
                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 الجامعى  للعام االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   احالم شلبى السباعى شلبى خلٌل 3221 1

   احالم عصمت محمد سوٌلم 3222 2

   اروي ناصر سلٌمان الصادق 3223 3

   اروى هانى محمد عبدالعظٌم 3224 4

   ارٌج ناجى رمضان اسماعٌل 3225 5

   ازهار فتحى محمد عبدالفتاح بكر 3226 6

   اسراء ابراهٌم عبد النعٌم حسٌن 3227 7

   اسراء احمد عبدالفتاح عفٌفى الفقى 3228 8

   اسراء احمد محمد السٌد النجار 3229 9

   اسراء اشرف عبدالجلٌل محمود حسانٌن الحاج 3212 12

   اسراء السٌد امٌن بدر 3211 11

   راء الطنطاوى رزق سلطاناس 3212 12

   اسراء حسٌن عبدالعزٌز محمد حموده 3213 13

   اسراء رضا صالح مصلحً 3214 14

   اسراء رضا محمد رمضان عبدالعظٌم 3215 15

   اسراء رفعت محمد محمد الصٌاد 3216 16

   اسراء سمٌر فاروق عبدالخالق الصباغ 3217 17

   دغٌدي اسراء صالح فهٌم السٌد 3218 18

   اسراء عاطف محمد ٌونس محمد 3219 19

   اسراء عبدالعاطى مصلح عبدالمعطى 3222 22

   اسراء عبدربه محمد عبدالرحمن شعبان 3221 21

   اسراء عصام الحسٌنً عطٌه 2222 22

   اسراء محمد احمد محمد شرٌف 3223 23

   اسراء محمد السٌد عبداللطٌف سالمه 3224 24

   اسراء محمد معوض عالم 3225 25

   اسراء محمود محمد سند 3226 26

   اسراء مصٌلحى طلعت خمٌس مهدي 3227 27

   اسماء اسامة سمٌر غنٌمى خٌرهللا 3228 28

   اسماء اسماعٌل حلمى عبدالهادى 3229 29

   اسماء السٌد عبدالحى عبدالغنى 3232 32

   زٌدان اسماء عادل محمد رضا عبدالمجٌد 3231 31

   اسماء عبدالعزٌز السٌد عٌد 3232 32

   اسماء عصام محمد فتحى احمد سلٌم 3233 33

   اسماء كامل عبدالعظٌم عبدالعزٌز مدٌن 3234 34

   اسماء مرزوق عمر خلٌفه زهران 3235 35

   اسماء ناصر عثمان محمد عثمان 3236 36

   اسماء ٌاسر ابراهٌم علٌوه 3237 37

   اسماء ٌاسر هاشم عمر جعفر 3238 38

   اسماءهللا احمد السٌد محمد بركات 3239 39

   اشجان ابراهٌم فراج عبدالجلٌل 3242 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس

