد جدا125283.47مممجججمجججججججلجججججججمحمد سامح عبد السالم عبد الوهاب752

مجيد جدا127384.87مممجججمجججججججلجججججممحمد سامح محمد السيد منصور753

مجيد جدا126984.60مممججلججمجججججمججججججمحمد سعد محمد احمد754

مجيد جدا124182.73مممججلجججججججججججججججججمحمد صادق صبحى يوسف755

مجيد جدا126484.27مممججلممجججججلججججججججمحمد صالح محمد رمضان فرج756

مجيد جدا123382.20مججمججلمججججججججججججججمحمد صبحي علي السيد المغازي757

مجيد جدا126684.40مممجلمججمججججججمججمحمد صبري محمد عبد العظيم758

مجيد جدا128685.73مممجججججججمجججججججججججمحمد ضاحي محمد رزق ابو خوات759

مجيد جدا124282.80مججمججلججمجججججججججججمحمد ضياء الدين محمد محمد ابوداود760

مجيد جدا122081.33ممججججلجججججججججججججججمحمد طارق محمد محمد الجزار761

مجيد جدا126184.07مججمجججمجججججججلجججججممحمد طه عبدالفتاح ريحان فرج762

مجيد جدا127284.80مممججلممجججججججججججممحمد عاطف رشاد عبد الوهاب عطا هللا763

جججيد جدا123082.00لممجججججمججججججججججممحمد عبد السالم محمد محمود  العباسي764

مجيد جدا124182.73مممججلججججججججججججججججمحمد عبد الفتاح نعمه هللا ابو زيادة765

مجيد جدا125583.67مممجججججججججججججججججممحمد عبده حسانين سيد احمد راجح766

مجيد جدا125983.93مممجججججججججججججججججممحمد عصام جالل احمد مبروك767

مجيد جدا127685.07مممججلمججملجججججججججممحمد عصام عبد الخالق الشال768

مجيد جدا123282.13مممجلجججججججلججججججججمحمد عمر محمد ابراهيم769

مجيد جدا126784.47مممججلججججججلجججججججججممحمد عوض متولي محمد عباهلل770

مجيد جدا124182.73مممجلججججججلججلججججججججمحمد فاروق محمد محمد االفندي771

مجيد جدا127785.13ممممججممججججججججججججججمحمد كريم عبد الجليل علي السنوسي772

مجيد جدا121280.80مجمججلمجججججمجججججمحمد مجدي محمد عبد الحافظ773

مجيد جدا126884.53ممممجمجججججججججججججججمحمد مجدي محمد عبد المعطي774

مجيد جدا128885.87مممجججججججججججججمججججممحمد محمد ابراهيم ابو النجا775

مجيد جدا128585.67مممجججججمججججججمججججممحمد محمد ابوبكر محمد ابراهيم776

مجيد جدا126284.13ججممجججججججججلجججججججججججمحمد محمد احمد سالم777

مجيد جدا125483.60مممجلمججججلجججججججججججمحمد محمد السيد محمد عبد النبي778
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مجيد جدا129386.20مممجججمججملجججججججججممحمد محمد حسين محمد متولي779

مجيد جدا123082.00مممججججججججججلججججججججمحمد محمد سيف الدين احمد درويش780

مجيد جدا131387.53مممجججمججمجججمججججممحمد محمود ابراهيم محمد قالشه781

مجيد جدا128785.80مممججلمججججججججججججججممحمد محمود عطية محمد الصباغ782

مجيد جدا125883.87مممججلممججلججججججججججمحمد محمود علي السيد البنا783

مجيد جدا128685.73مممججلمججججلججمججججججمحمد مسعد احمد عبد اللطيف مصطفى784

مجيد جدا127284.80مممججلمججملجججججججججججمحمد مصطفي سعد دياب785

مجيد جدا126984.60مممجججمججملججملججججمحمد معتز احمد جعفر786

مجيد جدا129686.40ممممجمممجججمجججججمحمد معوض محمد حبيش787

مجيد جدا127685.07مممملججججججججججججججججججمحمد منصور ابراهيم عبد القوي عمر788

مجيد جدا126384.20مممجججججججججلجججججججججججمحمد منصور عباس احمد نيل789

مجيد جدا124082.67مممججججججججلجلججججججججمحمد منصور محمد البهلول790

مجيد جدا125483.60مممجججججججججلججججججججججمحمد نادر عزت محمد قاسم791

مجيد جدا126484.27مممججلججججججلجججججججججججمحمد نبيه محمد عبدالفتاح792

مجيد جدا123482.27مممججلججمججججلجججججججمحمد هالل عبد هللا عيد شعبه793

مجيد جدا122481.60مممججلججججججلجلججججججمحمد يوسف محمد يوسف العكازي794

مجيد جدا123682.40مممججلججججمجججلججججججمحمود ابراهيم ابراهيم محمد795

مجيد جدا121981.27مممجججججججججججججججججججمحمود ابراهيم محمود محمد البربري796

مجيد جدا128485.60مممجججممججججججججججمججمحمود الدسوقى على محمد ابو عيد797

مجيد جدا127585.00ممممجمجججججججججججججممحمود بسيوني محمد محمد علي798

مجيد جدا121781.13مممججلجججججججججلجججججمحمود حسين رشوان احمد عيد799

مجيد جدا125883.87مممججلججججججججلججججججمحمود رمضان احمد عطيه منصور800

مجيد جدا124082.67ججممججلججججججلججججججججججمحمود سمير محمود الحسانين منصور801

مجيد جدا122581.67ممججججلمججججججلجججججججمحمود شعبان الرفاعي حسن الدياسطي القليل802

