
 

 

عميدة الكلية       أستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                    
 أمل عبدهللاأ.د/                     ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                          

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 تايكوندوتدريب تخصص   لتخصص:ا              قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 تدريب تخصصي تايكوندو المادة:

 

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

 (90 )  

 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 

سنة ال
 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

  86 114 30 84 مستجده اسراء عصام محى الدين حسن 4195

  90 120 30 90 مستجده اسماء احمد سعيد محمد حبيب 4203

  85 112 30 82 مستجده االء عفيفى همام عبد العزيزعلم الدين 4213

  80 111 30 81 مستجده ايات احمد محمد تمام 4225

شحاتايمان محمد ابراهيم  4235   79 108 29 79 مستجده 

  89 118 30 88 مستجده شاهنده ناصر فهمى داود 4311

  84 111 29 82 مستجده شرين ممدوح عبد الحميد حسانين 4320

  80 109 30 79 مستجده شيرين رضا محمد ابراهيم 4323

  87 115 30 85 مستجده فرح عالء عيد ابراهيم 4336

 

 

 

 



 

 

عميدة الكلية       أستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                    
 أمل عبدهللاأ.د/                     ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                          

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 كاراتيهتدريب تخصص التخصص:                قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 تدريب تخصصي كاراتيه المادة:

 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (90 )  
 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

  82 115 28 87 مستجده دعاء عبد هللا على ابو الوفا حفنى 4256

  82 93 28 65 مستجده  دينا عماد حبيب محمد نور الدين 4267

  86 114 28 86 مستجده رنا اسامه محمد عبد الحكيم عبد الوهاب 4282

  82 111 27 84 مستجده شروق محمد اسماعيل محسن حجاب 4317

  85 114 28 86 مستجده عال عادل ابراهيم الدسوقى حسن 4326

  80 112 28 84 مستجده عهد هللا عمرو محمد محمد 4328

  78 115 30 85 مستجده   منة هللا محمد محمود محمد احمد 4360

4370 
النفادى عبده ميار عماد الدين عبد اللة 

  مرسى
  86 119 30 89 مستجده

  87 115 29 86 مستجده نادين محمد يحي محمد 4373

  86 116 29 87 مستجده ندى مدحت عطيه محمود 4380

  80 107 29 78 مستجده نورهان احمد فرج حمزة الطنانى 4389

  89 119 30 89 مستجده  نورهان حسن السيد حسن 4392

ن حسن علىنورهان رمضا 4393   89 119 30 89 مستجده 

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 كونغ فو  تدريب تخصص التخصص:               قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

   كونغ فو يتدريب تخصص المادة:

 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (90 )  
 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

  87 118 29 89 مستجده هاجر ماهر عيد محمد حجازي 4406

دى احمد السيد عبد السميعهاي 4412   86 117 29 88 مستجده 

  88 118 29 89 مستجده  هبه هللا سيد عبد العزيز ابو العال 4416

  هدير محمد حسن محمد على 4423
من 

 الخارج
  غ   

  85 117 29 88 مستجده ياسمين عبد الكريم محمد عبد الكريم 4428

 

 

 

 

 

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 مبارزةتدريب تخصص التخصص:                قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 تدريب تخصصي مبارزة المادة:

 

رقم 
 الجلوس

ال أعم الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (90 )  
 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

