
1/11
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مممتاز135090.00مجججمممممججججججججججممدعاء يحيى ابراهيم مصطفى فايد1

مممتاز136691.07مججمممججممججججججمججججمرحاب نجاح محمود محمد عطية2

مممتاز137591.67مججججمممممججججممجججمرشا محمد راضى عقاب3

مممتاز137791.80مججممممممججججممجججمرنا سمير فتحى محمد صقر4

مممتاز137691.73مجممممممججمممجججمرنا صبحى محمد عبد اللطيف5

مممتاز137191.40مجممممممججججممجججمريهام اسامة محمد النبراوى6

مممتاز135090.00مجججمممممججججججججججممريهام السيد فتحى البسطويسى7

مممتاز136691.07مججمممججممججججججججججممسالى أحمد إبراهيم اللبيشى8

مممتاز136090.67مممممججممججججمججججممسعاد محمد محمد نوفل9

مممتاز135690.40مجججمممممججججممجججمسماح توفيق ابراهيم سعد10

مممتاز136891.20مججمممججمممججججمجججمشيماء ابراهيم عبد الجواد سعد11

مممتاز135990.60مججمممججممججججممجججمشيماء فرج عبد هللا عبد المجيد درغام12

مممتاز135490.27مجمممججممججججججمجججمعبير سامى محمد هنداوى أبو زور13

مجيد جدا133488.93مججمممممجججججججججججممابتسام كرم عبد القوى ابراهيم سعادة1

مجيد جدا129886.53مجججمممجججججججججججججممابراهيم على السيد جاد2

مجيد جدا128385.53مجججمججمجججججججججججممابراهيم محمد عبد الواحد3

جججيد جدا126284.13مجججمججمجججججججججججججماحالم حيدر محمد الشيخ4

مجيد جدا130987.27مجججمججمممجججججججججججماحمد السيد مصطفى جاد هللا5

مجيد جدا124583.00ملججمججججججججججججججججماحمد شوقى محمد أبو المجد6

مجيد جدا129586.33ملججمججججممججججججججججججماحمد طارق السيد عبد الفتاح الدسوقى7

مجيد جدا128285.47ملمملججججمججججججججججججماحمد عادل سعد أحمد رمضان8

مجيد جدا132288.13مججججمججججممججججمججججججماحمد عبد هللا محمد إبراهيم9

مجيد جدا124883.20ملججمججملججججججججججججججماحمد فتحى رمضان البنا10

مجيد جدا130386.87مجججمججمجججججججججججججججماحمد محمد أحمد عبد العال11

مجيد جدا124683.07ججججمجججججججججججججججججججماحمد محمد نصر زكى النحراوى12

مجيد جدا133288.80مجممممممجججججججججمماحمد ممدوح رفاعى عامر13

مجيد جدا131287.47مججججمممججججججججججججججججماحمد وحيد على محمد14
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( 13 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 
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مجيد جدا130186.73مجججمججمجججججججججججججججماروى محمد أحمد عبد العال15

