
 

 

 2019/2020ة رابعالفرقة ال

 تعليم

 (1شعبة )

المجموع 
 الكلى

درجة 
 االمتحان

درجة اعمال 
 السنة

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــم حالة القيد

 1 اسراء عبد الفتاح سيد مفتاح  من الخارج غ غ غ

 2 اسراء محمد عبد الكريم رمضان مستجدة 38 57 95

 3 اسماء محمد علي كرم مستجدة 39 59 98

 4 اقليماء فتحى زينهم فتحى احمد راسبة غ غ غ

 5 النصر احمد حبيباالء احمد مصطفى سيف  مستجدة 39 58 97

 6 االء جالل ابراهيم رجب عبد الرؤوف  " 38 58 96

 7 االء جمال حسن محمد عيسى " 36 57 93

 8 االء مجدي حسين احمد " 36 57 93

 9 امنيه عبد الناصر سالم محمد " 38 55 93

 10 اميره سعد عبد هللا خليفه " 40 58 98

 11 اميره ناصر رشاد احمد " 39 59 98

 12 ايمان حسن حسنى حسن " 37 57 94

 13 ايمان علي عبد الحميد السيد " 32 52 84

 14 ايناس حسين عبد اللطيف عبد الرحمن " 39 59 98

 15 ايه عبد الوهاب مصطفى محمد شحاته " 38 58 96

 16 بسنت اشرف ممدوح عبد المجيد  من الخارج ناجحة فى المادة

 17 عبد العزيز محمد علي معارك تسنيم احمد مستجدة 40 60 100

 18 حنان اشرف محمد محمد الغزالى " 39 59 98

 19  خلود جابر حسن سيد " 38 57 95

 20 خلود شريف مصطفى محمد " 35 50 85

 21 دانه مراد محمد علي مراد حسن " 38 57 95
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أ . د / حنان عبد الفتاح                                                                                                             
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 2019/2020ة رابعالفرقة ال

 تعليم

 (2شعبة )

المجموع 
 الكلى

درجة 
 االمتحان

درجة اعمال 
 السنة

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــم حالة القيد

 1 دنيا ماهر سامى عبد العزيز  راسبة 30 50 80

 2 دولت محمد فؤاد عبد المعطى خليل مستجدة 36 56 92

 3 دينا نبيل محمد غانم " 35 55 90

 4 رانيا صالح محمد جاد " 37 55 92

 5 رضوى رجب حنفى رجب عيسى " 38 57 95

 6 رقيه سعيد منصور حسن فايد " 35 55 90

عبد المؤمن احمد رنا احمد " 39 56 95  7 

 8 رنا عبد الهادى محمد عبد الهادى " 38 56 94

 9 روان محمد السيد عبد الرحمن مصطفى  " 39 58 97

 10 ريهام على فرج على " 40 56 96

 11 ساره احمد حسن احمد حميده " 35 53 88

 12 ساره جمعه صديق محمد جمعه الدرس " 39 57 96

 13 هللا الغريب حسين ساره شوقى عبد " 40 56 96

 14 ساره طارق فتح هللا بدر " 40 57 97

 15 ساره عبد الفتاح محمد محمد بحيرى  " 30 55 85

 16 سالمه ايمن محمود سعيد " 30 45 75

 17 سلسبيل عماد سعيد محمد " 38 57 95

 18 سلطانه محمد محمود محمد سلطان " 38 57 95

 19 ابراهيم علىسلمى احمد حسن  " 38 57 95

 20 سلمى اشرف كامل عبد الحميد " 35 55 90

 21 سلمى جمال سليم ابراهيم " 35 55 90

عميدة الكلية              رئيسة القسم                  أستاذة المادة               
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 للبنات بالجزيرة كلية التربية الرياضية

 قس



 

 

 2019/2020ة رابعالفرقة ال

 تعليم

 (3شعبة )

المجموع 
 الكلى

درجة 
 االمتحان

درجة اعمال 
 السنة

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــم حالة القيد

 1 سلمى كرم عبد الراضى طه مستجدة 35 55 90

 2 سلمى محمد حلمى احمد فتح الباب  " 39 51 90

 3 سماح محمد طه عبد هللا محمد صالح " 38 55 93

 4 سمر رجب عيد عبد الرؤف " 40 56 96

 5 سمر عاطف كمال محمد " 36 48 84
 6 سمر محمد يوسف حسن رائف من الخارج ناجحة فى المادة