  82 119 30 89 مستجده  اسراء على محمد محمد جاد هللا 4196

  71 111 26 85 مستجده اسراء محمد احمد صديق على 4197

  86 118 29 89 مستجده اسراء محمد هاشم عبد المالك 4200

  88 116 27 89 مستجده اسراء مشحوت عطية عبد العال 4202

  75 109 26 83 مستجده أسيل أسامه أحمد أحمد 4205

  78 111 27 84 مستجده آالء احمد سعد عكاشه مهران 4206

  78 119 29 90 مستجده االء سعيد سعد محمد السيد 4210

  71 107 24 83 مستجده الشيماء سامى ابراهيم احمد 4217

  71 110 25 85 مستجده امنيه سعيد غريب سليمان محمود 4220

  85 116 27 89 مستجده انفال عصام احمد امام مصطفى 4224

  78 111 26 85 مستجده ايه فرج عزالعرب عبد الحليم 4227

  81 112 28 84 مستجده اية محمد عبد النعيم محمد 4228

  85 111 25 86 مستجده ايمان على محمد صالح على 4234

  84 115 29 86 مستجده ايمان محمد محمد عبد هللا سالمة 4236

  89 119 29 90 مستجده آيه احمد مصطفى مصطفى احمد 4239

  89 119 29 90 مستجده آيه شريف ثابت منصور 4242

88 مستجده  بسمه حمدى على مرسى على 4244  30 118 85  



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

رقم 
 الجلوس

ال أعم الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (90 )  
 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

ستجدهم بسمه السيد محمود زكريا السيد 4246  88 30 118 86  

دونىتسنيم عبد الحكيم دياب السعيد السما 4247   78 109 29 80 مستجده 

  79 114 28 86 مستجده  داليا حسن عطية على احمد 4254

  71 113 29 84 مستجده  دعاء عماد الدين محمد على ثابت 4257

  77 110 29 81 مستجده رحمه عبدالخالق سعيد شحات 4273

  74 116 30 86 مستجده  مه مصطفى امين السيد حافظرح 4276

  76 114 30 84 مستجده رضوى احمد رمضان احمد محمد شعبان 4277

  76 115 29 86 مستجده رضوى محمد محمود محمد محمود 4281

  74 106 25 81 مستجده رنا راضى ثابت محمد 4283

  77 108 24 84 مستجده رندا عماد الدين عبدالرحيم عبدالكريم 4285

  68 89 25 64 مستجده  رنيم عبد الرحمن سالمة سليم 4286

  74 104 23 81 مستجده روضه على محفوظ محمدالسيد 4289

  70 105 23 82 مستجده رؤى محمد عبدالتواب محمد 4291

  88 117 30 87 مستجده شروق ايمن احمد عبد الباقى خليفه 4314

يلشرين مجدي كمال ميخائ 4319   82 114 28 86 مستجده 

  84 116 29 87 مستجده شيرى امجد الفونس مرقص 4322

  87 109 25 84 مستجده ضحى احمد متولي الفقي 4325

  82 115 29 86 مستجده فرحه سعيد عبد هللا طه 4338

88 مستجده فوزيه محمد عبد الرحيم محمد عبد الحليم 4340  30 118 85  

صرى عزيزمارسيلين وديع ن 4344   77 110 28 82 مستجده 

  70 97 22 75 مستجده  مريم احمد محمد صبحى احمد 4346

  76 108 25 83 مستجده مريم ايمن حسني صادق 4347

  90 115 26 89 مستجده  مريم نزيه عبد الوهاب محمد 4351



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

رقم 
 الجلوس

ال أعم الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (90 )  
 الشفهي
( 30 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهي
( 120 ) 

 التطبيقي
( 90 ) 

 مالحظات

  87 109 25 84 مستجده منار جمال محمد انور محمد عيد 4352

حمد السيد علىميار طارق م 4369   83 115 29 86 مستجده 

38 مستجده نيره عادل محمد محمد سليمان 4400  28 111 80  

  77 100 25 75 مستجده هاجر مجدى على السيد الشافعى 4407

  87 115 27 88 مستجده هايدى محمد حسام عثمان حسن 4414

  85 116 29 87 مستجده هبه هللا صديق كمال طه محمد 4417

  88 115 29 86 مستجده هدى ايمن احمد رمزى 4419

  65 110 25 85 مستجده هدى هشام محمد ابراهيم الصيرفى 4420

  85 114 28 86 مستجده ياسمين خالد مصطفى عبد الحليم 4426

78 مستجده ياسمين طارق سليم حسن 4427  29 116 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 تايكوندوتدريب تخصص التخصص:                قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 التدريب الميداني المادة:

