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مكتبات:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مممتاز135190.07مجججججمممممججممججججمايمان طاهر سسعد األنصارى سبلة1

مممتاز138392.20مممممججممججمممججججمريهام محمد أحمد سعد أبو ريه2

مممتاز136791.13مججمممممممججججمججممشيماء خيرى مصطفى حماد3

مجيد جدا131587.67ججلمججممممججججممجمماحمد يحيي عبد هللا محمد1

مجيد جدا123482.27جلججججججججججمجججججججججججماسامة رمضان على إبراهيم2

مجيد جدا132788.47مجمججمممممجججججججججماسراء كارم السيد النجار3

مجيد جدا133188.73مجمججججممممججججججججججماسراء ماهر على يوسف سالم4

مجيد جدا129586.33ملمججممممجججججججججججماسراء محمود إبراهيم حسن5

مجيد جدا129686.40ملمججججمججمجججججججججججماسماء أحمد على أبو الوفا6

مجيد جدا131187.40مجممججمججممجججججججججماسماء عبد الغني محمود عبد الغني7

مجيد جدا132788.47مجمممممممجججججججمماسماء عرجاوى حسين أبو جازية8

مجيد جدا132488.27مجمججممممجججججججججمماسماء فتحي السيد محمد السبكي9

مجيد جدا128985.93ملججججممججمجججججججججججماسماء محمد أحمد محمد10

مجيد جدا132888.53مجمججمججمممججمججججماالء محمد عبد الحى حالوة11

مجيد جدا122881.87ملججججججججججمججججججججججمالزهراء محمد بسيوني عبد الرؤوف12

مجيد جدا122181.40ملججججججججججمججججججججمالشيماء ابراهيم توفيق دراز13

مجيد جدا133989.27مججججججمججممججججججججججججماميرة اكرم رمضان عبد الحميد غازي14

مجيد جدا125183.40ملججمججججمججججلجججججججماميرة عاطف إبراهيم عبد الرحمن15

مجيد جدا125783.80ججلججججججممججججججججججججمانهار رضا سعيد ابو جويلى16

مجيد جدا126384.20ملمججججممجججججججججججمايات محمد ياسين خليفة17

مجيد جدا129486.27مجمججمججججمجججججججججججماية عماد الدين حسن عياد18

مجيد جدا130386.87مجممججمممجججججججججمماية عماد محمود سرحان19

مجيد جدا132488.27مججممججمججممجججججججممايمان جمال عبد الفتاح الصباغ20

مجيد جدا127885.20مجججججججمججمجججججججججمايمان رمضان حسن محمد عطا21

مجيد جدا127384.87ملمججممججمجججججججججججمايمان سعد محمد الغريب22

مجيد جدا130386.87مجمججمممممجمججممايناس مسعد بيومى ابو هيكل23

جامعة كفر الشيخ
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التربية وقضايا 

العصر
علم نفس النموسيكولوجية التعلم

اإلدارة المدرسية 

والفصلية

الفروق الفردية 

والقياس النفسي
تدريب ميدانيالتدريس مصغر

2022دور يوليو  

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

( 103 )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

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة
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تعليم الكبار 
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مجيد جدا122281.47ملججججججججججججججججججججمايه السيد أحمد أبو  النور24

