
 

   1 
 

 أستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                         عميدة الكلية 
 عبدهللاأمل أ.د/                                                                                             

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

  الترويح للفئات الخاصة  المادة:                  االدارة الرياضية و الترويح القسم العلمي:  

رقم 
 الجلوس 

أعمال   الحالة  اسم الطالبة 
 السنة 

 (20  )  
 الشفهي 

( 10 ) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 

( 30 ) 
 التطبيقي 

(  ) 

 مالحظات 

   26 8 18 مستجده ابرار كمال محمد عبد العظيم  4432

   26 8 18 مستجده اسراء جميل جابر عبد الجواد  4433

   23 7 16 مستجده اسراء مجدى محمود محمد  4434

   23 7 16 مستجده اسراء محمد فريد محمد البرعى 4435

   24 8 16 مستجده امانى محمد سمير اسماعيل  4436

   26 9 17 مستجده أمنيه صالح عبد السميع عبد الرازق  4437

   24 8 16 مستجده امنيه طارق عبدالوارث محمد  4438

   26 8 18 مستجده امنيه عبد هللا حسن متولي  4439

   25 8 17 مستجده اميره سمير فؤاد محمد عبد الحميد  4440

   27 9 18 مستجده اميره عبد هللا عمر محمد  4441

   15 8 7 مستجده انجى ابراهيم سيد محمد مرسي  4442

   22 8 14 مستجده ايناس ابراهيم احمد حسنين  4443

احمد فتحي محمد سليمان آيه  4444    27 8 19 مستجده 

   21 5 16 مستجده آيه زكريا احمد فرغلى  4445

   27 9 18 مستجده ايه على يوسف على 4446

   25 8 17 مستجده بسمه ايهاب كمال محمد الزهرى 4447

   27 9 18 مستجده تقى عصام عبد العزيز علي السيد  4448

محمد السندبيسى حبيبه احمد حسن محمد  4449    25 9 16 مستجده 

   26 8 18 مستجده حبيبه عثمان على فهمى ابراهيم  4450

   26 9 17 مستجده حبيبة محمد يوسف على هدوار  4451

   30 10 20 مستجده حنين سعد سيد سيد حسن  4452

   25 8 17 مستجده دنيا ربيع عبد الفتاح على محمود  4453

الغنى محمد محروسرانا ناصر عبد  4454  24 7 17 مستجده 
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 أستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                         عميدة الكلية 
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رقم 
 الجلوس 

أعمال   الحالة  اسم الطالبة 
 السنة 

 (20  )  
 الشفهي 
( 10 ) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 
( 30 ) 

 التطبيقي 
(  ) 

