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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

 كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفهً – التطبٌمً لطالبات الفرلة الثالثة - دور ماٌو

 الفصل الدراسً الثانً -العام الجامعً 2021 - 2022 م

 

                                                     العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة الرٌاضٌة المسم العلمً:     

 األسس التربوية للتربية الرياضية المادة:

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   29 9 20 مستجدة ارٌج اٌهاب احمد دمحم امام 3001

   25 7 18 مستجدة ارٌج دمحم هاشم على  3002

مد دمحم عبد الصالحٌناسراء اح 3003    13 5 8 مستجدة 

   12 5 7 مستجدة اسراء حسن على جمعه 3004

   15 5 10 مستجدة اسراء عبد هللا احمد احمد 3005

   22 9 13 مستجدة اسراء عماد عبدالعال نبهان عبدالعال 3006

   22 5 17 مستجدة اسراء مجدى حسن خضر عوده  3007

د الجواداسراء دمحم احمد عب 3008    19 5 14 مستجدة 

   24 7 17 مستجدة اسراء دمحم حلٌم عبد المجٌد 3009

   8 5 3 مستجدة اسراء محمود سعد السٌد 3010

   15 5 10 مستجدة اسراء مصطفى حنفى مصطفى 3011

   22 9 13 مستجدة اسراء مصطفى عبد المنعم زكى 3012

   غ غ غ راسبة اسراء ولٌد فواد حافظ  3013

   26 8 18 مستجدة اسماء راشد حسٌن راشد عوٌس 3014

   26 6 20 مستجدة اسماء سامى سلٌم احمد 3015

   17 10 7 مستجدة اسماء سعد مهدى سالمه 3016

   26 7 19 مستجدة اسماء عصام الدٌن صالح  3017

   19 7 12 مستجدة اشرلت عبد الحكٌم عبد الرافع دمحم شهاب 3018

احمد سعٌد عبد السمٌعاالء  3019    28 10 18 مستجدة 

   11 6 5 مستجدة االء مجدى صبحى دمحم 3020

   21 5 16 مستجدة الشٌماء اٌهاب كمال حسٌن 3021

   21 7 14 مستجدة الشٌماء محمود عطٌه على 3022

   24 7 17 مستجدة الهام عبد المنعم حسٌن حسٌن 3023
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   غ غ غ راسبة امال فارس محمود عبد النعٌم 3024

   30 10 20 مستجدة امانى سامى دمحم احمد 3025

   25 5 20 مستجدة امانى محسن دمحم ابراهٌم  3026

   24 7 17 مستجدة امانً محمود احمد عبد الجواد 3027

   18 6 12 مستجدة امل ماهر محروس دمحم 3028

   21 7 14 مستجدة امل دمحم اسماعٌل عبد الرازق 3029

   10 5 5 مستجدة امنٌه دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن 3030

3031 
امنٌه احمد ابو الحمول ابو الحمول 

 مصطفى
   11 5 6 مستجدة

3032 
امنٌة جمٌل مصطفً عبد السمٌع 

 مصطفً
   24 7 17 مستجدة

   21 7 14 مستجدة امنٌه حمدى عطٌه ابراهٌم 3033

   24 5 19 مستجدة امٌره عبدالمعز على احمد 3034

   24 5 19 مستجدة امٌره احمد جالل احمد احمد عبد اللطٌف 3035

   20 6 14 مستجدة امٌرة احمد عبد المنعم عبدربه معوض 3036

   22 9 13 مستجدة امٌره سمٌر عبد العاطى امٌن 3037

   16 5 11 مستجدة امٌنه عربى السٌد دمحم دمحم ابوالعال 3038

راهٌمانجى دمحم سعٌد اب 3039    21 5 16 مستجدة 

   22 5 17 مستجدة اٌمان احمد سٌد دمحم سلٌم 3040

   16 6 10 مستجدة اٌمان احمد مصطفى منصور 3041

   20 7 13 مستجدة اٌمان طارق دمحم صالح الدٌن على 3042

   22 6 16 مستجدة اٌمان محمود مدبولى عبود 3043

   16 5 11 مستجدة اٌناس عبد هللا عباس فرحات 3044

   25 5 20 مستجدة أمٌره مجدي ابراهٌم عرفه 3045

   25 6 19 مستجدة أالء فارس سعٌد سالم 3046

   11 5 6 مستجدة آالء احمد دمحم ابراهٌم  3047

   26 7 19 مستجدة آالء حسن انور فهمى 3048

   16 6 10 مستجدة آالء عوض عبدالكرٌم عبدالحلٌم 3049

د سعد بخٌت آالء محمو 3050    20 6 14 مستجدة 

   21 5 16 مستجدة آن موسى رزق حنا بشاره 3051

   20 10 10 مستجدة اٌة هللا عماد الدٌن ابراهٌم إبراهٌم احمد 3052
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   25 5 20 مستجدة اٌه حاتم ابراهٌم دمحم ابومندور 3053