 الدرجة بالحروف   باالرقام   الدرجة االســـــــم

   اشرقت رضا صالح مصلحً 3241 1

   اصالة عبدالمنعم حسانٌن عبدالحمٌد 3242 2

   افنان امجد السٌد حافظ 3243 3

   االء اشرف رزق زكرٌا مصطفً 3244 4

   االء جمال معوض محمود زٌن الدٌن 3245 5

   االء حسٌن عبدهللا حسٌن 3246 6

   ء سمٌر ابراهٌم الدسوقً التهامًاال 3247 7

   االء طارق مصطفى عبدالفتاح كعٌب 3248 8

   االء عبدالسالم سالمه عبدالسالم 3249 9

   االء على قناوى على عفٌفى 3252 12

   االء عماد السٌد سعد سعد 3251 11

   االء عماد مازن رضوان 3252 12

   االء فتحى ابراهٌم احمد 3253 13

   االء فتحى ابوالفتوح حسٌن 3254 14

   االء محمد محمد الحفنى محمد 3255 15

   االء هانى اسماعٌل ابراهٌم سالمة 3256 16

   الشٌماء احمد بهجت محمد محمود 3257 17

   الشٌماء اٌمن شبل عبدالسمٌع خلٌل 3258 18

   الشٌماء ولٌد محمد مصلحى 3259 19

   افع محمدامال محمد عبدالن 3262 22

   امال محمد ملٌجى الحرش 3261 21

   امال ٌاسر حافظ السٌد 3262 22

   امانى عاطف بكرى على 3263 23

   امانى محمد احمد بركات الوكٌل 3264 24

   امل فتحى سلٌمان سلٌمان 3265 25

   امل هانى همام  جاد الصعٌدى 3266 26

   ن عالمامنٌة كرم عبدالظاهر عبدالرحم 3267 27

   امنٌة محمد عبدهللا كامل 3268 28

   امنٌة محمود السٌد احمد ابوعوٌضة 3269 29

   امنٌه اٌمن سعٌد عبدالغفار 3272 32

   امنٌه حسام عبدالحلٌم الهباء 3271 31

   امنٌه خالد ابراهٌم عبدالحمٌد 3272 32

   امنٌه سعٌد صبحى محمد 3273 33

   بدهللا ٌوسف احمدامنٌه سعٌد ع 3274 34

   امنٌه عادل خضر حسٌن 3275 35

   امنٌه عبدالعاطً كامل علً 3276 36

   امنٌه فوزى حسٌن محمد المجرحى 3277 37

   امنٌه محمد ابراهٌم على 3278 38

   امنٌه محمد بدر الدٌن محمد 3279 39

   امٌرة ابراهٌم علً السٌد منصور 3282 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة مادة )    كشف درجات  اعمال السنة
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   امٌرة اٌمن السٌد عبدالفتاح عاشور 3281 1

   امٌرة رضا عبدالقادر عواد البربرى 3282 2

   عادل محمد على الخولى امٌرة 3283 3

   امٌره ابراهٌم احمد السٌد الجفلى 3284 4

   امٌره احمد محمد عبدالفتاح 3285 5

   امٌره اٌمن عبدالمنعم محمد عزب 3286 6

   امٌره حسام الدٌن عبدالوهاب محمدالسٌد 3287 7

   امٌره صابر سٌد سٌد سلٌمان 3288 8

   امٌره موسً بحٌري بحٌري 3289 9

   امٌنه  احمد السٌد محمد الكفراوي 3292 12

   انا محمد احمد محمد سعٌد 3291 11

   انجى رأفت صبحى عبدالملك مٌخائٌل 3292 12

   انعام بدوي عفٌفً اسماعٌل 3293 13

   اٌات سعد احمد محمد 3294 14

   اٌات عبدالرحمن احمد 3295 15

   اٌة سٌد محفوظ محمد عبد ربه 3296 16

   اٌة علً السٌد احمد 3297 17

   اٌة محمد مسعود عبدالقادر 3298 18

   اٌة محمود محمد محمود االلفى  3299 19

   اٌمان ابراهٌم عبدالرحمن عبدالرازق 3122 22

   اٌمان احمد السٌد محمد محمد 3121 21

   اٌمان احمد نظٌم احمد 3122 22

   اسماعٌلاٌمان اسماعٌل عبدالسمٌع  3123 23

   اٌمان سعٌد محمد سلٌمان 3124 24

   اٌمان سالمة خلٌل ابراهٌم 3125 25

   اٌمان سمٌر محمد سالم 3126 26

   اٌمان صابر محمد محمد ساٌر 3127 27

   اٌمان عالء الدٌن محفوظ محمد 3128 28

   اٌمان كمال عبدالسمٌع بدر 3129 29

   دي سمكاٌمان مسعد عطٌه عبدالها 3112 32

   اٌمان مصطفى سعٌد محمد عوض 3111 31

   اٌمان نور عبده حافظ متولً 3112 32

   اٌمان هانً عبدالعاطً عبدالمجٌد 3113 33

   اٌناس مجدى رفعت محمد ابراهٌم 3114 34

   اٌناس هشام محمد عبدالجلٌل 3115 35

   اٌه ابراهٌم محمود محمد على ابوالخٌر 3116 36

   اٌه احمد خاطر خاطر 3117 37

   اٌه احمد متولى متولى 3118 38

   اٌه احمد مصطفى شاهٌن 3119 39

   اٌه اشرف ابراهٌم عبدالمطلب 3122 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   ـــــماالســ

