
مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

8463838771876879الدرجة

B+CB+A-B-A-C+Bالرمز

3.3332.0003.3333.6662.6663.6662.3333.000النقط

6.66646.6667.3325.3327.3324.6666النقط

8583767973828176الدرجة

A-B+BBB-B+B+Bالرمز

3.6663.3333.0003.0002.6663.3333.3333.000النقط

7.3326.666665.3326.6666.6666النقط

8174717375944872الدرجة

-B+B-B-B-BADBالرمز

3.3332.6662.6662.6663.0004.0001.0002.666النقط

6.6665.3325.3325.3326825.332النقط

77غ866278786883الدرجة

A-CBBC+B+FWBالرمز

3.6662.0003.0003.0002.3333.3330.0003.000النقط

7.3324664.6666.66606النقط

9273818977996880الدرجة

+AB-B+A-BAC+Bالرمز

4.0002.6663.3333.6663.0004.0002.3333.333النقط

85.3326.6667.332684.6666.666النقط

8982849175837580الدرجة

+A-B+B+ABB+BBالرمز

3.6663.3333.3334.0003.0003.3333.0003.333النقط

7.3326.6666.666866.66666.666النقط

8486756873965070الدرجة

-B+A-BC+B-AD+Bالرمز

3.3333.6663.0002.3332.6664.0001.3332.666النقط

6.6667.33264.6665.33282.6665.332النقط

غ89708083607658الدرجة

A-B-B+B+CBC-FWالرمز

3.6662.6663.3333.3332.0003.0001.6660.000النقط

7.3325.3326.6666.666463.3320النقط

8471777873916375الدرجة

B+B-BBB-ACBالرمز

3.3332.6663.0003.0002.6664.0002.0003.000النقط

6.6665.332665.332846النقط

9170857666976073الدرجة

-AB-A-BC+ACBالرمز

4.0002.6663.6663.0002.3334.0002.0002.666النقط

85.3327.33264.666845.332النقط

8173788170858288الدرجة

-B+B-BB+B-A-B+Aالرمز

3.3332.6663.0003.3332.6663.6663.3333.666النقط

االء احمد ابراهيم على

االء صالح صابر عبد هللا مهران

االء فليفل سالم فليفل

االء محمد رشدي احمد

االء مصطفى محمد فهمي مصطفي

ابراهيم السيد ابراهيم حسن ابراهيم

احمد محمد جالل احمد

احمد محمد احمد ابراهيم

5

6

ابراهيم السيد محمد عبد هللا الشريف

11

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

2

3

مقرر تربوى 

اختيارى

8

9

10

احمد عادل على عباس الباجس

احمد محمد احمد مصطفى محمد

4

7

يعتمد عميد الكلية       
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 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

6.6665.33266.6665.3327.3326.6667.332النقط

احمد محمد جالل احمد 11
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8071767767928585الدرجة

-B+B-BBC+AA-Aالرمز

3.3332.6663.0003.0002.3334.0003.6663.666النقط

6.6665.332664.66687.3327.332النقط

8372808680877882الدرجة

+B+B-B+A-B+A-BBالرمز

3.3332.6663.3333.6663.3333.6663.0003.333النقط

6.6665.3326.6667.3326.6667.33266.666النقط

8671899086948986الدرجة

-A-B-A-AA-AA-Aالرمز

3.6662.6663.6664.0003.6664.0003.6663.666النقط

7.3325.3327.33287.33287.3327.332النقط

8974878775846893الدرجة

A-B-A-A-BB+C+Aالرمز

3.6662.6663.6663.6663.0003.3332.3334.000النقط

7.3325.3327.3327.33266.6664.6668النقط

9277748678856075الدرجة

ABB-A-BA-CBالرمز

4.0003.0002.6663.6663.0003.6662.0003.000النقط

865.3327.33267.33246النقط

8671728582927675الدرجة

A-B-B-A-B+ABBالرمز

3.6662.6662.6663.6663.3334.0003.0003.000النقط

7.3325.3325.3327.3326.666866النقط

9289828376978483الدرجة

+AA-B+B+BAB+Bالرمز

4.0003.6663.3333.3333.0004.0003.3333.333النقط

87.3326.6666.666686.6666.666النقط

9382788984958272الدرجة

-AB+BA-B+AB+Bالرمز

4.0003.3333.0003.6663.3334.0003.3332.666النقط

86.66667.3326.66686.6665.332النقط

9384828889928381الدرجة

+AB+B+A-A-AB+Bالرمز

4.0003.3333.3333.6663.6664.0003.3333.333النقط

86.6666.6667.3327.33286.6666.666النقط

9390808690968783الدرجة

+AAB+A-AAA-Bالرمز

4.0004.0003.3333.6664.0004.0003.6663.333النقط

886.6667.332887.3326.666النقط

8483827672888291الدرجة

B+B+B+BB-A-B+Aالرمز

3.3333.3333.3333.0002.6663.6663.3334.000النقط

اسراء حسن محمد بخيت عميش

20

21

اسراء محمد بدوى سنارى احمد

اسراء مصطفي وهبه على محمد

اسراء مهران توفيق حسن 22

19

18

15

12

13

اسامة ايسر مصطفي محمد الجندي

اسراء عادل احمد احمد حجاج

اسراء فاروق حامد سيد احمد صالح

اسراء محمد السيد على ابراهيم

14

16

17

اسراء عادل السيد احمد عمر

اسراء على طه على ابو جبر

اسراء حمدى فاروق محمد السيد
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

6.6666.6666.66665.3327.3326.6668النقط

8776768878748474الدرجة

-A-BBA-BB-B+Bالرمز

3.6663.0003.0003.6663.0002.6663.3332.666النقط

7.332667.33265.3326.6665.332النقط

23

اسراء مهران توفيق حسن

اسالم احمد عثمان حسن عثمان

22
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8676747777187277الدرجة

A-BB-BBFB-Bالرمز

3.6663.0002.6663.0003.0000.0002.6663.000النقط

7.33265.3326605.3326النقط

7873727564808176الدرجة

BB-B-BCB+B+Bالرمز

3.0002.6662.6663.0002.0003.3333.3333.000النقط

65.3325.332646.6666.6666النقط

8269878475938182الدرجة

+B+C+A-B+BAB+Bالرمز

3.3332.3333.6663.3333.0004.0003.3333.333النقط

6.6664.6667.3326.666686.6666.666النقط

9580829488918380الدرجة

+AB+B+AA-AB+Bالرمز

4.0003.3333.3334.0003.6664.0003.3333.333النقط

86.6666.66687.33286.6666.666النقط

9374837774907381الدرجة

+AB-B+BB-AB-Bالرمز

4.0002.6663.3333.0002.6664.0002.6663.333النقط

85.3326.66665.33285.3326.666النقط

9693788980908180الدرجة

+AABA-B+AB+Bالرمز

4.0004.0003.0003.6663.3334.0003.3333.333النقط

8867.3326.66686.6666.666النقط

8484818675908481الدرجة

+B+B+B+A-BAB+Bالرمز

3.3333.3333.3333.6663.0004.0003.3333.333النقط

6.6666.6666.6667.332686.6666.666النقط

8569787061805773الدرجة

-A-C+BB-CB+C-Bالرمز

3.6662.3333.0002.6662.0003.3331.6662.666النقط

7.3324.66665.33246.6663.3325.332النقط

8191737264906485الدرجة

-B+AB-B-CACAالرمز

3.3334.0002.6662.6662.0004.0002.0003.666النقط

6.66685.3325.3324847.332النقط

8476777286947574الدرجة

-B+BBB-A-ABBالرمز

3.3333.0003.0002.6663.6664.0003.0002.666النقط

6.666665.3327.332865.332النقط

8769738173947082الدرجة

+A-C+B-B+B-AB-Bالرمز

3.6662.3332.6663.3332.6664.0002.6663.333النقط

اشرف حافظ محمد حافظ محمد

اشرقت سعد السيد محمود على

امانى طارق محمود ياسين احمد 34

33

اسماء محمد عبد الحميد عبد الوهاب سليم29

اسماء ناصر عبد الكريم عبد النبي العطار31

32

اسماء محمد عمرو على محمد تراب30

25

اسماء عبد المتجلى عبد الحليم عبد المتجلى28

اسالم عبد الباسط عبد العزيز الدفيني24

اسماء اسماعيل محمد عبد العزيز محمد

26

اسماء عبد الفتاح طه المرسي27

اسماء عادل محمود ابراهيم سويلم
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3324.6665.3326.6665.33285.3326.666النقط

