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االعالم التربوي:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مممتاز135890.53مججممممممججججججججججججممروة رمضان عبد السالم اللواتى1

مجيد جدا129586.33مجمممججممجججججججججججماسراء حمادة السيد عبد الرحمن عليوه1

مجيد جدا128285.47مجججمججججممجججججججججججماسالم عادل عبد اللطيف النادى2

مجيد جدا130987.27مججججممججممججججججججججججماسماء كاشف عبد السالم البسطويسى3

مجيد جدا121881.20ملمجججلججججججججججججماالء محمد سليمان رفاعى4

مجيد جدا127585.00ملججممججممججججججججججمالشيماء محمود سالم معوض حشاد5

مجيد جدا125183.40مجججججججججججججججججججججججماميرة ابو الفتوح عبد هللا دويدار6

مجيد جدا131987.93مجججججمججممججججججججججمماميرة عبد الرجمن سعيد عاصى7

مجيد جدا132488.27ملججممججممججججججججججممانغام خالد ابراهيم عبد العزيز بدر8

مجيد جدا129586.33ملججججمججممجججججججججممايمان جمال محمد محمد مرير9

مجيد جدا129986.60مجججججمججممجججججججججججمايمان زناتى عبد الفتاح نصير10

مجيد جدا133388.87مججمججمججمممججججججججمججايمان فريد أحمد  البحيرى11

مجيد جدا132288.13مجججممججممججججججججججججمايمان محمد أحمد حجاج12

مجيد جدا130086.67مجججممججججمججججججججججججمحسناء عادل إبراهيم جمال الدين13

مجيد جدا128885.87مجججججمجججججججججججججججججمخلود محمود زيدان محمود عاصى14

مجيد جدا122881.87ملجججججججججججججججججججمرمضان مصطفى رمضان البنا15

مجيد جدا129886.53مججججمججججججمجججججججججججمرنا رضا على حسن غراب16

مجيد جدا128685.73مجججججمججممجججججججججججمريهام صبحى محمد عبد الرازق17

مجيد جدا127484.93جججججججمججججججججججججججججججمسارة يوسف يوسف عبد الجواد شهاب18

مجيد جدا130587.00ملججججمججججمججججججججججممسحر محمد بسيونى جمال الدين19

مجيد جدا130687.07مجججججمججممجججججججججممشرويد سالم محمد سالم20

مجيد جدا122581.67ججججمجججججججججججججججججججشهندا أشرف محمد محى الدين محمد راضى21

مجيد جدا132588.33مجججممججممججججججججججممشيرى معوض سمعان ميخائيل22

مجيد جدا127585.00مجججججمجججججججججججججججججمشيرين محمد شوقى حسن23

مجيد جدا133488.93مججججمممممججججججججججججمفاطمة السيد على يوسف عبد الكريم24

مجيد جدا128285.47ملججججمججممججججججججججممحمد سليمان رشدى طه25

مجيد جدا127785.13مججججججججمجججججججججججججممريم عبد الرازق عبد الحكم هجرس26
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( 1 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 

( 225 )وعــــددهم //  جيد جدا  //   طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثانيا 
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( 1 )وعــــددهم //   ممتـــاز  //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام  : أوال 

تعليم الكبار 

(اصوله ومناهجه) التقدير
المجموع الكلي المناهج طرق التدريس

الصحة النفسية 

واإلرشاد النفسي
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مجيد جدا129886.53مجمممجججججججججججججججججممنار بسيونى عبد الحميد معوض27

مجيد جدا130386.87مجججممججججمجججججججججججممنار فايز أنور عبدالرحمن28

مجيد جدا128785.80مجمججمججججمججججججججججممنى عطية إبراهيم إبراهيم بدر29

مجيد جدا129786.47مجمججمججججمجججججججججججممى مسعد محمد شقوير30

مجيد جدا129986.60مجممجججججمجججججججججججمنجالء فتحى مصظغى معوض31

مجيد جدا126584.33مجججججمججلجججججججمجججججنجوى  محمد سرور احمد يوسف32

مجيد جدا122481.60مججججججججججججججججججججججنجوى العزب عبد الحليم دراج33

مجيد جدا123982.60مججججججججججمججججججججمنورا محمد على محمد على34

مجيد جدا126584.33مجمججمججملجججججججججمهايدى هشام عبد الرحمن حسن بحيرى35

مجيد جدا130486.93مججمججمجججمججججججججممهبه ابراهيم شتا مرسى36

مجيد جدا133488.93مججججمممممجججججججججججمهدى أسامة أحمد إبراهيم السخاوى37

مجيد جدا130286.80مجممممججمججججججججججججمهدير على محمد بيومى38

مجيد جدا130486.93مجممممججمجججججججججججمهند مجدى شفيق سيد أحمد39

مجيد جدا130286.80جججممممججمجججججججججممهويدا السعيد إبراهيم إبراهيم40

مجيد جدا132688.40مججممممجججججججججججججمموالء السعيد المتولى صحصاح41

مجيد جدا133889.20مججممممججججججججججججججمموالء جمال أبو السعود أحمد عبد الدايم42

مجيد جدا134189.40مججممممججمجججججججججججموالء رضا بسطويسى الشيخى43

مجيد جدا133388.87مججممممجمججججججججججمميارا إبراهيم عبد الحى راشد44

مجيد جدا128885.87مجججججمججججججججججججججججميوسف الشربينى  محمد الشربينى فوده45

مدور ثاني بمادة بعذرمججججعمججممجججججججججججمامل منصور عبد هللا بخيت1

مدور ثاني بمادةمضجججججججججججججججججججمججمرجريت مجدى حلمى بانوب2

غراسبججغغغغغغغغغغغغغغاسراء السيد عبد العزيز صادومة1

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد مجدى السيد السيد يوسف صالح2

( 2 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : ثالثا 

( 2 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : رابعا 