   اٌه اشرف فهٌم عبدالقوى احمد 3121 1

   اٌه الطوخى عبدالعال الطوخى عبدالعال 3122 2

   اٌه اٌمن السٌد عبدالقادر معوض 3123 3

   اٌه اٌمن عبدالرحمن موسى 3124 4

   اٌه جمال ابوسرٌع محمد فاٌد 3125 5

   دالفتاح على السٌداٌه جمال عب 3126 6

   اٌه جمال عبدالكرٌم سالم 3127 7

   اٌه حسانٌن احمد حسانٌن 3128 8

   اٌه سعٌد عبده عبدالباقى 3129 9

   اٌه سلٌمان عز الدٌن النجار 3132 12

   اٌه طارق هاشم حسن 3131 11

   اٌه عبدالعلٌم محمد متولى فهمً 3132 12

   الحمٌد علىاٌه محمد السٌد عبد 3133 13

   اٌه محمد عبدهللا الحرفه 3134 14

   اٌه محمد محمد محمد ابوالنصر 3135 15

   اٌه محمود على حسن الطبالوى 3136 16

   اٌه مصطفى صالح محمد صالح 3137 17

   اٌه ناصر عبدالحمٌد سٌد احمد شمعون 3138 18

   اٌه هانً محمود مرسً 3139 19

   حمد محمد ابراهٌم علىاٌه ٌاسر م 3142 22

   بثٌنه سٌد سعٌد محمد 3141 21

   بثٌنه محمد سلٌمان هاشم 3142 22

   بسمة طاهر عبدالعظٌم عبدالبارى سلٌم 3143 23

   بسملة احمد محمد رمضان ابراهٌم 3144 24

   بسملة احمد نبٌل عزت 3145 25

   بسملة عمرو صبحى احمد محمد 3146 26

   ة مجدى احمد متولىبسمل 3147 27

   بسملة هانً عبدهللا عبدالمؤمن الجزار 3148 28

   بسمله احمد سعد احمد رزق 3149 29

   بسمله احمد سعد غرٌب زغلول 3152 32

   بسمله احمد محمد المغربى ٌونس 3151 31

   بسمله اٌهاب عبدالمنعم عبدالرحمن مصطفى 3152 32

   الرحٌمبسمله خضر مصطفى عبد 3153 33

   بسمله سٌد محمد عبدالحلٌم 3154 34

   بسمله شرٌف السٌد محمد غنٌه 3155 35

   بسمله عامر ابراهٌم عامر ابراهٌم 3156 36

   بسمله عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد حرفوش 3157 37

   بسمله عبدالرازق منٌر عبدالرازق 3158 38

   بسمه احمد فتحى محمد اسماعٌل 3159 39

   بسمه اشرف سعٌد عبدالعاطى 3162 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   بسمه تامر محمد عبدالرازق 3161 1

   حسن احمد عبدالشافى بسمه 3162 2

   بسنت ابراهٌم محمود ابراهٌم 3163 3

   بسنت اسامه عبدالمؤمن سلٌمان 3164 4

   بسنت جمال عبدالعزٌز على 3165 5

   بسنت رجب سعٌد شومان 3166 6

   بسنت عادل محمود السٌد عٌسى 3167 7

   بسنت عبدالرحمن مصطفى عبدالفتاح 3168 8

   ن السٌد عثمان السٌدبسنت عثما 3169 9

   بسنت محمد سٌد احمد محمود رمضان 3172 12

   بسنت محمد عبدهللا محمد 3171 11

   بسنت محمود السٌد حماد 3172 12

   بسنت نبٌل عبد الحمٌد عواد مرسى 3173 13

   تبارك عالءالدٌن عبدالعال حسن احمد 3174 14

   امودتسنٌم جمال عبدالمجٌد محمد الع 3175 15

   تسنٌم فرج محمد رشاد بحر 3176 16

   تسنٌم محمد نور نجاح عبدالباقى 3177 17

   تغرٌد مصطفى ٌونس محمد 3178 18

   تقى اشرف احمد عبدالمقصود ابوعلى 3179 19

   تقى اشرف محمد ابراهٌم 3182 22

   تقى سٌد عبدالمحسن احمد صمٌدة 3181 21

   دالواحدتقى محمد عطا عب 3182 22

   تقى هانى السٌد السٌد 3183 23

   تقى هشام حسٌن حسن 3184 24

   تؤى ممدوح بدران عبدهللا 3185 25

   تٌسٌر اكرم محمد على خمٌس 3186 26

   جمانه تامر المكاوى رشاد مطاوع 3187 27

   جنة اٌهاب مصطفى كمال 3188 28

   جنه الطوخً حمدي محمدى الجزار 3189 29

   جنه اٌهاب محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 3192 32

   جنه على حنفى محمود 3191 31

   جنى اٌهاب سعٌد عبدالملك 3192 32

   جنى تامر عبدالرحمن حامد 3193 33

   جنى حسن دروٌش مصطفى دروٌش 3194 34

   جهاد رأفت محمد عبدالعظٌم الشرقاوى 3195 35

   بردٌنىجهاد عادل كامل محمد ال 3196 36

   جهاد محمد زكرٌا عبدالمطلب 3197 37

   جهاد محمود محمد على 3198 38

   حبٌبة احمد محمد جمال عقل 3199 39

   حبٌبة احمد محمد محمد عبدهللا اٌوب 3222 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )  
 2222/2223 معى للعام الجا االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   حبٌبة علً محمد عبدالمنعم 3221 1