 اٌه شحاته على حسن  3054
من الخارج 

      اول عام

دمحم سامى الغندوراٌه ٌاسر  3055    28 10 18 مستجدة 

   27 9 18 مستجدة آٌة هللا خالد فاروق عبد الوهاب 3056

   24 7 17 مستجدة آٌة شاهٌن هنً حسن 3057

   18 6 12 مستجدة آٌه ابراهٌم الرفاعى ابراهٌم 3058

   26 10 16 مستجدة آٌه احمد عبد العال على 3059

   23 7 16 مستجدة آٌه اٌهاب سعٌد على دمحم 3060

   25 6 19 مستجدة آٌه حمدى دمحم احمد 3061

   24 7 17 مستجدة آٌه سامً ٌوسف ابراهٌم 3062

   14 5 9 مستجدة آٌه سعٌد فوزى خلف 3063

   23 5 18 مستجدة آٌه صابر عبد الحمٌد دمحم احمد 3064

   21 5 16 مستجدة آٌه طارق محمود ابراهٌم حسٌن 3065

   24 10 14 راسبة آٌه طه دمحم السٌد جاب هللا 3066

   28 8 20 مستجدة آٌه عاطف احمد عبد العدل علما 3067

الرحمن حسن السٌدآٌه عبد  3068    19 8 11 مستجدة 

   22 7 15 مستجدة آٌه مجدى حسن لناوى الحسٌنى 3069

   غ غ غ راسبة آٌه دمحم عبد المحسن علٌوه  3070

د حلمى احمدآٌه محمو 3071    21 5 16 مستجدة 

   24 7 17 مستجدة آٌه محمود دمحمى احمد 3072

   20 10 10 مستجدة بتول دمحم عثمان جابر  3073

   23 5 18 مستجدة بسمله جمال عبد الستار مصٌلحى 3074

   22 5 17 مستجدة بسمه صالح دمحم السٌد 3075

   27 9 18 مستجدة بسمه هٌثم مختار عبد المحسن 3076

   22 8 14 مستجدة بسنت ابراهٌم الشحات ابراهٌم 3077

   29 9 20 مستجدة بسنت احمد شكرى ابوضٌف 3078

   25 5 20 مستجدة بسنت اٌمن طه دمحم عثمان 3079

   16 5 11 مستجدة بسنت خالد السٌد االفندى االمٌن 3080

   غ غ غ راسبة بسنت رضا حسن رضا ابراهٌم 3081
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   16 5 61 مستجدة بسنت سامر مصطفى دمحم لطفى 3082

   16 61 66 مستجدة بسنت سٌد احمد حسنٌن 3083

   11 7 65 مستجدة بسنت طارق السٌد محمود احمد 3084

   61 1 61 مستجدة بسنت عصام احمد على الدبس 3085

   15 61 65 مستجدة بسنت فوزى حسن محمود حسن 3086

د البارى بسنت دمحم جاد عب 3087    غ غ غ راسبة 

   61 1 61 مستجدة بسنت دمحم شولى احمد علً حمٌد 3088

   19 9 11 مستجدة تسنٌم حامد محمود حامد ابراهٌم 3089

   61 5 7 مستجدة تسنٌم دمحم دمحم حماد 3090

   11 5 67 مستجدة تغرٌد سامح صابر دمحم السٌد 3091

   16 5 61 مستجدة تمى ابراهٌم محمود سٌد 3092

   69 7 61 مستجدة تمى طارق عبد المعبود ابراهٌم 3093

   11 7 69 مستجدة تمى على محمود عبد الهادى 3094

   11 5 67 مستجدة تمى مجدى ابراهٌم احمد شمره 3095

   9 غ 9 مستجدة ثرٌا احمد مصطفى عبد هللا 3096

   11 61 61 مستجدة جنة خالد دمحم صبرى البطاوى 3097

   11 5 65 مستجدة جنه هللا عبد الكرٌم عبد العزٌز حسن 3098

   16 1 61 راسبة جهاد عطٌه عبد البدٌع عطٌه 3099

   61 1 61 مستجدة جوهره اسامه فرج دمحم حامد 3100

   11 61 61 مستجدة جٌنا رزٌمى طونى محارب 3101

   11 61 61 مستجدة جٌهان دمحم احمد جاد السٌد 3102

   61 5 66 مستجدة حبٌبة ٌاسر عبد العال عبد الجواد 3103

   61 7 7 مستجدة حبٌبه احمد حسن احمد عبد الروؤف 3104

   11 61 11 مستجدة حبٌبه اشرف على طاهر 3105

   16 5 61 مستجدة حبٌبه بسطاوى احمد بسطاوى 3106

   غ غ غ راسبة حبٌبه خالد عبد الجواد دمحم عبد الجواد 3107

   11 5 65 مستجدة حبٌبه سمٌر دمحم احمد 3108

   11 5 69 مستجدة حبٌبه صالح سالم احمد باشا 3109

   69 5 61 مستجدة حبٌبه ماجد دمحم جاد 3110

   15 5 61 مستجدة حبٌبه دمحم احمد عبد العزٌز 3111
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   11 5 67 مستجدة حبٌبه دمحم احمد محمود 3112