مجيد جدا129786.47مجججمممججججججمجججججماريج سعد معوض عبد الجليل16

مجيد جدا130386.87مجججمججججججمجججمججججمماسامه حسن عزمى عطا هللا17

مجيد جدا133889.20مججممممممججججججججمماسحاق ايليا جاورجيوس خليل18

مجيد جدا128985.93ملججممممجججججججججججججماسراء احمد عبد اللطيف البسيونى19

مجيد جدا129286.13مجججمججمججججججججججججججمماسراء أحمد أحمد الحمادى20

مجيد جدا130587.00مجججمججمممجججججججججماسراء خيرى أحمد خضير21

مجيد جدا129386.20ملججمججمممجججججججججماسراء شعبان منصور غانم22

مجيد جدا128785.80ملججمممججججججججججججججججماسراء لطفى ابو شعيشع محمد23

مجيد جدا129886.53مجججمممججمجججججججججججماسراء محمد أحمد يوسف القشطة24

مجيد جدا129186.07ملمممممججججججججججججماسراء محمد فؤاد عمار25

مجيد جدا123382.20ملججمججمجججلججججججججماسراء محمد محروس26

مجيد جدا126284.13ججلججمممجججججججججججججماسراء محمد محمود سعدهم27

مجيد جدا130587.00مجمممججججججمجججججججججماسماء ابراهيم عبد السالم على القصبى28

مجيد جدا123182.07مجججمجججججججججججججججماسماء السعيد محمود الدجورى29

مجيد جدا133288.80مججمممججججمجججججمجججماسماء حمدى عبد العزيز أحمد30

مجيد جدا131987.93مجججمججججممجججممجججماسماء سعد عبد النبى غنيم31

مجيد جدا130987.27ملمممججججمجججججججججمماسماء شريف محمد الجزار32

مجيد جدا131587.67مججممججججججمجججججججججججماسماء صالح ابراهيم مصطفى شرمنت33

مجيد جدا130687.07مجممججججججمجججججمجججماسماء طه مصطفى بلتاجى34

مجيد جدا129286.13مججججمججججججمججججججججججماسماء عبد الكريم  على الطحان35

مجيد جدا132088.00مججمممججججمجججججمجججماسماء محمد  محمد عامر36

مجيد جدا133188.73مججمممججججمجججججججججججماسماء محمد حسين عبد الحميد37

مجيد جدا130587.00جججممججججججمججججججمجججماسماء محمد صبحى عبد البارى بسيونى جابر38

مجيد جدا128285.47مجججمجججججججججججججججججججماسماء محمد محمد عبد الهادى جسن39

مجيد جدا129886.53مججممجججججججججججججججججججماسماء محمود سيد أحمد حسن40

مجيد جدا126584.33لججمممججمججججججججججججججاشرف نبيل محمد هاشم جودة41

مجيد جدا126184.07ملججمججججججججججججججججججمافكار حمدى السيد خليل42
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مجيد جدا131687.73مجمممججججمججججججججججججماالء عصام محمد اسماعيل43