 

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

ةالسن  
 (40 )  

يالتطبيق  
( 60 ) 

مجموع 
أعمال السنة 

التطبيقيو  
( 100 ) 

 مالحظات

  97 57 40 مستجده اسراء عصام محى الدين حسن 4195

  100 60 40 مستجده اسماء احمد سعيد محمد حبيب 4203

  97 57 40 مستجده االء عفيفى همام عبد العزيزعلم الدين 4213

  95 55 40 مستجده ايات احمد محمد تمام 4225

محمد ابراهيم شحاتايمان  4235   95 55 40 مستجده 

  98 58 40 مستجده شاهنده ناصر فهمى داود 4311

  97 57 40 مستجده شرين ممدوح عبد الحميد حسانين 4320

  95 55 40 مستجده شيرين رضا محمد ابراهيم 4323

  99 59 40 مستجده فرح عالء عيد ابراهيم 4336

 

 

 

 

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 

 كاراتيهتدريب تخصص التخصص:                قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 التدريب الميداني المادة:

 

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

 (40 )  

يالتطبيق  
( 60 ) 

مجموع 
أعمال السنة 

التطبيقيو  
( 100 ) 

 مالحظات

  97 59 38 مستجده دعاء عبد هللا على ابو الوفا حفنى 4256

  94 58 36 مستجده  دينا عماد حبيب محمد نور الدين 4267

  95 58 37 مستجده رنا اسامه محمد عبد الحكيم عبد الوهاب 4282

ستجدهم شروق محمد اسماعيل محسن حجاب 4317  38 58 96  

  96 58 38 مستجده عال عادل ابراهيم الدسوقى حسن 4326

  96 58 38 مستجده عهد هللا عمرو محمد محمد 4328

  98 59 39 مستجده   منة هللا محمد محمود محمد احمد 4360

  99 60 39 مستجده  ميار عماد الدين عبد اللة النفادى عبده مرسى 4370

ي محمدنادين محمد يح 4373   98 59 39 مستجده 

  97 58 39 مستجده ندى مدحت عطيه محمود 4380

  96 58 38 مستجده نورهان احمد فرج حمزة الطنانى 4389

  99 59 40 مستجده  نورهان حسن السيد حسن 4392

  99 59 40 مستجده نورهان رمضان حسن على 4393

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
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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

 

 كونغ فو  تدريب تخصص التخصص:               قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية القسم العلمي:

 التدريب الميداني المادة:

 

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

 (40 )  

يالتطبيق  
( 60 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

التطبيقيو  
( 100 ) 

 مالحظات

  98 59 39 مستجده هاجر ماهر عيد محمد حجازي 4406

  98 59 39 مستجده هايدى احمد السيد عبد السميع 4412

  98 59 39 مستجده  هبه هللا سيد عبد العزيز ابو العال 4416

محمد على هدير محمد حسن 4423   
من 

 الخارج
    

  98 59 39 مستجده ياسمين عبد الكريم محمد عبد الكريم 4428

 

 

 

 

 



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
 أمل عبدهللاأ.د/                          ا.د / دعاء محمد محمود همت                                                      

 
 

 كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفهي – التطبيقي لطالبات الفرقة الرابعة تدريب - دور مايو
 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

 مبارزةتدريب تخصص التخصص:                ت والرياضات الفرديةقسم تدريب المنازال القسم العلمي:

 التدريب الميداني المادة:

 الحالة اسم الطالبة رقم الجلوس
 أعمال السنة

 (40 )  
يالتطبيق  

( 60 ) 
 المجموع

(100)  
 مالحظات

  99 59 40 مستجده  اسراء على محمد محمد جاد هللا 4196

  95 58 37 مستجده اسراء محمد احمد صديق على 4197

  99 59 40 مستجده اسراء محمد هاشم عبد المالك 4200

  99 59 40 مستجده اسراء مشحوت عطية عبد العال 4202

  94 58 36 مستجده أسيل أسامه أحمد أحمد 4205

  96 58 38 مستجده آالء احمد سعد عكاشه مهران 4206

  99 60 39 مستجده االء سعيد سعد محمد السيد 4210

  94 58 36 مستجده الشيماء سامى ابراهيم احمد 4217

  98 59 39 مستجده امنيه سعيد غريب سليمان محمود 4220

  99 60 39 مستجده انفال عصام احمد امام مصطفى 4224

  97 58 39 مستجده ايه فرج عزالعرب عبد الحليم 4227

  96 59 37 مستجده اية محمد عبد النعيم محمد 4228

  96 59 37 مستجده ايمان على محمد صالح على 4234

  96 59 37 مستجده ايمان محمد محمد عبد هللا سالمة 4236

  100 60 40 مستجده آيه احمد مصطفى مصطفى احمد 4239

  100 60 40 مستجده آيه شريف ثابت منصور 4242

  98 59 39 مستجده  بسمه حمدى على مرسى على 4244

د محمود زكريا السيدبسمه السي 4246   98 59 39 مستجده 

نىتسنيم عبد الحكيم دياب السعيد السمادو 4247   98 59 39 مستجده 

  94 58 36 مستجده  داليا حسن عطية على احمد 4254

  95 58 37 مستجده  دعاء عماد الدين محمد على ثابت 4257

  97 59 38 مستجده رحمه عبدالخالق سعيد شحات 4273

  100 60 40 مستجده  حمه مصطفى امين السيد حافظر 4276

  96 59 37 مستجده رضوى احمد رمضان احمد محمد شعبان 4277



 

 

عميدة الكليةأستاذ المقرر                                            رئيسة القسم                                           
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 الحالة اسم الطالبة رقم الجلوس
 أعمال السنة

 (40 )  
يالتطبيق  

( 60 ) 
 المجموع

(100)  
 مالحظات

  90 55 35 مستجده رضوى محمد محمود محمد محمود 4281

  90 55 35 مستجده رنا راضى ثابت محمد 4283

  95 58 37 مستجده رندا عماد الدين عبدالرحيم عبدالكريم 4285

  92 58 34 مستجده  رنيم عبد الرحمن سالمة سليم 4286

  93 57 36 مستجده روضه على محفوظ محمدالسيد 4289

  93 57 36 مستجده رؤى محمد عبدالتواب محمد 4291

  97 58 39 مستجده شروق ايمن احمد عبد الباقى خليفه 4314

  100 60 40 مستجده شرين مجدي كمال ميخائيل 4319

جد الفونس مرقصشيرى ام 4322   98 59 39 مستجده 

  98 59 39 مستجده ضحى احمد متولي الفقي 4325

  98 59 39 مستجده فرحه سعيد عبد هللا طه 4338

  99 59 40 مستجده فوزيه محمد عبد الرحيم محمد عبد الحليم 4340

  94 57 37 مستجده مارسيلين وديع نصرى عزيز 4344

حمدمريم احمد محمد صبحى ا 4346   90 55 35 مستجده  

  90 55 35 مستجده مريم ايمن حسني صادق 4347

  97 59 38 مستجده  مريم نزيه عبد الوهاب محمد 4351

  95 57 38 مستجده منار جمال محمد انور محمد عيد 4352

  97 58 39 مستجده ميار طارق محمد السيد على 4369

  92 56 36 مستجده نيره عادل محمد محمد سليمان 4400

  95 58 37 مستجده هاجر مجدى على السيد الشافعى 4407

  96 58 38 مستجده هايدى محمد حسام عثمان حسن 4414

  97 59 38 مستجده هبه هللا صديق كمال طه محمد 4417

  97 59 38 مستجده هدى ايمن احمد رمزى 4419

  92 56 36 مستجده هدى هشام محمد ابراهيم الصيرفى 4420

  96 59 37 مستجده ياسمين خالد مصطفى عبد الحليم 4426

  96 59 37 مستجده ياسمين طارق سليم حسن 4427

 