محمودحبٌبه دمحم على دمحم  3113    غ غ غ راسبة 

   15 5 11 مستجدة حبٌبه ناصر السٌد دمحم على 3114

   16 7 61 مستجدة حبٌبه ٌاسر مصطفى محمود ابراهٌم 3115

   61 7 9 مستجدة حسناء دمحم عبدالرحمن سٌد احمد 3116

   15 1 67 مستجدة حنٌن مصطفى احمد لطفى عبدالرحمن 3117

صطفىخلود حامد سٌد ٌاسٌن م 3118    67 7 61 مستجدة 

   15 1 67 مستجدة خلود حسام الدٌن دمحم احمد الروبى 3119

   16 9 61 مستجدة خلود خالد ابراهٌم دروٌش 3120

   61 1 61 مستجدة خلود عبده رمضان دمحم 3121

   غ غ غ مستجدة خلود عصام مصطفى دمحم دمحم 3122

   67 5 61 مستجدة خلود عماد وحٌد صمٌده 3123

   69 5 61 مستجدة خلود محسن عبدالمادر ٌوسف 3124

   16 5 61 مستجدة دالٌا حمٌده احمد دمحم 3125

   67 7 61 مستجدة دالٌا دمحم نائل مصطفً العربً الحسٌنً 3126

   61 1 61 مستجدة دعاء محمود شكرى عبدالعزٌز 3127

   غ غ غ راسبة دعاء محمود دمحم محمود اسماعٌل 3128

   61 1 61 مستجدة دنٌا احمد دمحم احمد فرٌد 3129

   61 1 61 مستجدة دنٌا دمحم عبد السالم دمحم رشاد  3130

   61 5 7 مستجدة دنٌا دمحم فرٌد كامل طه 3131

   17 61 67 مستجدة دنٌا ناصر سٌد ابراهٌم الطلخاوى 3132

   61 1 61 مستجدة دنٌا ناصر صدٌك احمد 3133

اٌمن دمحم فتحى عبدهللا خلف  دٌنا 3134    11 1 11 مستجدة 

   غ غ غ راسبة دٌنا سعٌد حسن بخٌت 3135

   69 9 61 مستجدة دٌنا صالح محمود حمدى احمد عوض  3136

   19 9 11 مستجدة دٌنا على دمحم لرنى 3137

   9 1 6 راسبة دٌنا فاٌد غرٌب احمد 3138

   11 5 61 مستجدة دٌنا مجدي عبده السٌد 3139

   15 1 67 مستجدة رابحه ناصف معوض عبد الحكم 3140

   65 5 61 مستجدة رانا احمد ابراهٌم ابراهٌم حسان 3141
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   61 5 7 مستجدة رانٌا رجب دمحم كامل 3142

   17 61 67 مستجدة رانٌا سٌد دمحم عبد المتعال 3143

   61 غ 61 مستجدة رانٌا دمحم صابر عبد العال  3144

   69 9 61 مستجدة رانٌا دمحم عبد الرحمن سامى عبد هللا 3145

   11 1 61 مستجدة رحاب رضا رمضان اسماعٌل 3146

   67 7 61 مستجدة رحمة هللا بهلول ابراهٌم امام 3147

   7 1 6 مستجدة رحمه اٌمن سمٌر احمد التابعى 3148

   69 7 61 مستجدة رحمه خالد رضا السٌد حلمى 3149

   غ غ غ مستجدة رحمه رضا سٌد عزام دمحم 3150

   11 7 69 مستجدة رحمه عبدالحلٌم عوٌس لرنى 3151

   61 1 61 مستجدة رحمه عماد سٌد دمحم  3152

   11 61 61 مستجدة رحمه دمحم دمحم على دٌاب 3153

   69 9 61 مستجدة رضوى شحاته حسٌن حسانٌن 3154

احمدرضوى عماد الدٌن اسماعٌل  3155    61 1 61 مستجدة 

   غ غ غ مستجدة رضوى ٌاسر ابراهٌم حسن 3156

   5 غ 5 راسبة رفٌده احمد دمحم العوضً 3157

   65 5 61 مستجدة رلٌه اشرف دمحم دمحم 3158

 رلٌه جمال عبد اللطٌف احمد  3159
من الخارج 

      ثانى عام

   11 61 61 مستجدة رنا اسامه ابراهٌم امام مصطفى 3160

   11 1 65 مستجدة رنا اسامه على دمحم ابراهٌم الزفتاوى 3161

   11 1 61 مستجدة رنا اٌهاب فتحى ابوسرٌع 3162

   69 7 61 مستجدة رنا جمال سعٌد عبد الحك 3163

   11 61 61 مستجدة رنا عصام عبدالفتاح عبدالحمٌد ابوغنٌم 3164

   69 9 61 مستجدة رنا مصطفى فؤاد عبدالغنى 3165

   61 1 61 مستجدة روان احمد دمحم باشا 3166

   11 61 61 مستجدة روان سامح فاروق حسنى 3167

   9 غ 9 مستجدة روان لطفى عبد الرؤوف عبد المجٌد 3168

   65 5 61 مستجدة روان دمحم نجٌب سالمه ابراهٌم 3169

   65 5 61 مستجدة رودٌنه صالح رمضان عبد هللا 3170
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   11 61 61 مستجدة روضة مجدى عبدالعظٌم بٌومى 3171