8590898872917690الدرجة

A-AA-A-B-ABAالرمز

3.6664.0003.6663.6662.6664.0003.0004.000النقط

7.33287.3327.3325.332868النقط

اماني محمد المدبولي عباس مجاهد

امانى طارق محمود ياسين احمد 34

35
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8484868277837577الدرجة

B+B+A-B+BB+BBالرمز

3.3333.3333.6663.3333.0003.3333.0003.000النقط

6.6666.6667.3326.66666.66666النقط

9167798580987080الدرجة

+AC+BA-B+AB-Bالرمز

4.0002.3333.0003.6663.3334.0002.6663.333النقط

84.66667.3326.66685.3326.666النقط

9590869890928485الدرجة

-AAA-AAAB+Aالرمز

4.0004.0003.6664.0004.0004.0003.3333.666النقط

887.3328886.6667.332النقط

8479806382938082الدرجة

+B+BB+CB+AB+Bالرمز

3.3333.0003.3332.0003.3334.0003.3333.333النقط

6.66666.66646.66686.6666.666النقط

8876848979816184الدرجة

+A-BB+A-BB+CBالرمز

3.6663.0003.3333.6663.0003.3332.0003.333النقط

7.33266.6667.33266.66646.666النقط

8687859284968580الدرجة

+A-A-A-AB+AA-Bالرمز

3.6663.6663.6664.0003.3334.0003.6663.333النقط

7.3327.3327.33286.66687.3326.666النقط

9080849291938281الدرجة

+AB+B+AAAB+Bالرمز

4.0003.3333.3334.0004.0004.0003.3333.333النقط

86.6666.6668886.6666.666النقط

8988829292958881الدرجة

+A-A-B+AAAA-Bالرمز

3.6663.6663.3334.0004.0004.0003.6663.333النقط

7.3327.3326.6668887.3326.666النقط

9279838978916679الدرجة

ABB+A-BAC+Bالرمز

4.0003.0003.3333.6663.0004.0002.3333.000النقط

866.6667.332684.6666النقط

9186749186828585الدرجة

-AA-B-AA-B+A-Aالرمز

4.0003.6662.6664.0003.6663.3333.6663.666النقط

87.3325.33287.3326.6667.3327.332النقط

9069789571908083الدرجة

+AC+BAB-AB+Bالرمز

4.0002.3333.0004.0002.6664.0003.3333.333النقط

امنية محمد امام عبد الباقي عفيفي

امنية رضا كمال رفاعي

امنية عادل حامد عبد الرازق الجمال

امنيه سعيد محمد محمد ابو طاحون

اماني محمد سليمان محمد

44

اميرة ابراهيم محمد ابراهيم شحات46

43

45

39

41

42

امنية السيد كامل عبد الواحد

امنية السيد محمد خليل ابراهيم

امنيه محمد سعد حسن محمد

40

38

37

36

امر هللا على توفيق محمد ابو العال

امنية احمد على عسران ايوب
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

84.666685.33286.6666.666النقط

9579919190908082الدرجة

+ABAAAAB+Bالرمز

4.0003.0004.0004.0004.0004.0003.3333.333النقط

8688886.6666.666النقط

اميرة ابراهيم محمد ابراهيم شحات46

اميرة ابراهيم مسعود عبد الواحد 47

يعتمد عميد الكلية       
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9189868579959082الدرجة

+AA-A-A-BAABالرمز

4.0003.6663.6663.6663.0004.0004.0003.333النقط

87.3327.3327.3326886.666النقط

غغغغغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWFWFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000النقط

00000000النقط

9374898490919177الدرجة

AB-A-B+AAABالرمز

4.0002.6663.6663.3334.0004.0004.0003.000النقط

85.3327.3326.6668886النقط

الدرجة

N/AFFFFFFF#الرمز

N/A0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000#النقط

N/A0000000#النقط

9075788262879279الدرجة

ABBB+CA-ABالرمز

4.0003.0003.0003.3332.0003.6664.0003.000النقط

8666.66647.33286النقط

8380807866906189الدرجة

-B+B+B+BC+ACAالرمز

3.3333.3333.3333.0002.3334.0002.0003.666النقط

6.6666.6666.66664.666847.332النقط

8178818281969286الدرجة

-B+BB+B+B+AAAالرمز

3.3333.0003.3333.3333.3334.0004.0003.666النقط

6.66666.6666.6666.666887.332النقط

8478818568886781الدرجة

+B+BB+A-C+A-C+Bالرمز

3.3333.0003.3333.6662.3333.6662.3333.333النقط

6.66666.6667.3324.6667.3324.6666.666النقط

8477769177928983الدرجة

+B+BBABAA-Bالرمز

3.3333.0003.0004.0003.0004.0003.6663.333النقط

6.666668687.3326.666النقط

8763757265885182الدرجة

+A-CBB-C+A-D+Bالرمز

3.6662.0003.0002.6662.3333.6661.3333.333النقط

7.332465.3324.6667.3322.6666.666النقط

8975767872945782الدرجة

+A-BBBB-AC-Bالرمز

3.6663.0003.0003.0002.6664.0001.6663.333النقط

اميرة احمد على محمد محمد حمزة

اميرة السيد محمد احمد العليمي

أميرة السيد محمد السيد سليمان

اميرة احمد محمد عبد الخالق

اميرة مامون عبد الرؤف مأمون

56

57

58

ايات اشرف عبد الرازق حسن احمد

اية محمد عطية عبد العزيز العمراوى

54

55

انجي امون عدلي فهيم

انجي عادل ثابت عبد المالك

49

48

انجي مجدي عبد القادر ابراهيم

53

52

اميرة محمد محمد ابو الحسن عبد العال

51

50

تأجيل

يعتمد عميد الكلية       
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3326665.33283.3326.666النقط

9181798580847280الدرجة

+AB+BA-B+B+B-Bالرمز

4.0003.3333.0003.6663.3333.3332.6663.333النقط

86.66667.3326.6666.6665.3326.666النقط

59

اية محمد عطية عبد العزيز العمراوى58

ايفون ايهاب إلفى رياض

يعتمد عميد الكلية       
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 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 

واألمر معروض على سيادتكم والرجاء التفضل بالنظر واتخاذ الالزم



مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8983519391969194الدرجة

A-B+D+AAAAAالرمز

3.6663.3331.3334.0004.0004.0004.0004.000النقط

7.3326.6662.66688888النقط

8984778279927878الدرجة

A-B+BB+BABBالرمز

3.6663.3333.0003.3333.0004.0003.0003.000النقط

7.3326.66666.6666866النقط

9594849787928591الدرجة

AAB+AA-AA-Aالرمز

4.0004.0003.3334.0003.6664.0003.6664.000النقط

886.66687.33287.3328النقط

8378737871818383الدرجة

+B+BB-BB-B+B+Bالرمز

3.3333.0002.6663.0002.6663.3333.3333.333النقط

6.66665.33265.3326.6666.6666.666النقط

77غ866969697391الدرجة

A-C+C+C+B-AFWBالرمز

3.6662.3332.3332.3332.6664.0000.0003.000النقط

7.3324.6664.6664.6665.332806النقط

9068798484999384الدرجة

+AC+BB+B+AABالرمز

4.0002.3333.0003.3333.3334.0004.0003.333النقط

84.66666.6666.666886.666النقط

9578859185909386الدرجة

-ABA-AA-AAAالرمز

4.0003.0003.6664.0003.6664.0004.0003.666النقط

867.33287.332887.332النقط

8077787276907265الدرجة

+B+BBB-BAB-Cالرمز

3.3333.0003.0002.6663.0004.0002.6662.333النقط

6.666665.332685.3324.666النقط

8074777263946067الدرجة

+B+B-BB-CACCالرمز

3.3332.6663.0002.6662.0004.0002.0002.333النقط

6.6665.33265.3324844.666النقط

9370848081909593الدرجة

AB-B+B+B+AAAالرمز

4.0002.6663.3333.3333.3334.0004.0004.000النقط

85.3326.6666.6666.666888النقط

8982798878948292الدرجة

A-B+BA-BAB+Aالرمز

3.6663.3333.0003.6663.0004.0003.3334.000النقط

ايمان منير محمد عوض شحاتة67

ايناس اسماعيل عبد العزيز على68

ايه احمد عبد المنعم مرسي عطيه70

ايمان محمود احمد محمد على 65

ايناس محمود ابراهيم صحصاح69

إيمان محمد ابراهيم حسن عبد الجليل63

ايمان محمود عبد العزيز عياد66

ايمان محمد صالح محمد صالح64

ايمان حسين عبد الصمد السيد محمد60

ايمان عادل عبد العزيز محمد62

ايمان دسوقي محمد دسوقي61

يعتمد عميد الكلية       
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3326.66667.332686.6668النقط

8987818571958989الدرجة

-A-A-B+A-B-AA-Aالرمز

3.6663.6663.3333.6662.6664.0003.6663.666النقط

7.3327.3326.6667.3325.33287.3327.332النقط

ايه هللا محمد ابراهيم محمد مصطفى71

ايه احمد عبد المنعم مرسي عطيه70

يعتمد عميد الكلية       
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 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8684778482957888الدرجة

-A-B+BB+B+ABAالرمز

3.6663.3333.0003.3333.3334.0003.0003.666النقط

7.3326.66666.6666.666867.332النقط

8780789376928678الدرجة

A-B+BABAA-Bالرمز

3.6663.3333.0004.0003.0004.0003.6663.000النقط

7.3326.66668687.3326النقط

8679818271927887الدرجة

-A-BB+B+B-ABAالرمز

3.6663.0003.3333.3332.6664.0003.0003.666النقط

7.33266.6666.6665.332867.332النقط

8879838777866990الدرجة

A-BB+A-BA-C+Aالرمز

3.6663.0003.3333.6663.0003.6662.3334.000النقط

7.33266.6667.33267.3324.6668النقط

8776829479868987الدرجة

-A-BB+ABA-A-Aالرمز

3.6663.0003.3334.0003.0003.6663.6663.666النقط

7.33266.666867.3327.3327.332النقط

8975838983839080الدرجة

+A-BB+A-B+B+ABالرمز

3.6663.0003.3333.6663.3333.3334.0003.333النقط

7.33266.6667.3326.6666.66686.666النقط

8873869184958788الدرجة

-A-B-A-AB+AA-Aالرمز

3.6662.6663.6664.0003.3334.0003.6663.666النقط

7.3325.3327.33286.66687.3327.332النقط

8789849188978878الدرجة

A-A-B+AA-AA-Bالرمز

3.6663.6663.3334.0003.6664.0003.6663.000النقط

7.3327.3326.66687.33287.3326النقط

8870718556887177الدرجة

A-B-B-A-C-A-B-Bالرمز

3.6662.6662.6663.6661.6663.6662.6663.000النقط

7.3325.3325.3327.3323.3327.3325.3326النقط

8983759483969683الدرجة

+A-B+BAB+AABالرمز

3.6663.3333.0004.0003.3334.0004.0003.333النقط

7.3326.666686.666886.666النقط

8790868886959586الدرجة

-A-AA-A-A-AAAالرمز

3.6664.0003.6663.6663.6664.0004.0003.666النقط
بسمه رشاد مسعود عشماوى83

بدرية عبد الغفار عبد النبي عبد الغفار80

بسام ماهر السيد حسن النجار81

ايه مصطفى سعيد سالم يحيي77

ايه منصور محمد احمد

بثينة نبيل السيد محمد على79

78

ايه فتحي محمد الشرع76

ايه عالء الدين محمد رجب75

ايه عبد المقصود حامد عبد السالم74

ايه جابر عبد العاطي احمد

ايه صالح عبد الستار ابراهيم مرجان73

72
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.33287.3327.3327.332887.332النقط