مجيد جدا130386.87مجمممججججمجججججججججججماالء على محمد على عبد الخالق44

مجيد جدا128185.40ملججمججججججججججججججججججججمالسيد محمد عبد هللا السيد45

مجيد جدا132588.33مجمممججممججججمجججججمالهام ماهر سيد احمد شرف الدين46

مجيد جدا128585.67مجججمججججملججججمجججججمامال ابراهيم على الششتاوى عبد العال47

مجيد جدا132388.20مجججمججمممججججججمججججمامانى ابراهيم صالح فريد المرسى48

مجيد جدا129286.13ملججممججججمججججججججججمامانى السيد محمد بسيونى عابدين49

مجيد جدا134389.53مججمممججمجججججججججججممامانى عبد البارى مصطفى  محمد50

مجيد جدا133388.87مججممججججججججججججججججججججمامانى فتحى الشوادفى عبد الحميد51

مجيد جدا133589.00مجمممججممججججججمجججمامانى محمود محمد الفخرانى52

مجيد جدا130486.93مججممججججججمججججججمجججمامانى محمود يوسف النجار53

مجيد جدا132588.33مججججممججممججججججججججججمامل صالح  احمد عالم54

مجيد جدا129586.33مججججمججججججمججججججججججمامل عبد العزيز محمد الشامى55

مجيد جدا127585.00جججججمججججججمججججججججججمامل فكرى محمد امام مكاوى56

مجيد جدا127585.00مجججممججججمججججججججججمامل محمد على منصور ابراهيم57

مجيد جدا133088.67مجممممممججججججججججمامل نبيل عبد الرحمن رجب58

مجيد جدا127585.00مجججمججممججججججججججججججاميرة صالح عبد ربة عثمان59

مجيد جدا124282.80ملجججججججججججججججججججمماميرة عبد الباقى عبد الباقى عامر60

مجيد جدا128885.87مجججمممججججججججججججججمانسام مرسى محمد أحمد61

مجيد جدا131087.33مجممججججججمججججججججججججمايمان السيد السعيد السيد موسى62

مجيد جدا132488.27مجممممممججججججججججججمايمان راضى راضى اللفاف63

مجيد جدا129386.20ملمممججمجججججججججججججمايمان صبحى مرعى اسماعيل الصعيدى64

مجيد جدا127885.20ملمممجججججججججججججججججمايمان عبد التواب السيد هاشم65

مجيد جدا128585.67مجججمججممجججججججججججججمايمان عبد الفوى على مغازى66

مجيد جدا129586.33مجججمججججممجججمجججججمايمان عبد النبى عبد العزيز أبو حطب67

مجيد جدا126984.60ملججمجججججججججججججججججممايمان عبد النبى محمد عبد الرؤف صحصاح68

مجيد جدا130486.93مجججمججججممجججمجججججمايمان عثمان عبد الوكيل الجمال69

مجيد جدا132888.53مجمممججممجججججججججججمايمان محمد السيد صالح70
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مجيد جدا127785.13مجججمججججججججججمجججججمايمان محمد عبد الفتاح محمد عيسى71

مجيد جدا129086.00مجججمججججمججججججمجججججمايمان يوسف عبد الحى سلطان72

مجيد جدا129886.53مجججمججججمججججمججججممايناس أحمد السيد الصنهورى73

مجيد جدا126484.27مجممجججججججججججججججججمايناس محمد يوسف مصطفى ابراهيم74

مجيد جدا126284.13ملممججمججججلجججججججججمايه اسماعيل عبد الالة البرعى75

مجيد جدا123282.13ملمججججمجججلجججججججمايه إبراهيم محمود  أحمد عبد الواحد76

مجيد جدا130887.20مجممممممجججججججججمايه أشرف إبراهيم عبد الحافظ77

مجيد جدا127184.73مجججمججمجججججججججججججججايه عبد القادر عبد القادر الجبالى78

مجيد جدا126684.40مججممجججججججججججججججمايه عبد المقصود حمدين عبد الجيد79

مجيد جدا131487.60مجممممجججججججججججممايه عصام أحمد خليل80

مجيد جدا121180.73ملججملمجججججججججججججايه عيد أحمد سليمان81

مجيد جدا126884.53مجججمجججممججججججججممأيه يونس محمد إبراهيم82

مجيد جدا129986.60ملمممججججججججججججججججججمبرناتت جودت جرجس فرج83

مجيد جدا130286.80ملممججججمججججججججججججججمبسمة ظريف عزت أحمد أبو حليمة84

مجيد جدا122681.73ملججججججججججججلجججججججمبسمه عبد المحسن حماد عبد المحسن85

مجيد جدا129586.33مجججججججججممجججججججججممبسنت عادل  محمد حسانين86

مجيد جدا128785.80مجججججججججججمجججججججججججمتغريد محمد الشناوى87

مجيد جدا126184.07ملججججججمججمجججججججججججمجيهان المهدى عبد الوهاب الدكرورى88

مجيد جدا134089.33مجججمممممججججججججججممحاتم جطاوى ابراهيم شرارة89

مجيد جدا129086.00ملججمججججممججججججججججمحامد عبد العال اسماعيل موسى90

مجيد جدا131187.40مجممججججممجججججججججججمحسن السيد فتحى عباس91

مجيد جدا130386.87مجججمججججمممججججججججججمحسناء ابراهيم محمد عبد الال92

مجيد جدا131487.60مجممججمممجججججججججججمحسناء السعيد مسعد رداد93

مجيد جدا130787.13مجججججججمممجججججججججممحسناء عبد العزيز محمد94

مجيد جدا129086.00مجججمججججممججججججججججمحسناء مسعد جميل عسران95

مجيد جدا125583.67جججممجججججججججججججججججمحسنية محمد عبد القوى القاضى96

مجيد جدا125783.80ججججججججججججججججججمججججججمحماده عبد العال عبد العال محمد97

مجيد جدا129786.47مجججمججججججمجججججججججججمحمدى حسن محمد عبد الظاهر98
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مجيد جدا130587.00مجججججمججممجججججججججججمحنان جمعة حسين مصطفى99