   65 5 61 مستجدة روضه ٌسرى على دمحم جادالكرٌم 3172

   61 7 7 مستجدة روٌدا اسامه عبدالمؤمن عبدالتواب 3173

   11 7 67 مستجدة روٌده خالد احمد عبد التواب 3174

   61 1 61 مستجدة رٌم عماد احمد حسٌن 3175

فى دمحم صادق مصطفىرٌم مصط 3176    67 7 61 مستجدة 

   61 5 61 مستجدة رٌم نادر احمد خلٌل ٌوسف 3177

   11 5 65 مستجدة رٌهام محمود احمد عطا هللا 3178

   61 1 61 مستجدة رٌهام نبٌل محمود مصطفى سعد 3179

   67 7 61 مستجدة رٌهام ولٌد احمد ٌوسف  3180

مد زٌنب سعٌد محمود سعٌد اح 3181    11 1 61 مستجدة 

   11 61 61 مستجدة زٌنب محمود على عبد العاطى 3182

   61 5 61 مستجدة سارة اشرف محمود دمحم حسٌن 3183

   11 9 65 مستجدة سارة ٌحى عبدالعزٌز على 3184

   16 1 65 مستجدة ساره احمد دمحم عبد الحمٌد سلٌمان  3185

دةمستج ساره الحسٌن زٌدان دمحم 3186  61 61 11   

   15 7 61 مستجدة ساره حسام عبدالنبى عبدالعزٌز 3187

   65 5 61 مستجدة ساره صالح احمد مرسى 3188

   11 1 61 مستجدة ساره عبدالمجٌد احمد دمحم 3189

   61 5 61 مستجدة ساره دمحم السٌد دمحم موافى 3190

   11 1 65 مستجدة ساره دمحم محى الدٌن داود سلٌمان 3191

   11 61 61 مستجدة سعاد حسٌن امٌن ابراهٌم 3192

   11 61 11 مستجدة سلمى ابراهٌم ٌوسف داود سلٌمان 3193

   67 5 61 مستجدة سلمى اٌمن حسنى السٌد 3194

   11 61 61 مستجدة سلمى شرٌف محمود ابراهٌم احمد 3195

   67 7 61 مستجدة سلمى صفوت عبد المنعم اسماعٌل 3196

   65 5 61 مستجدة سلمى عادل فرج البٌومى نعمان 3197

   11 9 61 مستجدة سلمى دمحم مفتاح ابراهٌم دمحم 3198

 سلمى محمود ٌوسف احمد حنفى 3199
من الخارج 

      اول عام
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   15 1 67 مستجدة سلمً سٌد دمحم عبد هللا 3200

   غ غ غ راسبة سلمً دمحم عبد الحمٌد عثمان عطا 3201

 سما فرٌد رجب دمحم  3202
من الخارج 

      اول عام

   69 5 61 مستجدة سما ٌوسف دمحم دمحم عمل 3203

   15 1 67 مستجدة سماء سٌد دمحم عبد هللا 3204

   19 61 69 مستجدة سمر ابراهٌم عبود ابراهٌم 3205

   67 5 61 مستجدة سمٌره احمد عبد الحمٌد احمد 3206

اده اسماعٌل دمحمسمٌه احمد حم 3207    15 1 67 مستجدة 

   69 5 61 مستجدة سمٌه نبٌل رجب سلٌمان 3208

   61 1 7 مستجدة سهام دمحم عصمت عثمان دروٌش 3209

   11 1 67 مستجدة سهٌله جمال ابو بكر علً دمحم 3210

   17 7 11 مستجدة سهٌله رفعت محمود دمحم 3211

   11 61 11 مستجدة سهٌله سامح السٌد بدر 3212

   61 1 7 مستجدة سهٌله كرٌم حمزه احمد 3213

   61 1 61 مستجدة سهٌله مراد اسماعٌل احمد 3214

 سٌلٌن خٌرى دمحم السٌد منصور  3215
من الخارج 

      ثانى عام

   11 61 11 مستجدة سٌمون ادوار لوٌز لبٌب 3216

   61 1 61 مستجدة سٌمون امٌل نصحى ابادٌر 3217

   65 5 61 مستجدة شاهنده سعٌد سٌد مصطفً 3218

   65 5 61 مستجدة شروق ابراهٌم دمحم متولى سالم 3219

   65 5 61 مستجدة شروق حسن عبد الؤوف دمحم عماره 3220

   11 61 11 مستجدة شروق عبد الرحٌم على دمحم عبد ربه 3221

   65 5 61 مستجدة شروق عبدالرازق عبدالحى دمحم غنٌمى 3222

   11 5 67 مستجدة شروق كرم احمد عبد الفتاح 3223

   61 5 66 مستجدة شروق دمحم احمد دمحم 3224

   17 61 67 مستجدة شروق دمحم حسنى دمحم 3225

   15 1 67 مستجدة شروق دمحم سٌد محمود 3226

   11 61 11 مستجدة شمس انور فهمً سٌف 3227

انشهد حسن ابراهٌم مرسى سلٌم 3228    15 1 67 مستجدة 



 