9086819182908095الدرجة

AA-B+AB+AB+Aالرمز

4.0003.6663.3334.0003.3334.0003.3334.000النقط

87.3326.66686.66686.6668النقط

بسمه رشاد مسعود عشماوى83

بسمه مجدي عبد المحسن عبد الحميد فتيحة84
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8778799087927980الدرجة

+A-BBAA-ABBالرمز

3.6663.0003.0004.0003.6664.0003.0003.333النقط

7.3326687.332866.666النقط

8675778787987182الدرجة

+A-BBA-A-AB-Bالرمز

3.6663.0003.0003.6663.6664.0002.6663.333النقط

7.332667.3327.33285.3326.666النقط

9081879385858779الدرجة

AB+A-AA-A-A-Bالرمز

4.0003.3333.6664.0003.6663.6663.6663.000النقط

86.6667.33287.3327.3327.3326النقط

8272798272956688الدرجة

-B+B-BB+B-AC+Aالرمز

3.3332.6663.0003.3332.6664.0002.3333.666النقط

6.6665.33266.6665.33284.6667.332النقط

8884738480945379الدرجة

A-B+B-B+B+AD+Bالرمز

3.6663.3332.6663.3333.3334.0001.3333.000النقط

7.3326.6665.3326.6666.66682.6666النقط

غغغغغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWFWFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000النقط

00000000النقط

9166797381966881الدرجة

+AC+BB-B+AC+Bالرمز

4.0002.3333.0002.6663.3334.0002.3333.333النقط

84.66665.3326.66684.6666.666النقط

8076768875956777الدرجة

B+BBA-BAC+Bالرمز

3.3333.0003.0003.6663.0004.0002.3333.000النقط

6.666667.332684.6666النقط

8474728271925385الدرجة

-B+B-B-B+B-AD+Aالرمز

3.3332.6662.6663.3332.6664.0001.3333.666النقط

6.6665.3325.3326.6665.33282.6667.332النقط

8776798682967975الدرجة

A-BBA-B+ABBالرمز

3.6663.0003.0003.6663.3334.0003.0003.000النقط

7.332667.3326.666866النقط

9483769062916578الدرجة

AB+BACAC+Bالرمز

4.0003.3333.0004.0002.0004.0002.3333.000النقط

حسام احمد محمد احمد الحارس

تقى مجدي السيد محمد ابراهيم الخشاب92

93

بيتر ابراهيم عشم توفيق انيس90

89

حسناء عبد العزيز محمود عجوز95

جوزفين سعيد بشاره قرياقص

94

بسنت محمد خليل محمد الخويسكي

تغريد محمد زكريا محمد السيد91

بسنت ابراهيم سعد ابراهيم شعبان86

بسنت عبد اللطيف احمد عبد اللطيف88

بسنت عادل محمد خليل محمد87

بسمه محمود سعد حامد ابراهيم85

يعتمد عميد الكلية       

محمد أنور إبراهيم فراج/ د.أ Page 15 of 55
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

86.66668484.6666النقط

9088778483958683الدرجة

+AA-BB+B+AA-Bالرمز

4.0003.6663.0003.3333.3334.0003.6663.333النقط

87.33266.6666.66687.3326.666النقط

حنان زكي محمد عبد الخالق96

حسناء عبد العزيز محمود عجوز95

يعتمد عميد الكلية       

محمد أنور إبراهيم فراج/ د.أ Page 16 of 55

 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 

واألمر معروض على سيادتكم والرجاء التفضل بالنظر واتخاذ الالزم



مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7778677782945585الدرجة

-BBC+BB+AC-Aالرمز

3.0003.0002.3333.0003.3334.0001.6663.666النقط

664.66666.66683.3327.332النقط

8318377532814475الدرجة

B+FFBFB+FBالرمز

3.3330.0000.0003.0000.0003.3330.0003.000النقط

6.66600606.66606النقط

8678738379837478الدرجة

A-BB-B+BB+B-Bالرمز

3.6663.0002.6663.3333.0003.3332.6663.000النقط

7.33265.3326.66666.6665.3326النقط

8668777152946084الدرجة

+A-C+BB-D+ACBالرمز

3.6662.3333.0002.6661.3334.0002.0003.333النقط

7.3324.66665.3322.666846.666النقط

8868777057806589الدرجة

-A-C+BB-C-B+C+Aالرمز

3.6662.3333.0002.6661.6663.3332.3333.666النقط

7.3324.66665.3323.3326.6664.6667.332النقط

9368707775906280الدرجة

+AC+B-BBACBالرمز

4.0002.3332.6663.0003.0004.0002.0003.333النقط

84.6665.33266846.666النقط

8779808082956881الدرجة

+A-BB+B+B+AC+Bالرمز

3.6663.0003.3333.3333.3334.0002.3333.333النقط

7.33266.6666.6666.66684.6666.666النقط

8280778969926083الدرجة

+B+B+BA-C+ACBالرمز

3.3333.3333.0003.6662.3334.0002.0003.333النقط

6.6666.66667.3324.666846.666النقط

8380818379977981الدرجة

+B+B+B+B+BABBالرمز

3.3333.3333.3333.3333.0004.0003.0003.333النقط

6.6666.6666.6666.6666866.666النقط

غغ81774686غ83الدرجة

B+FWB+BDA-FWFWالرمز

3.3330.0003.3333.0001.0003.6660.0000.000النقط

6.66606.666627.33200النقط

8990859086918485الدرجة

-A-AA-AA-AB+Aالرمز

3.6664.0003.6664.0003.6664.0003.3333.666النقط
دنيا مهدي محمد احمد ابو حسين

دعاء كامل محمد عبد الحميد رضوان105

دميانة رمسيس لمعي اسحق106

101

107

دعاء حسن عبد السالم عبد الحفيظ محفوظ104

داليا محمد عباس على ابراهيم

102

خالد مجدي محمود المصري98

دعاء حربي السيد سعد محمد103

داليا اسامه محمد عطيه99

داليا حسين محمد طلحة100

حنان طه اسماعيل محمود97

داليا محمد فتحي عثمان على
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.33287.33287.33286.6667.332النقط

9284869189998688الدرجة

-AB+A-AA-AA-Aالرمز

4.0003.3333.6664.0003.6664.0003.6663.666النقط

86.6667.33287.33287.3327.332النقط

دنيا مهدي محمد احمد ابو حسين

دينا رأفت احمد محمد108

107
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8788818682818484الدرجة

+A-A-B+A-B+B+B+Bالرمز

3.6663.6663.3333.6663.3333.3333.3333.333النقط

7.3327.3326.6667.3326.6666.6666.6666.666النقط

9381838977948482الدرجة

+AB+B+A-BAB+Bالرمز

4.0003.3333.3333.6663.0004.0003.3333.333النقط

86.6666.6667.332686.6666.666النقط

9081838181967891الدرجة

AB+B+B+B+ABAالرمز

4.0003.3333.3333.3333.3334.0003.0004.000النقط

86.6666.6666.6666.666868النقط

8470707453904958الدرجة

-B+B-B-B-D+ADCالرمز

3.3332.6662.6662.6661.3334.0001.0001.666النقط

6.6665.3325.3325.3322.666823.332النقط

9470788674968787الدرجة

-AB-BA-B-AA-Aالرمز

4.0002.6663.0003.6662.6664.0003.6663.666النقط

85.33267.3325.33287.3327.332النقط

9472769180868085الدرجة

-AB-BAB+A-B+Aالرمز

4.0002.6663.0004.0003.3333.6663.3333.666النقط

85.332686.6667.3326.6667.332النقط

9179849380898885الدرجة

-ABB+AB+A-A-Aالرمز

4.0003.0003.3334.0003.3333.6663.6663.666النقط

866.66686.6667.3327.3327.332النقط

8173806270976183الدرجة

+B+B-B+CB-ACBالرمز

3.3332.6663.3332.0002.6664.0002.0003.333النقط

6.6665.3326.66645.332846.666النقط

9390939388929588الدرجة

-AAAAA-AAAالرمز

4.0004.0004.0004.0003.6664.0004.0003.666النقط

88887.332887.332النقط

9490899092918594الدرجة

AAA-AAAA-Aالرمز

4.0004.0003.6664.0004.0004.0003.6664.000النقط

887.3328887.3328النقط

7973728879928377الدرجة

BB-B-A-BAB+Bالرمز

3.0002.6662.6663.6663.0004.0003.3333.000النقط
رنا احمد مختار احمد متولي119

رانيا رزق عبد القوي ابو طالب112

راندا السيد حسن احمد سالمه110

دينا مزيد السيد مزيد على109

رشا محمد ابراهيم خميس117

رقية سمير فتحي عبد القوى الجزار118

رحاب الشحات محمد يوسف البرادعي115

رحمه خالد صادق محمود حسين116

رانيا صالح نور الدين احمد113

رانيا صفاء الدين طه السيد احمد114

رانيا ابراهيم عبد الحي مرسي111
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

65.3325.3327.332686.6666النقط

8769746170805579الدرجة

A-C+B-CB-B+C-Bالرمز

3.6662.3332.6662.0002.6663.3331.6663.000النقط

7.3324.6665.33245.3326.6663.3326النقط

رنا احمد مختار احمد متولي119

روان الورداني محمد زكريا عبد العاطي120
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9179799283967770الدرجة

