
  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
                   التربية الترويحية  : المادة  /                 اإلدارة الرياضية و الترويح                   : القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 32 7 61 أية بيومى محمد بيومى قنديل 1

 36 1 61 أية محمد محمد المهدى 2

 تأجيل تأجيل تأجيل اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 37 8 61 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 32 8 61 اسراء على عبد اللطيف على 5

 32 1 61 اء محمد ابو السعود محمداسر 6

 32 1 61 اسراء محمد صالح احمد 7

 31 8 61 اسماء محمد على عبد الجواد 8

 31 8 61 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 31 8 61 امانى جمال محمد عبد الواحد 11

 32 1 61 أمنية ناصر عطيه محمد 11

 38 1 61 أميرة محسن محمد محمد احمد 12

 32 1 61 صالح سالم سالمأميرة  13

 32 1 61 أنجى طوسون احمد عبده 14

 32 1 61 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 61 1 62 دعاء عادل سلطان عبد هللا 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  4) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
              التربية الترويحية       : المادة  /                 الرياضية و الترويح                    اإلدارة: القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 32 1 61 رباب صفوت عبد الرحمن ابراهيم 1

 36 1 61 ريهام حسن يونس عطيه 2

 61 1 66 ريهام فتحى خضيرى بخيت 3

 غ غ غ زينب سعد جمعه المنجى 4

 61 7 63 زينب محى الدين عبد هللا عراقى شريف 5

 36 7 61 سارة مصطفى عبده عواض أبو دنيا 6

 33 1 61 شروق جمال يوسف عبد الوهاب 7

 32 1 61 شرين حسام الدين اسماعيل أبو طالب 8

 32 1 61 مالحشيماء صبحى عبد الرحمن ال 9

 36 1 61 شيماء مجدى محمد قطب على 11

 37 8 61 شيماء محمد عبد السالم محمد 11

 31 7 67 عال عاطف حمدى ابراهيم اسماعيل 12

 36 7 61 عواطف السيد البدوى احمد 13

 33 1 61 غادة ايمن سعد جود 14

 33 1 61 فاطمة محمود طه عبد الرحيم الشافعى 15



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) الرابعة تخصص درجات الفرقة 
                     التربية الترويحية: المادة  /                 اإلدارة الرياضية و الترويح                   : القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 36 7 61 فاطمة يحيي محمد سعد محمد 1

 37 1 68 كريمة حسين حجازى عبد الرازق 2

 37 1 68 كوثرمحمد محمد احمد جابر 3

 68 1 63 مادونا جمال عدلى جاد هللا 4

 68 1 63 مارينا جميل عازر جرجس 5

 32 7 62 منار مجدى عبد النعيم محمد 6

 31 8 61 منة هللا محمد احمد مصطفى كساب 7

 31 8 61 منة هللا محمد خالد عوف 8

 32 8 63 ندى عبد الحكيم حسن عبد النبى 9

 68 1 63 ندى فتحى عبد العال مصطفى 11

 33 1 61 نسمة تاج الدين أبو السعود 11

 36 1 61 نسمة صبحى محمد شعبان على 12

 32 8 61 رباح نسمة محى الدين محمد حسين 13

 37 8 61 نورالهدى اشرف عبده محمود 14

 32 7 62 نورهان سعد محمد الشبراوى 15

 32 1 67 هاجر شعبان على عثمان 16

 31 8 68 والء فتحى عبد المقصود محمد الشهاوى 17

 



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 ( 0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي األول لمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 

 التربية الصحية                  : المادة  /                      العلوم الحيوية والصحة الرياضية                      : القسم      

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 25 7 18 يلأية بيومى محمد بيومى قند 1

 22 7 15 أية محمد محمد المهدى 2

 صفر صفر غ اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 19 7 12 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 18 4 14 اسراء على عبد اللطيف على 5

 21 8 12 اسراء محمد ابو السعود محمد 6

 16 8 8 اسراء محمد صالح احمد 7

 24 9 15 واداسماء محمد على عبد الج 8

 21 9 12 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 23 7 16 امانى جمال محمد عبد الواحد 11

 21 7 13 أمنية ناصر عطيه محمد 11

 25 7 18 أميرة محسن محمد محمد احمد 12

 17 8 9 أميرة صالح سالم سالم 13

 23 9 14 أنجى طوسون احمد عبده 14

 18 6 12 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 15 7 8 دعاء عادل سلطان عبد هللا 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  4) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي األول لمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 

 ة                  التربية الصحي: المادة  /                      العلوم الحيوية والصحة الرياضية                      : القسم      