مجيد جدا128785.80مممجججججمججججججججججمممحمود صبحي علي محمود803

مجيد جدا120280.13مجججججلججملججججججججججمحمود عبد الجواد عبد الجواد غياتي804

مجيد جدا120880.53مججمجلججججججججلجججججججمحمود عبد الحاكم مخيمر عبد الحاكم خليل805

مجيد جدا120380.20جججمجلججججججججججججججججمحمود عبد السميع محمود ابراهيم806
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مجيد جدا127585.00مممججلجججججججججججججججججممحمود عبدالعاطي محمد محمد حجازي807

مجيد جدا122981.93مججمججججججججججججججججججمحمود علي علي راشد808

مجيد جدا124683.07مممجججججججملججججججججججمحمود عيد أحمد محمد خضر809

مجيد جدا133789.13ممممجججممججمجججججججممحمود قدري منصور أحمد810

مجيد جدا129086.00مممجججججججمججججججججججججمحمود محمد الرفاعي منصور عوض811

مجيد جدا121180.73مممججلججججججججججججججججمحمود محمد رواع مهنى812

مجيد جدا133088.67جمممجججممججمججمجججممحمود محمد محمد عبد الحميد الويشي813

مجيد جدا124583.00مممججلججججججججلججمججمحمود محمد محمد عيد الوصيف814

مجيد جدا127284.80جمممجججممجججلججججججممحمود محمد محمود عبد الحميد815

مجيد جدا124082.67مججمجججججججججججلججججممحمود محمود محمد الحسيني816

مجيد جدا126784.47مممجججمجججججججججججججممحمود محي علي قطب الوشاحي817

مجيد جدا126884.53مممجججمججججججججججمممحمودالسيد محمود محمد الحبشى818

مجيد جدا124282.80ممججججججججججججججججججممديح محمد علي رشوان819

مجيد جدا126084.00مممجججمججمجججلججججممرعية اسماعيل اسماعيل مرعي820

مجيد جدا128085.33مممجججمجججججججلجججججممروة ابراهيم قاسم الطويل821

مجيد جدا129886.53ممممجججججججججججججججمممروة محمد احمد فؤاد حميدة822

مجيد جدا121681.07ممجججلججججلججججججججممروة محمد عيد فضل823

مجيد جدا128985.93مممملججججججججججججججججممروه السيد محمد محمود شلبايه824

مجيد جدا124683.07مممجججمجججججججججججججمروه بدر محمد السامولي825

مجيد جدا127284.80جممجججججججججججججججججججممروه جمال عبدالنبي السيد سليمان826

مجيد جدا127785.13مممجججججمجججججججججججججمروه سعد ابراهيم صالح827

مجيد جدا121380.87مممججججججججججلجججججججمروه عبد الرحمن محمد ابو شاهين828

مجيد جدا129986.60مممملججمججججججججججججممروه فريد ابو العباس علي القن829

مجيد جدا128485.60مممملججججمججججججججججججمروه محمد السيد عقل الجزايرلي830

مجيد جدا124482.93مممجججمجججججججججججججمروه هشام عبد الرحمن محمود عطيه831

مجيد جدا132988.60ممممجججمجججججججججججججممريم حماده رفاعي محمد عبد هللا832

مجيد جدا126984.60مممجججججججججلججججججججججججمريم فرج صبحى غازي حنور833

مجيد جدا125383.53مممججلمججججججججججججججمريم محمد نعمان عبد المعطي األعصر834



31/42

اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر

مجيد جدا131087.33ممممجججممججججججججججممشيرة عاطف عبد العال835

مجيد جدا123082.00مججمججججججمججججججججججمصطفى ابراهيم مصطفى محمد مصطفى836

مجيد جدا120580.33مججمججلجججججلجججججججججمصطفى اسماعيل محمد السنهورى837

مجيد جدا128885.87مججمجججججججملججججججججججمصطفى السيد طلبه يوسف النجار838

مجيد جدا125983.93مممجججججججججججلجججججممصطفى أحمد مصطفى أحمد أبو النجا839

مجيد جدا126384.20مممملججججججلججججججججججمصطفى فهمي رزق جاويش840

مجيد جدا126384.20جممججلججججمججججججججججججمصطفى محمود السيد حامد زكي841

مجيد جدا130887.20مممججلمممججججججججمججمصطفى محمود عبد السالم عبد القادر حجازي842

مجيد جدا120180.07مممججلجججججلججلجججججمصطفي ابراهيم عباس محمود843

مجيد جدا123582.33ججممججلججججججججججججججججمصعب المغازي مصطفى المغازي844

مجيد جدا126884.53مممجججمججمججججججججججمعاذ المتولي الرفاعي المتولي845

مجيد جدا123282.13مجججججججمججججججججججججمغازى محمد عبد الفتاح مغازى846