 مالحظات 

   24 7 17 مستجده رحاب محمد احمد سنوسى 4455

   25 8 17 مستجده رحاب محمد عامر على 4456

   26 9 17 مستجده رحمه احمد عبد الحفيظ محمد  4457

   26 9 17 مستجده رحمه جمال عبدالمعطى عبدهللا  4458

العزب رحمه صالح عبد الرحمن  4459    29 9 20 مستجده 

   27 8 19 مستجده رحمه محمد عبد الحليم ابراهيم على  4460

   30 10 20 مستجده رزان عمر عبدالحفيظ محمود  4461

   29 10 19 مستجده رضوى شاكر احمد عبدالعال حسن  4462

   26 6 20 مستجده رضوى محمد مرسى محمد المرسي 4463

عبدالسالم محمد علىرغده محمد  4464    26 8 18 مستجده 

   30 10 20 مستجده رنا احمد سيد احمد على  4465

   30 10 20 مستجده رنا ايمن عبد الحميد حمدى محمد  4466

4467 
رنا عالءالدين محمد محمد عبد الوهاب  

 خليل
   27 9 18 مستجده

   29 10 19 مستجده رنا هشام سيد عبده ابراهيم  4468

   30 10 20 مستجده روان محمد سليم سليم  4469

   26 8 18 مستجده روان محمود عبد المنعم حسن  4470

   30 10 20 مستجده ريم سمير محمد سليمان عبد ربه  4471

   26 8 18 مستجده ريهام احمد محمود عبد العال علي  4472

4473 
ريهام عبد الفتاح عبد الفتاح محمود  

 عيسى
   30 10 20 مستجده

   28 9 19 مستجده زينب على حسن على  4474

   28 9 19 مستجده سارة طارق كامل فتح الباب  4475

   27 9 18 مستجده ساندى وائل احمد حسن محمد  4476

   25 7 18 مستجده سلمى احمد حسن محمد محمد السندبيسى  4477

   25 7 18 مستجده سلمى حامد محمد الحسينى  4478

   24 6 18 مستجده سلمى خالد مغازى محمد  4479

   26 8 18 مستجده سلمى سامح السيد العسال  4480

   30 10 20 مستجده سلمى عماد الدين محمد بسيونى 4481

   28 10 18 مستجده سلمى محمد صالح حسين حسنين  4482

   23 5 18 مستجده سلوان محمود احمد خليل  4483
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رقم 
 الجلوس 

أعمال   الحالة  اسم الطالبة 
 السنة 

 (20  )  
 الشفهي 
( 10 ) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 
( 30 ) 

 التطبيقي 
(  ) 

 مالحظات 

الحكيم محمد احمد اباظهسمر عبد  4484    24 6 18 مستجده 

   25 7 18 مستجده سندس وليد مصطفي حسن عزيز  4485

   غ  غ غ مستجده شروق خالد السيد عبد العزيز  4486

   24 6 18 مستجده شروق رشاد محمد احمد مهدى  4487

   24 6 18 مستجده شروق سيد رجب محمد  4488

الرازق عبد الوهابشروق عصام عبد  4489    غ  غ غ مستجده 

   25 7 18 مستجده شروق محسن سيد كامل بدر  4490

   28 9 19 مستجده شروق محمد سلمان محمد سلمان قمر 4491

   26 8 18 مستجده شهنده حسن سعد محمد حسن  4492

   22 6 16 مستجده شيماء رجب جمعه محمد بشندى  4493

4494 
الرازق مصطفى شيماء مجدى محمد عبد 

 السفطى
   غ  غ غ راسبه

   22 6 16 مستجده شيماء محمد حسن حنفي 4495

41 مستجده صفوه صفيان احمد فهمى 4496  6 20   

   22 6 16 مستجده ضحى امام عبدالحميد محمد  4497

   24 8 16 مستجده عال جمال احمد ابراهيم عفيفى  4498

   22 6 16 مستجده عال صبري فكري عويس 4499

   18 6 12 مستجده عال صالح محمد السيد  4500

   23 6 17 مستجده عليه احمد شريف محمد  4501

   25 7 18 مستجده فاطمه اسامه محمد احمد محمد  4502

   29 10 19 مستجده فاطمه جمال على احمد على  4503

41 مستجده فاطمه فاروق محمد احمد حسن  4504  8 22   

أحمد معوض صالحفريدة  4505    26 8 18 مستجده 

   29 9 20 مستجده فيروز يوسف زكى يوسف 4506

   30 10 20 مستجده قمر شريف امين على احمد  4507

   26 8 18 مستجده كريمان مجدى مصطفى عبد العظيم  4508

   25 7 18 مستجده لمياء ذهنى عبد العظيم محمد  4509

   23 6 17 مستجده ليلى محمد عاشور على 4510

   22 6 16 مستجده مارينا جرجس سليمان جرجس سليمان  4511

   25 7 18 مستجده مديحه ممدوح محمد محمد  فرج العنترى  4512
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رقم 
 الجلوس 

أعمال   الحالة  اسم الطالبة 
 السنة 

 (20  )  
 الشفهي 
( 10 ) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 
( 30 ) 

 التطبيقي 
(  ) 