   حبٌبه احمد السٌد سٌف الدٌن السٌد الشاعر 3222 2

   حبٌبه اشرف حسن ابراهٌم 3223 3

   حبٌبه حاتم طوخى جمعه السمٌن 3224 4

   العزٌز حجاجحبٌبه خالد عبد 3225 5

   حبٌبه سامح عبدالعزٌز عفٌفى 3226 6

   حبٌبه صابر السٌد عبدالجواد 3227 7

   حبٌبه عالء الدٌن سعٌد ابراهٌم اسماعٌل 3228 8

   حبٌبه على ابراهٌم عامر موسى 3229 9

   حبٌبه على امٌن امٌن الحكٌم 3212 12

   حبٌبه عمرو فتحى السٌد 3211 11

   ٌبه محمد احمد الجمالحب 3212 12

   حبٌبه محمد صالح محمد قندٌل 3213 13

   حبٌبه مصطفً كامل عبدالغنً 3214 14

   حسناء حسام محمد عزت كمال الدٌن قاسم 3215 15

   حسناء عماد الدٌن زغلول عواد 3216 16

   حسناء محمود احمد محمود سعد 3217 17

   محمود حسن اسماعٌل حال 3218 18

   حنان حسن محمد حسن رجب 3219 19

   حنان محمد احمد صالح ابوغازى 3222 22

   حنٌن احمد حسن احمد احمد 3221 21

   حنٌن احمد رضا البدرى 3222 22

   حنٌن حامى االسالم السٌد سلٌم 3223 23

   حنٌن حمدى ابو زٌد شبٌب 3224 24

   حنٌن محمد عبدالعظٌم السٌد سٌداحمد 3225 25

   حور على ابراهٌم على خلف هللا 3226 26

   حور محمد سمٌر بدٌر 3227 27

   خلود اكمل عبدالمقصود معوض ابراهٌم 3228 28

   خلود السٌد رمضان السٌد 3229 29

   خلود خالد حجازي جوده 3232 32

   خلود عالء عبدهللا محمد فرج 3231 31

   خلود محمود شلبً احمد شلبً 3232 32

   دارٌن اسالم عبدالمنعم ابراهٌم عمرو 3233 33

   دالٌا محمد احمد مصطفى نوفل 3234 34

   دالٌرام محمود فتحى صدٌق محمد 3235 35

   دعاء راعى محمد احمد طلحه 3236 36

   دعاء طه حسٌن ابراهٌم محمد 3237 37

   دعاء على مصطفى فكرى علً 3238 38

   ابراهٌم دنٌا حسام فتحى 3239 39

   دنٌا طارق عبدالحكٌم محمد البهى 3242 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )  
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   ان عرٌاندنٌا فرٌد شوقى سلٌم 3241 1

   دولت عبدالحمٌد شحاته السٌد هرٌدى 3242 2

   دولت ممدوح شعبان محمد 3243 3

   دٌنا حامد محمد فتح هللا الجد 3244 4

   دٌنا حسام الدٌن عبدالشهٌد على 3245 5

   دٌنا طارق اسماعٌل سٌد 3246 6

   دٌنا عزت السعدى عواد ابوعٌسى 3247 7

   مد مصطفى نوفلدٌنا محمد اح 3248 8

   دٌنا محمد عبدالمنصف دسوقى 3249 9

   دٌنا محمد فرٌد احمد 3252 12

   ذهوه مصطفى حسن محمد حمد 3251 11

   رانا حسٌن عبدالفتاح احمد 3252 12

   رانا شرٌف حامد محمد عطٌه 3253 13

   راندا عماد محمد كٌالنى 3254 14

   لسعدنىرانده حسام الدٌن فتحى ا 3255 15

   رانٌا حسن احمد على حسن العٌوطً 3256 16

   رانٌا عونى السٌد السٌد 3257 17

   رباب ٌاسر محمد سلٌمان 3258 18

   رجٌا هشام عبدالرحمن محمد محمود 3259 19

   رحاب رٌاض عراقً صبره  3262 22

   رحمة ابراهٌم عبداللطٌف ابراهٌم 3261 21

   ٌة عبدالمحسن دٌابرحمة عادل نب 3262 22

   رحمة عثمان عبدالظاهر عثمان مصطفى 3263 23

   رحمة ٌاسر احمد محمد احمد 3264 24

   رحمه احمد جوده محمد ابراهٌم 3265 25

   رحمه اسامه عبدالرحمن محمد محمد عزٌز 3266 26

   رحمه اشرف فوزى محمد الطحان 3267 27

   سٌد راٌهرحمه السٌد نور الدٌن ال 3268 28

   رحمه سعد احمد مرسى احمد 3269 29

   رحمه عوض عبدالمعطً مصطفى سرحان 3272 32

   رحمه ناصر السعٌد سلطان ابراهٌم 3271 31

   رحمه هشام حسن بٌومى 3272 32

   ردٌنة محمد ابراهٌم زٌن سلٌم 3273 33

   رشا عبدهللا محمد عبدهللا 3274 34

   حمود راشدرضوا عمرو م 3275 35

   رضوى اسالم محمد ٌسن 3276 36

   رضوى نشأت سامى عبدالرحمن 3277 37

   رغد محمد رضا حمدى 3278 38

   رقٌة سعٌد عبدالباقً شحاته شكر 3279 39

   رقٌه احمد مختار عبداللطٌف 3282 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لل االفص(  بنات)  االولىالفرقة  

