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مممتاز135390.20ممممججمممجججججججججمماماني الشحات السيد محمد فودة1

مممتاز135190.07ممممججمممجججججججججممايمان سمير قطب دسوقي هاني2

مممتاز135190.07ممممججمممجججججمججممعائشة احمد إبراهيم عبد الغني3

مممتاز135690.40ممممممممجججمججججمممروه السيد السيد محمد حسين4

مممتاز135090.00ممممممممجججمججججججممياده فوزي عبد الحفيظ الشاذلي5

مممتاز135390.20ممممممججمجججججججججججمنوره حنيش عبد الفتاح محمد عبد الفتاح6

مممتاز139392.87ممممممممججمممججممهدير أحمد محمد عبد الخالق7

مممتاز136390.87ممممممممجمججمججججمهند هاني احمد محمد عالم8

مممتاز138392.20ممممممممججمججمججممياسمين السيد عبد الخالق حسن سالم9

مجيد جدا133088.67ممممججمججمججججججججججماحالم السيد بهي جاد غالي1

مجيد جدا129386.20ممممجججمملجججججججججججاحمد اشرف الحسانين بركات ابوزيد2

مجيد جدا127985.27ممممججججمجججججججججججججاحمد الزكي ابراهيم فرحات حامد3

مجيد جدا130186.73مججممججججممجججججججججماحمد جالل عبد السيد سيد احمد القمري4

مجيد جدا130787.13مججممججججممجججججججججماحمد خيري حسن علي الجديلي5

مجيد جدا128985.93ممممججججججمجججججججججماحمد سعيد ابراهيم دسوقي حفناوي6

مجيد جدا129286.13مججمممججججمجججججججججججاحمد شريف محمد إبراهيم الهلباوي7

مجيد جدا129086.00ممممجججججججججججججججججماحمد عادل عبد الحميد علي السبع8

مجيد جدا131087.33مممممجججججججججججججمماحمد عالء محمد رمضان محمود9

مجيد جدا129086.00مججممجججججملجججججججججججاحمد محمد محمد احمد الشرقاوي10

مجيد جدا129186.07ممممجججمملججججججججججاحمد محمد يونس محمد11

مجيد جدا131087.33ممممجممججججججججججججججاسراء احمد الهنداوي ابراهيم الهنداوي12

مجيد جدا129786.47ممممججججججمججججججججججججاسراء السيد محمد المغازي احمد13

مجيد جدا130587.00ممممججممجججججججججججججاسراء ايمن السيد مسعود عوض14

مجيد جدا125883.87مججممجججججججلججججججججاسراء عبد القادر حسن عبد القادر15

مجيد جدا125483.60مجججمجججمملججججججججججاسراء علي علي عبده سمره16

مجيد جدا125983.93ممججمجججججججلجججججججججاسراء مبروك شوقي السيد صقر17

مجيد جدا134389.53ممممججمججمجججججججججججماسراء مجدي عبد الحميد محمد علي18

مجيد جدا130086.67ممممجمممججججججججججماسراء محمد صبحي الصفطي19
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اللغة الفرنسية:     نتيجة الدبلوم العام تخصص 

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

( 225 )وعــــددهم //  جيد جدا  //   طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثانيا 
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مجيد جدا127885.20مججممجممججلججلجججججماسراء محمد محمد أحمد بدرالدين20