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 22 7 15 رباب صفوت عبد الرحمن ابراهيم 1

 15 8 7 ريهام حسن يونس عطيه 2

 21 7 13 ريهام فتحى خضيرى بخيت 3

 غ غ غ زينب سعد جمعه المنجى 4

 4 صفر 4  عراقى شريفزينب محى الدين عبد هللا 5

 21 4 17 سارة مصطفى عبده عواض أبو دنيا 6

 21 7 14 شروق جمال يوسف عبد الوهاب 7

 23 8 15 شرين حسام الدين اسماعيل أبو طالب 8

 21 6 14 شيماء صبحى عبد الرحمن المالح 9

 11 6 4 شيماء مجدى محمد قطب على 11

 21 9 12 شيماء محمد عبد السالم محمد 11

 12 9 3 عال عاطف حمدى ابراهيم اسماعيل 12

 9 7 2 عواطف السيد البدوى احمد 13

 12 9 3 غادة ايمن سعد جود 14

 16 6 11 فاطمة محمود طه عبد الرحيم الشافعى 15

 



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي األول لمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 

 التربية الصحية                  : المادة  /                      العلوم الحيوية والصحة الرياضية                      : القسم      

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 22 7 15 فاطمة يحيي محمد سعد محمد 1

 21 7 14 مة حسين حجازى عبد الرازقكري 2

 21 7 13 كوثرمحمد محمد احمد جابر 3

 18 6 12 مادونا جمال عدلى جاد هللا 4

 14 صفر 14 مارينا جميل عازر جرجس 5

 12 صفر 12 منار مجدى عبد النعيم محمد 6

 19 9 11 منة هللا محمد احمد مصطفى كساب 7

 21 7 13 منة هللا محمد خالد عوف 8

 17 9 8 ندى عبد الحكيم حسن عبد النبى 9

 16 7 9 ندى فتحى عبد العال مصطفى 11

 16 7 9 نسمة تاج الدين أبو السعود 11

 11 9 2 نسمة صبحى محمد شعبان على 12

 21 6 15 نسمة محى الدين محمد حسين رباح 13

 22 8 14 نورالهدى اشرف عبده محمود 14

 21 6 14 نورهان سعد محمد الشبراوى 15

 21 6 15 هاجر شعبان على عثمان 16

 16 7 9 والء فتحى عبد المقصود محمد الشهاوى 17



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص   
     المنازالت والرياضات الفردية تطبيقات تخصصية في: المادة   /                  تدريب المنازالت والرياضات الفردية : القسم    

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة

22.5 

 شفوي

7.5 

 مج

30 

 31 1 32 أية بيومى محمد بيومى قنديل 1

 31 1 61 أية محمد محمد المهدى 2

 مؤجله همؤجل مؤجله اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 33 7 61 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 37 1 33 اسراء على عبد اللطيف على 5

 37 1 36 اسراء محمد ابو السعود محمد 6

 31 1 36 اسراء محمد صالح احمد 7

 31 1 61 اسماء محمد على عبد الجواد 8

 38 1 33 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 31 1 61 احدامانى جمال محمد عبد الو 11

 31 1 61 أمنية ناصر عطيه محمد 11

 31 7 33 أميرة محسن محمد محمد احمد 12

 38 1 33 أميرة صالح سالم سالم 13

 38 1 33 أنجى طوسون احمد عبده 14

 31 1 32 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 31 1 61 دعاء عادل سلطان عبد هللا 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

  

 ( 4) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  يمتعل) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 المنازالت والرياضات الفردية الفني تطبيقات تخصصية في: المادة  دية            تدريب المنازالت والرياضات الفر: القسم 

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة

22.5 

 شفوي

7.5 

 مج

30 

 31 1 61 رباب صفوت عبد الرحمن ابراهيم 1

 61 2 61 ريهام حسن يونس عطيه 2

 31 1 32 ريهام فتحى خضيرى بخيت 3

 غ غ غ زينب سعد جمعه المنجى 4

 61 2 63 زينب محى الدين عبد هللا عراقى شريف 5

 31 7 33 سارة مصطفى عبده عواض أبو دنيا 6

 38 7 36 د الوهابشروق جمال يوسف عب 7

 31 1 32 شرين حسام الدين اسماعيل أبو طالب 8

 38 7 36 شيماء صبحى عبد الرحمن المالح 9

 31 1 61 شيماء مجدى محمد قطب على 11

 31 7 33 شيماء محمد عبد السالم محمد 11

 31 7 68 عال عاطف حمدى ابراهيم اسماعيل 12

 32 1 61 عواطف السيد البدوى احمد 13

 67 1 62 غادة ايمن سعد جود 14

 31 7 33 فاطمة محمود طه عبد الرحيم الشافعى 15

  