مجيد جدا127484.93مممججلمممججججججمججممدوح حسنى ممدوح ابوذيد847

مجيد جدا128085.33مممملججججمجججججججججممنار محمد البلقاسي الحمادي848

مجيد جدا126984.60مممججججججججججلجججججججممنال فرج ابوزيد الرفاعي849

مجيد جدا126284.13مممججلجججججججججججججججججمنال مسعود بدير الششتاوى850

مجيد جدا122381.53مممججلججججججججججلججججمنصور الرفاعي عبد الحميد عزت851

مجيد جدا127484.93ممججملمججمجججججمممنصوره فريد بدير علي منصور852

مجيد جدا122781.80ممججججلجججججلججججججججججمنه هللا إبراهيم علي خطاب853

مجيد جدا133689.07ممممجمممجججججججججججممنه هللا شريف كمال عبد الرؤف854

مجيد جدا129486.27ممممجججممجججججججججممنى احمد عبد الفتاح احمد الدرس855

مجيد جدا129386.20مممججلججمجججججججججججججممنى اسماعيل أبو الفتوح إبراهيم856

مجيد جدا130587.00مممملججممججججججججججممنى رضا يوسف يوسف جميعى857

مجيد جدا121981.27مممججلججججججلجججججججججمنى زاهر محمد ابو شوشة858

مجيد جدا124983.27مججمجججمججججججججججججججمنى عبد العزيز محمد مندور859

مجيد جدا130386.87ممممججججججججججججججججججممنى ماهر محمد حسنين محمد860

مجيد جدا122781.80مممججلمججججلجججججججمنى محمد بسيونى محمد العرجه861

مجيد جدا130987.27ممممجمممجججججججججججممني سامي شرف عمر862
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مجيد جدا129386.20ممممجمجججججججججججججججممني سعد عبدالمنعم الصاوي863

مجيد جدا126284.13مممملججججججلجججججججممها بالل علي سيد احمد الدميري864

مجيد جدا124683.07ممجججججججججججلجججججججججممهاب أبو السعود علي قطب عجمي865

مجيد جدا126584.33مممججلجججججججججججججججججمؤمن ابراهيم محمد الديب866

مجيد جدا124082.67مججمجججججججججلجججججججججمؤمن سيد احمد اسماعيل سيد احمد محسن867

مجيد جدا125283.47مممججلججججججلججججججججممى عبدالجواد عبدالباقى على عبدالسالم868

مجيد جدا128385.53مممجججمججمجججججججججججججمي السعيد محمد عبد المقصود869

مجيد جدا124983.27مممجججججججججلجججججججممي جمال عبد الرحمن ابراهيم ابو العطا870

مجيد جدا129186.07مممجججمجججججججججججججممي سامي شرف عمر871

مجيد جدا128585.67ممممجججججججججججججججججججمي عبد القوي محمد عبد الجواد872

مجيد جدا123882.53مممجججججججججججججججججمي محمد اسماعيل محمود علي873

مجيد جدا122181.40مممججلججججججججججججججمي محمد علي عبد ربه الغرباوي874

مجيد جدا127985.27مممججججججججججججججججججججمي محمود أحمد محمد هلهل875

مجيد جدا122581.67مججمججلجججججججلجججججججمي ممدوح عبد الرحمن حامد باز876

مجيد جدا128085.33مممججججججججججججججججججججميادة محمد حسين العزلة877

مجيد جدا125983.93مممجججججججججلججججججججججميادة محمد عبد الحليم طراد878

مجيد جدا128085.33مممجججججممجججججججججمميادة محمد محمد عبد العال879

مجيد جدا120180.07ممججججلججججججججججججججميار محمد مغازي علي محمود880

مجيد جدا127585.00مممجججمجججججججججججججمميرفت صادق عوض غازى جاد هللا881

مجيد جدا122581.67مجمججلجججججججججججججججججناجى ابوبكر يوسف على سيد احمد882

مجيد جدا126984.60مممججججججججججججججججججججنادر جالل محمد عبد السالم غنيم883

مجيد جدا126484.27مججمججلجججججججججججججججججنادر راضي حلمي بدر884

مجيد جدا127084.67مممجججججججججججججججججججنادية مصطفى فتوح المنسي885

مجيد جدا124683.07مممججلجججججججججلججججججناديه ابراهيم ابراهيم محمد سليم886

مجيد جدا128585.67مممججلمجججججججججججججججمناديه خالد انور السعودي887

مجيد جدا121781.13ججججججججججممجججلجلمجناصر يحي عليوه المصلحي888

مجيد جدا124482.93مممججججججججججججججججناهد  محمد رجب ابراهيم889

مجيد جدا123482.27مججججججلججمججججججججججمنبال عادل عطيه احمد البهنسي890
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مجيد جدا124683.07مممججلججججملجججججججججنجالء جمال بسيوني فهمي النجار891