مجيد جدا132988.60مجممججججممجججججججججججمحنان على عطية على100

مجيد جدا128585.67مجججمجججججججججججججججججججمحياة عصام امين السيد محمد  غزال101

مجيد جدا130486.93ملججمججججممججججججججججممخالد أحمد فرج متولى102

مجيد جدا126184.07ملججججججمممججججججججممخلود حمدى عبد العليم سالم103

مجيد جدا130386.87مججججممممججججججججججممدسوقى محمد الدسوقى البالصى104

مجيد جدا128785.80ملججممججممجججمججججمدعاء حلمى احمد محمد صبح105

مجيد جدا131087.33ملججمججمممجججججججججممدعاء زكريا عبد الحليم106

مجيد جدا129186.07ملججمججمممجججججججججممدعاء محمد احمد حسن حبيب107

مجيد جدا129786.47مجججججممممججججججمججججمدالل محمد ذكى دقرن108

مجيد جدا125583.67ججلججمججججججمججججججججممدينا السعيد كمال محمد109

مجيد جدا126684.40ملججمججممججججلججججججججمدينا شحاته عبد السالم محمد رجب110

مجيد جدا126984.60ملججججججمممجججججججممدينا عونى عبد اللطيف السقا111

مجيد جدا130186.73مجممججججججمجججججججججججمدينا محسن محمود محمد112

مجيد جدا131987.93مجججمممممجججججججججججمدينا محمد اسماعيل محمد113

مجيد جدا132988.60مججججمججمججمججججمجججججمراندا شفيق إبراهيم عيسى114

مجيد جدا131187.40مجججممججممجججمجججججججرانيا السيد عبد السالم العزازى115

مجيد جدا134189.40مجججممججممججججمججججججمرانيا حلمى احمد محمد صبح116

مجيد جدا131387.53مجججممججممجججججمجججمرشا محمد محمد ادريس117

جججيد جدا133689.07مجججممججممججججمججججججمزهرة عادل السعيد محمد النجار118

مجيد جدا133789.13مججمممججممججججمججججمسارة  مجدى حمدى عبد الحكيم119

جججيد جدا127985.27ملججممججمججججججججججججمسارة خالد محمد محمود امبابى120

مجيد جدا126184.07مجججممججمجججججججججججججسارة عاطف صابر القاضى121

مجيد جدا131887.87مجججمججججممجججججججججججمسارة عبد الحليم فؤاد122

مجيد جدا133589.00مججممججمممججججمججججججمسامية عباس عبد الونيس الشهاوى123

مجيد جدا132488.27مججججمممممججججمججلججمسامية فتحى مسعد محمود124

مجيد جدا134689.73مججججمممممججججمججججججمسامية محمد إحمد عبدة125

مجيد جدا134489.60مججججممججممججججممججججمسعاد محمد أحمد محمد126
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مجيد جدا127685.07مججججمجججججججججججججججججمسعاد محمد شاهين عبده127