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
     المنازالت والرياضات الفردية الفني ات تخصصية فيتطبيق: المادة  فردية            تدريب المنازالت والرياضات ال: القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة

22.5 

 شفوي

7.5 

 مج

30 

 33 7 61 فاطمة يحيي محمد سعد محمد 1

 67 7 62 كريمة حسين حجازى عبد الرازق 2

 33 7 61 كوثرمحمد محمد احمد جابر 3

 67 1 62 ل عدلى جاد هللامادونا جما 4

 67 1 62 مارينا جميل عازر جرجس 5

 31 7 67 منار مجدى عبد النعيم محمد 6

 31 7 61 منة هللا محمد احمد مصطفى كساب 7

 37 7 32 منة هللا محمد خالد عوف 8

 31 7 61 ندى عبد الحكيم حسن عبد النبى 9

 31 7 68 ندى فتحى عبد العال مصطفى 11

 33 1 61 اج الدين أبو السعودنسمة ت 11

 31 7 67 نسمة صبحى محمد شعبان على 12

 68 1 62 نسمة محى الدين محمد حسين رباح 13

 33 7 61 نورالهدى اشرف عبده محمود 14

 31 7 68 نورهان سعد محمد الشبراوى 15

 37 7 32 هاجر شعبان على عثمان 16

 61 1 62 والء فتحى عبد المقصود محمد الشهاوى 17



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
     التعبير الحركي تطبيقات تخصصية في: المادة  /                           التعبير الحركي واإليقاع الحركي    تدريب : القسم    

  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة

22.5 

 شفوي

7.5 

 تطبيقى

22.5 

 63 3 68 أية بيومى محمد بيومى قنديل 1

 8 3 66 أية محمد محمد المهدى 2

 غ غ غ اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 6231 1 67 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 831 1 63 يف علىاسراء على عبد اللط 5

 6231 1 61 اسراء محمد ابو السعود محمد 6

 831 1 66 اسراء محمد صالح احمد 7

 131 2 63 اسماء محمد على عبد الجواد 8

 831 7 62 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 62 1 68 امانى جمال محمد عبد الواحد 11

 1 7 67 أمنية ناصر عطيه محمد 11

 6231 7 61 مد احمدأميرة محسن محمد مح 12

 1 1 61 أميرة صالح سالم سالم 13

 61 1 61 أنجى طوسون احمد عبده 14

 6231 1 61 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 731 1 63 دعاء عادل سلطان عبد هللا 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

  ( 1) بة شع (م  2115 – 2114) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 

  المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية: القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 التدريب الميدانى االشراف والتوجيه تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 0طرق تدريس تربية رياضية 

 
أعمال سنة    

45 
شفوي   

15 
 01مج 

تطبيقي 
22 

مال أع
سنة    

31 

شفوي   
11 

مج 
21 

تطبيقي 
01 

أعمال 
سنة    

21 

شفوى
01 

اعمال 
السنه 

41 

نهائى الفصل 
 61االول 

 11 21 7 11 29 31 9 22 31 51 12 39 أية بيومى محمد بيومى قنديل 1

 27 37 9 9 24 31 7 23 29 28 9 19 أية محمد محمد المهدى 2

 61 غ غ غ     غ 2 غ 2 اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 11 28 9 8 29 33 8 25 44 51 15 35 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 11 27 7 13 28 36 9 27 38 42 11 32 اسراء على عبد اللطيف على 5

 16 21 9 9 28 32 8 24 41 44 12 32 اسراء محمد ابو السعود محمد 6

 11 21 7 13 28 31 8 22 31 41 8 33 اسراء محمد صالح احمد 7

 13 21 9 11 27 35 9 26 31 47 12 35 اسماء محمد على عبد الجواد 8

 11 28 9 14 27 37 9 28 38 56 14 42 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 17 21 11 18 28 37 9 28 36 51 13 38 امانى جمال محمد عبد الواحد 11

 13 28 7 13 27 31 7 24 38 46 12 34 أمنية ناصر عطيه محمد 11 

 11 21 11 16 31 39 11 29 44 61 15 45 أميرة محسن محمد محمد احمد 12

 12 28 5 13 28 32 7 25 31 49 13 36 أميرة صالح سالم سالم 13

 12 27 11 16 28 32 8 24 39 55 12 43 أنجى طوسون احمد عبده 14

 17 27 7 15 29 41 11 31 43 55 12 43 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 11 27 7 11 29 31 8 22 34 32 12 21 اء عادل سلطان عبد هللادع 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 ( 4) شعبة  تعليم/ تابع الفرقة الرابعة  