 7 سميه يحيى محمد طه  مستجدة 38 56 94

 8 سناء على عبد المنعم على احمد " 33 51 84

 9 سندس عالء مصطفى كمال محجوب " 37 56 93

 10 شروق جمال عبد الرحمن عبد العال " 32 51 83

 11 شيرين عبد السميع علي عبد السميع " 35 54 89

 12 ضحى السيد اسماعيل محمد مصطفى " 40 56 96

 13 عائشه سامي محمد محى الدين احمد حسن " 37 58 95

 14 غاده ثروت محمد المعظمى " 35 45 80

 15 فاتيما محى الدين عدوى محمد جوده " 37 57 94

 16 فاطمة أشرف عبد المحسن عبد السالم " 38 56 94

 17 فاطمه سعيد خلف محمد " 38 55 93

 18 فاطمه عبد الجيد سعد عبد المقصود " 40 54 94

 19 فاطمه عصام عبد الحميد السيد الحديدى " 32 50 82

 20 فرح محسن جمال حسن  " 40 55 95

 21 فردوس مصطفى احمد عطيه " 40 58 98
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 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 قس



 

 
 

 2019/2020ة رابعالفرقة ال

 تعليم

 (4شعبة )

المجموع 
 الكلى

درجة 
 االمتحان

اعمال درجة 
 السنة

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــم حالة القيد

 1 كوكب عبد ربه قرنى احمد بدوى مستجدة 25 45 70

 2 مروه جمال محمد احمد " 40 57 97

 3 مريم رأفت كامل ابراهيم " 39 58 97

 4 مريم عبد المنعم احمد على  " 37 57 94

 5 مريم محمد على محمود " 39 56 95

 6 مريم محمود محمد ثناء محمود " 40 56 96

 7 منة هللا احمد محمد احمد خميس " 38 50 88

 8 منة هللا ايهاب صالح احمد على " 35 57 92

 9 منة هللا ايهاب محمد البدرى السيد " 36 55 91

 10 منة هللا حسنى مصطفى محمد شاهين " 35 55 90

 11 هللا السيد الطويله منة هللا عبد القادر عبد " 36 54 90

 12 منه هللا فتحى اسماعيل عبد الجواد " 40 53 93

 13 منى احمد عبد الرحمن عثمان " 38 59 97

 14 مني اسماعيل حسين محمدين " 38 57 95

 15 منى اكرم فؤاد عبد الحليم " 37 55 92

 16 منى محمد حسن ايوب " 37 57 94

محمد شحاتهمى عطيه محمد نديم  " 40 58 98  17 

 18 مى نبيل فتحى محمد عبد الحميد  من الخارج ناجحة فى المادة

 19 ميرنا عادل عبد المالك سليمان  راسبة ناجحة فى المادة

 20 ميعاد خلفان سالمين بن خليف مستجدة 33 57 90

 21 ندا جمال ابوزيد احمد مستجدة 40 56 96
 

رئيسة القسم                  أستاذة المادة                        عميدة الكلية    
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 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 قس



 

 

 

 2019/2020ة رابعالفرقة ال

 تعليم

 (5شعبة )

المجموع 
 الكلى

درجة 
 االمتحان

درجة اعمال 
 السنة

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــم حالة القيد

 1 ندى مجدى احمد محمود حسن مستجدة 39 59 98

 2 نسمة على محمد حسن خاطر " 40 55 95

 3 نوران رضا عبود محمود خضر " 37 56 93

 4 نوران محمد فوزى عبد هللا مدكور " 36 56 92

 5 نورهان خالد السيد عباس رمضان " 38 52 90

 6 نورهان خالد محمد الشرقاوى " 39 57 96

 7 نورهان سيد احمد محمد " 37 56 93

 8 نورهان طارق فتحى شحاته " 38 57 95

 9 نورهان محمد زكريا محمد " 38 59 97

 10 نورهان محمد عبد المنعم عبد اللطيف " 35 45 80

 11 نيره عاطف ابراهيم بيومى " 38 56 94

 12 نيره عز الدين عيد احمد  " 38 53 91

 13 محمد البنا هاجر عبد الباقى محمد " 34 45 79

 14 هاجر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم " 38 56 94

 15 هانيا حمدى السيد على " 37 53 90

 16 هبه هللا ابراهيم محفوظ عبد الرءوف عنبر " 35 92 87

 17 هدى احمد محمد احمد عبده " 38 52 90

 18 هدى عاطف رمضان محمد " 38 57 95

 19 المنصف عبده احمدهند محمد عبد  " 39 57 96

 20 يارا حامد فهمى حامد على " 35 55 90
 

 

عميدة الكلية             رئيسة القسم                  أستاذة المادة                           

أ . د / حنان عبد الفتاح                                                                                                             

 للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية 

 قس