2222 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   رقٌه رضا احمد محمد على 3281 1

   رقٌه عبدالفتاح عبدالتواب على 3282 2

   رقٌه محمد احمد عبد السالم 3283 3

   رقٌه محمد شوقت عفٌفى 3284 4

   نا تامر حمدى ابراهٌمر 3285 5

   رنا حسن نجاح حسن عبدالعال 3286 6

   رنا صبحى محمد الملٌجى 3287 7

   رنا عونى عبدالمجٌد ابوالٌزٌد 3288 8

   رنا مصطفى حسن مصطفى 3289 9

   رنا ٌسرى زكى دوٌدار 3292 12

   رنٌن وائل على احمد البسطوٌسى 3291 11

   اسط عبدالفتاحرواء اشرف عبدالب 3292 12

   روان اشرف طه خفاجى 3293 13

   روان السٌد ابراهٌم السٌد احمد 3294 14

   روان اٌمن ابراهٌم عٌد حسن 3295 15

   روان جمال حماد على 3296 16

   روان جمال محمود صابر ابوالوالى 3297 17

   روان رشدى عبدالخالق اباظة 3298 18

   محمد روان رفعت خلٌل 3299 19

   روان صالح محمد زرٌق 3322 22

   روان طارق سٌد محمود 3321 21

   روان عبدالعزٌز عبدالفتاح خالد السٌد 3322 22

   روان علً احمد السٌد ابراهٌم 3323 23

   روان على حسن على حسن 3324 24

   روان عمرو رضوان عبدربه 3325 25

   ن ابراهٌمروان عمرو عبدالحمٌد سلٌما 3326 26

   روان محسن عبدالباسط محمد محسن 3327 27

   روان محمد جمعه سالمه جمعه 3328 28

   روان محمد محمد رجب عبدالظاهرالطنانى 3329 29

   روان محمود احمد حفنى زٌدان 3312 32

   روان منٌر محمد ابراهٌم عمران 3311 31

   روان ناصر الطوخى حسٌن 3312 32

   روان هانً عبدالسالم سعدون العزالً 3313 33

   رودٌنا احمد صابر احمد سالم 3314 34

   روضه اسماعٌل جمال الدٌن اسماعٌل محمود 3315 35

   روضه محمد رفعت محمد عبدالرحمن 3316 36

   روضه محمد محمد محمود علٌوه 3317 37

   روضه محمد محمود عبدالفتاح 3318 38

   ٌاسر عبدالعظٌم محمد الطنانى رومٌساء 3319 39

   روناء احمد محمد السٌد 3322 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )  
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

