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كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفھي – التطبیقي لطالبات الفرقة الرابعة تدریب - دور مایو 

الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م 

  القسم العلمي:العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة الریاضیة  / المادة: سیكولوجیة المنافسات الریاضیة  
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١٥٥٢٠مستجدهابتھال جمال عبدالسالم سیف4190

١٤٨٢٢مستجدهاسراء احمد محمد داود سلیمان4191

٢٠١٠٣٠مستجدهاسراء اسامھ رشدى صادق محمد4192

٢٠١٠٣٠مستجدهاسراء سید عثمان السید4193

١٨١٠٢٨مستجدهاسراء عصام محمد سلیمان4194

١٦١٠٢٦مستجدهاسراء عصام محى الدین حسن4195

٢٠١٠٣٠مستجدهاسراء على محمد محمد جاد هللا4196

١٦٥٢١مستجدهاسراء محمد احمد صدیق على4197

١١٥١٦مستجدهاسراء محمد حسن اسماعیل4198

١٤١٠٢٤مستجدهاسراء محمد محمد دسوقى4199

١٥١٠٢٥مستجدهاسراء محمد ھاشم عبد المالك4200

اسراء محى الدین محمد احمد عبد 4201
١٧٥٢٢مستجدهالرحمن

١٩٨٢٧مستجدهاسراء مشحوت عطیة عبد العال4202

٢٠١٠٣٠مستجدهاسماء احمد سعید محمد حبیب4203

٢٠١٠٣٠مستجدهاسماء عاطف عطیھ عبد الصادق4204
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١٥غ١٥مستجدهأسیل أسامھ أحمد أحمد4205

١٣٧٢٠مستجدهآالء احمد سعد عكاشھ مھران4206

٢٠٣٢٣مستجدهاآلء احمد عبدالحلیم على قاسم4207

٢٠١٠٣٠مستجدهآالء احمد محمد عبده4208

١٥١٠٢٥مستجدهاالء اسامھ محمد فتحى الیمانى4209

٢٠٨٢٨مستجدهاالء سعید سعد محمد السید4210

٢٠١٠٣٠مستجدهاالء عاطف عبد الحمید احمد عمر4211

االء عزت ابو الوفا احمد ابو 4212
الحسن

٢٠١٠٣٠مستجده

االء عفیفى ھمام عبد العزیزعلم 4213
الدین

٢٠٧٢٧مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهاالء محمد عبد الرحیم ھاشم4214

غغغراسبھالخنساء حسین محمد حسین على4215

١٤٥١٩مستجدهالشیماء رضا عبدالتواب السید4216

١٤٥١٩مستجدهالشیماء سامى ابراھیم احمد4217

غغغمستجدهامال محمود السید عثمان منصور4218

٢٠١٠٣٠مستجدهاماني مجدى فتحي ابراھیم فرج4219

١٥٥٢٠مستجدهامنیھ سعید غریب سلیمان محمود4220

٢٠١٠٣٠مستجدهامنیھ عاطف سالم زكى4221

امیره احمد محمد ابراھیم 4222
الجوھرى

٢٠٥٢٥مستجده

انجى عبد المجید محمد نجیب 4223
بدوى

٢٠٧٢٧مستجده

٢٠٦٢٦مستجدهانفال عصام احمد امام مصطفى4224

١٢٥١٧مستجدهایات احمد محمد تمام4225
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٢٠١٠٣٠مستجدهآیات یاسر عبد السالم نعمان4226

٢٠١٠٣٠مستجدهایھ فرج عزالعرب عبد الحلیم4227

٢٠٥٢٥مستجدهایة محمد عبد النعیم محمد4228

ایرس ولید عباس حلمي حسن 4229
الباسطى

١٤١١٥مستجده

١٤٣١٧مستجدهایمان اسامھ احمد محمد على4230

ایمان جمال محمد محمد السید 4231
عصر

٢٠٧٢٧مستجده

١٨١٠٢٨مستجدهایمان ذكریا ابراھیم حسن4232

ایمان عادل عبد الحلیم محمد 4233
الخیاط

١٩١٠٢٩مستجده

٢٠٥٢٥مستجدهایمان على محمد صالح على4234

٢٠٥٢٥مستجدهایمان محمد ابراھیم شحات4235

٢٠٧٢٧مستجدهایمان محمد محمد عبد هللا سالمة4236

٢٠١٠٣٠مستجدهایناس الھامى عباس عبده4237

٢٠١٠٣٠مستجدهآیھ ابراھیم یس عبدالرازق4238

٢٠١٠٣٠مستجدهآیھ احمد مصطفى مصطفى احمد4239

١٧١٠٢٧مستجدهایھ اسامھ السید عبد العزیز4240

ایھ بھاء الدین مرسي درویش 4241
القاضى

٢٠٧٢٧مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهآیھ شریف ثابت منصور4242