مجيد جدا124282.80مممملجججججججججججججججنجالء علي احمد الجلده892

مجيد جدا129886.53ممممجججممجججججججججمنجالء محمد ابراهيم اسماعيل االحول893

مجيد جدا130587.00مممجججججججملجججججججممنجوان عبد الكريم يحيى محمد نويجى894

مجيد جدا125783.80مممججلججججججلجججمججججنجوى ابراهيم محمد الصاوي عبد هللا895

مجيد جدا125383.53مممملججججمجججججججججنجيه السيد يونس العطار896

مجيد جدا121280.80مممججججججججججلججمجندا عبدالمحسن عبدالفتاح ابراهيم الجارحي897

مجيد جدا126484.27ممممجمجججججججلجججمججندا علي محمد علي إبراهيم898

مجيد جدا129286.13مممجججججممجججججججممندا نجيب عبد السالم الكناني899

مجيد جدا121781.13ممججججلجججججججججججلجججندى احمد توفيق حسانين هليل900

مجيد جدا127384.87مممججلمججمجججججججججمندى جمعه منصور احمد سالمه901

مجيد جدا125383.53ممممجمججججججججججججججندى حسين عبد الفتاح عبدالجواد الشريف902

مجيد جدا126584.33مممجججممجججججججججمندى علي الخضري علي جاد903

مجيد جدا122581.67ممججججلججججججججججلجمججندى ماهر حلمي زكي عيسى904

مجيد جدا126584.33ممممجممجججججلججججججندي جوده محمد الشاذلي905

مجيد جدا121781.13مججمجججمجججججللججججججندي عبدالعزيز عبد العزيز عبد الباري906

مجيد جدا122881.87مممججججججججججججلججججججندي لطفي عبد الرازق محمد عبد الرازق907

مجيد جدا124082.67مممججلجججججججججججججمندي متولي السعيد محمود الزاهي908

مجيد جدا124983.27مممججججججججججججلجججمندي محمود السيد الكيالني909

مجيد جدا121781.13مججججججلججججملججلججججمنرمين احمد محمد مصطفى910

مجيد جدا120180.07مجججججلججججملجججججمججنسمة شعبان محمد البيومي911

مجيد جدا121681.07مممججلججججمججلججججمنسمه محمد بسيوني فايد912

مجيد جدا124382.87مممملججججججججلججججججنشوى بسيوني السعيد حسن يوسف913

مجيد جدا123882.53مممملمججججججججلججججنصرة السيد على عبد العزيز الشهاوى914

مجيد جدا126884.53ممممجمججمججججججججنعيمه محمد اسماعيل يوسف خليل915

مجيد جدا129486.27مممملمججمجججججججججمنفين رضا فوزى الهنداوى916

مجيد جدا126884.53مممجججججججمجججججججججججنفين محمد محمود حسن السيار917

مجيد جدا128485.60مممجججمججمججججججججمنها السيد محمد الفحات918
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مجيد جدا122181.40جممجججججججمججججلجججمنهال ايمن لبيب عبد المجيد919

