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مممتاز135890.53مججمممججمججججججججججججمماحمد عبدة أحمد أبو الغيط1

مممتاز137791.80مججممممممججججممججججماسراء شكرى محمد محمود حسانين2

مممتاز136090.67مججممممممججممججججججماسماء جمال حماد الدرينى3

مممتاز136991.27مججممممممججججممجججمالسيده مصطفى السيد اسماعيل4

مممتاز135490.27مججمممججممججججمجججججماميرة محمد على محمد عبد العال5

مممتاز137891.87ممممممممججججمججججممايمان جمعة رزق ابراهيم6

مممتاز137291.47ججمممممممججممججججممايمان حسام الدين محمد السحماوى7

مممتاز135390.20مجممممممججججممجججمايمان كمال جابر محمد ابو شرابيه8

مممتاز136490.93مججججججممممججمممججججمجهاد ابراهيم محمود عبد البارى شحاته9

مممتاز138792.47مججممممممججمممججججمجهاد مصطفى ابراهيم محمد البسيونى10

مممتاز136991.27مجمممججمممججججججججممشاهندا سعد محمد عميوه11

مممتاز137991.93مججمممممممممججججممضحى حسين السيد مرعى الغنام12

مممتاز137791.80مججمممممممججججمججممفاطمة إبراهيم على النحاس13

مممتاز137891.87مججممممممججججممججممفاطمة صبرى فهمى صالح ابو هرجة14

مممتاز138492.27مججممممممججججممججممفاطمة عادل العريب الفراش15

مممتاز136390.87مججمججمممممججمججججججمفاطمة محمد عبد العزيز احمد نور الدين16

مممتاز136791.13مججممممممججججمججججججمفاطمة محمد محمد زميتر17

مممتاز137091.33مججممممممججججمججججججمفيروز محمد محمد ابو حشاد18

مممتاز136891.20مججممممممججججممججججملبنى عبد العزيز جالل العقدة19

مممتاز135290.13مججمججمممممججججججججججمليلى صالح محمد إبراهيم20

مممتاز135990.60ججججمممممممججججمججمممحمد جمال طه المرسى21

مممتاز137991.93مججمججمممممججججمججمممحمد سليمان احمد عامر22

مممتاز138192.07مججممممممججججممججججممحمد عابد محمد الشافعى23

مممتاز135690.40ججججمممممممججججمججمممحمد فرج عمر المتولى زيادة24

مممتاز137391.53مججممممممممججمججججممروة السعيد صالح المواردى25

مممتاز139392.87مممممممممججممججججممروة عبد اللطيف محمد على عيد26

مممتاز139392.87مججمممممممججممججمممروة عوض عبد السميع شلتوت27

مممتاز136490.93مججمججمممممججججمججمممروة مصطفى السعيد الشربينى28

مممتاز138192.07مججمممممممججججمججمممريم محمد عوض صديق الشريف29
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مممتاز139593.00مممممممممججممججمممنه هللا يسن محمد أحمد الفرارجى30