١٩٧٢٦مستجدهایھ محمد ابراھیم حسن قمر4243

٢٠٧٢٧مستجدهبسمھ حمدى على مرسى على4244

بسمھ اشرف محمد مصطفى 4245
الدمرانى

١٨١٠٢٨مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهبسمھ السید محمود زكریا السید4246
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تسنیم عبد الحكیم دیاب السعید 4247
١٧٣٢٠مستجدهالسمادونى

١٩١٠٢٩مستجدهتقى عبده السید عبده الدومانى4248

حبیبھ خالد محمد عبد النبي بن 4249
عیسي

١٩٥٢٤مستجده

حنین عبد الغفار عبد الھادى 4250
٢٠١٠٣٠مستجدهمحمود غزالھ

١٤١١٥مستجدهحنین محمود یوسف محمود عامر4251

٢٠٧٢٧مستجدهخدیجھ عواد محمد الصادق محمد4252

١٦٦٢٢مستجدهخلود نادى محمود حسن4253

١٥٣١٨مستجدهدالیا حسن عطیة على احمد4254

٢٠١٢١مستجدهدالیا ولید على محمد4255

٢٠٧٢٧مستجدهدعاء عبد هللا على ابو الوفا حفنى4256

٢٠١٠٣٠مستجدهدعاء عماد الدین محمد على ثابت4257

دعاء مصطفي عبد المنعم علي 4258
مكي

١٦٥٢١مستجده

١٤١٠٢٤مستجدهدعاء عبد النبى محمد احمد4259

١٥١١٦مستجدهدعاء یسري عبد المنعم ربیع4260

١٥٦٢١مستجدهدنیا جمال عید ھاشم4261

١٣١١٤مستجدهدنیا خالد سامى عبد الحمید قرقر4262

١٠٥١٥مستجدهدنیا عاشور سعد محمود عاشور4263

١٩١٠٢٩مستجدهدنیا محمود عابدین محمد سالم4264

١٠١١١راسبھدنیا یاسر محمد محمود4265

١٩٣٢٢مستجدهدینا حسین محمد حامد على4266
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١٢٧١٩مستجدهدینا عماد حبیب محمد نور الدین4267

١٦١١٧مستجدهدینا مجدى مصطفى محمود4268

١٧١١٨مستجدهرانا عماد سلیمان محمد حسن4269

١٣٥١٨مستجدهرانا یاسر نظمى مصطفى عبد هللا4270

١٢٧١٩مستجدهرحاب یاسر یحیى محمود العوضى4271

١٧١١٨مستجدهرحمھ رمضان سید محمد4272

٢٠٧٢٧مستجدهرحمھ عبدالخالق سعید شحات4273

١٥١١٦مستجدهرحمھ عطوه السید عمر4274

رحمھ عالء الدین شعبان عبد 4275
الفتاح

١٥١١٦مستجده

١٨١٠٢٨مستجدهرحمھ مصطفى امین السید حافظ4276

رضوى احمد رمضان احمد محمد 4277
شعبان

٢٠١٠٣٠مستجده

١٨٥٢٣مستجدهرضوى ایمن سید كامل4278

رضوى رجب مختار محمد 4279
الصاوى

١٨١٠٢٨مستجده

١٩٥٢٤مستجدهرضوى محمد حافظ ذكى4280

رضوى محمد محمود محمد 4281
محمود

١٥١٠٢٥مستجده

رنا اسامھ محمد عبد الحكیم عبد 4282
الوھاب

٢٠٧٢٧مستجده

١٦١١٧مستجدهرنا راضى ثابت محمد4283

٢٠١٠٣٠مستجدهرنا عصام عید حسن4284

رندا عماد الدین عبدالرحیم 4285
عبدالكریم

٢٠١٠٣٠مستجده

١٥١١٦مستجدهرنیم عبد الرحمن سالمة سلیم4286

١٠٥١٥مستجدهروان اشرف فرج مصطفي4287
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١٥١١٦مستجدهروان ولید مرسى محمد البدرى4288