مجيد جدا130086.67ممممجججممجججججججججمنهال سعد الدين أحمد جاد920

مجيد جدا127585.00مممجججججمججججججججججمنورا اشرف محمد محمد أبو النضر921

مجيد جدا125483.60ممممججججججججججججججمنورا عبد الرسول رمضان غازي هيبه922

مجيد جدا125983.93ممممججججججججججججججججججنورا عبد الهادي اسماعيل محمد سرور923

مجيد جدا130186.73مممجججممججججججججججججمنورا محمد عبد الفتاح السباعي924

مجيد جدا125283.47مممجججمجججججججججلججججنورا محمد لطفي حامد نصر925

مجيد جدا130286.80ممممجججججمجججججججججججججنوران طه سالمه بسيوني926

مجيد جدا126384.20مممجججججججمججججججججججنوران عالء فاروق ربيع927

مجيد جدا125583.67مممجججججججملجججلججججمنوره سالمه ابراهيم الكتامي928

مجيد جدا126984.60مممجججججمججلججججججججججنوره محمد الكوفي احمد فايد929

مجيد جدا122781.80مممججلجججججججججلججججججنورهان ابراهيم محمد احمد طرطير930

مجيد جدا126884.53مممجججمجججججججججججججججنورهان احمد احمد سعد ابوريه931

مجيد جدا125883.87جمممجججججمجججججججججججنورهان حسن عبده حسن ابراهيم932

مجيد جدا125683.73مممججلججججججججججججججججمنورهان خميش عبدالوهاب خليفه933

مجيد جدا127985.27مممجججججججججججججججججججمنورهان طارق سليمان السيد علي934

مجيد جدا123482.27مممجججججججججلججلججججججنورهان عادل عبد السالم بسيوني مصطفى935

مجيد جدا126084.00ممممجججججججججججججججمنورهان محمد يونس يوسف السيد936

مجيد جدا128385.53مممجججججججمجججججججججمنورهان محمود علي عبده ابوشمر937

مجيد جدا121881.20ممججججججججججججججججججججنورهان ناجي عبد العزيز دهشان938

مجيد جدا129686.40ممممجمججمججججججججججججنورهان نزيه دسوقي علي بدر939

مجيد جدا123182.07مممملججججججججلجججججنيره علي مصطفي النجار940

مجيد جدا128485.60مممججلجججججججججججججججمنيره محمد سعد اسماعيل شعبان غانم941

مجيد جدا127685.07مممجججججججمججججججججمنيره محمد طلبه خيرهللا942

مجيد جدا129086.00مممجججمممججججججججمهاجر ا لسيد محمود محمد943

مجيد جدا127685.07ممممجممججججججججججمهاجر ابراهيم احمد عوض944

مجيد جدا121480.93ججممجججججججججلجججلجججججهاجر ابراهيم محمد السيد النشيلي945

مجيد جدا125383.53مممججلمجججججججججججمهاجر اشرف احمد محمد بشير946
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مجيد جدا123182.07مممججلجججججججججججججججهاجر صالح محمد ابوحسين947

مجيد جدا122981.93ممممجججججمججججلججججهاجر عصام السيد علي الباشا948

مجيد جدا123982.60مممججلجججججججلجججججمهاجر متولي توفيق محمد949

مجيد جدا133188.73ممممجمججمجججججججججممهاجر محسن السيد ابو ضحوة950

مجيد جدا125583.67مممججلججججججججججججججججهاجر محمد رزق الفضالي951

مجيد جدا132388.20ممممجمممججججججججممهاجر محمد صبحي عبد الباري بسيوني952

مجيد جدا126984.60مممججلججججمجججججججججججهاجر محمد محمد جودة953

مجيد جدا131087.33مممجججمممججججمجممهاجر محمد محي الدين محمد954

مجيد جدا131787.80مممجججججججمججججمججممهادي نصار سعد شلبي955

مجيد جدا127585.00مممججلججمججججججججججججججهالة ابراهيم ابراهيم محمد ابو علم956

مجيد جدا127785.13مممججلججججججلججججججججمهالة فتحي احمد عبد الرحمن شاهين957

مجيد جدا126384.20مممججججججججججججججججججججهاله محمود السعيد الحداد958

مجيد جدا125983.93مممجججججججمجججججججججججهاله محمود بدر ابوزيد959

مجيد جدا128385.53مممجججججمججججججججججججججهانم عبد الحليم محمد الطور960

مجيد جدا129286.13ممممجممجججججججججممهانم عطيه سامي السيد الفقي961

مجيد جدا127184.73مجججمجججممجججججججججججهبه اسماعيل عبد المعطي اسماعيل الديهي962

مجيد جدا128485.60ممممجججججمججججلججججمهبه السعيد فتح هللا غازي963

مجيد جدا129086.00مممجججممجججججججججججمهبه السعيد محمد محمد الرماح964

مجيد جدا124182.73مججمملمجججججججججججججهبه هللا ابراهيم عز الدنيا فايد965

مجيد جدا123282.13مجمججلمججمججججججججججججهبه هللا عماد توحيد محمد عثمان966

مجيد جدا127484.93مممجججممجججججججججججججهبه سعد صالح على عبد الاله967

مجيد جدا124482.93مممججلججججملجججججججمهبه محروس عبد اللطيف عطيان968

مجيد جدا125183.40مممججلجججججججججججججججججهدى حسين محمد ابراهيم الحلواني969

مجيد جدا130286.80ممممجممججلجججججججججمهدى زغلول عبد اللطيف عبد المقصود970

مجيد جدا131987.93ممممجمجججججججججججججججمهدير إبراهيم عبده الشناوي عطا971

مجيد جدا126584.33مممججلججمججلجججججججججمهدير حمدين عبد النبي السيد يقطين972

مجيد جدا129486.27مممجججممججججججججججججمهدير رفيق عبدالغفار بسيونى973

مجيد جدا127685.07مممجججممجججججججججججججهدير سالمه ابراهيم ابو العنين974
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مجيد جدا128385.53مممججلججججملجججججججججمهدير عبدالحكيم محمد النجار975

