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 كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفهي – التطبيقي لطالبات الفرقة الرابعة تدريب - دور مايو 

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 آت الرياضية اإلمكانات والمنشالمادة:  الرياضية و الترويح اإلدارة  القسم العلمي: 

الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   27 8 19 مستجده ابتهال جمال عبدالسالم سيف  4190

   28 9 19 مستجده اسراء احمد محمد داود سليمان  4191

   30 10 20 مستجده اسراء اسامه رشدى صادق محمد  4192

   30 10 20 مستجده اسراء سيد عثمان السيد  4193

   29 9 20 مستجده اسراء عصام محمد سليمان  4194

   26 7 19 مستجده اسراء عصام محى الدين حسن  4195

   30 10 20 مستجده اسراء على محمد محمد جاد هللا  4196

   27 8 19 مستجده اسراء محمد احمد صديق على  4197

محمد حسن اسماعيلاسراء  4198    27 7 20 مستجده 

   24 7 17 مستجده اسراء محمد محمد دسوقى 4199

   30 10 20 مستجده اسراء محمد هاشم عبد المالك  4200

4201 
اسراء محى الدين محمد احمد عبد  

 الرحمن
   20 8 12 مستجده

   29 9 20 مستجده اسراء مشحوت عطية عبد العال  4202

احمد سعيد محمد حبيب اسماء  4203    30 10 20 مستجده 

   30 10 20 مستجده اسماء عاطف عطيه عبد الصادق  4204

   27 9 18 مستجده أسيل أسامه أحمد أحمد  4205

   29 10 19 مستجده آالء احمد سعد عكاشه مهران  4206

   22 9 13 مستجده اآلء احمد عبدالحليم على قاسم  4207

محمد عبده آالء احمد  4208    30 10 20 مستجده 

   28 10 18 مستجده االء اسامه محمد فتحى اليمانى  4209

   30 10 20 مستجده االء سعيد سعد محمد السيد  4210
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   29 10 19 مستجده االء عاطف عبد الحميد احمد عمر  4211

   27 8 19 مستجده االء عزت ابو الوفا احمد ابو الحسن  4212

عفيفى همام عبد العزيزعلم الدين االء  4213    29 10 19 مستجده 

   29 10 19 مستجده االء محمد عبد الرحيم هاشم  4214

   غ غ  غ  راسبه الخنساء حسين محمد حسين على  4215

   28 10 18 مستجده الشيماء رضا عبدالتواب السيد  4216

   24 10 14 مستجده الشيماء سامى ابراهيم احمد  4217

 تأجيل  غ غ  غ  مستجده امال محمود السيد عثمان منصور  4218

   30 10 20 مستجده اماني مجدى فتحي ابراهيم فرج 4219

   30 10 20 مستجده امنيه سعيد غريب سليمان محمود  4220

   29 10 19 مستجده امنيه عاطف سالم زكى  4221

   30 10 20 مستجده اميره احمد محمد ابراهيم الجوهرى 4222

   29 10 19 مستجده انجى عبد المجيد محمد نجيب بدوى 4223

   28 8 20 مستجده انفال عصام احمد امام مصطفى 4224

   26 7 19 مستجده ايات احمد محمد تمام  4225

   30 10 20 مستجده آيات ياسر عبد السالم نعمان  4226

   29 10 19 مستجده ايه فرج عزالعرب عبد الحليم  4227

   28 9 19 مستجده اية محمد عبد النعيم محمد  4228

   26 7 19 مستجده ايرس وليد عباس حلمي حسن الباسطى  4229

   26 8 18 مستجده ايمان اسامه احمد محمد على  4230

   29 9 20 مستجده ايمان جمال محمد محمد السيد عصر  4231

   24 10 14 مستجده ايمان ذكريا ابراهيم حسن  4232

   29 10 19 مستجده ايمان عادل عبد الحليم محمد الخياط  4233

   29 10 19 مستجده ايمان على محمد صالح على 4234

   26 7 19 مستجده ايمان محمد ابراهيم شحات  4235

   28 9 19 مستجده ايمان محمد محمد عبد هللا سالمة 4236

   23 7 16 مستجده ايناس الهامى عباس عبده  4237

   29 10 19 مستجده آيه ابراهيم يس عبدالرازق  4238

   28 9 19 مستجده آيه احمد مصطفى مصطفى احمد  4239
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   27 9 18 مستجده ايه اسامه السيد عبد العزيز  4240