الدرجة  االســـــــم
  باالرقام  

 الدرجة بالحروف 

   مد السٌد عبدالمجٌد فتح هللاروناء مح 3321 1

   روهندا ٌاسر عفٌفى عبدالعال هاشم 3322 2

   رؤى السٌد ٌونس راشد على 3323 3

   رؤى حسن عبدالنبى محمد عثمان 3324 4

   رؤي محمد عبدهللا محمد الدردبٌسً 3325 5

   رؤى هانً خٌرى عبدالرحمن 3326 6

   رؤى هٌثم عبدالقوى منصور احمد 3327 7

   رؤى ٌحٌى نبٌل محمود 3328 8

   رؤٌه محمد عبدالرؤف مجاهد 3329 9

   رٌجان رٌاض ٌوسف رٌاض شرٌف 3332 12

   رٌم انور توفٌق حسن 3331 11

   رٌم خالد ابوالسعود موسى عقل 3332 12

   رٌم محمد سمٌر محمد 3333 13

   رٌهام حامد عبدالهادى حامد الفار 3334 14

   رٌهام عبدالمنعم محمد محمد 3335 15

   رٌهام كامل عبدالتواب كامل 3336 16

   رٌهام محمد شهاب الدٌن عبدهللا ابراهٌم 3337 17

   زبٌده احمد عفٌفى احمد عبدالنبى 3338 18

   زهره احمد محمد ابراهٌم سالم زهره  3339 19

   زهره ولٌد ابراهٌم عبدهللا الحناوي 3342 22

   ٌنب احمد سالمة محمدز 3341 21

   زٌنب احمد عبدالرسول احمد ابراهٌم 3342 22

   زٌنب جالل صالح نصر الدٌن السٌد 3343 23

   زٌنب رضا بدر السٌد الغنام 3344 24

   زٌنب سمٌر فتحى امٌن 3345 25

   زٌنب عصام الدٌن برعى عبدالعزٌز عبدالعاطى 3346 26

   لرحمن عبدالباقىزٌنب على السٌد عبدا 3347 27

   زٌنب هانئ عبدهللا ابراهٌم محمد 3348 28

   زٌنب ٌاسر امٌن فهمى على 3349 29

   زٌنب ٌحٌى علً حسن ابوسقاٌة 3352 32

   زٌنة فؤاد زٌنهم سلٌم سعٌد 3351 31

   سارة حسام الشاذلً عبدالمقصود محمد 3352 32

   سارة محمد عبدالمنعم محمد 3353 33

   سارة محمود حسن فرج حسن 3354 34

   سارة مسعد احمد سلٌمان مصطفً 3355 35

   ساره احمد سند محمد القلٌوبى 3356 36

   ساره شعبان حسانٌن عبدالعظٌم 3357 37

   ساره عصام عبدالعلٌم معوض محمد 3358 38

   ساره كرم فرحان رجب 3359 39

   ساره مصطفى علً على حسن سعودي 3362 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة درجات  اعمال السنة  مادة ) كشف
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   ساره مصطفى فاروق مصطفى ۳۳٦۱ 1

   ساره هٌثم على على ۳۳٦۲ 2

   حجوب عبدالعالساندى حجاج م ۳۳٦۳ 3

   ساندي طارق عٌسى اللمعً 3364 4

   سلسبٌل هانى عبدالبارى ابوالفتوح محمد 3365 5

   سلسبٌل هانً محمد ابراهٌم 3366 6

   سلمى احمد عبدالرحمن على مرزوق 3367 7

   سلمى اشرف احمد بصرى بخٌت 3368 8

   سلمى الجٌوشى حسٌن عبدالمعبود غنٌمى 3369 9

   سلمى السٌد عبدالهادى ابراهٌم 3372 12

   سلمً جابر فاروق جابر البٌومً 3371 11

   سلمى صالح ابراهٌم محمد عماره 3372 12

   سلمى عبدالفتاح عبدالعزٌز محمد ٌوسف 3373 13

   سلمى عالء سلٌمان سلٌمان سلٌمان 3374 14

   سلمى عماد احمد محمد هزاع 3375 15

   د احمد بٌومى قاٌدسلمى محم 3376 16

   سلمً محمد منٌر قابٌل محمد 3377 17

   سلمى محمود محمد عبده 3378 18

   سلمً ولٌد علً محمد هاشم 3379 19

   سما احمد سلٌمان احمد ابراهٌم 3382 22

   سما خالد على البدرى 3381 21

   سما عصام سعد عباس مرسً 3382 22

   اهٌمسما محمد السٌد ابر 3383 23

   سما مصطفى ابراهٌم مصطفى 3384 24

   سما ٌاسر محمد طه محمد النجار 3385 25

   سماء السٌد فؤاد احمد عبدالكرٌم 3386 26

   سماء عصام محرم على 3387 27

   سماح عماد بدوى مصطفى بدوى 3388 28

   سماح عواد عبداللطٌف ابوالسعود 3389 29

   احمدسمر احمد متولى  3392 32

   سمر نصار محمد نصار 3391 31

   سمٌره سالم على عبدالمقصود ابراهٌم 3392 32

   سنٌه مصطفى ابراهٌم سالم 3393 33

   سها عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد محمود 3394 34

   سهر احمد سعٌد ابوزٌد 3395 35

   سهٌلة صبحً عابدٌن على مصطفً 3396 36

   بدالمحسن النادى خلٌلسهٌلة محمد ع 3397 37

   سهٌله امجد محمد ماهر 3398 38

   سهٌله بٌومى عبدالفتاح بٌومى 3399 39

   سهٌله حسام عبدالمنعم عبدالعظٌم 3422 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 جلوس ال

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   سهٌله حسن سعٌد مصٌلحى 3421 1