مجيد جدا129386.20مممججلممجججججمجججججمهدير محمد جمعه ابراهيم عفيفي976

مجيد جدا128585.67مممجججممجججججججججججمهدير محمد محمد عبد السالم ابو بريكة977

مجيد جدا127184.73مممججججججججججججججججججمهشام عبد الموجود عبد العزيز ابراهيم978

جججيد جدا125483.60مممججلجججججججججججججججججهالل اشرف عوض السيد979

مجيد جدا127985.27ممممجمججججججججججججمهناء احمد محمد الشاعر980

مجيد جدا127484.93مممجججمججججججججججججججهناء جميل محي الدين علي981

مجيد جدا125983.93مممجججججمججلجججججججججمهناء سعد عبد العزيز قطب فراج982

مجيد جدا127184.73مممجججججججملجججججججججمهناء سليمان عبد الكريم غراب983

مجيد جدا128785.80ممممجججججججججججججججججمهناء طارق حلمي عبد الغني984

مجيد جدا126384.20مممججلججججملججججججججججهناء عبدالمنجد ابراهيم شرف985

مجيد جدا127685.07مممجججممججلججججججججججهند جمعه ابراهيم بدر986

مجيد جدا128785.80مممجججممجججججلجججججمهند خيري رجب يونس987

مجيد جدا126484.27ممممجمججملججججججججججهند سعد عبد العزيز قطب فراج988

مجيد جدا128785.80مممجججمججمجججججججججمهند صبري مصطفى العدوي989

مجيد جدا129586.33مممجججمججمجججلججججججمهند عبد هللا خضر عبد السالم الصعيدي990

مجيد جدا120080.00مممججلمججججلججججججججهند عبدالهادي فهمي عبد الهادي991

مجيد جدا129186.07ممممجمممجججججججججججهند ناصرعبدالمجيد محمود الشيخ992

مجيد جدا130186.73مممججلمججمجججججججججججمهند نبيل السيد عبد الحميد993

مجيد جدا123482.27ممممجمججججلجججججججججهند نزيه عبد الحميد يوسف994

مجيد جدا128385.53مممملججممجججلجججججمهند يحيي بسيوني القاضي995

مجيد جدا129586.33ممممجمممججججججججججمهيام فتحي السيد مصطفي رخا996

مجيد جدا127685.07مممججلمجججججججججججججموائل كمال راشد عبده997

مجيد جدا128085.33ممممجججممجججلجججججموطفه عبدالعليم طلبه حسن998

جججيد جدا127284.80مممججلججمجججججججججججججوفاء احمد احمد حسن زغلول999

مجيد جدا126184.07مممججججججججججججججججججموفاء بشير حلمي عركز1000

مجيد جدا122381.53مممججلججججملللجججججموفاء خليفه حسن الخاللي1001

مجيد جدا129186.07مممجججمممجججلججججججموفاء رجب حسن حسن1002
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مجيد جدا128685.73مممجججمممجججلججججججموفاء عصام حلمى محمد1003

مجيد جدا130787.13ممممجججممجججلججججمموفاء وجدي انور المغازي بدوي1004

مجيد جدا128585.67مممجججججممججججججججججججوفاءابراهيم السيد ابراهيم السيد1005

مجيد جدا129686.40مممجججمممجججلججججججموالء ادريس ابو العال سرور1006

مجيد جدا130887.20ممممجججممجججلججججمموالء على عطية على داود1007

مجيد جدا130987.27ممممجمججمجمجججججججموالء محمد الصاوي عبدالحميد شواطه1008

مجيد جدا126284.13مممججلججججمجججلججججججججوالء محمد عبدربه زناطير1009

مجيد جدا128685.73ممممجمممجججلجججججموالء محمد محمد عطا1010

مجيد جدا134889.87ممممجججممجمججججججججموالء مختار احمد صالح1011

مجيد جدا130587.00ممممجججممجججلججججمموالء ممدوح مصطفى بلتاجي1012

مجيد جدا130887.20مممملمججمججججججججمججوليد ابراهيم معداوي البزاوي1013

مجيد جدا128785.80مممملججممججججججججمججوليد عطيه السيد السيد عبد الخالق1014

مجيد جدا126984.60مممجججججمججججججججججججيارا سعيد عبدالسالم عبدهللا الشال1015

مجيد جدا130486.93ممممجممججججججججججججميارا سيد احمد عبد اللطيف سيد1016

مجيد جدا128485.60مممملمممجججججججججمياسمين اشرف عبد المولى الهاللي1017

مجيد جدا120380.20مممججلججججمللجلجججججياسمين السعيد عبد اللطيف السعيد1018

مجيد جدا127585.00مممججلمججمججججججججججمياسمين السيد السيد محمد سليمان قنعر1019

مجيد جدا127084.67ممممجمججججججججججججمياسمين السيد جابر السيد1020

مجيد جدا124883.20مممججلججججججججلججججججججياسمين جمعه عبد الستار عبد المجيد أحمد1021