مجيد جدا129986.60ممممججمججمجججججججججججاسراء محمود عبد العزيز الدريني21

مجيد جدا131487.60مججممججمججججججججججججججماسراء مغازي مغازي محمد النواجي22

مجيد جدا128585.67مججممجججججملججججججججججججاسالم محمود ابو الفتوح منصور23

مجيد جدا134389.53ممممججمججمجججججججججمماسماء سعد عرفات احمد24

مجيد جدا134289.47ممممججمججمجججججججججمماسماء سمير رضوان محمد رضوان25

مجيد جدا132888.53ممممججمججمجججججججججججماسماء عزت حسن عبد الكريم26

مجيد جدا134589.67ممممججمججمجججججججججمماسماء عزت عبد الوهاب السباعي27

مجيد جدا128485.60مججممججججججججججججججججججججاسماء علي فتوح عبد العزيز شعبان28

مجيد جدا128285.47ممممججججممججججججججماسماء مجدي السيد دوابه29

مجيد جدا126384.20لمممججججمججلججججججججماسماء محمد بسيوني البريمي30

مجيد جدا123982.60ججملججججججججججلججججججججججججاسماء محمد خطاب المالح31



3/10

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
المناهجالتدريس مصغر 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

2022دور يوليو  

اللغة الفرنسية:     نتيجة الدبلوم العام تخصص 

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

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي

سيكولوجية 

الفئات الخاصة
تكنولوجيا التعليم

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

المجموع الكليتدريب ميداني

مجيد جدا124983.27ممجممججججججججججججمججاسماء يوسف ابراهيم محمد محمد32

مجيد جدا129686.40ممججمجججججججججججججججججججماالء رجب رجب عجيله33

مجيد جدا129886.53مججممججججججمجججججججججججماالء محمد عطيه غانم أبوزيد34

مجيد جدا128285.47مجججمججمججمجججججججججججمالشيماء حلمي مصطفى إبراهيم عبد الكريم35

مجيد جدا127585.00مجججججججمجججججججججججججججججالهام محمد محمد ذكي36

مجيد جدا126984.60مججمججججججججججلجججججججججججامل خيري شوقي محمد37

مجيد جدا130486.93ممممجججججملججججججججمامل عبد هللا رمضان حبيب38

مجيد جدا129686.40مججججمججمججمجججججججججججمامنية ابراهيم حلمي فرج39

مجيد جدا123882.53مجججججججججججججججججججججججججامنيه ابو المعاطي عبد هللا ابو المعاطي40

مجيد جدا127885.20مجججمججججججججججججججججججمامنيه سامي رجب عبد السالم غراب41

مجيد جدا124883.20مجججمججججججمججججججججججامنيه عطوه فاروق عطوه42

مجيد جدا131187.40ممجممججججمجججججججججججماميره السعيد عبد الباقي احمد رياض43

مجيد جدا131387.53ممممججججممججججججججججماميره السيد عبد المقصود هليل44

مجيد جدا131987.93ممممججججججمجججججججججمماميره حلمي احمد احمد دسوقي45

مجيد جدا128885.87مججممجججججججججججججججججماميره نبيه عبد المجيد المهدي46

مجيد جدا131187.40ممممججججججمججججججججججمانسام عبد العزيز فتحي عبد العزيز47

مجيد جدا131487.60ممممجججججمججججججججججمايمان السعيد محمد عبد الحميد عبدربه48

مجيد جدا132788.47ممممججمججمجججججججججججمايمان السيد محمد السيد سويد49

مجيد جدا126284.13مجججمجججججملججججججججمايمان إبراهيم رشاد بدير مأمون50

مجيد جدا129786.47مججججمججججججمججججججججججمايمان أبو بكر أحمد العوضي51

مجيد جدا129086.00ممججمججججممجججججججججمايمان حامد عبد هللا السقعان52

مجيد جدا133889.20ممممجمممجججججججججججمايمان خيري بكر خطاب األشقر53

مجيد جدا130787.13مججممجججججمججججججججججمايمان عزت عبد اللطيف ابراهيم الرويني54

مجيد جدا125383.53ممججججججججججججججججججججججايمان مجدي علي محمد السماحي55

مجيد جدا131387.53ممممججججمجججججججججججججججايمان مختار احمد مرسي عطيه56

مجيد جدا127685.07لمممججمجججججججججججججججايناس رياض عبد العزيز علي الحداد57

مجيد جدا127885.20ممممجججمجججججججججججججايه إبراهيم كامل علي ضيف هللا58

مجيد جدا124482.93مججمجججمججمججلجججججججايه ثروت احمد توفيق عبد النبي59

مجيد جدا127985.27ممججججججججججججججججججججججججايه حسن عبد الفتاح محمد60

مجيد جدا128285.47ممممجججججججججججججججججمايه حسن محمد شلبي61
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مجيد جدا122081.33ججلمملممجججججججججججايه حمدان محمد علي الطحان62