   سهٌله حسن عبدالرحمن ابراهٌم 3422 2

   سٌمون فؤاد عرٌان مترى 3423 3

   شاهستا محمد فاروق جبر هاشم 3424 4

   شاهندا محمد سعٌد صٌاد محمد 3425 5

   ن ابو سرٌعشاهٌناز منتصر شعبا 3426 6

   شروق اكرامى مسلم حسن مسلم 3427 7

   شروق حسن حامد محمد عمر 3428 8

   شروق سٌد عبدالحافظ محمد همام 3429 9

   شروق عطاء احمد سٌف الدٌن 3412 12

   شروق عٌد سعٌد رزق علٌوه 3411 11

   شروق مسعد محمد محمد 3412 12

   شروق ٌاسر صالح امام 3413 13

   شرٌن اٌمن عبد العلٌم على 3414 14

   شمس احمد محمد شدٌد 3415 15

   شمس عبدالكرٌم السٌد عبدالكرٌم 3416 16

   شمس عبد النبً هادي حسانٌن حسٌن 3417 17

   شمس محمد حامد محمد ابراهٌم  3418 18

   شمس مصطفى محمود عبدالغنى 3419 19

   مانشمس نور الدٌن ابراهٌم سلٌ 3422 22

   شهد ابراهٌم عبدهللا عبدالصمد محمد 3421 21

   شهد ابراهٌم محمد محمد ناجً 3422 22

   شهد احمد ابراهٌم دوٌدار ابراهٌم 3423 23

   شهد احمد السٌد علم 3424 24

   شهد احمد جمٌل محمد حسٌن 3425 25

   شهد احمد رمضان سلٌمان 3426 26

   د الكشكشهد احمد سعٌد محم 3427 27

   شهد احمد طلبه احمد سمرى 3428 28

   شهد احمد محمد قاسم 3429 29

   شهد اسامة ملٌجى السٌد 3432 32

   شهد السٌد حسٌنى العماوى 3431 31

   شهد خالد احمد على محمد 3432 32

   شهد دٌاب محمود دٌاب محمود 3433 33

   شهد سعد محمد الخضرى عبدالفتاح 3434 34

   شهد سعٌد مسعد محروس معتمد 3435 35

   شهد سٌد محمد حسٌن 3436 36

   شهد صبرى محمد محمود دٌاب 3437 37

   شهد طلعت ابراهٌم عبدالسالم مرسً 3438 38

   شهد طه احمد محمد زٌن 3439 39

   شهد عادل محمد عبدهللا العنانى 3442 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   شهد عبدهللا احمد حسن االعصر 3441 1

   شهد عبدهللا محمد عبدهللا 3442 2

   شهد عزت السٌد ابراهٌم 3443 3

   ً توفٌق عفٌفًشهد عفٌف 3444 4

   شهد على محمد لطفى 3445 5

   شهد عماد عبدالشافى احمد مصطفى 3446 6

   شهد عمرو محمد فرج السعدنى 3447 7

   شهد كامل السٌد عبدهللا كامل 3448 8

   شهد محمد حجازي مصلحي حسن  3449 9

   شهد محمد حماده الطوخى عابد 3452 12

   سالم بدوىشهد محمد شعبان  3451 11

   شهد محمد شوقى بٌومى صبٌح 3452 12

   شهد محمد عبدالخالق محمد احمد 3453 13

   شهد محمد عبدالعزٌز عبدالقادر فلٌفل 3454 14

   شهد محمد عبدهللا السٌد 3455 15

   شهد محمد كمال عبدالحمٌد ابراهٌم 3456 16

   شهد محمد محمود موسً محمد 3457 17

   شهد محمود حسن فتح هللا زٌتون 3458 18

   شهد محمود عبدالحلٌم عبدالعزٌز  3459 19

   شهد مختار عبدالرشٌد علً  3462 22

   شهد هشام احمد بٌومى ابراهٌم 3461 21

   شهد ولٌد السٌد على 3462 22

   شهد ولٌد عبدالرازق عبدهللا جمعه 3463 23

   ٌمشٌماء احمد امٌن كامل ابراه 3464 24

   شٌماء اسامة فاروق مصطفى 3465 25

   شٌماء السٌد عبدالرحمن محمد 3466 26

   شٌماء السٌد عواد السٌد علً 3467 27

   شٌماء سامً امٌن محمود 3468 28

   شٌماء سعٌد حامد حامد ابوالنجا 3469 29

   شٌماء شرٌف امٌن االكشر 3472 32

   مد الشلفشٌماء عاطف عبدالفتاح مح 3471 31

   شٌماء فتوح حسٌن على 3472 32

   شٌماء مجدى فتحى سعٌد 3473 33

   شٌماء محمد عبدالمجٌد هاشم 3474 34

   شٌماء هانى سعد جمال محمد 3475 35

   صبا محمد سعٌد موسى حجاج 3476 36

   صفا اكرم عبدالمنعم السٌد الدٌري 3477 37

   محمد ضحً اشرف السٌد الجٌوشى 3478 38

   ضحً محمد محمد ابراهٌم علً 3479 39

   ضى رضا شوقى محمد مخٌمر 3482 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   عائشة حسام سعد الشٌن 3481 1

