
التقديرالنسبةالنقاطالمجموعالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

+C-1.666C-1.666B3.000A-3.666B+3.333B3.000B-2.666C2.000C-1.6663332.51874.00Cمستجداروى امحد حممود حممد سعيد1001

+D+1.333C-1.666B+3.333B3.000A4.000B-2.666B-2.666C2.000C2.0003332.51874.00Cمستجداروى امساعيل حممد رمضان1002

-C2.000C2.000B+3.333B+3.333A-3.666B-2.666B+3.333A-3.666C-1.6663602.85180.00Bمستجداسيل شاكر حممد ابراهيم عامر1003

-B3.000B-2.666B-2.666B+3.333A-3.666B-2.666B3.000C2.000C2.0003552.77778.89Bمستجدافنان مصطفي حممد ابراهيم مرسي1004

-C2.000C+2.333B+3.333A-3.666A-3.666B-2.666B+3.333C+2.333C+2.3333582.85179.56Bمستجداالء اشرف فتحى حممد السنهورى1005

-C-1.666B+3.333B3.000B+3.333A4.000B+3.333B+3.333C+2.333C+2.3333662.96381.33Bمستجداالء فرحات شوقى مصطفى عثمان1006

+C2.000C-1.666B+3.333B3.000A-3.666B3.000C+2.333C2.000C2.0003392.55575.33Cمستجداالء مدحت سعيد النجار1007

-C-1.666A-3.666B3.000B3.000A-3.666B3.000B3.000C-1.666B3.0003592.85279.78Bمستجدامنيه عزت ابراهيم حممد اجلمل1008

D1.000F0C-1.666D+1.333B+3.333C-1.666D1.000C-1.666F02571.29657.11Dمستجدامريه السيد امحد امساعيل امحد1009

+C-1.666B3.000B3.000B3.000A-3.666C+2.333B+3.333C-1.666C2.0003462.62976.89Cمستجداجنى حممد فوزى على عبد العال1010

+0B3.000B+3.333B3.000B-2.666B+3.333C+2.333C+2.3333292.44473.11CغC2.000مستجداية امحد فتحى سيد امحد1011

-C-1.666B-2.666C2.000B+3.333A4.000B+3.333B3.000C-1.666C+2.3333472.66677.11Bمستجداية امحد حممود خليل1012

+C2.000C+2.333B3.000A-3.666A-3.666B-2.666B3.000C-1.666D+1.3333442.59276.44Cمستجداية امساعيل امحد حامد االطري1013

C2.000B3.000B+3.333B+3.333A4.000B3.000B+3.333C2.000B3.0003663.00081.33Bمستجداية هللا السيد عبد الصبور حممد سامل1014

-C2.000A-3.666B3.000B3.000A4.000B3.000B3.000D+1.333C2.0003552.77878.89Bمستجداية عبد الستار على فتحى الطمبوىل1015

+C2.000B-2.666B3.000C+2.333A4.000B3.000B3.000D+1.333C+2.3333452.62976.67Cمستجداية عبد هللا حممد سامل1016

+C-1.666C+2.333B+3.333B+3.333A4.000B3.000B-2.666D+1.333D+1.3333402.55575.56Cمستجداميان عامر حممد مرعى1017

-C-1.666A-3.666B-2.666B3.000A-3.666B-2.666B+3.333C2.000B-2.6663572.81479.33Bمستجدبسمه عاطف السيد حافظ1018

D+1.333C-1.666C2.000C+2.333A-3.666C-1.666C-1.666C+2.333C-1.6663032.03767.33Cمستجدبسنت امحد حممد حممد حنفي1019

-C-1.666A-3.666B+3.333B3.000A-3.666B-2.666B3.000B-2.666D+1.3333532.77778.44Bمستجدتقى عبد الرحيم معوض عبد الرحيم1020

-D+1.333B3.000C+2.333B+3.333A-3.666B3.000B3.000C+2.333C2.0003472.66677.11Bمستجدمجانة وسيم حممود عبد احلميد منيسي1021

C+2.333B+3.333B+3.333B+3.333A4.000B-2.666B3.000C+2.333B3.0003693.03782.00Bمستجدحبيبه مجال عيد املرسي1022

C2.000A-3.666A-3.666A-3.666A4.000B+3.333B3.000C2.000C+2.3333743.07483.11Bمستجدحبيبه حممد عبد الفتاح حممد شرف الدين1023