مجيد جدا128285.47مممملججممججججججججججمياسمين صفوت علي امام ابراهيم1022

مجيد جدا128785.80مممججلمججمجججججججججمياسمين صالح إبراهيم محمد السنهوري1023

مجيد جدا130186.73ممممجممملجججججججججمياسمين طه ابراهيم عبد الحميد اللقاني1024

مجيد جدا129586.33مممججلمججججججججججججججمياسمين عاطف انور عبدالعزيز على1025

مجيد جدا123282.13مممججلجججججججججججججججياسمين محمد رمضان دغيد1026

مجيد جدا123082.00مممججلجججججججججججججججياسمين يونس امين علي يونس1027

مجيد جدا125583.67مممججلمججججججججججججججياسين محمود عبد الفتاح علي1028

مجيد جدا129986.60ممممجججمججججججججججججميسرا عبد الحميد عبدهللا عبد الحميد1029

ججيد جدا124182.73لممججججججمجججججججججججججيسري موسى على المجدوبه1030



38/42

اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر

مجيد جدا129386.20مممملممجججججججججججميمنى رأفت السيد بطيحه1031

مجيد جدا128685.73مممملمجججججججججججججميوسف عبد هللا محمد سالم1032

مجيد جدا129486.27مممجججممجججججججججججججميوسف عزت محمد الشافعى1033

مجيد جدا133589.00ممممجمممجججججججججمميوسف فتحي عبد الفتاح محمد شحاته1034

مجيد115977.27ججمججللججججججلجلجججججابراهيم احمد محمد عبد الرازق1

مجيد118679.07مججججججججلججلجلجججججججابراهيم محمد ابراهيم مطاوع2

مجيد118879.20مجججججلجججججلجججججججابو بكر علي محمد عطيوه3

مجيد118478.93مجججججلججججججلجججلجججاحمد عادل عبد الرحمن عبد الجواد الشناوي4

مجيد117678.40مجمججلججججججججججلجججاحمد فوزى عبدهللا عيسى عبيده5

مجيد119879.87مممجلججججلججججججججاحمد محمد عبد اللطيف محمود6

مجيد118178.73مججججججلججججلجججججججججاحمد محمد عبد الهادي صالح7

مجيد117678.40جججججججلججججججججججججججاحمد ممدوح موسى يوسف الحضري8

مجيد110773.80للجملجججججلللجلججججاسالم محمد عوض يوسف9

مجيد115777.13جججمججلججججججججللججججاميره شعبان مرسي مبروك10

مجيد117678.40مججججلجججججلجلجججججججايمان طلحه السيد حسن شرشر11

مجيد115677.07مججمجلججججججللجلجججحسام شاكر بلتاجي شليل12

لجيد105870.53مللللللللللللللخالد علي اسماعيل الجدة13

مجيد118979.27ممججججلجججججججججلججرشا انور السيد ابو سالم14

مجيد119779.80مججججججمجججججججلججججشرف الدين محمد محي الدين شرف الدين15

مجيد117778.47مججلججلججججججججلججججججشروق محمد محمد أحمد النهري16

مجيد118078.67مجججلججججججججججلججمشيماء محمد احمد اسماعيل17

مجيد119179.40مممججلجججججللجججججججصابرين علي بدوي عباس18

مجيد119779.80مججمججلججججججللجججججججطارق البسطويسي عبد الرازق المعداوي19

مجيد116577.67ممججججلججججلجلللجججعادل محسن سند السيد اسماعيل20

مجيد117078.00ممجججلججججلججججلججججعبد هللا نعمان احمد محمد احمد الغندور21

مجيد119079.33مججججججلججججججلججججججججمحمد السيد محمد عيسوي22

مجيد118579.00مجمججلجججججلججججججججمحمد السيد محي الدين خليفه السعدني23

( 42 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 
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اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر

مجيد118579.00مججمججلججججلللججججمججمحمد زاهر محمد على مبروك24

جججيد119779.80مممجلججججججلججلججججججمحمد عامر عبده علي25

مجيد119179.40مججمججلججججلججججججججمحمد عبد الحميد محمد عوض26

لجيد113275.47لججججلجلججججلججلجججججمحمد عبده السيد حسن27

مجيد116177.40لججججججلجججججججججججججمحمود عبد الرؤوف  خلف محمدين28

مجيد118278.80مجججلجججججججججججججججججمحمود عبدالشافي محمد جمعه29

مجيد116577.67ممجججلجججججججلللجججمحمود عيد محمد السيد ابراهيم30

مجيد117878.53مججججججلججججججلججلجججججمحمود محمد رجب محمد31

مجيد118178.73مججمجججججججججلجلججججمحمودالشامى احمد على محمد32

مجيد119879.87ممججججلججججججلججججججججمروة القطب السعيد علي علي33

مجيد119879.87مجمججلججججمجججججججججمصطفى السعيد الطنطاوي عبده البادي34

مجيد118579.00ججججججججججججججلجججججججججمني عبدالغفار عنتر غنيم السيد قمبر35

مجيد119879.87مججججججلججججججججججججججججميرفت عبد المتجلى محمد محسن36

مجيد116277.47ممججججلجججججججللجججججندا علي ابراهيم محمد غنيم37

مجيد119579.67مممججلججججججلجججججججنسمه شكري مصباح ابو شعيشع38

مجيد119279.47ممججججلجججججججججلججججهاجر احمد عبدربه الشريف39

مجيد118478.93مججمججلجججججللججججججهالة الشحات راتب علي المهدي40

مجيد119279.47مجججججلجججججججججججججججهدي منير مصطفي علي البطاط41

مجيد119879.87لممججلججججججلججججججججياسمين صابر أحمد صابر42

ججمقبول103068.67ملللللللجللللجلسارة السعيد حسن غنيم1

لمقبول104169.40جللللللللللللللمصطفى السيد محمود الشحيمي2

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععابراهيم حسني ابراهيم عبد العال عماره1

مدور ثاني بمادةمممججججججمجججججغججججاحمد جمعه عبد الحميد شعيب2

مدور ثاني بمادةممججملججججمضججججججججججججاحمد علي شعبان حموده3

مدور ثاني بعذرمععععلججججججججججججججاحمد عوضين الشناوي عوضين مصطفى4

مدور ثاني بمادةججممججلجججللجغججججججاحمد محمد عبد اللطيف ابراهيم االحول5

( 2 )وعــــددهم //  مقبـــول  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام    : رابعا

( 26 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : خامسا 
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اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر

مدور ثاني بماةمممججلمجججلغجججججمججاحمد محمد نجيب مخلوف العجمي6

ججدور ثاني بمادةمجججججلجغجللججللجججاسامه عزت لطفي ابو العنين7

مدور ثاني بمادتين بعذرممعججعجمججججججججججججججاسراء السعيد حسن غنيم8

مدور ثاني بعذرمممججججججججججججعججججمججاكرم محمد عماره عبد الحميد السعدنى9

مدور ثاني بمادتينججممججلججججججلجلغجغججامين محمود امين محمود امين10

عدور ثاني بمادتين بعذرممممجججممعججججججججمججايه مصطفى بدير مصطفى محمد المشالي11

مدور ثاني بمادةلججغججججججججججلججججلججخالد عمارة ابراهيم عمارة12

عدور ثاني بعذرججععععععععععععععسها السيد عبد الرازق السيد13

مدور ثاني بعذرمعمججلمججمجججججججججججشيماء الدسوقي محمود متولي14

مدور ثاني بمادة بعذرممممجممعججججججججججمشيماء ممدوح محمد محفوظ15

مدور ثاني بعذرججععععلعججلجللعججعصفاء عوض رزق محمد16

غدور ثاني بمادةمممجججججممجججججججججمضحي عيسي ابراهيم الجمل17

غجضللجلجلللللجججعبد النبى جمعة عبد الجواد18
دور ثاني بمادة مع 

رسوبه في التدريب 
جج

مدور ثاني بمادةممججججلججججغجججججججلججعبدالقادر عبيد محمد سليم19

مدور ثاني بمادةججممجججججججججججججججضججججعماد عبدهللا محمود عقل20

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععمحمد حسام الدين خليل حامد الفرجاني21

مدور ثاني بمادة بعذرمممجججمججمعجججججججمممحمد سعيد احمد مصطفى الرشيدى22

غممججلععععععععععمحمد عبد المنعم عبد الفتاح متولي حسن23
دور ثاني بعذر مع 

رسوبه في التدريب 
ع

مدور ثاني بعذرمممججلعججججلججعججججعججمصطفي حسام علي السيد24

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععهاجر جمال احمد السيد أبو هالل25

مدور ثاني بمادة بعذرممممجججعمجججلججججمموالء محمد عبد الجواد فتح هللا26

غراسبججغغغغغغغغغغغغغغابراهيم محمد الشحات عبد الواحد القرشي1

مراسب تدريب ميدانيغممجججججججججلجججججلججججاحمد حمدين احمد على سليمان2

غراسبمممملغغغغغغغغغغاحمد طارق عبد الجليل رجب ابو طالب3

مراسب تدريب ميدانيغممججلججججججلججججججججججاحمد عاطف جابر محمد جابر4

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغاحمد لطفي حلمي احمد عيد5

مراسب تدريب ميدانيغمججججلججججججججججججججججلادهم عبد السميع الشحات فاضل عبدهللا6

( 35 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : سادسا 
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اللغة العربية:     الدبلوم العام تخصص نتيجة

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

2022دور يوليو  

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

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
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غراسبمممجججغمغغغغغججغججاسراء عادل محمد مخيمر سالمه7

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاسراء مسعد هنداوي محمد هنداوي8

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاسماء رشدي ابراهيم ابوزيد المالح9

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغاسماء ممدوح أحمد محمود10

مراسب تدريب ميدانيغممججلجججججججججججججججججججالسيد محمد علي المتولي األلفي11

مراسب تدريب ميدانيضجممججلجججججججججججججممالشيماء ابراهيم سيد احمد السيد خفاجي12

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغايه عوض محمد محمد السيد احمد13

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغبسمه محمد راشد محمد احمد14

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغبهاء علي عز الدين حسن15

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغحسام الدين يوسف اسماعيل ابراهيم16

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغحسام محمد معروف عبد اللطيف ابو زينه17

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغرانا حمدان احمد السعيد جاد البادي18

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغرمضان خيري اسماعيل حموده19

غراسبغممجججغغغغغغغغغغسارة الشامى احمد الشامى20

مراسب تدريب ميدانيغممججلمججججلججججججججججساره عاطف محمد اسماعيل21

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغسميره خالد عبد الحميد عبد الباقي22

مراسب تدريب ميدانيغممججلججججججججلللججمعبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد ابوزامل23

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغعبد هللا محمد علي سويلم24

مراسب تدريب ميدانيغممججلججججمججججججججججججعماد محمد عبد القادر عون25

مراسب تدريب ميدانيغمممججججججججمجججججججمعنتر احمد السيد بدر الدين26

غراسبمممججلغججججغجغجججغغمحمد السيد عزت محمد رجب27

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمد حامد عبدهللا القن28

مراسب تدريب ميدانيغممججلججججججججججججججمحمد حسين راغب علي زغلول29

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد محمود احمد ابو المعاطي30

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمد يوسف أبو المعاطي يوسف31

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمود محمد السيد عبد الحي32

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمصطفى محمد السيد عبد العال33

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمنصور محمد منصور محمود34
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تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 
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غراسبغغغغغغغغغغغغغغغهاله صالح ابراهيم احمد مصطفي35