مجيد جدا124783.13مججججججججججججججججججججمايه أحمد أبو المعاطى محمد25

مجيد جدا128985.93مجمججججججممجججججججججججمايه عبد الونيس محمد شرف موسى26

مجيد جدا122181.40ملججججممجججلججججججمايه محمود اسماعيل محمود27

مجيد جدا130286.80مجمججججججججمججججججججججججمايه مقبل محمود عبد الفتاح غازى28

مجيد جدا128285.47ملججججمججججمجججججججججججمبسمة طايل إبراهيم الصاوى صحصاح29

مجيد جدا126784.47ملججممجججججججججججججججمبسمة عادل محمود السنوسى أحمد30

مجيد جدا133589.00مججمججججممجججججججججججممبسمة مصطفى محمد الغول31

مجيد جدا131787.80ملمججججمممجججججججججممبسمة ياسر عبد العزيز إبراهيم32

مجيد جدا129486.27مجمججمججججمججججججججججمجهاد السيد الرفاعى السالمونى33

مجيد جدا131787.80مججمججمججججمججججججججممجهاد محمد محمود شادى34

مجيد جدا133889.20مججججججمججمممججمجججججمحنان احمد محمد غبد الوهاب ابو عطية35

مجيد جدا129386.20مججججججمججججججمجججججججمدعاء محمد عبد الوهاب طاحون36

مجيد جدا128985.93مجججججججمججمجججججججججججمدنيا البرعى محمود البرعى37

مجيد جدا126284.13ملججججممججججججججججججججمدينا ربيع محمود حسين38

مجيد جدا120080.00ملججججججججججججججججججمدينا عبد المنعم عبد المنعم حسن39

مجيد جدا121581.00مججججججججججججججججججمدينا محمد عبد الوهاب طاحون40

مجيد جدا124583.00مجججججججججججمجججججججججرنا عبد العزيز عبد الرحيم محمد يونس41

مجيد جدا130687.07مجمججمججمجججججججججججججمروميساء حسن محمد عرفة42

مجيد جدا132288.13مجججممججججمجججججججججججمرؤيا عطية عطية الدعمة43

مجيد جدا133388.87مجججممججججممججججمججججمزينب خالد ابراهيم احمد كيالني44

مجيد جدا131087.33مججججججممججممجججججججججمزينب رجب مهدي رمضان45

مجيد جدا132788.47مججمججممججمججججججججججججمسارة السيد عبد العزيز محمد المقدم46

مجيد جدا131287.47مجمججمججججمججججمجججججمسارة الششتاوى السيد حبزة47

مجيد جدا129486.27مجمممججججمججججججججججمسارة رمضان عبد الرازق محمد48

مجيد جدا132188.07مججممممججمججججججججججمسارة محمد عبد العظيم حسين49

مجيد جدا126984.60مجملمججمججمججججججججججشيماء اسامة عبد هللا عباس50

مجيد جدا134189.40مجمججمججمججمججممجممشيماء أحمد محمد عقيلة51
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تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
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واإلرشاد النفسي
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تكنولوجيا التعليم
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مجيد جدا130086.67ملمممججججمجججججمجممشيماء عبد هللا عبد الشافى العنترى52

مجيد جدا126384.20ملججمممممجلججججججججشيماء محمد عبد الحليم على أبو طبل53

مجيد جدا133088.67مجمججمججممججججمججججممعبير  عبد النبى عبد الرحمن جاب هللا54

مجيد جدا126784.47ملجججججججججممجمجججججججعبير رضا على رمضان الشعيرى55

مجيد جدا126684.40ججمجججججمممجججججججججمفاطمة عبد الرحمن محمد56

مجيد جدا129086.00مجمججججججممجججججججججممفاطمة على السعيد عبد العزيز57

مجيد جدا128485.60مجمججججججممججججججججممفداء أحمد عبد الفتاح مهنا58

مجيد جدا129286.13ملمججججمممجججججججججججمقمر عبد الواحد مبروك عبد الواحد59

مجيد جدا129386.20ملمججمججمجججججججججججججممحمود  عبد العزيز يوسف غازى60

مجيد جدا133388.87مججمججمججمججمججمجججججممرفت محمود حامد أبو بكر61

مجيد جدا126084.00ملمججججججججججججمججججممروة عادل اسماعيل المغازى62

مجيد جدا131987.93مجمممججججمججججمججججججممروة عمر عبد العظيم سليمان63

مجيد جدا130887.20مجمممججججمججججمججججججممروة محمد عبد الكريم محمد احمد64

مجيد جدا129986.60ملمججججججججممججججججججممروةمحمد محمود شادي65

مجيد جدا129486.27جججمجمججممجججججججججججممريم جمال عبد المغنى على66

مجيد جدا128585.67ململمججججممجججججججججممريم سامى سولاير واصف67

مجيد جدا129286.13ملمججمججججمجججججججججججممنال رضا السعيد محمود68

مجيد جدا128085.33ملمججججججممجججججججمممها محمد مجدى محمد69

مجيد جدا128285.47مجمججججججممجججججججججممها محمد محمد حسن الجمال70

مجيد جدا124583.00ملمجججمممججلجججججججممى إبراهيم محمد سعد عبد الفتاح71

مجيد جدا130687.07مجمججممممجججججججججججممى عبد العزيز عبد الحكيم72

مجيد جدا128385.53مجمجمججممججججججججممميرنا أحمد محمد سالم73

مجيد جدا132588.33مجمججمججممجججججججججممميرنا محمد فتحى صالح74

مجيد جدا133689.07مجمججمججممجججججججججممنجاة محمود محمد  الثانى طايل75

مجيد جدا127384.87ملمججمجججججججججججججججمنجوى إبراهيم حسين مرسى76

مجيد جدا125783.80ململججججججممججججججججججندا حسن رفعت حسن يعقوب77

مجيد جدا126784.47مجمجججججججججججججججججججججندا عنتر يوسف عبد الصمد78

مجيد جدا129086.00مجمججمججمججججججججججججمندا فايز عبد المطلب مصطفى79
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مجيد جدا133288.80مجمججمججمممجججججججممندى  جمال سعد طلبة80