C-1.666D1.000B-2.666B-2.666A4.000C2.000B-2.666C-1.666C-1.6663162.22270.22Cمستجدحبيبه ايسر العرىب عرجاوى مرعى1024

C2.000A-3.666A-3.666B+3.333A4.000A-3.666B3.000C+2.333B+3.3333813.22284.67Bمستجدحسناء عبداللطيف حممد الصادق1025

أمحد عبود عبد الغفار. م.م
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عضو الكنرتول

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التربية الجمالية 

لذوي 

اإلحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

المعدل الفصلي
إســـم الطالب

لة
حا

ال

حقوق االنسان 

 ساعات2

علم نفس النمو 

 ساعات2

قراءات باللغة 

االنجليزية فى 

مجال التخصص 

 ساعات2

 2صحة الطفل 

ساعات

 2اللغة العربية 

ساعات

1 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2/24/2018ناريخ الطبع 



التقديرالنسبةالنقاطالمجموعالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى األول 

نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
روجعت من حيث القيد والسداد

الدالالت النفسية 

لرسوم األطفال 

ذوي اإلحتياجات 

 2الخاصة 

ساعات

مدخل لتربية 

طفل ذوي 

اإلحتياجات 

 2الخاصة 

ساعات

مدخل إلى 

التربية الميدانية 

 ساعات2

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التربية الجمالية 

لذوي 

اإلحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

المعدل الفصلي
إســـم الطالب

لة
حا

ال

حقوق االنسان 

 ساعات2

علم نفس النمو 

 ساعات2

قراءات باللغة 

االنجليزية فى 

مجال التخصص 

 ساعات2

 2صحة الطفل 

ساعات

 2اللغة العربية 

ساعات

-0F0C2.000B+3.333A-3.666C-1.666B-2.666C+2.333C2.0003001.96366.67Cحمستجدحنني انور حسن حممد السيد1026

+C-1.666C2.000B-2.666B3.000A-3.666A-3.666B3.000C-1.666C-1.6663402.55575.56Cمستجدداليا ابراهيم يوسف حممود حممد1027

-C+2.333C2.000B3.000B3.000A-3.666B3.000B3.000C-1.666C+2.3333462.66676.89Bمستجدران سيف الدين خليل على موسى1028

-C-1.666D+1.333B3.000B-2.666A-3.666C+2.333B3.000A-3.666B3.0003522.70378.22Bمستجدران حممد رمضان امساعيل القليوىب1029

D1.000C-1.666C2.000C+2.333A-3.666C-1.666B3.000D+1.333C-1.6663052.03767.78Cمستجدرنيم ايسر ايقوت عبد السالم1030

-C-1.666F0C+2.333C2.000B+3.333C+2.333C+2.333D+1.333C+2.3333031.96367.33Cمستجدرمي حامت حممد الشوادىف عبد الودود1031

C2.000B-2.666B+3.333A-3.666A4.000A-3.666B3.000B-2.666B3.0003753.11183.33Bمستجدساره عمرو على امحد رأفت1032

-C+2.333B-2.666B+3.333A-3.666B+3.333C+2.333B3.000C2.000C+2.3333532.77778.44Bمستجدساره حممد عبد احلميد حممود الصباغ1033

D1.000C-1.666B-2.666B+3.333B+3.333C+2.333B-2.666D+1.333C+2.3333212.29671.33Cمستجدساره حممد فتحى عبد احلليم حامد1034

C-1.666A4.000A-3.666A-3.666A4.000B3.000B3.000B-2.666B3.0003833.18585.11Bمستجدسلمى عادل السيد السيد الصردى1035

-A-3.666B+3.333B3.000B3.000A-3.666B+3.333B3.000D+1.333C+2.3333682.96381.78Bمستجدسلمى حممد مرسى مرسى سرور1036

+0B-2.666C-1.6662641.51858.67DغC-1.666F0C-1.666C+2.333B-2.666D1.000مستجدشروق سعيد عبد هللا الديب1037

+D+1.333C-1.666B3.000B-2.666A4.000B3.000C+2.333D+1.333C2.0003252.37072.22Cمستجدشرين حممد عبد الرمحن رضا عبد الفتاح كشك1038

C+2.333A-3.666B-2.666B+3.333A-3.666B3.000B+3.333C2.000B3.0003673.00081.56Bمستجدشهد مصطفى ابراهيم سليم1039

+D1.000F0D1.000C2.000B+3.333D1.000D1.000D+1.333D+1.3332511.33355.78Dمستجدشريين حممد شاكر عبد الغين1040

