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رئيسة القسم                                         عميدة الكلية أستاذ المقرر                                             
 عبداللهأمل أ.د/                                                                                     

 
 

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

 الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي 2021 - 2022 م

القسم العلمي:  العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية الرياضية                                             

 التعليممج : ابرن                                 ية التعلم الرياضيسيكولوجالمادة: 

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

 السنة

 (20 )  

 الشفهي

( 10 ) 

مجموع 

أعمال 

السنة 

 والشفهي

( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

   11 6 11 مستجده أروة خالد محمد محمد عيد 4001

بد النبىاسراء احمد حسين ع 4002    11 6 11 مستجده 

   11 1 11 مستجده اسراء احمد محمد حسن 4003

   11 6 1 مستجده اسراء ايمن محمد السيد على القط 4004

   11 6 11 مستجده اسراء رزق كمال احمد محمد 4005

   11 1 1 مستجده اسراء صالح مشرف سالمه 4006

   11 1 1 مستجده اسراء طه بالل احمد ابو زيد 7004

 اسراء عبد الفتاح سيد مفتاح 4008
من 

   غ غ غ الخارج

سراء عصام عبدالعاطى عبدالفتاحا 4009    11 6 11 مستجده 

   11 1 11 مستجده اسراء محمود عبد الله عبد الموجود 4010

4011 
اسماء محمد نجف محمد فريد محمد 

 االنور
   11 6 11 مستجده

4012 
ى السيد اسماء مصطفى محمد العرب

 طه
   11 6 11 مستجده

 اقليماء فتحى زينهم فتحى احمد 4013
من 

   غ غ غ الخارج

   11 11 11 مستجده االميره فاطمه محمد على حسن 4014

   11 1 1 مستجده امال عبد الحميد يوسف احمد 4015

   غ غ غ راسبه امنيه حسين عمر محمد احمد 4016

ستجدهم اميرة محمد سيد رجب يوسف 4017  11 1 11   

ىاميرة مصطفى عقبه حسن عبد الكاف 4018    11 1 11 مستجده 

   11 1 11 مستجده ايه طارق سيد حسن 4019

   11 1 11 مستجده ايه نادى محمد عبد الباسط 4020

   16 1 11 مستجدهايثار زين العابدين مصطفى عبد  4021
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رئيسة القسم                                         عميدة الكلية أستاذ المقرر                                             
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رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

 السنة

 (20 )  

 الشفهي

( 10 ) 

مجموع 

أعمال 

السنة 

 والشفهي

( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

 الرحيم

   11 1 11 مستجده ايرينى صبرى ظريف جرجس 4022

   11 6 11 مستجده ايه اسامه احمد كيالنى 4023

   11 11 11 مستجده آيه اسامه السيد على اليمانى 4024

   11 6 1 مستجده ايه اسماعيل خليل احمد 4025

   16 1 1 مستجده آيه خالد سيد ثابت 4026

   16 1 1 مستجده آيه سعد السيد محمد الدمنهورى 4027

مى محمد مرسىايه سمير فه 4028    11 1 11 مستجده 

   11 11 11 مستجده آيه عادل احمد على احمد 4029

   11 1 11 مستجده آيه عادل سيد شعبان 4030

   11 1 11 مستجده ايه عبدالرحمن احمد عابد 4031

   11 6 1 مستجده آيه كيالنى حسن فرحات 4032

   11 11 11 مستجده أيه محمود ابراهيم محمود 4033

   غ غ غ مستجده ايه محمود قرنى عبد الشافى 4034

   11 1 11 مستجده بخيته محمود احمد ابراهيم 4035

   11 1 11 مستجده بسمه سعيد احمد مدبولى النجار 4036

   11 11 11 مستجده بسملة محمد سيد حسين عبد الجواد 4037

دبسنت احمد زيد الصاوى البدرى زي 4038    11 6 11 مستجده 

 بسنت اشرف ممدوح عبد المجيد 4039
من 

   غ غ غ الخارج

   11 1 11 مستجده بسنت سمير محمد سيد  سالمه 4040

   16 11 16 مستجده بسنت على عيد رمضان 4041

   16 11 16 مستجده بسنت كرم رياض سيد احمد 4042

   11 6 11 مستجده تغريد محمد رمضان محمد 4043

للطيف حسنتقى سيد عبد ا 4044    11 1 11 مستجده 

   11 11 11 مستجده تقى طارق طه على 4045

   11 غ 11 مستجده جهاد ايهاب سعيد عبد المنعم 4046

   11 11 11 مستجده جهاد حسنى ابراهيم أبو عيد 4047

   غ غ غ راسبه جيهان وليد عبدالقادر منصور 4048
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رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