مجيد جدا132388.20مججججممممججججججمجججججمسلمى رمضان مرشدى128

مجيد جدا134489.60مججممممممجججممجممسماح سعيد عبد الفتاح سالمة129

مجيد جدا133388.87مججججمججمممججججمجججممسمر إبراهيم محمد المليجى130

مجيد جدا133689.07مجججمججمممججججمجججججمسمر حسنى عبد الفتاح التوم131

مجيد جدا126484.27ملججمججججججمججلججججججمسمر خليل ابراهيم أبو قورة132

مجيد جدا130286.80مجججممججججمججججججججججججمسمر سيد احمد على محمد133

مجيد جدا127184.73ملججمجججججمجججججججججججججسمر محمد عبد الحميد احمد حمدان134

مجيد جدا130186.73مجججمججججممجججججججججججمسهام الصياد الشربينى محمد135

مجيد جدا124683.07ملججمججججمجججججججججججشروق السعيد عبد الرازق عيد136

مجيد جدا133188.73مجججممججججممجججججججممشروق سعد منصور بدر137

مجيد جدا134789.80مجمممججمممجججججججممشيماء رشاد محمد زكى زبيدة138

مجيد جدا129186.07مجممججججججمجججججججججمججشيماء عبد البديع محمد عبد الجليل139

مجيد جدا124883.20ملجمججججممججججججججججججشيماء عبد الحليم العطافى غازى140

مجيد جدا131987.93مجججممججممجججججججججممشيماء عبد الحميد رزق محمد141

مجيد جدا127084.67مججمججججمجججججمجججججمصافيناز عيسى احمد على عيسى142

مجيد جدا127885.20ملججممججممجججججججججمصباح عبد المجيد حامد شعبان143

مجيد جدا126084.00مججمججججججججججججججججججمعاصم عبد الباسط فهمى محمد شعيب144

مجيد جدا132088.00جججججممججممججججمجججممعاطف فهيم محمد السيد عبد العال145

مجيد جدا132688.40مجججمججججججمججججمجججججمعبد الرحمن احمد السيد احمد الخلفى146

مجيد جدا132988.60مججججمججججججمججججممجججمعبد السالم خليل عبد الحفيط147

مجيد جدا122581.67ملجملججمججججمجججججججعبد السميع محمد عبد السميع148

مجيد جدا133388.87مجممممممججججمجججججمعبد العزيز السيد السيد سرور149

مجيد جدا129686.40مجممججججججمجججججججججمججعبد المنعم احمد محمد عبد المنعم كاشف150

مجيد جدا134289.47مجمممججججمججججججمجججمعبد المنعم محمد أحمد النحراوى151

مجيد جدا126484.27ملجمججمجججججججججججججمعبد الوهاب محمد محمد السعيد152

مجيد جدا129186.07مجججمججججججمججمجججججمعبير عادل محمد محمد حمد153

مجيد جدا129286.13مجججممججججمجججججججججمججعبير على محمود البريدى154
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مجيد جدا126884.53مجججمممججججججججلججججججعال كامل محمد محمد الصالحى155