مممتاز135090.00مجمممججممججججججججججججممنى محمود محمد جمال الدين31

مممتاز136791.13مججممممججمججمممجججممها اشرف ابراهيم عبد الحميد الجزار32

مممتاز135090.00مججممممممججججججججججججمهبه ربيع ىوسف أحمد33

مممتاز135390.20مججمممججججمججججججمججمموفاء محمد السعيد عقدة34

مجيد جدا127885.20مجججججممجججججججججججججممابو المكارم سعد أبو المكارم عطية1

مجيد جدا128485.60ملمججممججمجججججججججمماحمد السيد عبد الحميد الخولى2

مجيد جدا130186.73ملججججممججمججججججججججججماحمد صبحى السعيد الخشن3

مجيد جدا132188.07ملججججممججمججججمججججمماحمد عبد القادر أحمد حامد4

مجيد جدا130887.20جججججمممممججججججججججججماحمد عثمان المتولى محمد طه5

مجيد جدا129986.60جججججمججمممججججججججججمماحمد محمد وهبه المرسى عوض6

مجيد جدا132688.40مججمممججمججججمججججمماحمد مدحت كمال رمضان حسن7

مجيد جدا130486.93مجججممممججججججججججججمماسراء إبراهيم عبد المنعم8

مجيد جدا133789.13مججججممججممججججمججججمماسراء شعبان على احمد شرف9

مجيد جدا133989.27مججججججممممججججممججمماسراء صالح اسماعيل  على10

مجيد جدا133288.80مججججججمججممججججممججمماسراء عبد الفتاح حمدى قطب11

مجيد جدا134589.67مججمججمججممججججججمججججماسراء محمود مصطفى عمر12

مجيد جدا130286.80ججلججججمججممججججممججججماسالم رمضان فتجى محمد فلفل13

مجيد جدا133689.07مجممممممججججمجججججماسماء على على بسيونى يونس14

مجيد جدا134089.33مجججججممججممججمجججججماسماء لطفى محمد اسماعيل بكر15

مجيد جدا133288.80مجمججممممججججمججججمماسماء يوسف عبد هللا يوسف16

مجيد جدا132888.53مجججممممممجججججججمماسماعيل طه اسماعيل محمد النجار17

مجيد جدا130787.13مجججججممممجججججججججججماالء محمود محمود ابراهيم فايد18

مجيد جدا127284.80مجججججججمججججججججججججمالسيد رمضان على حسن19

مجيد جدا128785.80جججججججممممججججججججججمالسيد محمد السيد الجبرى20

مجيد جدا131487.60ججججججممممججججمججججججمامال سالمة البسيونى موسى21

مجيد جدا134789.80ججممممممججممججججججمامال عبد هللا سفينة محمد22

مجيد جدا129586.33ملججججممممججججمججججمامل فراج عطية السيد23

( 99 )وعــــددهم //  جيد جدا  //   طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثانيا 
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مجيد جدا133989.27مججججممممججججججممججممامنية سامى عبد الهادى موسى ريحان24