 السنة

 (20 )  

 الشفهي

( 10 ) 

مجموع 

أعمال 

السنة 

 والشفهي

( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

   11 11 11 مستجده حبيبه رأفت عبد العزيز فهمى 4049

   11 1 16 مستجده حبيبه طارق زكريا عبدالجيد 4050

   16 1 11 مستجده حبيبه سمير ياسين زكى الدين 4051

   11 1 1 مستجده حبيبه عصام محمد رفاعي 4052

   11 1 11 مستجده خلود خالد عبدالستار احمد 4053

   11 11 1 مستجده خلود محمد شعبان بندارى السيد 4054

   11 1 16 مستجده خلود محمود وفيق عبد الرحمن 4055

   16 1 11 مستجده خلود مصطفى حسن حنفى 4056

   11 1 1 مستجده داليا مصطفى احمد عبدالوهاب صالح 4057

   16 1 11 مستجده دعاء احمد عبد الغنى عبد الهادى 4058

   11 1 11 مستجده دعاء احمد مصباح احمد 4059

حسن السيد دنيا عاطف 4060    11 1 11 مستجده 

   11 11 11 مستجده دنيا عبدالنبى ابراهيم عثمان 4061

   11 1 11 مستجده دنيا عالء عبدالموجود شحات 4062

بدينا احمد عبد النبى عبد العزيز عز 4063    11 1 16 مستجده 

   11 11 11 مستجده دينا صابر سيد ابو العال 4064

علىرانا ايمن احمد  4065    16 1 1 مستجده 

   11 1 1 مستجده راندا احمد رضوان عبد المالك 4066

   11 1 11 مستجده رانيا لطفى محمد اسماعيل 4067

   11 1 11 مستجده رحاب احمد عواد احمد محمد سعد 4068

   11 1 11 مستجده رحاب عادل محمد عبد الرازق 4069

   غ غ غ راسبه رحاب ماهر محمد مدكور مرسى 4070

   11 1 11 مستجده رحمه حسن سعد عبد اللطيف 4071

   11 1 11 مستجده رحمه محمد احمد محمد 4072

   11 1 11 مستجده رنيم رضا صالح طه 4073

   غ غ غ راسبه ريهام امام عبد العزيز على 4074

   11 1 16 مستجده ساره محمد رفعت عبدالحميد احمد 4075

ول عبد المعطى محمدساره محمد زغل 4076    11 1 11 مستجده 
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رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

 السنة

 (20 )  

 الشفهي

( 10 ) 