-ABBAB+ABBالرمز

4.0003.0003.0004.0003.3334.0003.0002.666النقط

86686.666865.332النقط

9476749292927984الدرجة

+ABB-AAABBالرمز

4.0003.0002.6664.0004.0004.0003.0003.333النقط

865.33288866.666النقط

7778737776978684الدرجة

+BBB-BBAA-Bالرمز

3.0003.0002.6663.0003.0004.0003.6663.333النقط

665.3326687.3326.666النقط

8467828157946180الدرجة

+B+C+B+B+C-ACBالرمز

3.3332.3333.3333.3331.6664.0002.0003.333النقط

6.6664.6666.6666.6663.332846.666النقط

9188769788918385الدرجة

-AA-BAA-AB+Aالرمز

4.0003.6663.0004.0003.6664.0003.3333.666النقط

87.332687.33286.6667.332النقط

9382889890938589الدرجة

-AB+A-AAAA-Aالرمز

4.0003.3333.6664.0004.0004.0003.6663.666النقط

86.6667.3328887.3327.332النقط

8781799178957777الدرجة

A-B+BABABBالرمز

3.6663.3333.0004.0003.0004.0003.0003.000النقط

7.3326.666686866النقط

8065738371975678الدرجة

B+C+B-B+B-AC-Bالرمز

3.3332.3332.6663.3332.6664.0001.6663.000النقط

6.6664.6665.3326.6665.33283.3326النقط

8575848377917974الدرجة

-A-BB+B+BABBالرمز

3.6663.0003.3333.3333.0004.0003.0002.666النقط

7.33266.6666.6666865.332النقط

9180798068927572الدرجة

-AB+BB+C+ABBالرمز

4.0003.3333.0003.3332.3334.0003.0002.666النقط

86.66666.6664.666865.332النقط

9389879489989388الدرجة

-AA-A-AA-AAAالرمز

4.0003.6663.6664.0003.6664.0004.0003.666النقط

 ريهام رضا ابو الفتوح رمضان127

سارة احمد السيد محمد مبروك130

ريوان ايمن خميس محمد السيد العربي128

زياد مصطفي عبد الواحد محمد يسي 129

سارة احمد حسن عوض رمضان131

ريهام الورداني محمد زكريا125

ريهام جمال ابراهيم محمود عجوه126

رؤية السيد اسماعيل على ابو سالمة122

رويدا عبد المحسن مصطفى محمد محمود123

121

ريمون فهمى عياد فهمى مسعود124

روجينا وجيم انور جريس
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

87.3327.33287.332887.332النقط

9282838583908478الدرجة

AB+B+A-B+AB+Bالرمز

4.0003.3333.3333.6663.3334.0003.3333.000النقط

86.6666.6667.3326.66686.6666النقط

سارة حسام الدين كامل عبد المقصود 132

سارة احمد حسن عوض رمضان131
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8988788776946985الدرجة

-A-A-BA-BAC+Aالرمز

3.6663.6663.0003.6663.0004.0002.3333.666النقط

7.3327.33267.332684.6667.332النقط

8984849383898790الدرجة

A-B+B+AB+A-A-Aالرمز

3.6663.3333.3334.0003.3333.6663.6664.000النقط

7.3326.6666.66686.6667.3327.3328النقط

9069839184937378الدرجة

AC+B+AB+AB-Bالرمز

4.0002.3333.3334.0003.3334.0002.6663.000النقط

84.6666.66686.66685.3326النقط

9082838685907888الدرجة

-AB+B+A-A-ABAالرمز

4.0003.3333.3333.6663.6664.0003.0003.666النقط

86.6666.6667.3327.332867.332النقط

9483929788989391الدرجة

AB+AAA-AAAالرمز

4.0003.3334.0004.0003.6664.0004.0004.000النقط

86.666887.332888النقط

9390828978907787الدرجة

-AAB+A-BABAالرمز

4.0004.0003.3333.6663.0004.0003.0003.666النقط

886.6667.3326867.332النقط

8867798678917377الدرجة

A-C+BA-BAB-Bالرمز

3.6662.3333.0003.6663.0004.0002.6663.000النقط

7.3324.66667.332685.3326النقط

9382789184907979الدرجة

AB+BAB+ABBالرمز

4.0003.3333.0004.0003.3334.0003.0003.000النقط

86.666686.666866النقط

غغغغغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWFWFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000النقط

00000000النقط

94878090891009292الدرجة

AA-B+AA-AAAالرمز

4.0003.6663.3334.0003.6664.0004.0004.000النقط

87.3326.66687.332888النقط

9383818984908779الدرجة

AB+B+A-B+AA-Bالرمز

4.0003.3333.3333.6663.3334.0003.6663.000النقط

142

سارة محمود عبد المجيد محمد السمالوطي139

سارة محمد عبد المنعم محمد جمعة138

ساره محمد عبد الحميد عثمان143

ساره احمد جوده محمد المصرى140

ساره سمير حبشي شحاته مرسي

ساره سعيد السيد سالم141

سارة على محمد عادل عبد الحليم136

سارة محمد عبد الفتاح السنباطي137

سارة عادل احمد مهران135

سارة زكريا محمد خير الدين ابراهيم133

سارة شبل عبد اللطيف محمد على134
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

86.6666.6667.3326.66687.3326النقط

8879768977876987الدرجة

-A-BBA-BA-C+Aالرمز

3.6663.0003.0003.6663.0003.6662.3333.666النقط

7.332667.33267.3324.6667.332النقط

سحر بيومي رمضان احمد144

ساره محمد عبد الحميد عثمان143
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9292879485989390الدرجة

AAA-AA-AAAالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6664.0004.0004.000النقط

887.33287.332888النقط

9371779386968690الدرجة

AB-BAA-AA-Aالرمز

4.0002.6663.0004.0003.6664.0003.6664.000النقط

85.332687.33287.3328النقط

9084858878907083الدرجة

+AB+A-A-BAB-Bالرمز

4.0003.3333.6663.6663.0004.0002.6663.333النقط

86.6667.3327.332685.3326.666النقط

9291819079909191الدرجة

AAB+ABAAAالرمز

4.0004.0003.3334.0003.0004.0004.0004.000النقط

886.66686888النقط

8779859589898687الدرجة

-A-BA-AA-A-A-Aالرمز

3.6663.0003.6664.0003.6663.6663.6663.666النقط

7.33267.33287.3327.3327.3327.332النقط

9387839085927789الدرجة

-AA-B+AA-ABAالرمز

4.0003.6663.3334.0003.6664.0003.0003.666النقط

87.3326.66687.332867.332النقط

غغغغغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWFWFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000النقط

00000000النقط

8470809065786079الدرجة

B+B-B+AC+BCBالرمز

3.3332.6663.3334.0002.3333.0002.0003.000النقط

6.6665.3326.66684.666646النقط

9589829591967976الدرجة

AA-B+AAABBالرمز

4.0003.6663.3334.0004.0004.0003.0003.000النقط

87.3326.66688866النقط

9085748982918285الدرجة

-AA-B-A-B+AB+Aالرمز

4.0003.6662.6663.6663.3334.0003.3333.666النقط

87.3325.3327.3326.66686.6667.332النقط

7272748373954789الدرجة

-B-B-B-B+B-ADAالرمز

2.6662.6662.6663.3332.6664.0001.0003.666النقط
سماح دسوقي دسوقي عبد الرازق155

154

سلمى على محمود عبد الهادى الشناوى152

سلمى مبروك عبد النبى محمود محمد153

سلمى محمد السيد احمد

سلمى سمير عمر المهدي151

سلمى ابراهيم محمد عبد الجواد محمد148

سلمى احمد عبد هللا الخولي149

سلمى ابراهيم عبد العال مهران147

146

سحر يسري محمد احمد جاد هللا

سعاد عبد العاطى سليمان السيد عبد اللطيف

سلمى توفيق ابو العزم محمد مصطفى

145

150
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

5.3325.3325.3326.6665.332827.332النقط

9186818182918184الدرجة

+AA-B+B+B+AB+Bالرمز

4.0003.6663.3333.3333.3334.0003.3333.333النقط

87.3326.6666.6666.66686.6666.666النقط

سماح دسوقي دسوقي عبد الرازق155

سماح عبد الستار سعد هللا عبد الستار سويلم156
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8881798786907276الدرجة

A-B+BA-A-AB-Bالرمز

3.6663.3333.0003.6663.6664.0002.6663.000النقط

7.3326.66667.3327.33285.3326النقط

9493899389939484الدرجة

+AAA-AA-AABالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6664.0004.0003.333النقط

887.33287.332886.666النقط

8489818581867492الدرجة

B+A-B+A-B+A-B-Aالرمز

3.3333.6663.3333.6663.3333.6662.6664.000النقط

6.6667.3326.6667.3326.6667.3325.3328النقط

9492808778938785الدرجة

-AAB+A-BAA-Aالرمز

4.0004.0003.3333.6663.0004.0003.6663.666النقط

886.6667.332687.3327.332النقط

8969779081958175الدرجة

A-C+BAB+AB+Bالرمز

3.6662.3333.0004.0003.3334.0003.3333.000النقط

7.3324.666686.66686.6666النقط

9474848377897675الدرجة

AB-B+B+BA-BBالرمز

4.0002.6663.3333.3333.0003.6663.0003.000النقط

85.3326.6666.66667.33266النقط

8572747874938773الدرجة

-A-B-B-BB-AA-Bالرمز

3.6662.6662.6663.0002.6664.0003.6662.666النقط

7.3325.3325.33265.33287.3325.332النقط

9385879488868469الدرجة

+AA-A-AA-A-B+Cالرمز

4.0003.6663.6664.0003.6663.6663.3332.333النقط

87.3327.33287.3327.3326.6664.666النقط

8986828584927886الدرجة

-A-A-B+A-B+ABAالرمز

3.6663.6663.3333.6663.3334.0003.0003.666النقط

7.3327.3326.6667.3326.666867.332النقط

8974779387996371الدرجة

-A-B-BAA-ACBالرمز

3.6662.6663.0004.0003.6664.0002.0002.666النقط

7.3325.332687.332845.332النقط

8781819585917791الدرجة

A-B+B+AA-ABAالرمز

3.6663.3333.3334.0003.6664.0003.0004.000النقط

شروق حسن احمد محمد حسن164

شهنده ناجي شريف مرايف سعيد167

شروق عزمي عبد العزيز ابراهيم165

شروق على محمود على على 166

السيد ممدوح السيد عبد الفتاح161

السيدة محمد فتحي مرسي سعيد

شادي حسن رجب السيد حسن163

162

سهى  احمد محمد احمد مسعود الحناوى159

سمر صالح الدين سعيد احمد عطية157

158

سوزان جالل ابراهيم حسن شاهين160

سمر محمد مجاهد محمد
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3326.6666.66687.332868النقط

9173778484817989الدرجة

-AB-BB+B+B+BAالرمز

4.0002.6663.0003.3333.3333.3333.0003.666النقط

85.33266.6666.6666.66667.332النقط

شهنده ناجي شريف مرايف سعيد167

الشيماء احمد محمد اسماعيل قاسم168
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9578869584897977الدرجة