  م

 المادة                             

 اإلسم       

تكنولوجيا التعليم في التربية  042طرق تدريس تربية رياضية 20
 الرياضية

االشراف 
 والتوجيه

التدريب 
 الميدانى

مال أع
سنة    

45 

شفوي   
15 

 مج
61 
 

 تطبيقى
45 

أعمال 
سنة    

31 

شفوي   
11 

 21مج 
تطبيقي 

01 

أعمال 
سنة    

21 

الشفوى 

01 

أعمال 
سنة 
12    

نهائى 
الفصل 
االول 

61 

 11 28 7 13 27 43 8 26 41 51 11 41 رباب صفوت عبد الرحمن ابراهيم 1

 12 21 8 12 29 26 6 21 32 41 8 32 ريهام حسن يونس عطيه 2

 11 28 9 6 29 32 7 25 25 33 12 21 ريهام فتحى خضيرى بخيت 3

 غ غ غ غ     غ 19 12 7 زينب سعد جمعه المنجى 4

 16 22 7 8 27 25 7 28 24 32 11 21 زينب محى الدين عبد هللا عراقى شريف 5

 11 21 11 11 29 34 7 27 38 56 15 41 سارة مصطفى عبده عواض أبو دنيا 6

 18 28 11 12 29 32 8 24 36 49 13 36 شروق جمال يوسف عبد الوهاب 7

 11 28 6 9 28 32 7 25 36 43 8 35 شرين حسام الدين اسماعيل أبو طالب 8

 11 22 6 9 23 26 6 21 23 26 8 18 شيماء صبحى عبد الرحمن المالح 9

 12 23 9 11 29 25 8 17 36 22 8 14 شيماء مجدى محمد قطب على 11

 11 21 9 14 29 36 9 27 34 54 15 39 شيماء محمد عبد السالم محمد 11

 18 27 11 13 25 34 8 26 32 51 13 38 عال عاطف حمدى ابراهيم اسماعيل 12

 11 27 9 11 28 28 9 19 36 34 14 21 عواطف السيد البدوى احمد 13

 12 22 9 7 25 27 8 19 31 18 8 11 غادة ايمن سعد جود 14

 11 28 11 14 29 35 8 27 41 56 15 41 طمة محمود طه عبد الرحيم الشافعىفا 15
  



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 ( 0) شعبة  تعليم/ تابع الفرقة الرابعة  
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 نىالتدريب الميدا االشراف والتوجيه تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 0طرق تدريس تربية رياضية 

أعمال سنة     
45 

شفوي   
15 

 مج
61 
 

 تطبيقى
45 

أعمال سنة    
31 

شفوي   
11 

 01تطبيقي  21مج 
أعمال 

سنة    
21 

شفوى 
01 

أعمال 
     41سنة

نهائى 
الفصل 

 61االول 

 11 23 6 14 31 27 7 21 38 41 11 29 فاطمة يحيي محمد سعد محمد 1

 11 21 6 13 27 27 9 18 31 41 13 28 كريمة حسين حجازى عبد الرازق 2

 13 21 8 13 28 29 9 21 32 41 14 26 كوثرمحمد محمد احمد جابر 3

 18 27 9 13 28 25 6 19 39 43 11 33 مادونا جمال عدلى جاد هللا 4

 13 21 6 12 26 26 9 17 39 34 11 24 مارينا جميل عازر جرجس 5

 11 27 9 14 24 25 8 17 39 35 12 23 منار مجدى عبد النعيم محمد 6

 18 28 11 15 31 31 9 22 31 52 12 41 منة هللا محمد احمد مصطفى كساب 7

 11 21 11 17 24 31 9 22 42 53 14 39 منة هللا محمد خالد عوف 8

 18 21 11 11 31 34 7 27 31 58 14 44 ندى عبد الحكيم حسن عبد النبى 9

 12 21 9 8 27 27 7 21 32 22 11 11 ندى فتحى عبد العال مصطفى 11

 11 22 7 11 21 28 8 21 36 36 12 24 نسمة تاج الدين أبو السعود 11

 12 21 9 15 24 27 9 18 39 49 13 36 نسمة صبحى محمد شعبان على 12

 18 22 11 16 23 31 8 23 34 35 11 25 نسمة محى الدين محمد حسين رباح 13

 18 28 8 15 23 35 8 27 41 49 15 34 نورالهدى اشرف عبده محمود 14

 13 28 11 16 26 34 7 27 39 43 13 31 نورهان سعد محمد الشبراوى 15

 12 28 9 14 23 35 8 27 39 56 12 44 هاجر شعبان على عثمان 16

 11 28 11 17 23 31 8 22 42 39 12 27 والء فتحى عبد المقصود محمد الشهاوى 17

 