مجموع 

أعمال 

السنة 

 والشفهي

( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

   11 1 11 مستجده ساره محمد عيد سيد حسانين 4077

   11 1 11 مستجده ساره محمد محمود محمد 4078

   11 1 11 مستجده سحر بهجت محمد حسن 4079

   11 1 11 مستجده سلمى على جمال الدين على 4080

   11 1 1 مستجده سلمى على سعيد عبد الحميد 4081

   11 1 11 مستجده سلمى محمد رضوان محمد 4082

   11 1 11 مستجده سما طارق احمد على 4083

   16 6 11 مستجده سمر ايهاب رشدى محمد الزيات 4084

   11 1 1 مستجده سناء احمد عبد الفتاح محمد معوض 4085

ىسهيله حسن سيد عبد المجيد قناو 4086    1 1 1 مستجده 

له محمد عبدالرازق احمد علىسهي 4087    11 11 11 مستجده 

   غ غ غ راسبه شروق محمد سيد احمد محمد عوض 4088

   1 1 1 مستجده شروق محمد مجاهد بغدادى 4089

   11 11 11 مستجده شروق هشام عبد الله عبد الجيد 4090

لشريفه عالء الدين عبد الحميد خلي 4091    11 1 11 مستجده 

نبيل اسماعيل السيدشوق  4092    11 1 11 مستجده 

   16 1 11 مستجده شيرين محمد ربيع محمد 4093

   11 11 11 مستجده شيرين يوسف عبدالله مصطفى 4094

   11 1 11 مستجده صباح انور فكرى صادق 4095

   1 1 1 مستجده صفا عماد الدين امين محمد عبدالغنى 4096

   11 11 11 مستجده صفاء عبدالحميد عبدالحافظ محمد 4097

   11 1 11 مستجده فاطمه احمد ابراهيم عبد المطلب هليل 4098

   1 غ 1 راسبة فاطمه اسامه محمد محمد 4099

   11 1 11 مستجده فاطمه نبيل زكى عبدالعزيز 4100

   11 1 1 مستجده فرح هشام محمد محمد عبد الحميد 4101

حه السيد عبدالواحد السيدفر 4102    11 11 11 مستجده 

   11 1 1 مستجده فرحه خالد عبدالمعطى امام 4103

   غ غ غ مستجده ليلى محمد حسن السيد 4104
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رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
أعمال 

 السنة

 (20 )  

 الشفهي

( 10 ) 

مجموع 

أعمال 
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 والشفهي

( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

   11 1 11 مستجده ماجده عبد اللطيف مجاهد عبد العال 4105

   11 11 11 مستجده مارتينا يوسف صالح يوسف 4106

منصور ماريان ناصف يوسف 4107    11 1 11 مستجده 

 ماسى سامح محمد قطب 4108
راسبه 
   16 11 16 بعذر

   11 11 11 مستجده مايا محمد احمد عيد شاطر 4109

   16 1 1 مستجده مروه محمد عبد الفتاح عبد السالم 4110

4111 
مروة نور الدين عبد الحكيم متولى 

 المليجى
   11 1 11 مستجده

حسن محمدمروه محمد رجب  4112    11 1 11 مستجده 

4113 
مروه محمد مصطفى عبد الجواد 

 حميده
   11 1 11 مستجده

   1 1 1 مستجده مريم احمد عمر محمد 4114

   16 1 11 مستجده مريم اسماعيل محمد سليمان 4115

   16 1 1 مستجده مريم اشرف وصفى ممتاز وهبة 4116

ىمريم خالد عبدالفتاح مصطفى موس 4117 ستجدهم   11 1 11   

   11 1 1 مستجده مريم رضا ابو بكر محمود 4118

   16 1 11 مستجده مريم صادق عبدالحميد سعد موسى 4119

   11 1 6 مستجده مريم محمد رمضان محمد موسى 4120

   11 6 11 مستجده مريم محمود عادل محمود 4121

   11 1 11 مستجده مريم مصطفى حامد مصطفى الماحى 4122

   غ غ غ راسبه مريهان احمد نايل احمد حلمى 4123

   11 1 11 مستجده منار سيد محمد حنفى 4124

   11 1 11 مستجده منار محمد عبدالعزيز محمد كنان 4125

   11 1 11 مستجده منة الله ابراهيم االمام السيد 4126

   غ غ غ مستجده منه الله احمد حسن السيد عبدالعال 4127

   1 1 1 مستجده منة الله الدسوقي محمد الدسوقي 4128

   11 1 11 مستجده منه الله ايمن احمد زكى ابراهيم 4129

   16 1 1 مستجده منه الله اسامه كامل زكى احمد 4130

   16 11 16 مستجده منه الله عماد محمود سيد ابوالمجد 4131
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 الجلوس
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 الشفهي
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( 00 ) 

يالتطبيق  

 ( ـ )