-C2.000D+1.333B3.000A-3.666A-3.666B+3.333B3.000C+2.333C2.0003502.70377.78Bمستجدشيماء حممد جوده حممود جوده1041

C-1.666A-3.666B3.000A-3.666A-3.666A-3.666B+3.333B-2.666B3.0003773.14883.78Bمستجدفاطمه عبد اهلادى امحد حممود عبد الال1042

-C2.000B3.000B+3.333B+3.333A-3.666B+3.333B3.000B3.000C-1.6663602.92680.00Bمستجدفاطمه مصطفى سيد السيد حممد حسن1043

+C2.000B3.000B3.000C+2.333C+2.333C2.000B3.000C-1.666C+2.3333312.40773.56Cمستجدفرح اسامه حممد رمضان حممد1044

+C-1.666C-1.666C+2.333B3.000A-3.666B-2.666B3.000B-2.666D+1.3333302.44473.33Cمستجدلؤه جابر حممد شحاتة فرج1045

-C2.000B3.000B3.000B+3.333B+3.333B3.000B-2.666C+2.333C2.0003502.74177.78Bابقيةليلي إيهاب حممد عادل املعطاوي1046

+C2.000C2.000C2.000B3.000B+3.333C2.000B3.000C2.000C+2.3333292.40773.11Cمستجدماهيتاب غريب حسني حممد على1047

-C+2.333C+2.333B+3.333B+3.333A-3.666B-2.666B3.000B-2.666C2.0003542.81478.67Bمستجدمرمي خالد حممود سيد امحد غامن1048

C-1.666C-1.666C-1.666B-2.666A-3.666C2.000C2.000D+1.333D+1.3333002.00066.67Cمستجدمرمي عصام ابراهيم ابراهيم ابو محامه1049

+C-1.666C+2.333B3.000C+2.333A-3.666B3.000B+3.333C+2.333C2.0003422.62976.00Cمستجدمرمي حممد حسني سلطان1050

أمحد عبود عبد الغفار. م.م
قائم بعمل عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أنشوه عبد احلميد عبد احلميد. د
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+C2.000C2.000B+3.333B3.000A-3.666C+2.333B3.000C-1.666C+2.3333362.59274.67Cمستجدمرمي مصطفى بيومى بسيوىن على1051

+D1.000C+2.333B3.000B3.000A4.000C+2.333B3.000C2.000C-1.6663392.48175.33Cمستجدمرمي نشات ملعى توفيلس فام1052

C-1.666A4.000B+3.333B+3.333A4.000B3.000B3.000B-2.666B-2.6663743.07483.11Bابقيةمرمي يسري حممود عليوه حسن1053

+C-1.666C+2.333B3.000B+3.333A4.000C+2.333B-2.666D+1.333C-1.6663342.48174.22Cمستجدمنة هللا أشرف حممد حممد الشناوى1054

+C-1.666C-1.666B-2.666B3.000B+3.333C+2.333C+2.333C+2.333C-1.6663242.33372.00Cمستجدمنة هللا حسني سليمان عطا1055

-C+2.333B-2.666B3.000B+3.333A4.000B3.000B3.000D+1.333B-2.6663552.81578.89Bمستجدمنة هللا طارق حممد يونس حسن1056

C-1.666D+1.333B3.000B-2.666A-3.666C2.000C+2.333D+1.333C2.0003192.22270.89Cمستجدمونيكا اسعد توفيق فهمي عبد النور1057

-C+2.333B+3.333B-2.666B3.000A-3.666B-2.666C+2.333C2.000C+2.3333472.70377.11Bمستجدمي سامي عبده عبده الرميلي1058

+C2.000B+3.333B3.000B-2.666B+3.333C+2.333C+2.333C+2.333C-1.6663432.55576.22Cمستجدمى حممد امحد حسن عواض1059

+C-1.666C+2.333B+3.333B+3.333A4.000C+2.333C+2.333C2.000C-1.6663372.55574.89Cمستجدميار عبد احلليم حممد حممد زيتون1060

C+2.333B-2.666C+2.333B+3.333A4.000A-3.666B+3.333B3.000B-2.6663703.03782.22Bمستجدميار حمب امحد صديق1061

C-1.666B-2.666C-1.666C+2.333B+3.333C2.000B-2.666C2.000C+2.3333222.29671.56Cمستجدمريان حممد حممود منصور الزلباىن1062

-C-1.666D1.000C+2.333C+2.333B+3.333D1.000C-1.666C+2.333D1.0002921.85264.89Cمستجدندي اشرف امني عبداحلميد1063

