
 
كشف رصد درجات أعمال السنة لطالبات الفرقة الرابعة شعبة التعليم دور مايو

العام الجامعي 2019 ‐  2020 م 

المقرر:

التخصص:

مجموع الدرجات (  )النظري (  )التطبيقي (  )المجموع (100)المتحان (60اعمال السنة (40)األسمرقم الجلوس

00غغاسراء عبد الفتاح سيد مفتاح4001

38579595اسراء محمد عبد الكريم رمضان4002

39599898اسماء محمد على كرم4003

00غغاقليماء فتحي زينھم فتحي احمد4004

39589797االء احمد مصطفى سيف النصر4005

38589696االء جالل ابراھيم رجب عبد الرؤوف4006

36579393االء جمال حسن محمد عيسى4007

36579393االء مجدي حسين احمد4008

38559393امنيه عبد الناصر سالم محمد4009

40589898اميره سعد عبد هللا خليفه4010

39599898اميره ناصر رشاد احمد4011

37579494ايمان حسن حسنى حسن4012

32528484ايمان علي عبد الحميد السيد4013

39599898ايناس حسين عبد اللطيف عبد الرحمن4014

38589696ايه عبد الوھاب مصطفى محمد شحاته4015

00ناجحة فى المادةبسنت اشرف ممدوح عبد المجيد 4016

4060100100تسنيم احمد عبد العزيز محمد علي معارك4017

39599898حنان اشرف محمد محمد الغزالى4018

38579595خلود جابر حسن سيد 4019

35508585خلود شريف مصطفى محمد4020

38579595دانه مراد محمد علي مراد حسن4021

30508080دنيا ماھر سامى عبد العزيز 4022

36569292دولت محمد فؤاد عبد المعطى خليل4023

35559090دينا نبيل محمد غانم4024

37559292رانيا صالح محمد جاد4025

38579595رضوى رجب حنفى رجب عيسى4026

قسم المناھج وطرق تدريس التربية الرياضيةالقسم:بيانات الطالب
تدريب ميدانى
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35559090رقيه سعيد منصور حسن فايد4027

39569595رنا احمد عبد المؤمن احمد4028

38569494رنا عبد الھادى محمد عبد الھادى4029

39589797روان محمد السيد عبد الرحمن مصطفى 4030

40569696ريھام على فرج على4031

35538888ساره احمد حسن احمد حميده4032

39579696ساره جمعه صديق محمد جمعه الدرس4033

40569696ساره شوقى عبد هللا الغريب حسين4034

40579797ساره طارق فتح هللا بدر4035

30558585ساره عبد الفتاح محمد محمد بحيرى 4036

30457575سالمه ايمن محمود سعيد4037

38579595سلسبيل عماد سعيد محمد4038

38579595سلطانه محمد محمود محمد سلطان4039

38579595سلمى احمد حسن ابراھيم على4040

35559090سلمى اشرف كامل عبد الحميد4041

35559090سلمى جمال سليم ابراھيم4042

35559090سلمى كرم عبد الراضى طه4043

39519090سلمى محمد حلمى احمد فتح الباب 4044

38559393سماح محمد طه عبد هللا محمد صالح4045

40569696سمر رجب عيد عبد الرؤف4046

36488484سمر عاطف كمال محمد4047

00ناجحة فى المادةسمر محمد يوسف حسن رائف4048

38569494سميه يحيى محمد طه 4049

33518484سناء على عبد المنعم على احمد4050

37569393سندس عالء مصطفى كمال محجوب4051

32518383شروق جمال عبد الرحمن عبد العال4052
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35548989شيرين عبد السميع علي عبد السميع4053

40569696ضحى السيد اسماعيل محمد مصطفى4054

37589595عائشه سامي محمد محى الدين احمد حسن4055

35458080غاده ثروت محمد المعظمى4056

37579494فاتيما محى الدين عدوى محمد جوده4057

38569494فاطمة أشرف عبد المحسن عبد السالم4058

38559393فاطمه سعيد خلف محمد4059

40549494فاطمه عبد الجيد سعد عبد المقصود4060

32508282فاطمه عصام عبد الحميد السيد الحديدى4061

40559595فرح محسن جمال حسن 4062

40589898فردوس مصطفى احمد عطيه4063

25457070كوكب عبد ربه قرنى احمد بدوى4064

40579797مروه جمال محمد احمد4065

39589797مريم رأفت كامل ابراھيم4066

37579494مريم عبد المنعم احمد على 4067

39569595مريم محمد على محمود4068

40569696مريم محمود محمد ثناء محمود4069

38508888منة هللا احمد محمد احمد خميس4070

35579292منة هللا ايھاب صالح احمد على4071

36559191منة هللا ايھاب محمد البدرى السيد4072

35559090منة هللا حسنى مصطفى محمد شاھين4073

36549090منة هللا عبد القادر عبد هللا السيد الطويله4074

40539393منه هللا فتحى اسماعيل عبد الجواد4075

38599797منى احمد عبد الرحمن عثمان4076

38579595مني اسماعيل حسين محمدين4077

37559292منى اكرم فؤاد عبد الحليم4078
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37579494منى محمد حسن ايوب4079

40589898مى عطيه محمد نديم محمد شحاته4080

00ناجحة فى المادةمى نبيل فتحى محمد عبد الحميد 4081

00ناجحة فى المادةميرنا عادل عبد المالك سليمان 4082

33579090ميعاد خلفان سالمين بن خليف4083

40569696ندا جمال ابوزيد احمد4084

39599898ندى مجدى احمد محمود حسن4085

40559595نسمة على محمد حسن خاطر4086

37569393نوران رضا عبود محمود خضر4087

36569292نوران محمد فوزى عبد هللا مدكور4088

38529090نورھان خالد السيد عباس رمضان4089

39579696نورھان خالد محمد الشرقاوى4090

37569393نورھان سيد احمد محمد4091

38579595نورھان طارق فتحى شحاته4092

38599797نورھان محمد زكريا محمد4093

35458080نورھان محمد عبد المنعم عبد اللطيف4094

38569494نيره عاطف ابراھيم بيومى4095

38539191نيره عز الدين عيد احمد 4096

34457979ھاجر عبد الباقى محمد محمد البنا4097

38569494ھاجر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم4098

37539090ھانيا حمدى السيد على4099

35528787ھبه هللا ابراھيم محفوظ عبد الرءوف عنبر4100

38529090ھدى احمد محمد احمد عبده4101

38579595ھدى عاطف رمضان محمد4102

39579696ھند محمد عبد المنصف عبده احمد4103

35559090يارا حامد فھمى حامد على4104

375587#DIV/0!#DIV/0!87 متوسط الدرجات