مجيد جدا128685.73مجلججججممججججججممججججماميرة محمود حسن السيد االختيار25

مجيد جدا129186.07ملججججممممججممجممايمان اسماعيل مصطفى الصنفاوى26

مجيد جدا131687.73مجججججمممججمجمججججممايمان إبراهيم صالح علوان27

مجيد جدا134489.60مججمججمججممججججممججججمايمان سكرى الحادى28

مجيد جدا131087.33مجمججممججمجججججججججججمايه سمير جبر الشبراوى29

مجيد جدا129386.20مجججججججمممججججججججججمايه هشام حمدين محمود30

مجيد جدا125783.80للجججممجججججججمججججججمبانسيه سعيد عبد العزيز عبد القادر31

مجيد جدا126384.20مججججججمججمجججمجججمججبراء احمد محمد حسين احمد32

مجيد جدا133388.87مججممممممجججمجججممبسمة محمود عبد هللا الدرس33

مجيد جدا131687.73ججججمممممجججمججججججمحسام الدين أحمد فايز محمد34

مجيد جدا131087.33مجججممججمجججججمججججججمحسناء إبراهيم ممدوح35

مجيد جدا134989.93مجججمممممججمججمجممحمدى ممدوح حمدى سعد عبده36

مجيد جدا129486.27مجلججججججممجججمججججججمحنان عبد الغنى السيد العقيلى37

مجيد جدا130186.73مججججممممججججججججججممحنان محمود احمد ابو قمر38

مجيد جدا133288.80مججججججمججممجججمججججججمداليا حامد حامد السيد الصعيدى39

مجيد جدا133188.73مججججممججمممجمجججججمدميانه لطفى لبيب صليب40

مجيد جدا128185.40جججمججممجججججمججججممدينا ربيع محمد زلط41

مجيد جدا129686.40مجججججججججممججججججججججججمرانيا السيد محمد السيد الرفاعى42

مجيد جدا127885.20مججججمججمممججججججججمرانيا حامد حامد الصعيدى43

مجيد جدا128485.60مججججججممجججججججججججممرجاب مجدى محمد  عقرب44

مجيد جدا125083.33مجججججججمججججلجججججججمرحمة رشدى محب الشامى45

مجيد جدا134289.47ممججمممممجججججججججججمريم محمد محمود يوسف شرعان46

مجيد جدا130286.80مججججججججمممجججججججججججمزوقى عبد هللا حسن أحمد47

مجيد جدا130687.07مججججمججمممجججججججججممسارة سالم جسن صالح عباس48

مجيد جدا120980.60مجلجججججمججججججججججججسارة محمد شعبان جاب هللا49

مجيد جدا129086.00مججمججمممججججججججججججمسامى سامى عبده االشرم50

مجيد جدا129386.20مججججمججمججمججججججججججمسعاد على محمد ابو عيشة51

مجيد جدا127084.67مجججججججممججججججججججججمسعيدة ابراهيم محمد محمد يوسف52
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مجيد جدا132488.27مجججججججججمممججججججججججمسمر رجب عبد اللطيف رجب53

مجيد جدا131987.93مجججججمججممججججججججججممسهيلة عبد الحكيم صالح محمود54

مجيد جدا125883.87ملجججججججججججمججججججممشحاته رجب شحاته سليمان شنيطة55

مجيد جدا131287.47مججججمججممججججججججججججمشريفة محمد محمد بربوش56

مجيد جدا132988.60مجججمممممججججججججججممشيماء احمد على احمد عوض57

مجيد جدا127184.73مججججججممججججججججججججمشيماء مدحت السيد على زايد58

مجيد جدا132788.47مججججمججممججججججججججججممصابرين مرسى سالمة مرسى المغربى59

مجيد جدا131087.33مججججمججججممجججججججججممصباح عابدين عبد الخالق الخولى60

مجيد جدا134389.53مججججججمممممججججججججممصفاء ابو السعود فهيم ابو السعود61

مجيد جدا125483.60مجججججججججمجججججججججممعبد الفتاح محمد عبد الفتاح62

مجيد جدا128185.40مجلججججممججججججججججججججمعبد الواحد محمد فتوح63

مجيد جدا124683.07ملججججججججمججلجججججججمعبير عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال64

مجيد جدا131787.80مجججممججممججججججججججججمعلى احمد على محمد على الصفتى65

مجيد جدا134789.80مججمججمممممججججججججججمماجدة احمد حمدان الزنقرانى ندا66

مجيد جدا132388.20مججمجممممجججججججججججممحمد سعد محمد اسماعيل67

مجيد جدا134289.47مجمججممممججججمججججججممحمد عبد الخالق محمد البنبى68

مجيد جدا133589.00مججججججممممجججججمججججممحمد لطفى محمد عطوة69

مجيد جدا132688.40مججججمممممجججججمجججممحمد محمد النبوى جاد70

مجيد جدا133488.93مججججممججمممجممججججممحمدعلى محمد على داود71

مجيد جدا131487.60مججججججمججممججججججججججججممحمود حسنى فتوح عالم72

مجيد جدا123682.40جلملججمججمججججمججججججمحمود محمد محمود البشبيشى73

مجيد جدا134089.33مجججججممممججججممجمممريم عرفات ابراهيم السيد شرف الدين74

مجيد جدا132288.13مججمججججمججممجججججججججممنار محمد سعد جافظ75

مجيد جدا128885.87مججمجمججججمججججججججججممنة هللا هشام حسن عبد الفتاح76

مجيد جدا133288.80مججججمممججمججججججججججججممنى أحمد عبد السالم أبو أحمد77

مجيد جدا127184.73مجججججججمججمججججججججججججمها محمد محمد عبيد78

مجيد جدا134189.40مججججمممممجججججججججممناهد عطيه ابراهيم السيد داود79

مجيد جدا131187.40مججججممممجججججججججججمناهد على عبد الغفار أبو زينه80

مجيد جدا127785.13ججججججمججممججججججججججمندى حسن مرسى حسن81
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( 34 )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