   9 
 

عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   17 1 69 مستجدة شٌماء جابر علً مهنً 3229

   69 1 61 مستجدة شٌماء عبدالسالم فؤاد عبد الرحٌم 3230

   11 1 61 مستجدة صفا محمود عبد المنعم فهمى  3231

   16 5 61 مستجدة صفاء ابراهٌم عاشور عبد الحمٌد 3232

جدةمست صفاء خالد دمحم محمود احمد 3233  61 61 11   

3234 
صفاء خالد محمود حمدى دمحم ابراهٌم 

 عبد الكرٌم
   19 61 69 مستجدة

   16 1 65 مستجدة صفوة هشام فتحً علً على 3235

   11 7 61 مستجدة ضحى اٌهاب حسٌن عبد العزٌز 3236

   15 7 61 مستجدة ضحً حمدي شحاتة محمود 3237

جٌدعاٌده طارق عبدالحكٌم عبدالم 3238    11 9 69 مستجدة 

   غ غ غ راسبة عال فتحى على دمحم شاهٌن 3239

   61 1 61 مستجدة  علٌاء خالد عبده العادلى 3240

   11 5 9 مستجدة عهد خالد عبد العزٌز عبد الحمٌد 3241

   17 61 67 مستجدة فاطمة جمعه حسنى احمد دمحم على 3242

دةمستج فاطمه احمد حسن دمحم محمود 3243  67 7 11   

   67 1 66 مستجدة فاطمه احمد نورالدٌن دمحم 3244

   غ غ غ مستجدة فاطمه الزهراء مرسى مصطفى سالم 3245

   7 1 6 مستجدة فاطمه خالد دمحم محى الدٌن 3246

   65 5 61 مستجدة فاطمه سامى صابر دمحم 3247

   15 1 67 مستجدة فاطمه شكرى الموتلى عبدالتواب دمحم 3248

   11 5 69 مستجدة فاطمه عبد العال دمحم عبد الاله 3249

   11 5 67 مستجدة فاطمه عالء الدٌن عبد الروؤف عٌسً 3250

   11 9 61 مستجدة فاطمه على احمد عبد المادر 3251

   15 1 67 مستجدة فاطمه عمرو بسٌونى دمحم  3252

   11 9 65 مستجدة فاطمه مصطفى احمد مختار عبد السالم 3253

   11 9 61 مستجدة فاطمه هشام دمحم احمد عوٌس 3254

   11 7 61 مستجدة فاطمه ولٌد سٌد مصطفى  3255

   11 9 69 مستجدة فاطٌما دمحم اسماعٌل حسن مرسى 3256

   غ غ غ راسبة فبٌرونٌا نجٌب حبٌب نجٌب 3257
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   67 5 61 مستجدة فتحٌه حسام حسٌن عبده احمد 3258