مجيد جدا131787.80مجججممججممجممجججججمعلى محمد عبد القادر الدسوقى156

مجيد جدا129886.53مجججمججججممجججمججممعلى نور الدين على حسن على عجينه157

مجيد جدا131587.67مجججمججججمججججججمجججممعمر محمد السيد ابراهيم158

مجيد جدا126584.33مجججمجججججججججججمججججججعمرو جمال فؤاد محمد محمد159

مجيد جدا126584.33مجججمجججججججججججججججمفاتن محمد عبد اللطيف160

مجيد جدا126984.60جججججمججججممججججججججججمفادى احمد محمود سالم جادو161

مجيد جدا125883.87مجججمججججججمجججججججمفادية حمدى عبد العزيز المعداوى162

مجيد جدا125683.73ملججمججججججمجججججججججمفاطمة عبد الباسط عباس عبيد163

مجيد جدا126084.00جججججمجججججججججججججججججججمفتحية رجب السيد محمد سليمان164

مجيد جدا126084.00ملججمجججججججججججججججججمفرج محمد محمد ابو شعيشع165

مجيد جدا130987.27مجججممججمجججججججمجججمفردوس مصطفى ابراهيم الصياد166

مجيد جدا125583.67جججججمجججججججججججججججممفيفى ابراهيم عبد الحميد محمد الشيخ167

مجيد جدا128885.87جججججممججممجججججججججججمقايد ياسر قايد السيد168

مجيد جدا123982.60مجججمججججججججججججججججملبنى عبد العزيز صبحى عبد العزيز169

مجيد جدا134889.87مججججمممممججججمجججججملمياء شهاوى عبد ربه ابراهيم170

مجيد جدا133388.87مججممججمججمججممجججججملمياء فؤاد احمد بدران محمد171

جججيد جدا122681.73مجججمجججمجججلجججججججلوجين أحمد عبد السالم محمد172

مجيد جدا131487.60مجججمججججمججججججمجججججمماجدة محمود عبد هللا شرف173

مجيد جدا130787.13مجججمججججججمجججججججججججممادلين اسعد مرقص سالمة174

مجيد جدا129786.47مجججمججججججمجججججججججججممارى فرج سعد فرج175

مجيد جدا123782.47ملججمججججججججججججججججججمارى مينا عبد السيد ميخائيل عبده176

مجيد جدا127484.93مجججمججججممججججججججججممحمد ابراهيم احمد الشافعى177

مجيد جدا130787.13مججججمججججممجججججججججمممحمد احمد محمد عبد العال178

مجيد جدا127785.13ملججممممجججججججججججججمحمد بديوى السيد محمد جاب هللا179

مجيد جدا124683.07ملججمججججججججججججججججججممحمد حامد محمد عبد الفتاح180

مجيد جدا129986.60مجججممججممجججججججججججممحمد سعيد جابر كامل181

مجيد جدا127284.80ججلججمججمممججججججججججممحمد سمير عبد الموجود الصاوى182



8/11

معلم تجاري:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه)

جامعة كفر الشيخ

كليــــــة التربيــــة 

المعلم ومهنة 

التعليم
النسبة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اإلســــــــــــم

التربية وقضايا 

التقديرالعصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
التدريس مصغر

2022دور يوليو  

( 13 )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 المناهج طرق التدريس

مجيد جدا131487.60ملججمججمممجججججججججججممحمد عارف محمد عيد183

مجيد جدا123482.27ملججمججججججججججججججججججمحمد عبد هللا عبد العزيز المقلدى184

مجيد جدا128585.67ملججممججججمجججججججججمججمحمد عالء مصطفى الكنانى185

مجيد جدا129386.20مجججممججمججججججججججججممحمد عيسى محمد عبد العاطى186

مجيد جدا125583.67ملججمججججججججججججججججممحمد محب مرسى عنتر187

مجيد جدا129086.00ملممججججمممجججججججججججمحمود شبل عبد الطيف188

مجيد جدا129386.20ملججمججججممججججججججججممحمود محمدى كمال خلف هللا189

مجيد جدا129386.20مجمممججممجججججججمممرفت محمداسماعيل العربى190

مجيد جدا131587.67مججججممججممججججججججججمممروة السيد وهبة جبر191

مجيد جدا128985.93جججججممججمجججججججججججججممروة رمضان توفيق محمد بكر192

مجيد جدا134089.33مججججممججممججججججججججججممروة على عبد الفتاح محمود غباشى193

مجيد جدا130787.13جججججمممممججججمجججججممروة محمد شتا احمد194

مجيد جدا130286.80مجججممججممجججججججججججممروة مصطفى محمد سعفان ابراهيم195

مجيد جدا133488.93مجججمممممججججججججججمممريم سامى يوسف أسعد196

مجيد جدا131687.73مجججممججممججججججججججججممصطفى محمود بسيونى محمود عقبة197

مجيد جدا130186.73مجججممججججمججججججججججممنار محمد عبد المجيد الديهى198

مجيد جدا130687.07مجججممججممجججججججججججممنار مصطفى محمد محمد ابراهيم199

مجيد جدا131887.87مجججممججممججججججججججججممنى حسام الدين شوقى زاهر200

مجيد جدا132688.40مججججممججممججججججججججججممنى يوسف صابر يوسف201

مجيد جدا130887.20مجججممججججمجججججججججمممودة  محمد احمد بحيرى202

مجيد جدا133789.13مجممممممججججججججمممى حسين عبد المنعم خالف203

مجيد جدا132388.20مجممججمممجججججججججججمنانسى إيهاب رشاد محمد الشورى204

مجيد جدا125283.47ملممججججمججججججججججججججنانسى محمد عبد العزيز اجمد عبد العزيز205

مجيد جدا129286.13مجججمججمججججججججججمجججمناهد محمد عبد الرحمن الشهاوى206

مجيد جدا129486.27مجججممججمجججججججججججمنجاح السيد سالم سالم207

مجيد جدا129786.47جججججممججممججججججمجججمنجفة عثمان بكر صقر208

مجيد جدا123582.33ملججججججججمججججججلجججمنجوى السيد ابراهيم السرحة209

مجيد جدا125483.60ملججمججججججمجججججججججمنجوى رفعت محمد أمين210
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مجيد جدا126884.53جججججمججججممججججججججججمنجية ابراهيم الشحات عبد الحميد زوين211