 مالحظات

   11 1 11 مستجده منة الله ماهر محمد عبد اللطيف 4132

   11 1 16 مستجده منه الله ياسر فاروق حسين 4133

   11 1 11 مستجده مها فرج محمد سيد 4134

   11 1 11 مستجده مى خليل ابراهيم على محمد يحيى 4135

   11 1 11 مستجده مى محمد على نصار 4136

   1 غ 1 مستجده مى محمد محمود عبد القادر 4137

طاهرميرنا احمد فتحى ال 4138    11 1 1 مستجده 

   11 1 6 مستجده ميرنا خالد عبدالفتاح الغلبونى 4139

   11 1 1 مستجده ميسون صابر جابر النادى 4140

   16 1 1 مستجده ميسون عاطف احمد رياض 4141

   11 1 11 مستجده نانسى ابراهيم محمد احمد 4142

   11 11 11 مستجده نانسى امجد محمد ابراهيم شعبان 4143

   11 1 11 مستجده ندا حسن ابراهيم الدسوقى عزازى 4144

   11 1 1 مستجده ندا محمد حسن مدبولي 4145

   11 11 1 مستجده ندى امين صالح عبد العاطي 4146

   1 6 1 مستجده ندى حسن ابراهيم اسماعيل بشير 4147

   11 11 11 مستجده ندى سيد محمد محمود سلطان 4148

ى عصمت حسن عبد التوابند 4149    16 1 1 مستجده 

   11 11 1 مستجده ندى فوزى سعد حسن 4150

   1 1 1 مستجده ندى كرم مصطفى محمد اسماعيل 4151

   11 11 11 مستجده ندى محسن محمود عبدالمحسن 4152

   11 11 11 مستجده ندى محمود نور الدين محمد رشوان 4153

   11 1 11 مستجده ندى نشأت احمد محمود 4154

   11 11 1 مستجده ندى يوسف عيسى محمد 4155

   11 1 1 مستجده ندي فتحي حسن محمد 4156

   11 1 1 مستجده نرمين حمزه ابراهيم عبد اللطيف 4157

   11 1 1 مستجده نرمين محمد سيد شحاته 4158

   11 11 11 مستجده نغم أشرف سعد على 4159
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 مالحظات

حمودنغم هاشم هاشم م 4160    11 11 1 مستجده 

   11 11 1 مستجده نهله طارق عبد الغنى باهى 4161

   11 11 11 مستجده نهى جابر عبد العاطى ابراهيم يونس 4162

   11 1 1 مستجده نهير ابراهيم عبدالعليم على 4163

قنورا شريف سالم شعبان عبد الخال 4164    غ غ غ راسبه 

ىنورهان خالد اسماعيل عل 4165    16 11 16 مستجده 

   11 1 11 مستجده نورهان صالح طه سالمه 4166

   11 1 11 مستجده نورهان فوزى احمد ابوالعال 4167

   11 1 11 مستجده نيره زكريا امام سالم 4168

   16 6 11 مستجده هاجر حسن حسين محمد حسين 4169

   16 1 1 مستجده هاجر حسن سعد سليم حسن 4170

جر محمد عبد الله محمدها 4171    11 1 1 مستجده 

4172 
هاجر ممدوح مصطفى شاكر احمد 

 شفيق
   11 1 11 مستجده

4173 
هايدى عالء الدين سعد محمد عوض 

 الله
   11 1 1 مستجده

   1 غ 1 مستجده هبة الله أيهاب عدلى أحمد عماره 4174

   1 1 1 مستجده هبة الله محمد أبو زيد مصطفى 4175

   11 1 16 مستجده هدى صبرى حسين ابراهيم 4176

   11 1 1 مستجده هدير عطية احمد عطية 4177

   غ غ غ راسبه هدير عالء الدين عبد العليم السيد 4178

   16 1 11 مستجده هدير كامل متولى كامل 4179

   11 1 1 مستجده هند صالح سيد مجاهد 4180

دهمستج هند محمود رشاد عبد العظيم 4181  1 1 11   

   11 1 11 مستجده هويدا سعيد على حسن 4182

   16 11 16 مستجده وسام اشرف جمال بكر مصطفى 4183

   11 11 1 مستجده يارا عادل عبد المنعم خليل 4184

نياسمين بهاء عبد العزيز محمد حسي 4185    11 1 16 مستجده 

   1 غ 1 مستجده ياسمين عمار على حماد 4186
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   11 11 11 مستجده ياسمين محمد عبد النور عبد الجواد 4187

   11 11 11 مستجده ياسمين ياسر عبد الواحد احمد 4188

   11 11 11 مستجده يوستينا عاطف عطا عوض 4189

 