   61 5 61 مستجدة فتحٌة لرنى كمال دمحم غانم 3259

   16 9 61 مستجدة فرح اشرف ابراهٌم السٌد حمٌد 3260

   11 1 61 مستجدة فرح سامى سعد حسٌن حسن 3261

   11 5 67 مستجدة فرح ضٌاء الدٌن عبدالعزٌز دمحم احمد 3262

   15 1 69 مستجدة فرح دمحم محمود مرسى 3263

فى عبد العزٌز محمودفرٌدة الحن 3264    61 1 61 مستجدة 

   16 1 61 مستجدة فٌوال عماد ادٌب عبد الشهٌد 3265

   7 1 6 مستجدة كارمن عادل دمحم ادٌب ودٌع اللبابٌدى 3266

   11 1 61 مستجدة كرٌمة خالد حسٌن دمحم ابراهٌم 3267

3268 
كنزى ٌحٌى الصاوى محمود حسنى 

 الصاوى
   11 61 11 مستجدة

   65 5 61 مستجدة لطٌفه منصور محمود حسن 3269

   69 7 61 مستجدة لندا دمحم عبدالوهاب سٌد 3270

   61 1 61 مستجدة لٌنا طارق عبد الفتاح مصطفى العشرى 3271

   15 1 67 مستجدة مادونا مجدى معوض مٌخائٌل 3272

   11 1 67 مستجدة مارٌا سامح ثابت ٌوسف 3273

ر فرنسٌس نخلهمارٌان سمٌ 3274    11 61 61 مستجدة 

   67 7 61 مستجدة ماٌا شرٌف دمحم احمد 3275

   69 1 61 مستجدة ماٌا دمحم السٌد ابراهٌم طه الصٌرفى 3276

   61 5 66 مستجدة مروه احمد عبد هللا عبد الممصود 3277

   11 61 11 مستجدة مروه سمٌر السٌد عبدالعزٌز 3278

ابراهٌم التونى مرٌم احمد سٌد 3279    11 7 69 مستجدة 

   11 5 67 مستجدة مرٌم احمد عبد هللا شلبى 3280

   15 7 61 مستجدة مرٌم اٌهاب خٌرى دمحم السٌد 3281

   69 5 61 مستجدة مرٌم جمال دمحم حسن خلٌل 3282

   11 9 65 مستجدة مرٌم جمال نصٌف بطرس 3283

جدةمست مرٌم خالد البرنس دمحم فؤاد 3284  61 5 65   

   65 5 61 مستجدة مرٌم زٌنهم زكى عبدالرحمن 3285

   15 7 61 مستجدة مرٌم عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن  3286
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   15 5 11 مستجدة مرٌم عبد العزٌز سٌد عز الدٌن   3287

   65 5 61 مستجدة مرٌم عزت احمد عٌد  3288

   11 7 65 مستجدة مرٌم فتحى دمحم السٌد بدوي 3289

   61 1 7 مستجدة مرٌم لرنى ابراهٌم لرنى 3290

   11 5 67 مستجدة مرٌم كمال الدٌن حسٌن احمد ناصر 3291

   65 5 61 مستجدة مرٌم مجدى حامد دمحم 3292

   65 5 61 مستجدة مرٌم دمحم شاكر دمحم سلٌم 3293

   11 1 61 مستجدة مرٌم دمحم فوزى كاظم 3294

دمحم كامل عبودمرٌم دمحم  3295    69 7 61 مستجدة 

   61 5 7 مستجدة مرٌم محمود عبد المعبود على 3296

   67 5 61 مستجدة مرٌم مصطفى فاروق عبد العزٌز 3297

   24 7 17 مستجدة مرٌم مصطفً محمود احمد ابراهٌم 3298

   24 5 19 مستجدة ملن اسالم عباس احمد حجازى 3299

حمود دمحم ملن عبد الحلٌم م 3300    غ غ غ راسبة 

   15 8 7 مستجدة ملن دمحم صالح الدٌن دمحم 3301

   30 10 20 مستجدة منار جمال عبد الشافً الدسولً 3302

   22 6 16 مستجدة منار خالد عبدالمادر السٌد 3303

   24 7 17 مستجدة منار رضا دمحم محمود 3304

دةمستج منار عبدهللا جابر دمحم السٌد 3305  14 6 20   

   23 6 17 مستجدة منار دمحم عبد الفرٌد الخولى 3306

   16 5 11 مستجدة منار دمحم عبد المجٌد عثمان 3307

   17 5 12 مستجدة منار دمحم نبٌه دمحم احمد 3308

   16 7 9 مستجدة منار نزالوي عبد الرزاق علً 3309

   غ غ غ راسبة منار هشام دمحم محمود 3310

   27 10 17 مستجدة منار هٌثم ذكً عبد الحفٌظ 3311

   16 9 7 مستجدة منال دمحم عصام ابراهٌم عبد الواحد  3312

 منال نصر نصر نصر الشاعر  3313
من الخارج 

   8 5 3 ثانى عام

   24 7 17 مستجدة منة هللا اٌمن ابراهٌم السٌد 3314

   20 5 15 مستجدة منة هللا حمدى عشماوى ابراهٌم 3315
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   16 7 9 مستجدة منة هللا عمر مكرم مرتضى دمحم  3316