مجيد جدا129586.33مجججمججججمجججججججججججججمندى محمد  محمد منيسى جالل212

مجيد جدا129186.07مجججمججججممجججججججججمنسرين عبد المسيح لبيب عبد المسيح213

مجيد جدا133689.07مججججممججممججججججمجججمنسمة السعيد السيد احمد حجازى214

مجيد جدا129386.20ججججججمججججججمججججججججججمنسمة يسرى كمال أبو أحمد215

مجيد جدا133789.13مجمممججممججججججججججججمنغم السيد عبد المجيد عبد الرحمن الصاوى216

مجيد جدا133589.00مجمممججمممججججججججججمنها أحمد على على الطنبولى217

مجيد جدا130286.80مجججممججممجججججججججمنهاد السعيد عبد ربه بدوى218

مجيد جدا131387.53مجججمججججممجججججججججججمنهاد السيد أحمد عبده على219

مجيد جدا131187.40مجججمججججمجججججججججججججمنهاد عبد العزيز محمد عبد العزيز220

مجيد جدا122981.93ججلجمجججججججججججججججججمنهاد عيد فرحات عوض عيد221

مجيد جدا125483.60ملججمججمججمجججججججججمنهال عبد الباقى عبد الباقى عامر222

مجيد جدا123882.53ملججججججمججججججججججججمنهلة عبد الرحمن محمود المليح223

مجيد جدا126284.13ملججمجججججمجججججججججمنهى جمعه عبد الرجمن بلوزه224

مجيد جدا127184.73ملججمججججججمجججججججججججججنورهان رفعت قنديل عبد هللا225

مجيد جدا133288.80مجممممممججججججججججججمنورهان سمير متولى محمد قنديل226

مجيد جدا132288.13مجججممججممجججججججججججمنورهان محمد السعيد مرسى227

مجيد جدا133889.20مججججمممممججججججمججججمنورهان محمد عبد الهادى الكرداوى228

مجيد جدا134889.87مججججمممممججججججمججججمنوسه سعد أبو الفتوح عبد العزيز229

مجيد جدا132288.13مججججممججممججججججججججمنيرة السعيد عبد الستار مصطفى230

مجيد جدا132688.40مججججممججممجججججججججججمنيفين ابراهيم السيد احمد الرشيدى231

مجيد جدا130186.73جججمممججممججججججججججججججنيفين قبارى السيد كمال الدين على232

مجيد جدا128885.87مجججمججججممججججججججججججهاجر ماهر رمضان دربالة233

مجيد جدا130587.00مجججمججمممجججمجججججمهاجر نور هللا عبد المنعم234

مجيد جدا131987.93مجججمممممججججممجججمهالة رزق  يوسف محمد حنبل235

مجيد جدا127384.87ملججمججمممججججججججججمهالة محمد محمد الطنطاوى عبد الرازق236

مجيد جدا124182.73ملجمججججججججججججججججمهاله محمد اسماعيل اسماعيل237

مجيد جدا125683.73ملججمجججججمججججججججججمهايدى محمد عباس اسماعيل238
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مجيد جدا125783.80مججججججججممجججججججججمهبه السيد عبد اللطيف سليمان239