مجيد جدا122781.80مججممجججججججججلجججججايه صالح حسين ذكي63

جججيد جدا125283.47مججممجممجججججججججججايه طلعت عبد العزيز مصطفى دحدوح64

مجيد جدا126384.20مججمجججممملججججججججايه عادل مسعود جمعه65

مجيد جدا127785.13ممممجمممجججلجججججججايه عامر سالم عبد العال الشرقاوي66

مجيد جدا124583.00مجججججججججججججججججججججججايه فهمي عبد اللطيف عبد اللطيف67

مجيد جدا123482.27مججممجججججججججججججججايه محمد احمد عيسى خضير68

مجيد جدا131087.33ممممججججججججججججججججممايه مصطفى اسماعيل محمد ابوخليل69

مجيد جدا127484.93ممممجججمجججججججججججمبسمه ابراهيم عبد الحق ابراهيم زيتون70

مجيد جدا132688.40ممممججمممججججججججممبسمه علي أحمد أحمد وفا71

مجيد جدا127985.27ممممجججججججلججججججججججبسمه ماهر شعيشع عبد الستار العساسي72

مجيد جدا132188.07ممممججججممججججججججججمجهاد جمعه المتولي عبد التواب73

مجيد جدا121380.87مججججمججججججلججججلججججحسن السيد حسن ابراهيم74

مجيد جدا129286.13ممممججمججمجججلجججججججحسناء احمد ابراهيم البحيري75

مجيد جدا126984.60ممممججممججججججججججججحسناء احمد عبد هللا النجار76

مجيد جدا126184.07ممممجججمججججججججججججخالد عيد احمد عبد هللا عارف77

مجيد جدا127384.87ممممجممججججججججججججخلود اسعد شحاته محمد78

مجيد جدا126784.47مممملممججججججججججججخلود خالد محمد ابراهيم الجندي79

مجيد جدا125283.47ممممجججمججلججججججججخلود صادق عبد الرحيم حامد حمزه80

مجيد جدا120780.47مجججججلجججججلججججججججداليا سعد محمد السمدوني81

مجيد جدا127785.13ممممجممججججججججججججدعاء عبد القادر السباعي محمد82

مجيد جدا128685.73ممممججججججمججججججججمدعاء عبد المجيد محمد عبد المجيد ابو الروس83

مجيد جدا124783.13مججججججججججججلجججججججججمدنيا رزق عبد الغني شرابي84

مجيد جدا126484.27ممججمججججججججججججججججججدينا احمد محمد ابراهيم ابوحسن85

مجيد جدا129486.27ممممججججججمججججججمججدينا احمد محمد المرسي ابو العز86

مجيد جدا130987.27ممممججمممججججججممدينا عطا محمد السعيد يوسف87

مجيد جدا128285.47مججججججججممملججججممدينا فؤاد جمال الدين اسماعيل السحماوي88

مجيد جدا123882.53مججججمججججججججججججججججدينا محمد محمود الشيخ89

مجيد جدا130587.00ممممججججمججججججججججججمدينا مسعد  عبد الحميد برسيمه90

مجيد جدا130086.67ممممججممملججججججممدينا مصطفى محمد محمود عوض91
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مجيد جدا124382.87ممججمجججججججللجججججججججرانيا عيد فتحي عبد هللا92

مجيد جدا127785.13لمممججججممججججججججججمرحاب جمال عبد الحميد احمد النجار93

مجيد جدا122181.40مجججججججججمججلجلججججججرحمه ثروت محمد الدسوقي94

مجيد جدا121480.93مججمججججججملججججججججرحمه حاتم فتحي المرسي موسى95

مجيد جدا127685.07ممججمجججججججججججججججججمرغده احمد ابراهيم الجابري96

مجيد جدا127184.73ممججمججججمجججججججججججمرقيه علي اسماعيل عبد الحميد محمد الشهاوي97