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

مجيد جدا129686.40مجججججممممجججججججججججمنشوى رسالن شاكر عبد الدايم82

مجيد جدا130687.07مجججممججججممجججججججججمنعمة احمد ابراهيم احمد اسماعيل83

مجيد جدا123282.13ملجججججججججمججججججججججمنميس خالد طلبة محمد الفقى84

مجيد جدا129986.60مججمججممجمججججمجججججمنهال احمد طاهر احمد النوتى85

مجيد جدا132188.07مججججممممججججججججججممنهلة امام محمد طباشى86

مجيد جدا134989.93مججمممججممججججججججججممنورا العزب عبد العظيم محمد البدوى87

مجيد جدا131387.53مججججججججمممججججججججججججمنورهان محمد الناصر محمد ابو النضر88

مجيد جدا130286.80مججمججججمججمجججججججججججمهالة جمال السيد عبد المنعم89

مجيد جدا132988.60مجججمممممججججججججججممهالة شريف السعيد زيادة90

مجيد جدا127785.13مجججججججججججمججججججججججمهبه محمد البدرى إبراهيم91

مجيد جدا134089.33مججممججججممججججججمججججمهدى أحمد محمد إبراهيم السكرى92

مجيد جدا132088.00مججمججججججممججججججججججججمهشام شعبان فتحى عثمان على93

مجيد جدا131387.53مجمججججججججمججججججججججججمهند احمد عبد الرحمن احمد94

جججيد جدا129286.13مجمججججججججمججججججججججمهند جمعة محمد على95

مجيد جدا134089.33مججممججمممججمجججججججموفاء مفرح ابراهيم البحيرى96

مجيد جدا133589.00مججمممججممججججججججمموالء صالح خضر هاشم97

مجيد جدا126484.27مججمجججججججمججججججججمميارا محمد شعبان حماد98

مجيد جدا130587.00ججججججججمججممجججججججججججميوسف محمود يوسف الدناصورى99

مجيد119679.73مللجججججججججججمججججمايه الجسينى محمد ابراهيم يحيى1

مجيد119579.67للججججججججججججججججججججمطارق الدسوقى يوسف النوسانى2

مجيد119979.93جلجججججججججججججججججلججمعبد هللا يوسف عبد البديع عبد الفتاح3

جججيد119379.53مججججمججججججججججججهند احمد فتحى محمد قفشير4

عدور ثاني بعذرمععععععععععععععاسماء يوسف شحاته ابو الهوى1

مدور ثاني بعذرمععععجججمججججججججججججماميرة فوزى عبد هللا سليمان2

مدور ثاني بعذرمععععجممجججمججججمايه ماهر احمد حنيش3

مدور ثاني بمادة بعذرمجججمممعجججججججججممراندا محمود شفيق محمد عطيه4

مدور ثاني بعذرمععععججممجججججججججممرانيا السيد موسى محمد هالل5

( 4 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 

( 5 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : رابعا 
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( 34 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 
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غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاحمد محمد أحمد محمد1

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغاحمد ناجى محمد ناجى هلول2

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغامنية صبحى مجاهد عباس3

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغامنية عبد اللطيف ابراهيم الصافى4

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغايه أحمد امام ناجى محمد5

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغسارة السعيد محمد رضوان6

غراسبجغغغغغغغغغغغغغغمحمد زكريا بدير السيد حريرة7

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمد عبد الراضى عبد الرجال جاد8

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمود بكر السيد محمد9

( 9 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : خامسا 