مجيد جدا132488.27مجججمممممجججججججججججمهبه حسانين حسلنين سليمان240

مجيد جدا133388.87مججججممججممججججججججججمهبه مبروك أحمد إبراهيم أبو سعدة241

مجيد جدا133989.27مججججممججممجججججججججججمهدير جمال السيد ابو شعيشع242

مجيد جدا130787.13مججممججججججمججججججججججمهدير عاطف محمد على البسيونى243

مجيد جدا129786.47مجججممججممججججججججججججمهدير محمد جالل حسانين244

مجيد جدا130186.73مججججمججججججمججججججججججمهدير نبيل حامد بدوى245

مجيد جدا123182.07ملجمجججججمجججججججلججججهند حمدى مخاوف محمد246

مجيد جدا121981.27ملجمجججججججججججججججموائل ماهر عبد العظيم عبد الوهاب247

مجيد جدا122081.33ملجمجمججججججججججججموداد رضا عبد الهادى القاضى248

مجيد جدا121581.00ملجمجمججججججججججججموداد ندا أبو الفتوح بدوى أبو العزم249

مجيد جدا130186.73مجججمججججممجججججججججججموفاء عبد الوهاب ابراهيم الغندور250

مجيد جدا121881.20ملجمجمججججججججججججججوفاء محمد أحمد عتمان251

مجيد جدا129586.33مجممججججممجججججججججموالء سعد محمد عبد القادر عمر البنا252

مجيد جدا130086.67ججججججممججممججججججججججموالء عبد السالم عبد الجواد عبد السالم253

مجيد جدا131587.67مججمممججممججججججججججموالء عالء الدين على محمد254

مجيد جدا131887.87مججججممججممججججججججججموالء محمد عبد الستار محمد عشماوى255

مجيد جدا131687.73مججججممججججمججججججججججميارا محمد عبد العزيز سرور256

مجيد جدا127785.13مجججمججججججمجلجججججججمياسر عوض محمود على محمود257

مجيد جدا130687.07مجممججمججمجججججججججججمياسمين سعد أحمد شرف ونس258

مجيد جدا134089.33مججممممممجججمجججججمياسمين محمد فؤاد موسى259

مجيد جدا126984.60ججلممججججججمججججججججججمياسمين يوسف محمد عبد الغنى260

مجيد جدا125083.33ملججممججججمججججججججججياسمينا ابراهيم محمد قطاطو261

مجيد جدا128785.80مجججممججمججججججججججججميمنى أحمد عبد اللطيف السعيد262

مجيد جدا122381.53ملجمججمججججججججججججميوستينا ابراهيم سالمة روفائيل263

مجيد109773.13مللججججججلللجججلججابراهيم محمد عبد الرؤف داود1

جججيد111774.47ملجججلججلججلججلجججاحمد جمعة ابراهيم ابراهيم2

( 9 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 
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جججيد115476.93مجججججججججججلجللجلجججاسراء عبد السالم حسن ابو طايش3

مجيد119379.53ملجججججمججججججلججججججججيهان إبراهيم محمد البشبيشى4

جججيد111574.33ملجمجججمللجلججلجشادية عوض خضر محالب5

جججيد118178.73ملجمجججلججججمجججلصفاء عبد المنعم منصور6

مجيد119579.67مجججمجججججججججلجججججغادة خالد ابراهيم محمد صبح7

جججيد118278.80مجججمججججججججللجلججججوسام بسيونى عبد القادر صالح8

مجيد117578.33ملجمججججججججلججججججيوسف إبراهيم عبد القادر محمد9

مدور ثاني بمادتينمغلمغمججججججججججججججججماحمد فتح هللا محمد سالمة1

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععايه فواز إبراهيم  عبد الجليل2

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععرجاء يسرى عبد العزيز عبد هللا3

مدور ثاني بمادةمضلججلجلجججلججججججججعال جسن إبراهيم محمد عرمان4

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععفاطمة عادل عنتر أحمد5

ججدور ثاني بمادتينمضللضجلججللجللجمحمد عبد الرحمن حسين محمد6

غععععععععععععععهشام على عطية جاب هللا7
دور ثاني بعذر مع 

رسوبه في التدريب 
ع

ججدور ثاني بمادةمضجججلججججججججججججججهشام محمد الشربينى سعيد السبروت8

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغاسالم أحمد محمد السعيد1

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغاسماء متولى عبد الرحمن احمد طليس2

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغريم عالء الدين حسين عبد اللطيف دويب3

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغشيماء عبد هللا سالمه سعيد4

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمد احمد محمد عبد الهادى5

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد أحمد ابراهيم يوسف طايل6

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمود أحمد محمد   يوسف7

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغهيام السيد عباس عبد الرحمن الشرقاوى8

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغيمنى على أحمد عبيد9

( 9 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : خامسا 

( 8 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : رابعا 