   30 10 20 مستجده ايه بهاء الدين مرسي درويش القاضى 4241

   30 10 20 مستجده آيه شريف ثابت منصور  4242

   30 10 20 مستجده ايه محمد ابراهيم حسن قمر 4243

   28 9 19 مستجده بسمه حمدى على مرسى على  4244

   27 9 18 مستجده بسمه اشرف محمد مصطفى الدمرانى  4245

   27 8 19 مستجده بسمه السيد محمود زكريا السيد  4246

4247 
تسنيم عبد الحكيم دياب السعيد  

 السمادونى 
   28 9 19 مستجده

   28 9 19 مستجده تقى عبده السيد عبده الدومانى 4248

   25 6 19 مستجده حبيبه خالد محمد عبد النبي بن عيسي 4249

4250 
حنين عبد الغفار عبد الهادى محمود  

 غزاله
   27 8 19 مستجده

   23 9 14 مستجده حنين محمود يوسف محمود عامر  4251

الصادق محمد خديجه عواد محمد  4252    28 10 18 مستجده 

   24 6 18 مستجده خلود نادى محمود حسن  4253

   26 8 18 مستجده داليا حسن عطية على احمد  4254

   25 7 18 مستجده داليا وليد على محمد  4255

   30 10 20 مستجده دعاء عبد هللا على ابو الوفا حفنى 4256

ثابت دعاء عماد الدين محمد على  4257    30 10 20 مستجده 

   27 8 19 مستجده دعاء مصطفي عبد المنعم علي مكي  4258

   29 10 19 مستجده دعاء عبد النبى محمد احمد  4259

   30 10 20 مستجده دعاء يسري عبد المنعم ربيع 4260

   26 7 19 مستجده دنيا جمال عيد هاشم  4261

قرقردنيا خالد سامى عبد الحميد  4262    23 8 15 مستجده 

   21 7 14 مستجده دنيا عاشور سعد محمود عاشور  4263

   29 10 19 مستجده دنيا محمود عابدين محمد سالم  4264

   غ غ  غ  راسبه دنيا ياسر محمد محمود  4265

   25 7 18 مستجده دينا حسين محمد حامد على 4266

   23 9 14 مستجده دينا عماد حبيب محمد نور الدين  4267
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   22 4 18 مستجده دينا مجدى مصطفى محمود  4268