١٢١٠٢٢مستجدهروضھ على محفوظ محمدالسید4289

١٥١٠٢٥مستجدهروضھ خالد سید محمد قنصوه4290

١٥١١٦مستجدهرؤى محمد عبدالتواب محمد4291

ریھام انور اسماعیل محمد 4292
ابوالعینین

١٧٥٢٢مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهریھام عاطف محمد شكرى سالم4293

١٠٥١٥مستجدهریھام محمد حسن رمضان حسن4294

سارا ماجد عبدالحمید عبد المجید 4295
یوسف

١٨١٠٢٨مستجده

ساره محمد كمال الدین حسن 4296
البالح

١٨١٠٢٨مستجده

١٢١٠٢٢مستجدهساندى قاسم ابراھیم قاسم4297

٢٠٨٢٨مستجدهسجود عبد القادر محمد عبد القادر4298

سلسبیل عبد اللطیف خیرهللا عبد 4299
اللطیف

١٧٨مستجده

١٤٥١٩مستجدهسلمى أسامھ رمضان سید مصطفي4300

٢٠٥٢٥مستجدهسلمى خالد ابراھیم عبد الصمد4301

١٤٨٢٢مستجدهسلمى عبدهللا احمد السمان4302

٢٠١٠٣٠مستجدهسلمى علي عبد العال فراج4303

١٠١٠٢٠مستجدهسلمى مجدى فؤاد سید احمد4304

سلمى محسن احمد اسماعیل 4305
الخادم

٢٠١٠٣٠مستجده

سلمى محمد احمد عبد القادر عبد 4306
١٩٥٢٤مستجدهالرحمن

٢٠١٠٣٠مستجدهسلمى محمد محمود محمد4307
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١٧١٠٢٧مستجدهسلمى یاسر محمد على صابر4308

١٠١١١راسبھسھر صالح محمد احمد جادو4309

٢٠١٠٣٠مستجدهسھیلھ عصام جمعة احمد ابراھیم4310

٢٠١٠٣٠مستجدهشاھنده ناصر فھمى داود4311

١٠١٠٢٠مستجدهشروق احمد محمد ابراھیم4312

٢٠١٠٣٠مستجدهشروق اشرف حنفى محمود4313

شروق ایمن احمد عبد الباقى 4314
خلیفھ

٢٠١٠٣٠مستجده

شروق بھاء الدین محمد احمد 4315
محمد

٢٠٥٢٥مستجده

٢٠١٢١مستجدهشروق سید حسن عبدهللا4316

شروق محمد اسماعیل محسن 4317
حجاب

٢٠٣٢٣مستجده

٢٠٥٢٥مستجدهشروق محمد فتحي عبد الناصر4318

٢٠١٠٣٠مستجدهشرین مجدي كمال میخائیل4319

١٠١٠٢٠مستجدهشرین ممدوح عبد الحمید حسانین4320

٢٠١٢١مستجدهشمس یاسر محمد محمد المدنى4321

٢٠١٠٣٠مستجدهشیرى امجد الفونس مرقص4322

١٥٨٢٣مستجدهشیرین رضا محمد ابراھیم4323

١٧١٠٢٧مستجدهشیماء شعیب احمد محمد شعیب4324

١٧٩٢٦مستجدهضحى احمد متولي الفقي4325

١٩٩٢٨مستجدهعال عادل ابراھیم الدسوقى حسن4326

٢٠٨٢٨مستجدهعلیاء یحى السید احمد عبد القادر4327

٢٠٣٢٣مستجدهعھد هللا عمرو محمد محمد4328
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٢٠١٢١مستجدهغاده امیر محمد عبد العزیز4329

١غ١مستجدهفاطمة حسنى عباس حمیده4330

فاطمھ حسین عبد السالم حسن 4331
سویف

٢٠١٠٣٠مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهفاطمھ محمد بشیر على محمد4332