ABA-AB+A-BBالرمز

4.0003.0003.6664.0003.3333.6663.0003.000النقط

867.33286.6667.33266النقط

9167809082917189الدرجة

-AC+B+AB+AB-Aالرمز

4.0002.3333.3334.0003.3334.0002.6663.666النقط

84.6666.66686.66685.3327.332النقط

9277869283977688الدرجة

-ABA-AB+ABAالرمز

4.0003.0003.6664.0003.3334.0003.0003.666النقط

867.33286.666867.332النقط

9586859786899273الدرجة

-AA-A-AA-A-ABالرمز

4.0003.6663.6664.0003.6663.6664.0002.666النقط

87.3327.33287.3327.33285.332النقط

9093939389868993الدرجة

AAAAA-A-A-Aالرمز

4.0004.0004.0004.0003.6663.6663.6664.000النقط

88887.3327.3327.3328النقط

8684829380978088الدرجة

-A-B+B+AB+AB+Aالرمز

3.6663.3333.3334.0003.3334.0003.3333.666النقط

7.3326.6666.66686.66686.6667.332النقط

9591899490938383الدرجة

+AAA-AAAB+Bالرمز

4.0004.0003.6664.0004.0004.0003.3333.333النقط

887.3328886.6666.666النقط

8988828986958190الدرجة

A-A-B+A-A-AB+Aالرمز

3.6663.6663.3333.6663.6664.0003.3334.000النقط

7.3327.3326.6667.3327.33286.6668النقط

8573768574917691الدرجة

A-B-BA-B-ABAالرمز

3.6662.6663.0003.6662.6664.0003.0004.000النقط

7.3325.33267.3325.332868النقط

8076808768988278الدرجة

B+BB+A-C+AB+Bالرمز

3.3333.0003.3333.6662.3334.0003.3333.000النقط

6.66666.6667.3324.66686.6666النقط

9692839687949092الدرجة

AAB+AA-AAAالرمز

4.0004.0003.3334.0003.6664.0004.0004.000النقط

صالح الدين حسن احمد ابراهيم الحديدى178

صفاء حسين مصطفي احمد عطيه177

ضحى عبد الرحمن محمود عبد اللطيف179

الشيماء يسرى طه على يوسف175

صباح يسري محمد قاسم176

الشيماء خليفة احمد متولي

شيماء محمد محمود محمد173

شيماء عصام محمد محمد عبد الرازق170

169

شيماء محمد نجدى محمد نجيب عمار174

شيماء عمر ايهاب  ابراهيم احمد171

شيماء محمد الصافي خليفة172
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

886.66687.332888النقط

8368757067946579الدرجة

B+C+BB-C+AC+Bالرمز

3.3332.3333.0002.6662.3334.0002.3333.000النقط

6.6664.66665.3324.66684.6666النقط

عاليه محمد على كمال شعبان180

ضحى عبد الرحمن محمود عبد اللطيف179
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8469809385837375الدرجة

B+C+B+AA-B+B-Bالرمز

3.3332.3333.3334.0003.6663.3332.6663.000النقط

6.6664.6666.66687.3326.6665.3326النقط

غغغغغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWFWFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000النقط

00000000النقط

8085717564916560الدرجة

B+A-B-BCAC+Cالرمز

3.3333.6662.6663.0002.0004.0002.3332.000النقط

6.6667.3325.3326484.6664النقط

9374879178978975الدرجة

AB-A-ABAA-Bالرمز

4.0002.6663.6664.0003.0004.0003.6663.000النقط

85.3327.3328687.3326النقط

8866858366785460الدرجة

A-C+A-B+C+BD+Cالرمز

3.6662.3333.6663.3332.3333.0001.3332.000النقط

7.3324.6667.3326.6664.66662.6664النقط

8976838666866184الدرجة

+A-BB+A-C+A-CBالرمز

3.6663.0003.3333.6662.3333.6662.0003.333النقط

7.33266.6667.3324.6667.33246.666النقط

8777797973977287الدرجة

-A-BBBB-AB-Aالرمز

3.6663.0003.0003.0002.6664.0002.6663.666النقط

7.3326665.33285.3327.332النقط

8675778273716590الدرجة

A-BBB+B-B-C+Aالرمز

3.6663.0003.0003.3332.6662.6662.3334.000النقط

7.332666.6665.3325.3324.6668النقط

8291738480847491الدرجة

B+AB-B+B+B+B-Aالرمز

3.3334.0002.6663.3333.3333.3332.6664.000النقط

6.66685.3326.6666.6666.6665.3328النقط

8680819379947187الدرجة

-A-B+B+ABAB-Aالرمز

3.6663.3333.3334.0003.0004.0002.6663.666النقط

7.3326.6666.6668685.3327.332النقط

8978768781926385الدرجة

-A-BBA-B+ACAالرمز

3.6663.0003.0003.6663.3334.0002.0003.666النقط

عمر احمد عبد الحميد احمد190

غادة شعبان احمد ابراهيم191

علياء اشرف محمد ياسين188

علياء على طه على ابو جبر189

عبد الرحمن عبد هللا جاد عوض 183

عصام محمود على محمد الروبى187

عز الدين وفقي عبد اللطيف عبد الحليم186

عبد الرحمن على فتح هللا محمد184

عبد الرحمن محمد ابراهيم على عطيه185

عايده رجب شاكر عبد هللا181

عبد الرحمن اسامه محمود محمد مصطفي182
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.332667.3326.666847.332النقط

9387848789987689الدرجة

-AA-B+A-A-ABAالرمز

4.0003.6663.3333.6663.6664.0003.0003.666النقط

87.3326.6667.3327.332867.332النقط

غادة يسري محمد محمد زايد192

غادة شعبان احمد ابراهيم191
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9777859383858594الدرجة

ABA-AB+A-A-Aالرمز

4.0003.0003.6664.0003.3333.6663.6664.000النقط

867.33286.6667.3327.3328النقط

9077869576877695الدرجة

ABA-ABA-BAالرمز

4.0003.0003.6664.0003.0003.6663.0004.000النقط

867.332867.33268النقط

8079728357974094الدرجة

B+BB-B+C-AFAالرمز

3.3333.0002.6663.3331.6664.0000.0004.000النقط

6.66665.3326.6663.332808النقط

9390829389928095الدرجة

AAB+AA-AB+Aالرمز

4.0004.0003.3334.0003.6664.0003.3334.000النقط

886.66687.33286.6668النقط

7586666350925186الدرجة

-BA-C+CD+AD+Aالرمز

3.0003.6662.3332.0001.3334.0001.3333.666النقط

67.3324.66642.66682.6667.332النقط

9183849279967493الدرجة

AB+B+ABAB-Aالرمز

4.0003.3333.3334.0003.0004.0002.6664.000النقط

86.6666.6668685.3328النقط

8678788870826572الدرجة

-A-BBA-B-B+C+Bالرمز

3.6663.0003.0003.6662.6663.3332.3332.666النقط

7.332667.3325.3326.6664.6665.332النقط

8278778376956393الدرجة

B+BBB+BACAالرمز

3.3333.0003.0003.3333.0004.0002.0004.000النقط

6.666666.6666848النقط

8378768481958095الدرجة

B+BBB+B+AB+Aالرمز

3.3333.0003.0003.3333.3334.0003.3334.000النقط

6.666666.6666.66686.6668النقط

9493909184918393الدرجة

AAAAB+AB+Aالرمز

4.0004.0004.0004.0003.3334.0003.3334.000النقط

88886.66686.6668النقط

8471809063956293الدرجة

B+B-B+ACACAالرمز

3.3332.6663.3334.0002.0004.0002.0004.000النقط
كوثر ممدوح اسعد محمد عرابي

كرستينا صفوت جاد الرب معوض201

كريستينا سعد فهيم لوندي202

فوزيه محمد مراد محمد198

203

كارولين كمال حكيم ايوب

كرستين اشرف مكرم ابراهيم200

199

فاطمة الزهراء مصطفي ابراهيم السيد196

فاطمة محمد عبد الدايم احمد197

فاتن فتحي عبد الحميد احمد194

فادي يوسف عزمى جرجس ايوب195

غدير عبد العزيز الحسيني السيد غنيم193
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

6.6665.3326.66684848النقط

8574788677967472الدرجة

-A-B-BA-BAB-Bالرمز

3.6662.6663.0003.6663.0004.0002.6662.666النقط

7.3325.33267.332685.3325.332النقط

لمياء سالم محمد سالم عمر204

كوثر ممدوح اسعد محمد عرابي 203
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7880728280976186الدرجة

-BB+B-B+B+ACAالرمز

3.0003.3332.6663.3333.3334.0002.0003.666النقط

66.6665.3326.6666.666847.332النقط

9372819175884881الدرجة

+AB-B+ABA-DBالرمز

4.0002.6663.3334.0003.0003.6661.0003.333النقط

85.3326.666867.33226.666النقط

9184838987968687الدرجة

-AB+B+A-A-AA-Aالرمز

4.0003.3333.3333.6663.6664.0003.6663.666النقط

86.6666.6667.3327.33287.3327.332النقط

8374777875965585الدرجة

-B+B-BBBAC-Aالرمز

3.3332.6663.0003.0003.0004.0001.6663.666النقط

6.6665.33266683.3327.332النقط

8071797073866678الدرجة

B+B-BB-B-A-C+Bالرمز

3.3332.6663.0002.6662.6663.6662.3333.000النقط

6.6665.33265.3325.3327.3324.6666النقط

8669738772936285الدرجة

-A-C+B-A-B-ACAالرمز

3.6662.3332.6663.6662.6664.0002.0003.666النقط

7.3324.6665.3327.3325.332847.332النقط

9471748677936491الدرجة

AB-B-A-BACAالرمز

4.0002.6662.6663.6663.0004.0002.0004.000النقط

85.3325.3327.3326848النقط

8780798967826483الدرجة

+A-B+BA-C+B+CBالرمز

3.6663.3333.0003.6662.3333.3332.0003.333النقط

7.3326.66667.3324.6666.66646.666النقط

8777838971867390الدرجة

A-BB+A-B-A-B-Aالرمز

3.6663.0003.3333.6662.6663.6662.6664.000النقط

7.33266.6667.3325.3327.3325.3328النقط

8078807070956077الدرجة

B+BB+B-B-ACBالرمز

3.3333.0003.3332.6662.6664.0002.0003.000النقط

6.66666.6665.3325.332846النقط

8968797282907478الدرجة

A-C+BB-B+AB-Bالرمز

3.6662.3333.0002.6663.3334.0002.6663.000النقط
محمد ايسر مصطفي محمد الجندي215

محمد  يوسف عوض ابراهيم هاللي213

محمد احمد سليمان احمد سليمان214

ماري مينا فهيم بنيامين ميخائيل

مارينا مجدى فهمى عزيز211

ماهينور محمد مصطفى السيد عيد212

مارينا سعد فهيم لوندي210

مارتينا منير صدقي عزيز

ماري صالح صالح بشارة208

209

207

ليزا روماني فؤاد جرجس205

ماجدة عادل ثابت عبد المالك206
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3324.66665.3326.66685.3326النقط