مجيد جدا120480.27مجججججججججججججللجججججججرنا حلمي محمد حلمي عبد العزيز98

مجيد جدا130186.73ممممجججمججججججججججججمرنا سامح عوفه احمد الفقي99

مجيد جدا125783.80ممججمججججججججللجججججججججرندا رياض محمد غنيم100

مجيد جدا123582.33مججمجججججججججلجلجججججججروان عبد الصادق محمد منصور جوده101

مجيد جدا126184.07ججججممجججججمجججلججججججمروان عبد الفتاح معروف علي حسان102

مجيد جدا129886.53ممممججججججملجججججججججرويدا سيد احمد عبد الرازق شوشان103

مجيد جدا126384.20ممججمجججججملجججججججمريم محي الدين لطفي احمد شاكر104

مجيد جدا129586.33جمممججججمججججججججججججمريم ياسين حافظ عبد هللا نصير105

مجيد جدا128385.53ممممججججججمجلججججججججزينب ابراهيم محروس ابراهيم طوطح106

مجيد جدا122881.87مججممججججججلججججججججزينه قمر عبد الظاهر لطفي ابراهيم107

مجيد جدا126684.40ممممججججججججلججججججمساره حسب هللا البيلي حسب هللا108

مجيد جدا125983.93ممممجججمجججججججججججساره سامح عوض علي العيسوي109

مجيد جدا126484.27ممججججججججججججججججججججججججساره ماهر عبد الرشيد السيد خفاجي110

مجيد جدا125983.93ممججمجججججججججججججججججساره ماهر عطوه علي هيسه111

مجيد جدا126884.53مممملمججججلججججججججججساره محرم فؤاد علي عبده112

مجيد جدا128885.87ممممججمججملججججججججججساميه السعيد محمود الصبري113

مجيد جدا130286.80ممممجمججملججججججممسحر حمام عبد الستار عبد الستار السخاوي114

مجيد جدا130186.73مممججججمججججججججججججمسعيده محمد ابو العنين ماضي115
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مجيد جدا130887.20مججمممججججججججججججججمججسلمى محمد عبد المنعم محمد الدالي117

مجيد جدا122181.40مججججمججججججججججججججججسلمى محمد كامل محمد رجب118

مجيد جدا125083.33ججمممجججججمجججلججججمسلوى عبد العظيم احمد المهدي119

مجيد جدا129586.33مججججمجمججججججججججججججمسماح انور محمود خليل الدخاخني120

مجيد جدا123982.60مجججمججججججججججججججججسماح جمال حيدر محمد ريحان121
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مجيد جدا128885.87ممممججمجججججججججججججججسماح شعبان غازي ضهر122