١٢١٠٢٢مستجدهفاطمھ یاسر محمد على صابر4333

١٩١٢٠مستجدهفرح احمد سید مصطفى4334

فرح طارق الزناتى عبد الخالق 4335
غیث

٢٠١٠٣٠مستجده

٢٠١٠٣٠مستجدهفرح عالء عید ابراھیم4336

١٦١٠٢٦مستجدهفرحھ حسام عبد الحق محمد4337

٢٠١٠٣٠مستجدهفرحھ سعید عبد هللا طھ4338

٢٠١٢١مستجدهفلایر محمد احمد ھاشم متولى4339

فوزیھ محمد عبد الرحیم محمد عبد 4340
٢٠٦٢٦مستجدهالحلیم

٢٠١٠٣٠مستجدهالمیس محمود احمد عطوة4341

٢٠٥٢٥مستجدهلجین خالد سید احمد عبد الرازق4342

١٤١٠٢٤مستجدهمادونا ناصر حلمى وھبھ4343

٢٠١٠٣٠مستجدهمارسیلین ودیع نصرى عزیز4344

١٦١٠٢٦مستجدهمریم ابراھیم عزت محمد المھدي4345

١٩١٠٢٩مستجدهمریم احمد محمد صبحى احمد4346

١٦٨٢٤مستجدهمریم ایمن حسني صادق4347

٢٠٩٢٩مستجدهمریم حسین عبد العاطى صالح4348
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مریم عبدالعظیم مصطفى 4349
عبدالعظیم

١٣١١٤مستجده

١٥١١٦مستجدهمریم مصطفى فؤاد حسین4350

١٣١١٤مستجدهمریم نزیھ عبد الوھاب محمد4351

١٤٥١٩مستجدهمنار جمال محمد انور محمد عید4352

١٩١٠٢٩مستجدهمنار شریف عزت مرسى4353

١٩١٠٢٩مستجدهمنار منتصر احمد محمود4354

١٩٥٢٤مستجدهمنال زكى توفیق على عبد الفتاح4355

١٩٩٢٨مستجدهمنھ هللا حسام الدین حسن احمد4356

١١٢مستجدهمنة هللا عبده احمد منصور4357

١٤١٠٢٤مستجدهمنھ هللا محمد حسین احمد4358

منة هللا عطیة عبد النبى محمد 4359
یوسف

١٩١٢٠مستجده

٢٠٩٢٩مستجدهمنة هللا محمد محمود محمد احمد4360

٢٠١٠٣٠مستجدهمنة هللا مصطفى على متولى4361

٢٠١٠٣٠مستجدهمنھ هللا ھاشم ابراھیم عبدالعزیز4362

١٩٧٢٦مستجدهمنھ ربیع محمد صیام حسن4363

مى محمد السید عبد العزیز 4364
السعدنى

١٩١٠٢٩مستجده

١٩١٠٢٩مستجدهمى محمد رضا حامد شحاتھ4365

من میاده خلیل جمال عزت4366
غغغالخارج

١٥١٠٢٥مستجدهمیار توحید مجدى عبدالدایم4367

١٩١٠٢٩مستجدهمیار خالد محمد حسن4368

١٩١٠٢٩مستجدهمیار طارق محمد السید على4369

رقم 
أعمال الحالةاسم الطالبةالجلوس

السنة 
( 20 )

الشفھ
ي 

( 10 )

مجموع 
أعمال 
السنة 

والشفھي 
( 30 )

التطبیقي 
(  )

مالحظا
ت
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میار عماد الدین عبد اللة النفادى 4370
٢٠١٠٣٠مستجدهعبده مرسى

٢٠١٠٣٠مستجدهمیرنا اشرف عبد الصمد شوشان4371

٢٠١٠٣٠مستجدهمیرنا حسن رشوان احمد4372

٢٠١٠٣٠مستجدهنادین محمد یحي محمد4373

١٨١٠٢٨مستجدهندى حسن محمد عبد الحمید4374

٢٠١٠٣٠مستجدهندى حسین عبدالحفیظ على4375

١٤٥١٩مستجدهندى عمرو محمد كاشف عبد هللا4376

١٧٩٢٦مستجدهندى فتحى موسى ابراھیم4377

٢٠١٠٣٠مستجدهندى محمد عباس محمد جمعھ4378

١٩٥٢٤مستجدهندى محمد مرسى البدرى4379

٢٠١٠٣٠مستجدهندى مدحت عطیھ محمود4380

١٨٧٢٥مستجدهندى ناصر محمد عبدالصبور4381

١٧١٠٢٧مستجدهندى ھشام شوقى الصیفى4382

نغم محمد عصام الدین فؤاد محمد 4383
شلبى

١٧٨٢٥مستجده

١٨٨٢٦مستجدهنوال احمد على احمد على4384

١٧٥٢٢مستجدهنورا محمد عبد اللطیف فتحى4385

نوران شریف شمس الدین عبد 4386
الجلیل

٢٠١٠٣٠مستجده

١٩٧٢٦مستجدهنوران عماد جاد حسنى مصلح4387

١٥٥٢٠مستجدهنوران مصطفى رزق مرسى4388

١٧١٠٢٧مستجدهنورھان احمد فرج حمزة الطنانى4389

رقم 
أعمال الحالةاسم الطالبةالجلوس

السنة 
( 20 )