8669777580918583الدرجة

+A-C+BBB+AA-Bالرمز

3.6662.3333.0003.0003.3334.0003.6663.333النقط

7.3324.666666.66687.3326.666النقط

محمد ايسر مصطفي محمد الجندي215

محمد حامد عبد اللطيف قمره216
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9288868587887683الدرجة

+AA-A-A-A-A-BBالرمز

4.0003.6663.6663.6663.6663.6663.0003.333النقط

87.3327.3327.3327.3327.33266.666النقط

8560477744938242الدرجة

A-CDBFAB+Fالرمز

3.6662.0001.0003.0000.0004.0003.3330.000النقط

7.332426086.6660النقط

8875777472766085الدرجة

-A-BBB-B-BCAالرمز

3.6663.0003.0002.6662.6663.0002.0003.666النقط

7.332665.3325.332647.332النقط

8367758477886476الدرجة

B+C+BB+BA-CBالرمز

3.3332.3333.0003.3333.0003.6662.0003.000النقط

6.6664.66666.66667.33246النقط

8985868983958493الدرجة

A-A-A-A-B+AB+Aالرمز

3.6663.6663.6663.6663.3334.0003.3334.000النقط

7.3327.3327.3327.3326.66686.6668النقط

8566858978917685الدرجة

-A-C+A-A-BABAالرمز

3.6662.3333.6663.6663.0004.0003.0003.666النقط

7.3324.6667.3327.3326867.332النقط

8982818880968394الدرجة

A-B+B+A-B+AB+Aالرمز

3.6663.3333.3333.6663.3334.0003.3334.000النقط

7.3326.6666.6667.3326.66686.6668النقط

8884838775878895الدرجة

A-B+B+A-BA-A-Aالرمز

3.6663.3333.3333.6663.0003.6663.6664.000النقط

7.3326.6666.6667.33267.3327.3328النقط

8180839678907491الدرجة

B+B+B+ABAB-Aالرمز

3.3333.3333.3334.0003.0004.0002.6664.000النقط

6.6666.6666.6668685.3328النقط

9382788789867694الدرجة

AB+BA-A-A-BAالرمز

4.0003.3333.0003.6663.6663.6663.0004.000النقط

86.66667.3327.3327.33268النقط

9380798767918394الدرجة

AB+BA-C+AB+Aالرمز

4.0003.3333.0003.6662.3334.0003.3334.000النقط

مريم عاطف عبد هللا مصلحي محمد القاضي

مريم عبد المسيح وهيب بخيت عبد المالك227

مروة عبد الرازق محمد متولي224

مروة محمد احمد محمد برغوث225

226

مختار السيد السيد اسماعيل شحاتة221

مروة احمد عيسوى محمود سالمة223

مروان محمد عبد النبي محمد على222

محمد على اسماعيل محمد احمد219

محمد مصطفي احمد عبد الرحمن جاد220

محمد سعيد محمد احمد احمدين217

محمد سمير ابراهيم على حسن218
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

86.66667.3324.66686.6668النقط

8475737675946790الدرجة

B+BB-BBAC+Aالرمز

3.3333.0002.6663.0003.0004.0002.3334.000النقط

6.66665.3326684.6668النقط

مريم عبد المسيح وهيب بخيت عبد المالك227

مريم محمد احمد حسين الحداد228
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8386827988977494الدرجة

B+A-B+BA-AB-Aالرمز

3.3333.6663.3333.0003.6664.0002.6664.000النقط

6.6667.3326.66667.33285.3328النقط

9284798776956794الدرجة

AB+BA-BAC+Aالرمز

4.0003.3333.0003.6663.0004.0002.3334.000النقط

86.66667.332684.6668النقط

9087809372977877الدرجة

AA-B+AB-ABBالرمز

4.0003.6663.3334.0002.6664.0003.0003.000النقط

87.3326.66685.332866النقط

9593829892928796الدرجة

AAB+AAAA-Aالرمز

4.0004.0003.3334.0004.0004.0003.6664.000النقط

886.6668887.3328النقط

9066788579916476الدرجة

AC+BA-BACBالرمز

4.0002.3333.0003.6663.0004.0002.0003.000النقط

84.66667.3326846النقط

8166758653918084الدرجة

+B+C+BA-D+AB+Bالرمز

3.3332.3333.0003.6661.3334.0003.3333.333النقط

6.6664.66667.3322.66686.6666.666النقط

8582808481946195الدرجة

A-B+B+B+B+ACAالرمز

3.6663.3333.3333.3333.3334.0002.0004.000النقط

7.3326.6666.6666.6666.666848النقط

8284847983907287الدرجة

-B+B+B+BB+AB-Aالرمز

3.3333.3333.3333.0003.3334.0002.6663.666النقط

6.6666.6666.66666.66685.3327.332النقط

8683818984937895الدرجة

A-B+B+A-B+ABAالرمز

3.6663.3333.3333.6663.3334.0003.0004.000النقط

7.3326.6666.6667.3326.666868النقط

8186778974937495الدرجة

B+A-BA-B-AB-Aالرمز

3.3333.6663.0003.6662.6664.0002.6664.000النقط

6.6667.33267.3325.33285.3328النقط

8880789275876684الدرجة

+A-B+BABA-C+Bالرمز

3.6663.3333.0004.0003.0003.6662.3333.333النقط

منة هللا سعيد السيد عبد الرحمن شمس

منه هللا ابراهيم عباس جاد الحق238

منه هللا اسماعيل ابراهيم اسماعيل239

منة هللا نبيل ابراهيم راضى237

منة هللا احمد عادل احمد234

منة هللا رجب محمود محمد عبد الدايم235

236

مريم ميالد اشتياق بنا229

مصطفى عصام الدين مصطفى على حسن230

ممدوح محمد جابر سرور231

منار  مهاب مسعد محمد سيد احمد232

منار محمد ممدوح متولى233
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3326.6666867.3324.6666.666النقط

9691869787948394الدرجة

AAA-AA-AB+Aالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6664.0003.3334.000النقط

887.33287.33286.6668النقط

منه هللا السيد محمد خليل محمد غالي 240

منه هللا اسماعيل ابراهيم اسماعيل239
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9490899489939095الدرجة

AAA-AA-AAAالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6664.0004.0004.000النقط

887.33287.332888النقط

8678818676927682الدرجة

+A-BB+A-BABBالرمز

3.6663.0003.3333.6663.0004.0003.0003.333النقط

7.33266.6667.3326866.666النقط

8972838776936382الدرجة

+A-B-B+A-BACBالرمز

3.6662.6663.3333.6663.0004.0002.0003.333النقط

7.3325.3326.6667.3326846.666النقط

9186879282957283الدرجة

+AA-A-AB+AB-Bالرمز

4.0003.6663.6664.0003.3334.0002.6663.333النقط

87.3327.33286.66685.3326.666النقط

9284908878958392الدرجة

AB+AA-BAB+Aالرمز

4.0003.3334.0003.6663.0004.0003.3334.000النقط

86.66687.332686.6668النقط

8779829488878987الدرجة

-A-BB+AA-A-A-Aالرمز

3.6663.0003.3334.0003.6663.6663.6663.666النقط

7.33266.66687.3327.3327.3327.332النقط

8779848887907192الدرجة

A-BB+A-A-AB-Aالرمز

3.6663.0003.3333.6663.6664.0002.6664.000النقط

7.33266.6667.3327.33285.3328النقط

9289899792918892الدرجة

AA-A-AAAA-Aالرمز

4.0003.6663.6664.0004.0004.0003.6664.000النقط

87.3327.3328887.3328النقط

8890849892979194الدرجة

A-AB+AAAAAالرمز

3.6664.0003.3334.0004.0004.0004.0004.000النقط

7.33286.66688888النقط

8876777678946376الدرجة

A-BBBBACBالرمز

3.6663.0003.0003.0003.0004.0002.0003.000النقط

7.3326666846النقط

8594859288939385الدرجة

-A-AA-AA-AAAالرمز

3.6664.0003.6664.0003.6664.0004.0003.666النقط

مي مصطفى جابر مرسي السيد

مياده عاطف خضر حسين251

مي عمران على احمد فريد247

مي هشام السيد عبد العزيز250

منه هللا محمد عبد الفتاح طه دشيش243

244

مي مصطفى احمد عبد الحافظ248

249

مي حسن احمد احمد عشماوى246

منى محمد محمد فتحي ابراهيم مرموش

مي جمال حافظ عبد القادر245

منه هللا عبد الحميد حسن عبد الحميد241

منه هللا عبده ابراهيم عبده ابراهيم242
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.33287.33287.332887.332النقط

8682828886927186الدرجة

-A-B+B+A-A-AB-Aالرمز

3.6663.3333.3333.6663.6664.0002.6663.666النقط

7.3326.6666.6667.3327.33285.3327.332النقط

ميار حسام الدين كامل عبد المقصود على252

مياده عاطف خضر حسين251
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9168818083885268الدرجة