مجيد جدا130386.87مجمججمججممجججججججججمندى إبراهيم سعد حافظ81

مجيد جدا130887.20مجمجمججمججمججججججججمنصره عبد العزيز عبد العزيز المصرى82

مجيد جدا124683.07ملمججججججججمجججججججججججنهال ابو زيد محمد الققرموط83

مجيد جدا129786.47مجمججمججججمجججججججممنهال أنور طلعت قاسم84

مجيد جدا125683.73ملمجججججججمجججججججججمنهال عبدة أحمد عرجاوى85

مجيد جدا120880.53ملمججججججججججلججججججججمنهى أحمد فتح هللا محمد86

مجيد جدا122581.67جججملمججججمججججججججمنورا محمد محمود بدير87

مجيد جدا131087.33مجمججمججممججججججججججممنورهان الحسينى حسن محمد شورة88

مجيد جدا126684.40مجججججججججججمججججججججمنورهان قطب يوسف دكوس89

مجيد جدا129386.20مجججمججججججمجججججججججججمنورهان محمد على النقيب90

مجيد جدا129786.47مجمججمججججممجججججججججمنيرمين رأفت مصطفى القاضى91

مجيد جدا128785.80مجمججممجمجججججججججمججنيفين سلمي عبد العاطي ابو عطية92

مجيد جدا129186.07مجمججممجمججججججججممهاجر إبراهيم محمد قبالن93

مجيد جدا130987.27مجمججمجججججججججمجججممهاجر أحمد الدسوقى حسيين البيطار94

مجيد جدا128385.53مجمججمججممججلجججججججمهاجر أحمد محمد أحمد95

مجيد جدا129086.00مجمجمججمجججججججججججججمهبة هللا نبيل أنور الحلفاوى96

مجيد جدا120380.20ملجججججججججججلجججججججججهبه مصطفى محمد مصطفى97

مجيد جدا123282.13ملمجججججججججججججججججججججهدير غريب محمد عبد الرازق98

مجيد جدا130687.07مجمججمججججججججججججججججججمهدير مصطفى المحمدى مراد99

مجيد جدا124783.13مجمججججججمججججججججججمهيام السيد محمد عبده100

مجيد جدا120080.00ملمججججججججججججلججموالء محمد منصور البنا101

مجيد جدا126984.60ملمججججججمججججججججججميارا نزيه محمود سلمان102

مجيد جدا121981.27ملجججججججججمججججججججججياسمين محمد يوسف السعيد103

مجيد119079.33ملججججمجججمجلجججججججابتسام مجدى حسن النجار1

مجيد113875.87ملججججللممججلججلججللاسراء عادل عبد هللا الرشيدى2

جججيد117878.53مجمججججلجججلجلجججججاشجان عبد اللطيف محمد السعيد3

( 10 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثالثا 
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مكتبات:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

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

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

الفكر التربوي 

وتطبيقاته 

التعليمية

نظام التعليم 

واإلتجاهات 

المعاصرة

جججيد119579.67مججججمجججججججلجلججججلامال عبد هللا شبل خطاب4

مجيد117078.00ملجججججججججججججلجللجججانغام محمد على عبد الرازق5

مجيد115476.93ملججججججججللجججججججايه ابراهيم عبد المنصف غطاس6

مجيد119179.40مججججججججججججججججججمايه عالء مجاهد سرور7

جججيد119179.40ملجججججججمجججلججججججرانيا مصطفى شوقى على8

مجيد119879.87ملمجججججججججججلجججججججهدير أبو اليزيد السيد غنيم9

مجيد118378.87ملججججججججججلجججججججياسمين ياسر الشربينى10

غراسبمغغغغغغغغغغغججغغابراهيم صابر اسماعيل الشريف1

غراسبجغغغغغغغغغغغغغغمحمد احمد عبد الماجد محمد2

مراسب تدريب ميدانيغلمجمججممجججججججججججممحمد خالد محمود العقداوى3

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد رجب عبد النبى منصور قيقى4

( 4 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : رابعا 