مجيد جدا129986.60ممممجمجججججججججججججمسمر حمدي يوسف احمد123

مجيد جدا127585.00لمممجمججمجججججججججمسمر عبد الظاهر سعد السيد برغوث124

مجيد جدا127685.07جممججججممملججججججججمسمر محمد محمد عامر125

مجيد جدا124983.27مممجججججججملججلججججمسمير محمد عباده محمد الشحات126

مجيد جدا129786.47ممممجججججججججججججججمججسها سليمان عبد المنصف ابراهيم127

مجيد جدا127484.93مممجججججممجججلجججمسهيله عبد هللا عبد الرازق دياب128

مجيد جدا127685.07مججممججججججمجججلججججججشرين سعد عبده عبد السالم129

مجيد جدا125383.53مممججججججججججججلجججمشرين عادل محمد عطا130

مجيد جدا125483.60ممممججججججمججللجججججشيماء الشاذلي احمد محمد عمار131

مجيد جدا132188.07ممممججمججمججججججججججمشيماء حسن عبد العزيز محمود شمس132

مجيد جدا124182.73مججمجججججججججججججججججججشيماء سعد عبده السواحلي133

مجيد جدا129586.33مججممجججججمجججججمججججمشيماء محمد توفيق شوشه134

مجيد جدا126584.33مججججمجججججججججججججججججمصباح حمدي عبد الحليم محمد مرعي135

مجيد جدا126684.40مججممججججججججججججججججججمطارق ربيع محمد ابراهيم فهمي136

مجيد جدا130386.87ممججمججججججمجججججججججججمعادل كمال عبد المولى سليمان البنا137

مجيد جدا127484.93ممممجججججججججججلججججججججعبده عبد المعطي عبده مصطفى تفال138

مجيد جدا130887.20ممممججمممجججججججججمعبير صبحي سرحان السيد اسماعيل139

مجيد جدا128385.53ممممججججمملجججججججججعزه محمد حامد احمد140

مجيد جدا131187.40ممممججججججملجججججججججججعال عبد المنعم عبد الوهاب مصطفى141

مجيد جدا132688.40ممممججمججمجججججججججمعلي محمد نصر علي ابراهيم142

مجيد جدا124382.87ممممجمججججلججججلججعلي مروان عبد الفتاح الشربيني الحسيني143

مجيد جدا132288.13ممممججمججمججججججججججمعلياء عبد الجواد محمد احمد القصاص144

مجيد جدا133188.73ممممججمججمججججججججججمفاتن منير عبد السميع عبد الوهاب145

مجيد جدا131987.93ممممجمممجججججججججججمفاطمه الزهراء يوسف محمد محمد يوسف146

مجيد جدا131587.67جمممججمممجججججججججججمفاطمه طاهر محمد احمد غنيم147

مجيد جدا128685.73ممممجججججججججججججججججمفاطمه محمود علي احمد مصطفى148

مجيد جدا125783.80مجممجججمججلجججججججمفايزة احمد السيد محمد شعبان149

مجيد جدا123382.20مججممججججججججججججججججججفايزه أشرف علي علي البلتاجي150

مجيد جدا131687.73مججممججمممججججججججججمفدا اشرف عبد الفتاح المشد151
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مجيد جدا133889.20ممممججمممججججججججججمفوزيه مصطفى عبد الفتاح محمد152