   24 6 18 مستجده رانا عماد سليمان محمد حسن  4269

   25 10 15 مستجده رانا ياسر نظمى مصطفى عبد هللا  4270

   25 6 19 مستجده رحاب ياسر يحيى محمود العوضى 4271

   21 6 15 مستجده رحمه رمضان سيد محمد  4272

   25 10 15 مستجده رحمه عبدالخالق سعيد شحات  4273

   21 4 17 مستجده رحمه عطوه السيد عمر  4274

   23 4 19 مستجده رحمه عالء الدين شعبان عبد الفتاح 4275

   30 10 20 مستجده رحمه مصطفى امين السيد حافظ  4276

   30 10 20 مستجده رضوى احمد رمضان احمد محمد شعبان  4277

   28 10 18 مستجده رضوى ايمن سيد كامل  4278

   29 10 19 مستجده رضوى رجب مختار محمد الصاوى  4279

   25 7 18 مستجده رضوى محمد حافظ ذكى 4280

   25 10 15 مستجده رضوى محمد محمود محمد محمود  4281

   29 10 19 مستجده رنا اسامه محمد عبد الحكيم عبد الوهاب  4282

   27 9 18 مستجده رنا راضى ثابت محمد  4283

   27 8 19 مستجده رنا عصام عيد حسن  4284

   29 10 19 مستجده رندا عماد الدين عبدالرحيم عبدالكريم  4285

   21 7 14 مستجده رنيم عبد الرحمن سالمة سليم  4286

   25 10 15 مستجده روان اشرف فرج مصطفي 4287

مرسى محمد البدرىروان وليد  4288    23 9 14 مستجده 

   27 9 18 مستجده روضه على محفوظ محمدالسيد  4289

   26 10 16 مستجده روضه خالد سيد محمد قنصوه  4290

   24 9 15 مستجده رؤى محمد عبدالتواب محمد  4291

   28 9 19 مستجده ريهام انور اسماعيل محمد ابوالعينين  4292

محمد شكرى سالم ريهام عاطف  4293    30 10 20 مستجده 

   28 10 18 مستجده ريهام محمد حسن رمضان حسن  4294

   29 10 19 مستجده سارا ماجد عبدالحميد عبد المجيد يوسف  4295

   30 10 20 مستجده ساره محمد كمال الدين حسن البالح  4296
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
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 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   23 10 13 مستجده ساندى قاسم ابراهيم قاسم  4297

   28 10 18 مستجده سجود عبد القادر محمد عبد القادر  4298

   21 10 11 مستجده سلسبيل عبد اللطيف خيرهللا عبد اللطيف  4299

   24 8 16 مستجده سلمى أسامه رمضان سيد مصطفي 4300

   28 10 18 مستجده سلمى خالد ابراهيم عبد الصمد  4301

   27 9 18 مستجده سلمى عبدهللا احمد السمان  4302

   28 9 19 مستجده سلمى علي عبد العال فراج 4303

   20 10 10 مستجده سلمى مجدى فؤاد سيد احمد  4304

   29 10 19 مستجده سلمى محسن احمد اسماعيل الخادم  4305

4306 
سلمى محمد احمد عبد القادر عبد  

 الرحمن
   28 8 20 مستجده

   29 10 19 مستجده سلمى محمد محمود محمد  4307

   28 10 18 مستجده سلمى ياسر محمد على صابر  4308

   7 7 غ  راسبه سهر صالح محمد احمد جادو 4309

   29 10 19 مستجده سهيله عصام جمعة احمد ابراهيم  4310

   29 9 20 مستجده شاهنده ناصر فهمى داود  4311

   24 9 15 مستجده شروق احمد محمد ابراهيم  4312

اشرف حنفى محمودشروق  4313    28 10 18 مستجده 

   28 9 19 مستجده شروق ايمن احمد عبد الباقى خليفه 4314

   28 10 18 مستجده شروق بهاء الدين محمد احمد محمد  4315

   28 9 19 مستجده شروق سيد حسن عبدهللا  4316

   29 10 19 مستجده شروق محمد اسماعيل محسن حجاب  4317

محمد فتحي عبد الناصرشروق  4318    28 9 19 مستجده 

   30 10 20 مستجده شرين مجدي كمال ميخائيل  4319

   27 8 19 مستجده شرين ممدوح عبد الحميد حسانين  4320

   27 8 19 مستجده شمس ياسر محمد محمد المدنى 4321

   30 10 20 مستجده شيرى امجد الفونس مرقص 4322

ابراهيم شيرين رضا محمد   4323    27 8 19 مستجده 

   25 9 16 مستجده شيماء شعيب احمد محمد شعيب  4324
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
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  (20) 
 الشفهي 
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(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   28 9 19 مستجده ضحى احمد متولي الفقي 4325