   19 5 14 مستجدة منة هللا دمحم حسٌن الحاتى دمحم عوض 3317

   24 10 14 مستجدة منه هللا احمد سٌد احمد اسماعٌل  3318

   16 6 10 مستجدة منه هللا حسان عبد السالم البدرى 3319

   21 6 15 مستجدة منه هللا حسن احمد حسن 3320

   غ غ غ راسبة منه هللا سامى بٌومى عبدالحلٌم 3321

   غ غ غ راسبة منه هللا سٌد فاٌد حبٌب 3322

   27 9 18 مستجدة منه هللا عادل دمحم متولى 3323

   15 5 10 مستجدة منه هللا عٌد فتحى عبد الاله غرٌب 3324

   23 6 17 مستجدة منه هللا مجدى دمحم محمود 3325

   25 8 17 مستجدة منه هللا دمحم ابو غنٌمة احمد 3326

   21 6 15 مستجدة منه هللا دمحم ٌوسف فرغلً 3327

   14 5 9 مستجدة منه هللا محمود ابراهٌم دمحم اسماعٌل 3328

   26 10 16 مستجدة منه نبٌل دمحم جاد حسنٌن 3329

 منى اشرف دمحم مصطفى 3330
راسبة 
   غ غ غ بعذر

 منى السٌد ابراهٌم السٌد السالمونى 3331
راسبة 
   غ غ غ بعذر

   غ غ غ راسبة منى خالد سٌد دمحم السٌد 3332

   21 5 16 مستجدة منى رجب عابدٌن عبد اللطٌف  3333

   20 10 10 مستجدة موده خالد عبد الحمٌد دمحم 3334

   8 5 3 مستجدة مورٌن مٌالد مرٌد سٌحه 3335

احمد شعبان احمدمى  3336    23 5 18 مستجدة 

 مى طارق حسنى دمحم اسماعٌل  3337
من الخارج 

      اول عام

   23 7 16 مستجدة مى محمود فرج دمحم 3338

   19 5 14 مستجدة مٌاده مصطفى احمد الفرغلى 3339

   20 9 11 مستجدة مٌار ابرهٌم صالح مصطفً  3340

محمود  مٌار خالد لطفً محمود عباس 3341    22 7 15 مستجدة 

   12 5 7 مستجدة مٌار ربٌع عبدالحلٌم احمد عطٌه 3342

   24 7 17 مستجدة مٌار سٌف الدٌن السٌد محمود عونى 3343
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   18 6 12 مستجدة مٌرنا السٌد السٌد عوض 3344

   12 5 7 مستجدة مٌرنا دمحم حسن متولى الحمامى 3345

ٌلنادٌه عالء محمود اسماع 3346    20 7 13 مستجدة 

3347 
نادٌن احمد عالء الدٌن عبد العال 

 اسماعٌل
   28 10 18 مستجدة

   21 5 16 مستجدة نادٌه خالد احمد الشرٌف 3348

   23 9 14 مستجدة نانسى شعبان عبد الحلٌم احمد 3349

   20 6 14 مستجدة نجوى احمد فاروق عبد العزٌز لبٌب 3350

ٌل ابراهٌمندى ابراهٌم خل 3351    15 6 9 مستجدة 

   24 5 19 مستجدة ندى احمد حسنى دمحم حسن 3352

   28 9 19 مستجدة ندى احمد شافعى مرسى 3353

   21 5 16 مستجدة ندى السٌد احمد السٌد 3354

   24 6 18 مستجدة ندى حسن محمود احمد محمود 3355

   19 5 14 مستجدة ندى حسٌن عمر دمحم 3356

دى سامح ٌونس معوضن 3357    27 9 18 مستجدة 

   21 5 16 مستجدة ندى عماد الدٌن سعد محروس 3358

 ندى عٌد شاذلى مسعود  3359
من الخارج 

      اول عام

   19 5 14 مستجدة ندى مجدى صالح حسن 3360

   28 9 19 مستجدة ندى دمحم المعداوى ابو زٌد عٌسى 3361

جدةمست ندى دمحم فوزى دمحم 3362  8 10 18   

   18 8 10 مستجدة ندى محمود سٌد جنٌدى 3363

   11 7 4 مستجدة ندى محمود كمال الدٌن زكى عزب 3364

   18 5 13 مستجدة ندى هانى ابراهٌم دمحم الفرماوى 3365

   15 5 10 مستجدة ندى ولٌد دمحم فتحى عبد الفتاح  3366

   26 6 20 مستجدة نرمٌن احمد عبد الفتاح حمٌد 3367

   21 5 16 مستجدة نرمٌن عبداللطٌف دمحم عبدالفتاح الجندى 3368

   13 6 7 مستجدة نرٌمان سٌد محمود امام دمحم 3369

   23 10 13 مستجدة نسمة احمد عبد الحلٌم على دمحم 3370

   20 5 15 مستجدة نسمه رمضان على عبد الهادى عمر 3371

هللا نغم اشرف عبد الفتاح عبد 3372    25 8 17 مستجدة 
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   30 10 20 مستجدة نغم جمال السٌد على االحول  3373