C+2.333B3.000B+3.333A-3.666A4.000B3.000C+2.333B-2.666B3.0003703.03782.22Bمستجدندى حسن حممد على العضاض1064

-C2.000B3.000B-2.666B3.000A4.000B3.000B3.000C+2.333C2.0003552.77878.89Bمستجدندى عالء الدين حممد عبد هللا1065

-C2.000B+3.333B+3.333A-3.666A4.000C+2.333B-2.666C+2.333B3.0003682.96381.78Bمستجدندى حممد طارق عبد اللطيف حممد ربيع1066

+C-1.666D1.000B3.000B-2.666A-3.666C2.000B3.000C+2.333C-1.6663272.33372.67Cمستجدندى ايسر معتمد حممد عبد العزيز1067

C2.000D1.000C-1.666C+2.333A-3.666C+2.333C+2.333C-1.666C-1.6663082.07468.44Cمستجدهنى حسن حممود السيد على1068

+D+1.333C-1.666B-2.666B+3.333B+3.333C+2.333B-2.666D+1.333B3.0003312.40773.56Cمستجدهني حمي الدين حممد عبداحلليم القمين1069

+C-1.666B3.000B+3.333B3.000B3.000B-2.666C+2.333C-1.666C-1.6663322.48173.78Cمستجدنورا ابراهيم عبد املعطى حممد1070

D+1.333F0B3.000B-2.666B3.000C2.000C+2.333C+2.333D+1.3332982.00066.22Cمستجدنوران خالد حممد امحد حممد زرزور1071

C-1.666C-1.666B3.000B3.000B3.000C2.000C+2.333C-1.666D1.0003092.14868.67Cمستجدنورهان امحد السعيد حممد على1072

+C2.000D+1.333B-2.666B3.000A-3.666C+2.333C+2.333D+1.333C+2.3333232.33371.78Cمستجدنورهان عبد هللا عبد اهلادى عبد هللا امحد1073

+C2.000B-2.666B3.000B3.000B3.000B-2.666C+2.333D+1.333C2.0003322.44473.78Cمستجدنورين حممد جابر حممد عبد اخلالق1074

C-1.666C-1.666B3.000B3.000A-3.666C-1.666B-2.666C-1.666C-1.6663212.29671.33Cمستجدهاجر امساعيل حممد حسن1075

أمحد عبود عبد الغفار. م.م
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أ جنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أنشوه عبد احلميد عبد احلميد. د
قائم بعمل عميد الكلية

3 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2/24/2018ناريخ الطبع 
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"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى األول 

نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
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+C+2.333C2.000B3.000B-2.666A-3.666C+2.333B-2.666B-2.666C-1.6663352.55574.44Cمستجدهاجر عالء مصطفى امساعيل عبد هللا1076

+C-1.666D+1.333B+3.333B3.000B3.000C-1.666C+2.333B-2.666C2.0003222.33371.56Cمستجدهاجر عمرو حممد حسن1077

-C2.000B-2.666B+3.333B3.000A4.000C2.000B+3.333B-2.666B3.0003622.88980.44Bمستجدهايدي امحد السيد حممد خليفة1078

-D1.000C-1.666B3.000C-1.666B3.000D1.000D+1.333D1.000C2.0002861.74163.56Cمستجدهبه امحد عبد املنعم امحد الشاعر1079

+C2.000C2.000B3.000B3.000A-3.666C+2.333B-2.666C2.000C2.0003362.51874.67Cمستجدهدااي عماد الدين حممد حممد عبدهللا1080

+C-1.666F0C2.000C+2.333C+2.333D1.000C-1.666D1.000D+1.3332661.48159.11Dمستجدهند امين حممود حممد عبد اجلواد1081

+B-2.666A-3.666A-3.666A-3.666A4.000A-3.666B3.000B-2.666B3.0003933.33387.33Bمستجدايرا طلبه عبد العزيز عبد املوىل خضر1082

-C+2.333D+1.333B+3.333B3.000A4.000B+3.333C+2.333B-2.666B-2.6663562.77779.11Bمستجدميىن امحد عبد هللا عبد اللطيف1083

D1.000F0F0D+1.333B+3.333F0D1.000D+1.333F0197.88943.78Fمستجدميين ايسر فتحي ابراهيم امحد الشربيين1084

أمحد عبود عبد الغفار. م.م
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أنشوه عبد احلميد عبد احلميد. د
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