مجيد جدا126984.60مججممججمججججلججججججججكيرلس جاد بشاره يوسف153

مجيد جدا128485.60ممممججججججملجججججججججمارينا حمدي رمزي جرجس حنا154

مجيد جدا129386.20ممممججمجججججججججججججججماهر محمد محمد محمد نجيمه155

مجيد جدا129586.33مججممججمججمججججججججججممحمد الدسوقي عبد الرحيم صالح156

مجيد جدا122881.87ملجججججججججمججججججججججمحمد حمدي احمد ابراهيم شحاته157

مجيد جدا126084.00ممممجمجججججججججلججممحمد حمدي التهامي أبوعيطة158

مجيد جدا132088.00مججممججمممججججججججججممحمد رجب محمود أمين شاهين159

مجيد جدا124182.73مجممجججججججلججججججججمحمد عبد هللا شهاوي النحراوي160

مجيد جدا129486.27مججممجججججمججججججججججممحمد مصطفى محمد العربي احمد حماد161

مجيد جدا128185.40ممممجججمملجججججججممحمود احمد السعيد محمد162

مجيد جدا124482.93مججمملمججججججججججججججمحمود الحسيني عبد البديع السيد عطيه163

مجيد جدا128185.40ممممججججمملجججججججججمحمود حسن الهاللي عبد الصمد164

مجيد جدا130286.80ممممجمججججججججججججججممحمود حسن خليفه محمد الدهنه165

مجيد جدا134689.73ممممججمججمجججمججججججممحمود عبد الفتاح احمد عبد هللا بكر166

مجيد جدا130887.20مجججمممججمجججججججججججججمحمود محمد عبد الحليم إبراهيم عامر167

مجيد جدا129886.53ممممججمججمججججججججججججمريم احمد حسن الدردير عبد الرحيم168

مجيد جدا127184.73مججممجججججججججججججججججججمصطفى خطاب محمد عوض محمد الصياد169

مجيد جدا127585.00مججممججججججججججمجججججججمنار سالمه صالح عبد العال170

مجيد جدا128385.53مججممجججججججججججججججججججمنار محمد السيد عبد العزيز حطب171

مجيد جدا128085.33ممممجججججمجججججججججججمنال عزت محمود محمد البربري172

مجيد جدا123282.13مججججمجججججججلجججججججججمي سعيد سعد محمد عماره173

مجيد جدا131787.80ججمممججممجججججمججججججممي شوقي محمد محمد فايد174

مجيد جدا128385.53مجممججمجججججججججججججججممي محمد عبد الموجود الفقي175

مجيد جدا131687.73ممممججمججججججججججججججممي محمد كمال مندور اسماعيل176

مجيد جدا128485.60مججججمجممججججمججججججججمياده احمد عبد العاطي فرج177

مجيد جدا133989.27ممممممججمجججمججججججمميرنا مصطفى محروس مصطفى178

مجيد جدا129486.27ممممججمججججججمججججججناديه محمد علي السيد وافي179

مجيد جدا134289.47ممممججمججمجججمججججججمندا عبد الحميد محمد أحمد منصور180

مجيد جدا131987.93ممممججممجججججمججججججججندا علي محمد علي عاشور المزين181
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مجيد جدا128585.67مججممجججججججججمججججججججنداء احمد سالم علي عامر182