   10 5 5 مستجدة نهى خالد فاروق احمد ابراهٌم 3374

   22 8 14 مستجدة نهى عبد النبً محمود عبده دمحم 3375

   30 10 20 مستجدة نهى دمحم رجب دسولى 3376

   24 7 17 مستجدة نهى دمحم محمود سالم 3377

   28 8 20 مستجدة نهى محمود سٌد محمود مراد 3378

   24 10 14 مستجدة نوال هشام السٌد العامري 3379

   24 5 19 مستجدة نورا جمال دمحم عز الدٌن ثابت 3380

   29 9 20 مستجدة نورا عماد سٌد عواد 3381

   24 6 18 مستجدة نورا دمحم عطا عبد الرازق 3382

احمد اسماعٌل عبد المعطى نوران 3383    26 9 17 مستجدة 

   غ غ غ مستجدة نوران احمد سامى زاٌد  3384

   غ غ غ مستجدة نورة رأفت عبد المهٌمن على عبد العزٌز 3385

   18 5 13 مستجدة نورهان احمد ابراهٌم احمد  3386

   25 8 17 مستجدة نورهان احمد طه مصطفى 3387

اح علً المزازنورهان اشرف نج 3388    28 9 19 مستجدة 

   18 5 13 مستجدة نورهان سعٌد شعبان علً شعبان  3389

   25 9 16 مستجدة نورهان على حسن على النمر 3390

   غ غ غ مستجدة نورهان دمحم عبد اللطٌف احمد 3391

   25 5 20 مستجدة نورهان دمحم كمال حسٌن 3392

ٌوسف نورهان هانى دمحم على دمحم 3393    23 5 18 مستجدة 

   15 8 7 مستجدة نورهان وائل دمحم عبد الرحمن  3394

   22 8 14 مستجدة هاجر اسماعٌل هاشم عبدالمجٌد 3395

   30 10 20 مستجدة هاجر اشرف ابراهٌم عبدالعزٌز 3396

   25 5 20 مستجدة هاجر حسٌن زارع حسن 3397

   29 10 19 مستجدة هاجر خالد دمحم دمحم بدر 3398

   24 9 15 مستجدة هاجر صبرى عمر دمحم 3399

   29 9 20 مستجدة هاجر على ٌوسف دمحم احمد 3400

   12 10 2 مستجدة هاجر دمحم عبداللطٌف صبره 3401

   24 5 19 مستجدة هاجر دمحم على حسن الملٌجى 3402
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   14 7 7 مستجدة هاجر محمود ابراهٌم محمود متولى  3403

   غ غ غ راسبة هاجر محمود احمد محمود 3404

   18 5 13 مستجدة هاجر ناصر دمحم اسماعٌل 3405

   23 5 18 مستجدة هاله هشام مخلوف خالف 3406

   غ غ غ راسبة هاٌدى دمحم عبد الهادى احمد 3407

   16 5 11 مستجدة هاٌدى ناجً عدلً واصف 3408

   23 7 16 مستجدة هاٌدى ناصر عبد المعطى على 3409

   21 7 14 مستجدة هاٌدي عبد الوهاب مدبولً عبد الوهاب 3410

   26 7 19 مستجدة هبة عبد اللطٌف دمحم حسن 3411

   23 8 15 مستجدة هبه شاكر فؤاد أبوطالب الحلو 3412

   19 7 12 مستجدة هداٌه اٌهاب دمحم صالح زكى المطان 3413

   غ غ غ راسبة هدى سعودى على سوٌلم  3414

   29 9 20 مستجدة هدى عالء الدٌن امٌن احمد حرب  3415

   19 5 14 مستجدة هدٌر طلب مصطفى عطٌه ابو نعمه  3416

   23 8 15 مستجدة هدٌر دمحم رمضان عبدالعظٌم 3417

   24 8 16 مستجدة همسه دمحم دمحم دمحم غراب 3418

   14 7 7 مستجدة هند احمد السٌد احمد 3419

   25 5 20 مستجدة هند سٌد حمد سالم 3420

   19 6 13 مستجدة وسام احمد دمحم عبد العلٌم 3421

   20 9 11 مستجدة وفاء دمحم عبد المنعم رجب العطار 3422

   22 7 15 مستجدة والء عبد اللطٌف حماد السٌد العشماوى  3423

   24 5 19 مستجدة وئام حسن دمحم محمود احمد الشافعى  3424

   24 7 17 مستجدة ٌارا اٌمن ابراهٌم ٌوسف 3425

   23 8 15 مستجدة ٌارا راغب على دمحم 3426

   27 8 19 مستجدة ٌارا عطٌة السٌد عطٌه 3427

   10 5 5 مستجدة ٌارا دمحم عٌسى زغارى 3428

   24 5 19 مستجدة ٌارا هانى دمحم سلٌمان لنصوه 3429

دةمستج ٌارا ٌاسر ٌحى على 3430  20 8 28   

3431 
ٌاسمٌن ابراهٌم احمد غانم دمحم حسن 

 عٌاط
   28 8 20 مستجدة
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أمل عبدهللا أ.د/                                                                                                   

 
 

رلم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 
 السنة

(20 

 )  
 الشفهً
(  10) 

مجموع 
أعمال 
السنة 

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
(  ) 

 مالحظات

   14 5 9 مستجدة ٌاسمٌن احمد صادق احمد  3432

3433 
ٌاسمٌن جمال عبد الحمٌد احمد على 

 الشاهد
   23 8 15 مستجدة

   27 7 20 مستجدة ٌاسمٌن حسٌن دمحم بركات على 3434

نىٌاسمٌن سٌد لرنى حف 3435    27 7 20 مستجدة 

   25 9 16 مستجدة ٌاسمٌن محمود احمد عبد احمٌد 3436

   23 5 18 مستجدة ٌاسمٌن ممدوح محمود حسان 3437

   28 8 20 مستجدة ٌاسمٌن ٌوسف احمد سٌد 3438

   29 10 19 مستجدة ٌمنى احمد فاروق العادلى 3439

   14 5 9 مستجدة ٌمنى اشرف شولى مرسً عفٌفى  3440

   27 7 20 مستجدة ٌوستٌنا عادل بدر اسحاق 3441

 