   28 10 18 مستجده عال عادل ابراهيم الدسوقى حسن  4326

   21 6 15 مستجده علياء يحى السيد احمد عبد القادر  4327

محمد عهد هللا عمرو محمد  4328    22 6 16 مستجده 

   27 9 18 مستجده غاده امير محمد عبد العزيز  4329

   غ غ  غ  مستجده فاطمة حسنى عباس حميده  4330

   29 10 19 مستجده فاطمه حسين عبد السالم حسن سويف  4331

   15 6 9 مستجده فاطمه محمد بشير على محمد  4332

   25 9 16 مستجده فاطمه ياسر محمد على صابر  4333

   28 8 20 مستجده فرح احمد سيد مصطفى 4334

   29 10 19 مستجده فرح طارق الزناتى عبد الخالق غيث  4335

   26 7 19 مستجده فرح عالء عيد ابراهيم 4336

   21 8 13 مستجده فرحه حسام عبد الحق محمد  4337

   29 10 19 مستجده فرحه سعيد عبد هللا طه  4338

   27 8 19 مستجده فلاير محمد احمد هاشم متولى 4339

4340 
فوزيه محمد عبد الرحيم محمد عبد  

 الحليم 
   30 10 20 مستجده

   27 10 17 مستجده الميس محمود احمد عطوة  4341

   29 10 19 مستجده لجين خالد سيد احمد عبد الرازق  4342

   24 9 15 مستجده مادونا ناصر حلمى وهبه 4343

   28 9 19 مستجده مارسيلين وديع نصرى عزيز 4344

   20 10 10 مستجده مريم ابراهيم عزت محمد المهدي  4345

   27 9 18 مستجده مريم احمد محمد صبحى احمد  4346

   28 8 20 مستجده مريم ايمن حسني صادق  4347

   29 10 19 مستجده مريم حسين عبد العاطى صالح 4348

عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم مريم  4349    23 9 14 مستجده 

   27 10 17 مستجده مريم مصطفى فؤاد حسين  4350

   28 9 19 مستجده مريم نزيه عبد الوهاب محمد  4351

   28 8 20 مستجده منار جمال محمد انور محمد عيد  4352
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   27 10 17 مستجده منار شريف عزت مرسى  4353

احمد محمود منار منتصر  4354    26 10 16 مستجده 

   25 7 18 مستجده منال زكى توفيق على عبد الفتاح 4355

   28 10 18 مستجده منه هللا حسام الدين حسن احمد  4356

   12 8 4 مستجده منة هللا عبده احمد منصور 4357

   26 9 17 مستجده منه هللا محمد حسين احمد  4358

النبى محمد يوسف منة هللا عطية عبد  4359    28 9 19 مستجده 

   28 8 20 مستجده منة هللا محمد محمود محمد احمد  4360

   30 10 20 مستجده منة هللا مصطفى على متولى 4361

   30 10 20 مستجده منه هللا هاشم ابراهيم عبدالعزيز  4362

   20 6 14 مستجده منه ربيع محمد صيام حسن  4363

السيد عبد العزيز السعدنىمى محمد  4364    27 8 19 مستجده 

   29 10 19 مستجده مى محمد رضا حامد شحاته  4365

 مياده خليل جمال عزت  4366
من 

      الخارج 

   19 7 12 مستجده ميار توحيد مجدى عبدالدايم  4367

   28 9 19 مستجده ميار خالد محمد حسن  4368

   30 10 20 مستجده ميار طارق محمد السيد على 4369

4370 
ميار عماد الدين عبد اللة النفادى عبده  

 مرسى 
   29 10 19 مستجده

   28 9 19 مستجده ميرنا اشرف عبد الصمد شوشان  4371

   29 10 19 مستجده ميرنا حسن رشوان احمد  4372

   22 6 16 مستجده نادين محمد يحي محمد  4373

الحميد ندى حسن محمد عبد  4374    28 10 18 مستجده 

   25 8 17 مستجده ندى حسين عبدالحفيظ على  4375

   28 10 18 مستجده ندى عمرو محمد كاشف عبد هللا  4376

   12 6 6 مستجده ندى فتحى موسى ابراهيم  4377

   27 8 19 مستجده ندى محمد عباس محمد جمعه  4378

   27 8 19 مستجده ندى محمد مرسى البدرى  4379

   28 9 19 مستجده ندى مدحت عطيه محمود  4380
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   26 10 16 مستجده ندى ناصر محمد عبدالصبور  4381