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األولاد الفصل الدراسي لمو(  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
                   التربية الترويحية  : المادة  /                 اإلدارة الرياضية و الترويح                   : القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 32 7 61 أية بيومى محمد بيومى قنديل 1

 36 1 61 أية محمد محمد المهدى 2

 تأجيل تأجيل تأجيل اسراء بهاء عبد العزيز محمد 3

 37 8 61 اسراء عبد الجواد سعد عبد الجواد 4

 32 8 61 اسراء على عبد اللطيف على 5

 32 1 61 اسراء محمد ابو السعود محمد 6

 32 1 61 ء محمد صالح احمداسرا 7

 31 8 61 اسماء محمد على عبد الجواد 8

 31 8 61 اعتماد عثمان عثمان عدوى 9

 31 8 61 امانى جمال محمد عبد الواحد 11

 32 1 61 أمنية ناصر عطيه محمد 11

 38 1 61 أميرة محسن محمد محمد احمد 12

 32 1 61 أميرة صالح سالم سالم 13

 32 1 61 حمد عبدهأنجى طوسون ا 14

 32 1 61 ايمان جمال احمد اسماعيل 15

 61 1 62 دعاء عادل سلطان عبد هللا 16



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  4) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
              التربية الترويحية       : المادة                   /اإلدارة الرياضية و الترويح                   : القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 32 1 61 رباب صفوت عبد الرحمن ابراهيم 1

 36 1 61 ريهام حسن يونس عطيه 2

 61 1 66 ريهام فتحى خضيرى بخيت 3

 غ غ غ سعد جمعه المنجىزينب  4

 61 7 63 زينب محى الدين عبد هللا عراقى شريف 5

 36 7 61 سارة مصطفى عبده عواض أبو دنيا 6

 33 1 61 شروق جمال يوسف عبد الوهاب 7

 32 1 61 شرين حسام الدين اسماعيل أبو طالب 8

 32 1 61 شيماء صبحى عبد الرحمن المالح 9

 36 1 61 ىشيماء مجدى محمد قطب عل 11

 37 8 61 شيماء محمد عبد السالم محمد 11

 31 7 67 عال عاطف حمدى ابراهيم اسماعيل 12

 36 7 61 عواطف السيد البدوى احمد 13

 33 1 61 غادة ايمن سعد جود 14

 33 1 61 فاطمة محمود طه عبد الرحيم الشافعى 15



  

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

                                                                          عميدة الكلية                                                                                                                  رئيس القسم          يعتمد          أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

                                                               مرفت سالم/ د.أ                                                                                                 فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ
                                                                                                   

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األولاسي لمواد الفصل الدر(  تعليم) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
                     التربية الترويحية: المادة  /                 اإلدارة الرياضية و الترويح                   : القسم      
  م

 المادة                             

 اإلسم       

 أعمال سنة
41 

 شفوي
01 

 مج
01 

 36 7 61 فاطمة يحيي محمد سعد محمد 1

 37 1 68 كريمة حسين حجازى عبد الرازق 2

 37 1 68 كوثرمحمد محمد احمد جابر 3

 68 1 63 مادونا جمال عدلى جاد هللا 4

 68 1 63 مارينا جميل عازر جرجس 5

 32 7 62 منار مجدى عبد النعيم محمد 6

 31 8 61 منة هللا محمد احمد مصطفى كساب 7

 31 8 61 منة هللا محمد خالد عوف 8

 32 8 63 ندى عبد الحكيم حسن عبد النبى 9

 68 1 63 ندى فتحى عبد العال مصطفى 11

 33 1 61 نسمة تاج الدين أبو السعود 11

 36 1 61 نسمة صبحى محمد شعبان على 12

 32 8 61 نسمة محى الدين محمد حسين رباح 13

 37 8 61 مودنورالهدى اشرف عبده مح 14

 32 7 62 نورهان سعد محمد الشبراوى 15

 32 1 67 هاجر شعبان على عثمان 16

 31 8 68 والء فتحى عبد المقصود محمد الشهاوى 17

 