 مالحظات 

4513 
مروه عبد الباسط محمد عبد الصمد  

 درويش
   23 6 17 مستجده

   24 6 18 مستجده مريم اشرف محمد الخليفه  4514

احمد طه محمود مريم محمد   4515    30 10 20 مستجده 

   27 9 18 مستجده منارأحمد عبد هللا الطويلى الفقيه 4516

   27 9 18 مستجده منار سامى مصطفى محمود 4517

   24 6 18 مستجده منار عبدالعزيز محمود عبدالسالم  4518

   30 10 20 مستجده منة هللا سالمه ابراهيم المتبولى  4519

هللا مجدى فتحى ابو زيد منة  4520    27 8 19 مستجده 

   26 8 18 مستجده منة هللا محسن ممدوح زكى  4521

   29 9 20 مستجده منة هللا محمود كمال احمد  4522

   19 7 12 مستجده منةهللا محمد محمود على  4523

   26 9 17 مستجده مى مجدي فاروق محمد عطيه 4524

فرحات مصطفىميار خالد محمد  4525    26 8 18 مستجده 

   29 9 20 مستجده ندى اسامه محمد طه  4526

   27 8 19 مستجده ندى سمير محمود محمد السيوفى 4527

   26 8 18 مستجده ندى سيد فتحى محمد سليمان  4528

   30 10 20 مستجده نرمين فيصل عبد العزيز احمد  4529

   30 10 20 مستجده نرمين نور الدين حسن حسنى  4530

   29 9 20 مستجده نورا توفيق محمود فايد  4531

   24 6 18 مستجده نوران ابراهيم احمد عبدالمنعم  4532

   21 7 14 مستجده نوران شريف محمود مرسى الدسوقى 4533

4534 
نورهان انور محمد حسن حمد شرف  

 الدين 
   25 7 18 مستجده

محمود قطب نورهان سيد حنفي  4535    30 10 20 مستجده 

   23 5 18 مستجده نورهان صفوت قرنى محمد سالم  4536

   26 9 17 مستجده نورهان طه محمد العربى احمد  4537

   28 9 19 مستجده نورهان عزت عبدالحميد ثابت  4538

   28 8 20 مستجده نورهان عمرو الشحات صبرى  4539

   25 8 17 مستجده نورهان مسعد حسن حسن  4540

   26 8 18 مستجده نيره حمدى عبد الرزاق محمد  4541
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رقم 
 الجلوس 

أعمال   الحالة  اسم الطالبة 
 السنة 

 (20  )  
 الشفهي 
( 10 ) 

مجموع  
أعمال  
السنة 
 والشفهي 
( 30 ) 

 التطبيقي 
(  ) 

 مالحظات 

   25 8 17 مستجده هاجر احمد الطاهرى موسى 4542

   24 7 17 مستجده هاجر حسين عبدالمنعم احمد  4543

   1 غ 1 مستجده هاجر خالد احمد احمد حسان  4544

   30 10 20 مستجده هاجر محمد عطيه فرج 4545

   24 6 18 مستجده هاجر هشام حسين على محمود  4546

   24 6 18 مستجده هاجرهشام عبد الكريم سيد عشرى 4547

   29 10 19 مستجده هاله محمد يونس مرعى  4548

   30 10 20 مستجده هدى مجدي عبد المنعم احمد  4549

   30 10 20 مستجده هدير جمعه محمد احمد  4550

سيد سالمان هديل محمد  4551    25 7 18 مستجده 

   26 8 18 مستجده هناء عصام عبدالوهاب مصطفى 4552

   24 6 18 مستجده هناء محمد عبدالهادى الراعى  4553

   27 8 19 مستجده يارا ايمن فوزي محمد امام  4554

   24 8 16 مستجده ياسمين محمد عبدالفتاح محمد نصر الدين  4555

محمد محمود حسن ياسمين محمد  4556    24 8 16 مستجده 

   28 9 19 مستجده يمنى اسامة سيد محمد محمود  4557

 