   28 10 18 مستجده ندى هشام شوقى الصيفى 4382

   23 9 14 مستجده نغم محمد عصام الدين فؤاد محمد شلبى 4383

   27 10 17 مستجده نوال احمد على احمد على  4384

   29 10 19 مستجده نورا محمد عبد اللطيف فتحى 4385

   30 10 20 مستجده نوران شريف شمس الدين عبد الجليل 4386

   28 10 18 مستجده نوران عماد جاد حسنى مصلح  4387

   23 9 14 مستجده نوران مصطفى رزق مرسى  4388

   25 8 17 مستجده نورهان احمد فرج حمزة الطنانى 4389

   29 10 19 مستجده نورهان السيد مصطفى السيد  4390

   16 6 10 مستجده نورهان ايهاب رمضان حامدخضر 4391

   30 10 20 مستجده نورهان حسن السيد حسن  4392

   30 10 20 مستجده نورهان رمضان حسن على 4393

 نورهان عاطف محمد عمرعبد الفتاح  4394
راسبه 
   غ غ  غ  بعذر

   26 8 18 مستجده نورهان محمد عبد النبى سليمان احمد  4395

4396 
نورهان نشأت عبدالحليم على عبد  

 اللطيف 
   27 10 17 مستجده

   25 9 16 مستجده نورهان وليد احمد على الدبس  4397

   29 10 19 مستجده نيرمين بهاء الدين محمد امين البهائى  4398

سليمان نيره احمد حسين على  4399    27 10 17 مستجده 

   26 7 19 مستجده نيره عادل محمد محمد سليمان  4400

   28 10 18 راسبه هاجر احمد محمد قناوى 4401

   27 9 18 مستجده هاجر ايهاب عبد الوهاب محمد صالح  4402

   25 9 16 مستجده هاجر حسن محمد الشحات حسن الصياد  4403

   27 9 18 مستجده هاجر ضياء عشرى زكى 4404

   25 9 16 مستجده هاجر على عبد السيد حنفى 4405

   30 10 20 مستجده هاجر ماهر عيد محمد حجازي  4406

   28 9 19 مستجده هاجر مجدى على السيد الشافعى 4407

   28 9 19 مستجده هاجر مجدى على فؤاد على 4408
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الطالبة اسم  رقم الجلوس  أعمال   الحالة  
 السنة 

  (20) 
 الشفهي 
(10) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

(30) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   غ غ  غ  راسبه هاجر محمد حسين احمد  4409

   26 7 19 مستجده هاجر مدحت محمد حسن  4410

   27 10 17 مستجده هاجر مصطفى سعد ابوريا الشافعى  4411

   24 9 15 مستجده هايدى احمد السيد عبد السميع  4412

   27 8 19 مستجده هايدى اشرف فاروق رشوان  4413

   27 8 19 مستجده هايدى محمد حسام عثمان حسن  4414

محمد صالح ابراهيم عطيه هبة  4415    25 9 16 مستجده 

   30 10 20 مستجده هبه هللا سيد عبد العزيز ابو العال  4416

   27 9 18 مستجده هبه هللا صديق كمال طه محمد  4417

   25 9 16 مستجده هبه طارق احمد عبد هللا مصطفى 4418

   29 10 19 مستجده هدى ايمن احمد رمزى  4419

هشام محمد ابراهيم الصيرفىهدى  4420    28 8 20 مستجده 

   25 7 18 راسبه هدى ياسر احمد خير الدين احمد رحال  4421

   28 10 18 مستجده هدير متولي فريح محمد 4422

 هدير محمد حسن محمد على  4423
من 

 الخارج 
     

   غ  غ  غ  راسبه هدير محمد مصطفى محمد محمد  4424

السيد عبد المنعم يارا جمعه   4425    20 9 11 راسبه 

   22 6 16 مستجده ياسمين خالد مصطفى عبد الحليم  4426

   28 9 19 مستجده ياسمين طارق سليم حسن  4427

   30 10 20 مستجده ياسمين عبد الكريم محمد عبد الكريم  4428

4429 
ياسمين عماد الدين احمد عبد الرزاق  

 عثمان
   28 10 18 مستجده

   26 10 16 مستجده ياسمين ياسر يحيى محمود العوضى 4430

4431 
يمنى مجدى محروس حسن ابراهيم  

 البرى
   26 9 17 مستجده

 