+AC+B+B+B+A-D+Cالرمز

4.0002.3333.3333.3333.3333.6661.3332.333النقط

84.6666.6666.6666.6667.3322.6664.666النقط

7974767856795166الدرجة

+BB-BBC-BD+Cالرمز

3.0002.6663.0003.0001.6663.0001.3332.333النقط

65.332663.33262.6664.666النقط

9093867976917677الدرجة

AAA-BBABBالرمز

4.0004.0003.6663.0003.0004.0003.0003.000النقط

887.33266866النقط

8778767580927289الدرجة

-A-BBBB+AB-Aالرمز

3.6663.0003.0003.0003.3334.0002.6663.666النقط

7.3326666.66685.3327.332النقط

9093839191958593الدرجة

AAB+AAAA-Aالرمز

4.0004.0003.3334.0004.0004.0003.6664.000النقط

886.6668887.3328النقط

8685807573936483الدرجة

+A-A-B+BB-ACBالرمز

3.6663.6663.3333.0002.6664.0002.0003.333النقط

7.3327.3326.66665.332846.666النقط

9478819380958893الدرجة

ABB+AB+AA-Aالرمز

4.0003.0003.3334.0003.3334.0003.6664.000النقط

866.66686.66687.3328النقط

9388859678898592الدرجة

AA-A-ABA-A-Aالرمز

4.0003.6663.6664.0003.0003.6663.6664.000النقط

87.3327.332867.3327.3328النقط

الدرجة

N/AFFFFFFF#الرمز

N/A0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000#النقط

N/A0000000#النقط

8472738169827579الدرجة

B+B-B-B+C+B+BBالرمز

3.3332.6662.6663.3332.3333.3333.0003.000النقط

6.6665.3325.3326.6664.6666.66666النقط

8975808780877788الدرجة

-A-BB+A-B+A-BAالرمز

3.6663.0003.3333.6663.3333.6663.0003.666النقط

نبيل نبيل ابو االسعاد على السروى261

نادية رمضان ماضي جبريل260

تأجيل

ندا على محمد محمد سليم263

نجالء محمد ابراهيم محمد ابو سليمه262

مينا جرجس نخلة عزيز258

نادر خضر سعد عوض السيد259

254

ميريهان محمد حسين محمد حسين256

ميلودى جابر حسن حسين بكر257

ميرنا ميالد ميخائيل مسعد255

ميرال نهاد محمد  احمد شلبي253

ميرنا سمير لمعي اسحق

يعتمد عميد الكلية       

محمد أنور إبراهيم فراج/ د.أ Page 43 of 55

 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 

واألمر معروض على سيادتكم والرجاء التفضل بالنظر واتخاذ الالزم



مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.33266.6667.3326.6667.33267.332النقط

8780807976906788الدرجة

-A-B+B+BBAC+Aالرمز

3.6663.3333.3333.0003.0004.0002.3333.666النقط

7.3326.6666.6666684.6667.332النقط

ندى احمد مصطفي احمد264

ندا على محمد محمد سليم263
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

9489819690968192الدرجة

AA-B+AAAB+Aالرمز

4.0003.6663.3334.0004.0004.0003.3334.000النقط

87.3326.6668886.6668النقط

8078777563926276الدرجة

B+BBBCACBالرمز

3.3333.0003.0003.0002.0004.0002.0003.000النقط

6.6666664846النقط

8277758577946776الدرجة

B+BBA-BAC+Bالرمز

3.3333.0003.0003.6663.0004.0002.3333.000النقط

6.666667.332684.6666النقط

9289879892847594الدرجة

AA-A-AAB+BAالرمز

4.0003.6663.6664.0004.0003.3333.0004.000النقط

87.3327.332886.66668النقط

8776849186927789الدرجة

-A-BB+AA-ABAالرمز

3.6663.0003.3334.0003.6664.0003.0003.666النقط

7.33266.66687.332867.332النقط

7969858969946370الدرجة

-BC+A-A-C+ACBالرمز

3.0002.3333.6663.6662.3334.0002.0002.666النقط

64.6667.3327.3324.666845.332النقط

8883829585946677الدرجة

A-B+B+AA-AC+Bالرمز

3.6663.3333.3334.0003.6664.0002.3333.000النقط

7.3326.6666.66687.33284.6666النقط

8978899873938379الدرجة

A-BA-AB-AB+Bالرمز

3.6663.0003.6664.0002.6664.0003.3333.000النقط

7.33267.33285.33286.6666النقط

9179848675908091الدرجة

ABB+A-BAB+Aالرمز

4.0003.0003.3333.6663.0004.0003.3334.000النقط

866.6667.332686.6668النقط

8974777876907179الدرجة

A-B-BBBAB-Bالرمز

3.6662.6663.0003.0003.0004.0002.6663.000النقط

7.3325.33266685.3326النقط

8967819070886981الدرجة

+A-C+B+AB-A-C+Bالرمز

3.6662.3333.3334.0002.6663.6662.3333.333النقط

نرمين عباس محمد ربيع ابراهيم

نرمين رمزي فوزى جاد272

274

ندى مجدي ابراهيم محمد على الميري268

نرمين اسامة محمد حسن جاد270

نرمين محمد فرج محمد ادريس 275

نرمين عادل احمد احمد حجاج273

نرمين جمال ابراهيم محمود271

ندى سمير لبيب بدير

ندى مجدي محمد محمد البنا الصغير269

ندى ماجد اسماعيل حسن االزهري267

266

ندى حسين محمد حسين محمود265
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3324.6666.66685.3327.3324.6666.666النقط

الدرجة

N/AFFFFFFF#الرمز

N/A0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000#النقط

N/A0000000#النقط

نرمين محمد فرج محمد ادريس

نسمة احمد حلمي السيد العواني276

275

تأجيل
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7774898578914965الدرجة

+BB-A-A-BADCالرمز

3.0002.6663.6663.6663.0004.0001.0002.333النقط

65.3327.3327.3326824.666النقط

9391879487849185الدرجة

-AAA-AA-B+AAالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6663.3334.0003.666النقط

887.33287.3326.66687.332النقط

9078898586966677الدرجة

ABA-A-A-AC+Bالرمز

4.0003.0003.6663.6663.6664.0002.3333.000النقط

867.3327.3327.33284.6666النقط

9377838582877982الدرجة

+ABB+A-B+A-BBالرمز

4.0003.0003.3333.6663.3333.6663.0003.333النقط

866.6667.3326.6667.33266.666النقط

8274768169947575الدرجة

B+B-BB+C+ABBالرمز

3.3332.6663.0003.3332.3334.0003.0003.000النقط

6.6665.33266.6664.666866النقط

8984869068957164الدرجة

A-B+A-AC+AB-Cالرمز

3.6663.3333.6664.0002.3334.0002.6662.000النقط

7.3326.6667.33284.66685.3324النقط

9375888187907989الدرجة

-ABA-B+A-ABAالرمز

4.0003.0003.6663.3333.6664.0003.0003.666النقط

867.3326.6667.332867.332النقط

9186808577867694الدرجة

AA-B+A-BA-BAالرمز

4.0003.6663.3333.6663.0003.6663.0004.000النقط

87.3326.6667.33267.33268النقط

9277889781907597الدرجة

ABA-AB+ABAالرمز

4.0003.0003.6664.0003.3334.0003.0004.000النقط

867.33286.666868النقط

8271757186606272الدرجة

-B+B-BB-A-CCBالرمز

3.3332.6663.0002.6663.6662.0002.0002.666النقط

6.6665.33265.3327.332445.332النقط

8983869256888396الدرجة

A-B+A-AC-A-B+Aالرمز

3.6663.3333.6664.0001.6663.6663.3334.000النقط

نهي شعبان عبده ياسين ادريس286

نهى مصطفي رشدي محمد مصباح287

نعمة عبد هللا محمد محمد ابراهيم284

نهى حسن رجب احمد رجب285

نشوى طارق محمد عبد الرازق

279

280

281

نسمه حسين تامر عبد الجواد

نسمه مصطفي احمد محمد حمده

نسمة صالح على عطية هللا احمد278

نسمة سيد مالكي النجار عمران277

نشوى فؤاد احمد بهجت حسنى282

نعمة هللا محمد محمد اسماعيل صقر283
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7.3326.6667.33283.3327.3326.6668النقط

9186778152796791الدرجة

AA-BB+D+BC+Aالرمز

4.0003.6663.0003.3331.3333.0002.3334.000النقط

87.33266.6662.66664.6668النقط

نورا متولى عبد الرحيم ابو سمره288

نهى مصطفي رشدي محمد مصباح287
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8577828666947992الدرجة

A-BB+A-C+ABAالرمز

3.6663.0003.3333.6662.3334.0003.0004.000النقط

7.33266.6667.3324.666868النقط

95818496849591100الدرجة

AB+B+AB+AAAالرمز

4.0003.3333.3334.0003.3334.0004.0004.000النقط

86.6666.66686.666888النقط

8978818169908793الدرجة

A-BB+B+C+AA-Aالرمز

3.6663.0003.3333.3332.3334.0003.6664.000النقط

7.33266.6666.6664.66687.3328النقط

8167748067836477الدرجة

B+C+B-B+C+B+CBالرمز

3.3332.3332.6663.3332.3333.3332.0003.000النقط

6.6664.6665.3326.6664.6666.66646النقط

9185809276958697الدرجة

AA-B+ABAA-Aالرمز

4.0003.6663.3334.0003.0004.0003.6664.000النقط

87.3326.6668687.3328النقط

8469768176786985الدرجة

-B+C+BB+BBC+Aالرمز

3.3332.3333.0003.3333.0003.0002.3333.666النقط

6.6664.66666.666664.6667.332النقط

9291839680937997الدرجة

AAB+AB+ABAالرمز

4.0004.0003.3334.0003.3334.0003.0004.000النقط

886.66686.666868النقط

7667687152896193الدرجة

BC+C+B-D+A-CAالرمز

3.0002.3332.3332.6661.3333.6662.0004.000النقط

64.6664.6665.3322.6667.33248النقط

9091899585909381الدرجة

+AAA-AA-AABالرمز

4.0004.0003.6664.0003.6664.0004.0003.333النقط

887.33287.332886.666النقط

8167717771956492الدرجة

B+C+B-BB-ACAالرمز

3.3332.3332.6663.0002.6664.0002.0004.000النقط

6.6664.6665.33265.332848النقط

8071757863887591الدرجة

B+B-BBCA-BAالرمز

3.3332.6663.0003.0002.0003.6663.0004.000النقط

هاجر احمد فؤاد محمد يوسف298

هاجر عالء عبد اللطيف السيد سليمان299

نورهان محيي الدين محمد عبد العليم القمنى296

نورهان ناجى محمد قاسم297

نورهان عبد المنعم عبد الرحمن حسب294

نورهان محمد ابراهيم عبده السبع295

نورهان سعيد محمد خليل محمد292

نورهان صالح منجود محمد حسن293

نوران محمد شحاتة مخلوف ابو طالب290

نورهان احمد على مصطفى حالوه291

نورا محمد السيد عيد ابيش289
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