الشفھ
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٢٠١٠٣٠مستجدهنورھان السید مصطفى السید4390

١٥٦مستجدهنورھان ایھاب رمضان حامدخضر4391

٢٠١٠٣٠مستجدهنورھان حسن السید حسن4392

٢٠١٠٣٠مستجدهنورھان رمضان حسن على4393

نورھان عاطف محمد عمرعبد 4394
الفتاح

راسبھ 
١٥٥٢٠بعذر

نورھان محمد عبد النبى سلیمان 4395
احمد

١٧١٠٢٧مستجده

نورھان نشأت عبدالحلیم على عبد 4396
١٧١٠٢٧مستجدهاللطیف

١٧١٠٢٧مستجدهنورھان ولید احمد على الدبس4397

نیرمین بھاء الدین محمد امین 4398
البھائى

١٩٨٢٧مستجده

١٩٨٢٧مستجدهنیره احمد حسین على سلیمان4399

١٤١١٥مستجدهنیره عادل محمد محمد سلیمان4400

٢٠١٠٣٠راسبھھاجر احمد محمد قناوى4401

ھاجر ایھاب عبد الوھاب محمد 4402
صالح

٢٠١٠٣٠مستجده

ھاجر حسن محمد الشحات حسن 4403
الصیاد

١٧٨٢٥مستجده

١٤١٠٢٤مستجدهھاجر ضیاء عشرى زكى4404

١٤٧٢١مستجدهھاجر على عبد السید حنفى4405

٢٠١٠٣٠مستجدهھاجر ماھر عید محمد حجازي4406

١٩٣٢٢مستجدهھاجر مجدى على السید الشافعى4407

٢٠١٠٣٠مستجدهھاجر مجدى على فؤاد على4408

غغغراسبھھاجر محمد حسین احمد4409

رقم 
أعمال الحالةاسم الطالبةالجلوس
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١٥٩٢٤مستجدهھاجر مدحت محمد حسن4410

١٧١٠٢٧مستجدهھاجر مصطفى سعد ابوریا الشافعى4411

٢٠١٠٣٠مستجدهھایدى احمد السید عبد السمیع4412

٢٠١٠٣٠مستجدهھایدى اشرف فاروق رشوان4413

٢٠١٠٣٠مستجدهھایدى محمد حسام عثمان حسن4414

١٩٧٢٦مستجدهھبة محمد صالح ابراھیم عطیھ4415

٢٠١٠٣٠مستجدهھبھ هللا سید عبد العزیز ابو العال4416

٢٠١٠٣٠مستجدهھبھ هللا صدیق كمال طھ محمد4417

١٩٩٢٨مستجدهھبھ طارق احمد عبد هللا مصطفى4418

٢٠١٠٣٠مستجدهھدى ایمن احمد رمزى4419

١٨١٠٢٨مستجدهھدى ھشام محمد ابراھیم الصیرفى4420

ھدى یاسر احمد خیر الدین احمد 4421
رحال

٢٠٥٢٥راسبھ

١٨٨٢٦مستجدهھدیر متولي فریح محمد4422

من ھدیر محمد حسن محمد على4423
غغغالخارج

غغغراسبھھدیر محمد مصطفى محمد محمد4424

١٥٥٢٠راسبھیارا جمعھ السید عبد المنعم4425

١٧١٠٢٧مستجدهیاسمین خالد مصطفى عبد الحلیم4426

١٥٥٢٠مستجدهیاسمین طارق سلیم حسن4427

یاسمین عبد الكریم محمد عبد 4428
الكریم

١٧١٠٢٧مستجده

یاسمین عماد الدین احمد عبد 4429
١٩١٠٢٩مستجدهالرزاق عثمان

رقم 
أعمال الحالةاسم الطالبةالجلوس
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الشفھ
ي 

( 10 )

مجموع 
أعمال 
السنة 

والشفھي 
( 30 )

التطبیقي 
(  )

مالحظا
ت



أستاذ المقرر                                            رئیسة القسم                                         عمیدة الكلیة 
                                                                                                              أ.د/أمل عبدهللا 

یاسمین یاسر یحیى محمود 4430
العوضى

١٨٩٢٧مستجده

یمنى مجدى محروس حسن 4431
١٨١٠٢٨مستجدهابراھیم البرى

رقم 
أعمال الحالةاسم الطالبةالجلوس

السنة 
( 20 )

الشفھ
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( 10 )

مجموع 
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السنة 

والشفھي 
( 30 )

التطبیقي 
(  )

مالحظا
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