مجيد جدا128085.33مججممججججججججججججججججججمندى عماد شحاته الموجي183

مجيد جدا131787.80ممججمججمجججججججمججججججمندى محمد رمضان عبد العاطي فرج184

مجيد جدا131987.93ممممممجججججججججججججججمنرمين الشاذلي مصطفى حافظ185

مجيد جدا129986.60مججممجمججججججمججججججججنسمه اسماعيل محمد اسماعيل حسين186

مجيد جدا133989.27ممممممججمجججمججججججمنسمه عبد الرازق عبد الرازق جمعه مرزوق187

مجيد جدا131387.53ممجمممججمجججمججججججمنسمه عبد الكريم احمد خطاب188

مجيد جدا134289.47مججمممممجججججمججججججمنسمه علي عثمان محمد عثمان189

مجيد جدا130987.27مججممججممججججمجججججججنصره هنداوي محمد هنداوي سليمان190

مجيد جدا132088.00مجمممممجججججمججججججججنهاد بهجت عبد الحميد محمد الخولي191

مجيد جدا128885.87لمممممممجججججججججمنهال محمد محمد عبد الباري الحميدي192

مجيد جدا121981.27مجججججججمجججججججججججججنهى عبد الواحد محمود بغدادي193

مجيد جدا125783.80مججججمممججججججججججججججنوال صبحي عبد العزيز عبيد194

مجيد جدا126884.53مججممممججججججججلجججججنورا اسماعيل ابو اليزيد ابوزيد195

مجيد جدا127685.07مججممممججججججججلجججمنورا عبد السالم عبده محمد أبو موسى196

مجيد جدا125383.53مججممججججججججججججلجججججنورهان رمضان اسماعيل شوشه197

مجيد جدا128285.47مججممججممججججججججججججججنورهان محمد رمضان الشرنوبي السقا198

مجيد جدا128485.60لممممججمجججججججججججمنيره السباعي اسماعيل السباعي الدسوقي199

مجيد جدا131787.80جممممججممجججججججججججمهاجر ذكي انصاري السنكري200

مجيد جدا129086.00لمججمممجججججججججججججمهاجر محمد السيد العشري201

مجيد جدا132988.60ممممججمممجججججججججججججهالة عبد الجواد عبد النبي مرسي حجاج202

مجيد جدا131487.60ممججمممممجججججججججججمهاله ابو العنين مصطفى مجاهد203

مجيد جدا134889.87ممممججمممجمجججججممهانم منصور السيد منصور204

مجيد جدا127284.80ممجمججججججججججججججججججججهايدي رياض السيد حامد عامر205

مجيد جدا128885.87مججججمججججججمجججججججججمهبه احمد ابراهيم رضوان206

مجيد جدا127384.87مجممججججممجججججججججمهبه الصاوي السيد الصاوي فاضل207

مجيد جدا128285.47مججممججمممججججججججججهبه عبد الباعث رزق علي208

مجيد جدا124583.00مججججمجججججججججججججججججهبه عبد الستار أبو الفتوح مرسي209

مجيد جدا123882.53ممممجججمججججلجججمهدى رضا احمد احمد خميس210

مجيد جدا133589.00ممممججمججمججججججججججمهدى محمد ابو المكارم يونس الزيات211
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مجيد جدا129686.40ممممججججمججلججججججججججججهدير حامد محمود حامد الدسوقي212

مجيد جدا131687.73ممججمممججججججججججججججمهدير قنديل األباصيري قنديل محمد213

مجيد جدا126084.00مجججمجججججججججججججججججججهدير مهدي زكريا الشناوي رمضان214

مجيد جدا130887.20مججممججمممجججججججججججهشام حافظ حسني حافظ فرحات215

مجيد جدا130486.93مججمججججممجججججججججججججهناء بهاء عبد المنعم البيلي عوض216

مجيد جدا132288.13مممججججمممجمججججججمججهناء سليمان السيد سليمان محمد217

مجيد جدا132288.13ممممممممججججججججمجهند عزام فاروق عبد الحميد عزام218

مجيد جدا131187.40ممممججمجججججججججججججججججهند هشام محمد السباعي سويلم219

مجيد جدا130987.27مممججججمججمجججججججججمجوالء رمضان علي محمد بركه220

مجيد جدا134389.53ممممممممجججججججججججمياسمين جمال علي محمد221

مجيد جدا131387.53ممممججمججججججججججججججمياسمين طارق حسني عباس222

مجيد جدا130687.07ممممججممججججججججججججججياسمين عادل ابراهيم متولي223

مجيد جدا134589.67ممممممممجججججججججججمياسمين محفوظ عبد الفتاح محمود الخضراوي224

مجيد جدا134289.47ممممممممجججججججججممياسمين محمد فوزي زكي احمد225

مجيد113275.47ججججملججججللللجلجججايه فتحي عبد الحميد محمد حجاج1

مجيد118178.73مججججججججججججلجلججلججججساره عمران علي السيد عويد2

مجيد117078.00ملمملجججججلجججلججججفاطمه محمد وفاء احمد فوده3

مجيد118178.73مجججججلجججججلجججججججمحمد حلمي شحاته الشهاوي4

ججمقبول101767.80مللللجلللللللججبسنت حسن احمد محمد الشربيني1

مدور ثاني بمادةمضججججججججججلجججججججمحمود الشوادفي عبد العاطي  حجازي1

مدور ثاني بمادةمضممممجججججججمججججججججمريم احمد السيد الحصري2

عدور ثاني بعذرجمممجعججججعجعجججججمنسرين محمد احمد محمد شتا3

عدور ثاني بعذرججمممججعججججعججعججججججياسين مصطفى خليفه الدهنه4

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاسماعيل عبد هللا اسماعيل عبد هللا عمر1

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاالء عبد العزيز محمد يوسف القشطة2

مراسب تدريب ميدانيغمممجججمججججججججججججتغريد احمد السيد علي سليم3

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

( 4 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : خامسا 

( 6 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : سادسا 

( 4 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 
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غراسبغغغغغغغغغغغغغغغداليا مبروك عبد الجابر مبروك محمد4

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغعبير رشاد شحاته محمود احمد5

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد السيد محمد صادق6