6.6665.3326647.33268النقط

8187858980937990الدرجة

B+A-A-A-B+ABAالرمز

3.3333.6663.6663.6663.3334.0003.0004.000النقط

6.6667.3327.3327.3326.666868النقط

هاجر مجدي عبد العزيز محمود حنفي300

هاجر عالء عبد اللطيف السيد سليمان299
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

8169737967935183الدرجة

+B+C+B-BC+AD+Bالرمز

3.3332.3332.6663.0002.3334.0001.3333.333النقط

6.6664.6665.33264.66682.6666.666النقط

8347817355967683الدرجة

+B+DB+B-C-ABBالرمز

3.3331.0003.3332.6661.6664.0003.0003.333النقط

6.66626.6665.3323.332866.666النقط

9290868883948798الدرجة

AAA-A-B+AA-Aالرمز

4.0004.0003.6663.6663.3334.0003.6664.000النقط

887.3327.3326.66687.3328النقط

غغ60غغغغغالدرجة

FWFWFWFWFWCFWFWالرمز

0.0000.0000.0000.0000.0002.0000.0000.000النقط

00000400النقط

8780879286887393الدرجة

A-B+A-AA-A-B-Aالرمز

3.6663.3333.6664.0003.6663.6662.6664.000النقط

7.3326.6667.33287.3327.3325.3328النقط

8879839378977094الدرجة

A-BB+ABAB-Aالرمز

3.6663.0003.3334.0003.0004.0002.6664.000النقط

7.33266.6668685.3328النقط

94848499849289100الدرجة

AB+B+AB+AA-Aالرمز

4.0003.3333.3334.0003.3334.0003.6664.000النقط

86.6666.66686.66687.3328النقط

8575758668927573الدرجة

-A-BBA-C+ABBالرمز

3.6663.0003.0003.6662.3334.0003.0002.666النقط

7.332667.3324.666865.332النقط

94878895919390100الدرجة

AA-A-AAAAAالرمز

4.0003.6663.6664.0004.0004.0004.0004.000النقط

87.3327.33288888النقط

8270658564956583الدرجة

+B+B-C+A-CAC+Bالرمز

3.3332.6662.3333.6662.0004.0002.3333.333النقط

6.6665.3324.6667.332484.6666.666النقط

9268849684928390الدرجة

AC+B+AB+AB+Aالرمز

4.0002.3333.3334.0003.3334.0003.3334.000النقط

هدير زيدان محمد زيدان310

هدير محمود محمد عبد العال محمد311

هدير السيد محمد بشير308

هدير جمال ابراهيم محمود309

هدى عبد الهادي على ابو العال306

هدى نبيل عباس عبد هللا307

الهام لطفي محمد زاهر304

هبه حسنى محمد احمد305

هاله السيد رمضان محمود302

هاله عبد الحميد رزق ابراهيم مراد303

هاديه محمد ابراهيم مصطفى شتيوى301
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

84.6666.66686.66686.6668النقط

7676797657906088الدرجة

-BBBBC-ACAالرمز

3.0003.0003.0003.0001.6664.0002.0003.666النقط

66663.332847.332النقط

هديل صالح محمد مجاهد بدوى312

هدير محمود محمد عبد العال محمد311

يعتمد عميد الكلية       

محمد أنور إبراهيم فراج/ د.أ Page 52 of 55

 ساعة معتمدة خلال دراساتهم بالدبلومة العامة30علًما بأن الطالب قد اجتازوا 

واألمر معروض على سيادتكم والرجاء التفضل بالنظر واتخاذ الالزم



مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

7274847773906384الدرجة

+B-B-B+BB-ACBالرمز

2.6662.6663.3333.0002.6664.0002.0003.333النقط

5.3325.3326.66665.332846.666النقط

9080909173807593الدرجة

AB+AAB-B+BAالرمز

4.0003.3334.0004.0002.6663.3333.0004.000النقط

86.666885.3326.66668النقط

8068817958956563الدرجة

B+C+B+BC-AC+Cالرمز

3.3332.3333.3333.0001.6664.0002.3332.000النقط

6.6664.6666.66663.33284.6664النقط

85728788849281100الدرجة

A-B-A-A-B+AB+Aالرمز

3.6662.6663.6663.6663.3334.0003.3334.000النقط

7.3325.3327.3327.3326.66686.6668النقط

86858599929895100الدرجة

A-A-A-AAAAAالرمز

3.6663.6663.6664.0004.0004.0004.0004.000النقط

7.3327.3327.33288888النقط

8977829277968695الدرجة

A-BB+ABAA-Aالرمز

3.6663.0003.3334.0003.0004.0003.6664.000النقط

7.33266.6668687.3328النقط

8780868581947794الدرجة

A-B+A-A-B+ABAالرمز

3.6663.3333.6663.6663.3334.0003.0004.000النقط

7.3326.6667.3327.3326.666868النقط

8466768477876795الدرجة

B+C+BB+BA-C+Aالرمز

3.3332.3333.0003.3333.0003.6662.3334.000النقط

6.6664.66666.66667.3324.6668النقط

92778389779981100الدرجة

ABB+A-BAB+Aالرمز

4.0003.0003.3333.6663.0004.0003.3334.000النقط

866.6667.332686.6668النقط

8578769478986596الدرجة

A-BBABAC+Aالرمز

3.6663.0003.0004.0003.0004.0002.3334.000النقط

7.332668684.6668النقط

8372637768817598الدرجة

B+B-CBC+B+BAالرمز

3.3332.6662.0003.0002.3333.3333.0004.000النقط

ياسمين حسن سعد خميس على 322

ياسمين حسين جاد هللا عبد السالم323

يارا كمال محمد محمود قمرة320

ياسمين اشرف عبد الحميد ابراهيم اسماعيل321

وفاء حسن محمود عبد الوارث 318

والء احمد حافظ احمد319

هيام نبيل محمد عبد الحميد ابراهيم316

وسام احمد سمير على حسن حسب هللا317

هشام يوسف ملك نوس314

هند عبد المرضي عفيفي البسيوني315

هشام احمد سليمان الشاذلي313
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

6.6665.332464.6666.66668النقط

9389819577988994الدرجة

AA-B+ABAA-Aالرمز

4.0003.6663.3334.0003.0004.0003.6664.000النقط

87.3326.6668687.3328النقط

817693غ8488غغالدرجة

FWFWB+A-FWB+BAالرمز

0.0000.0003.3333.6660.0003.3333.0004.000النقط

006.6667.33206.66668النقط

الدرجة

N/AFFFFFFF#الرمز

N/A0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000#النقط

N/A0000000#النقط

8469808174877391الدرجة

B+C+B+B+B-A-B-Aالرمز

3.3332.3333.3333.3332.6663.6662.6664.000النقط

6.6664.6666.6666.6665.3327.3325.3328النقط

9271848368906573الدرجة

-AB-B+B+C+AC+Bالرمز

4.0002.6663.3333.3332.3334.0002.3332.666النقط

85.3326.6666.6664.66684.6665.332النقط

غ60غ726455572الدرجة

B-CC-C-FFWCFWالرمز

2.6662.0001.6661.6660.0000.0002.0000.000النقط

5.33243.3323.3320040النقط

7769737379667380الدرجة

+BC+B-B-BC+B-Bالرمز

3.0002.3332.6662.6663.0002.3332.6663.333النقط

64.6665.3325.33264.6665.3326.666النقط

8371707566926585الدرجة

-B+B-B-BC+AC+Aالرمز

3.3332.6662.6663.0002.3334.0002.3333.666النقط

6.6665.3325.33264.66684.6667.332النقط

6577696970876087الدرجة

-C+BC+C+B-A-CAالرمز

2.3333.0002.3332.3332.6663.6662.0003.666النقط

4.66664.6664.6665.3327.33247.332النقط

8887838773908794الدرجة

A-A-B+A-B-AA-Aالرمز

3.6663.6663.3333.6662.6664.0003.6664.000النقط

7.3327.3326.6667.3325.33287.3328النقط

8679889580947994الدرجة

A-BA-AB+ABAالرمز
مصطفى حسين ابراهيم محمد المسيري334

يوستينا ذكى ابراهيم سمعان332

يوسف محمد ابراهيم شعبان يوسف333

يسرا اشرف محمد ياسين حسن330

يوستين مراد ماهر دميان331

ياسمين يوسف عبد الحميد رجب الملواني328

يحيي حسن احمد عامر329

ياسمين فتحي محمد محمد سعد326

ياسمين محمد عبد الرحمن معبد327

تأجيل

ياسمين حشمت كامل حمادة324

ياسمين شحته احمد عبد الحي عبد السالم325

ياسمين حسين جاد هللا عبد السالم323
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مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشان منح الطالب اآلتية أسماؤهم الدبلوم العامة في التربية  

2019خريف 

2020    / 2   /  11علًما بأن مجلس الكلية قد اعتمد النتيجة في جلسته المنعقدة بتاريخ   

مبادئ التربية
التربية 

المقارنة

اإلدارة 

المدرسية 

والصفية

تكنولوجيا 

(1)التعليم 

علم النفس 

النمو

تدريس 

مصغر

سيكولوجية 

التعلم

1600260036007600560066004600الكود

عدد 

الساعات
22221222

االء احمد ابراهيم على

م
اسم الطالب

اسم المقرر 

الدراسي

2019مواد فصل الخريف 

1

مقرر تربوى 

اختيارى

3.6663.0003.6664.0003.3334.0003.0004.000النقط

7.33267.33286.666868النقط

مصطفى حسين ابراهيم محمد المسيري334
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