   عائشه محمد ابراهٌم على عفٌفى 3482 2

   عبٌر جوده السٌد ابراهٌم العجمى 3483 3

   عبٌر سٌد امٌن حسن 3484 4

   عبٌر عز الدٌن على نور الدٌن محمد 3485 5

   علٌاء مجدى محمد رشاد عبدالغفار 3486 6

   علٌاء ٌحى ابراهٌم على باشا 3487 7

   عنود اشرف سلٌم سلٌم 3488 8

   عواطف رمضان عبدهللا سٌد محمد 3489 9

   غادة حسام سالمة راشد 3492 12

   غادة عبدالمرضً فتحً عبدالمرضً 3491 11

   غادة محمد حسن عمر 3492 12

   غاده احمد محمد محمد 3493 13

   غاده حسن ابراهٌم حسن على 3494 14

   د ٌحٌى حسن عبدالجوادغاده محم 3495 15

   غدٌر سالمه على شاذلى 3496 16

   غٌداء ابراهٌم عبدالباسط عبدالغنى 3497 17

   فاطمة احمد ابراهٌم ابراهٌم البربرى 3498 18

   فاطمة سٌد رمضان سٌد 3499 19

   فاطمة عبدالنبً عبدالهادي السٌد 3522 22

   فاطمة محمود عبدالرحمن دندراوي 3521 21

   فاطمه احمد على عبدالهادى على 3522 22

   فاطمه احمد محروس محمد 3523 23

   فاطمه احمد محمود عواض 3524 24

   فاطمه الزهراء محمد حسن مختار حسن 3525 25

   فاطمه اٌمن احمد عبدالغنى مرسى 3526 26

   فاطمه حسٌنً محمد محمد 3527 27

   بوزٌدفاطمه خالد اسماعٌل ا 3528 28

   فاطمه رجب عبدالهادى احمد 3529 29

   فاطمه رزق ابراهٌم محمد بٌومى 3512 32

   فاطمه رضوان هاشم مسلم 3511 31

   فاطمه عبدالتواب محمد عبدالتواب 3512 32

   فاطمه محمد سعٌد محمد الشٌن 3513 33

   فاطمه محمد صالح الدٌن محمد الهٌلى 3514 34

   محمد عبدالنور عبدالقوى فاطمه 3515 35

   فاطمه محمود حسنى عبدالفتاح 3516 36

   فاطمه محمود فوزى صبحى 3517 37

   فاطمه مصطفى محمد عبداللطٌف 3518 38

   فاطمه هانى محمد زكى 3519 39

   فتحٌه طه عبدهللا السٌد احمد بحٌري 3522 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىفرقة ال 

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   فرح ابراهٌم محمد عبدالعال 3521 1

   فرح اشرف عفٌفً احمد 3522 2

   فرح شرٌف فرج سٌد احمد 3523 3

   الباسطفرح عبدالباسط حسن عبد 3524 4

   فرح عمرو عبدالسمٌع محمد ٌحٌى 3525 5

   فرح محمد حنفى احمد محمد 3526 6

   فرح هشام جمال محمود غنٌم 3527 7

   فرحة عصام شعبان صابر سلٌم 3528 8

   فرحه ناجً محمد زكً 3529 9

   فرٌدة حمدى عبدالمنعم محمد 3532 12

   مودفرٌدة محمد عبدالعظٌم نافع مح 3531 11

   فٌروز محمد احمد محمد احمد 3532 12

   فٌروز محمد حجازى احمد 3533 13

   فٌرونٌا اسحق خلٌل عبد السٌد  3534 14

   كاترٌن مٌالد مرقس مسٌحه رزق 3535 15

   كرستٌنا مٌنا اسبٌرو بطرس حنا 3536 16

   كرٌمه محمد فاروق محمد 3537 17

   ٌع سلطانكرٌمه هانً عبد السم 3538 18

   كنزى حنفى محمد حسن 3539 19

   كنزي محمد مسعد رمضان محمد متولً 3542 22

   لبنى عصام عبدالحى زكى سلٌمان 3541 21

   لقاء ٌاسر شحاتة توفٌق 3542 22

   لمٌاء حسام الدٌن محمد حسن احمد 3543 23

   لمٌس احمد شفٌق عبد الظاهر 3544 24

   الد محمدلٌلى احمد خ 3545 25

   لٌلى محمود صالح احمد حسٌن ممتاز 3546 26

   ماجدة حاتم محمد ٌوسف احمد بدوى 3547 27

   ماجدة هانى امٌن عبدالعزٌزالكرداسى 3548 28

   مادونا ثابت ٌونان غبلاير 3549 29

   مارفى نادر منسى فارس 3552 32

   مارٌنا جورجى سعٌد فرج هللا 3551 31

   ماٌان رضا السٌد عبدالفتاح محمد ابوزٌد 3552 32

   مرام محمد حلمى محمد عوض هللا 3553 33

   مرفت احمد مصطفى احمد 3554 34

   مرفت رضا عبدالسمٌع شبراوى علً 3555 35

   مروة احمد محمد انس السٌد الجوهرى 3556 36

   مروة مجدى محمود حافظ 3557 37

مد صقرمروه عادل شهوان مح 3558 38    

   مروه محمود السٌد سلٌمان عوده 3559 39

   مرٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم 3562 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 روف الدرجة بالح  الدرجة باالرقام   االســـــــم

   مرٌم احمد محمد ابراهٌم بدوى 3561 1

   مرٌم احمد محمد محمد السقا 3562 2

   مرٌم احمد مصطفً صادق محمد 3563 3

   مرٌم اسامه احمد محمد الكرداسى 3564 4

   مرٌم اشرف حامد محمود هاشم 3565 5

   مرٌم السٌد حسن متولى 3566 6

   مرٌم امام محمد احمد امام 3567 7

   مرٌم تامر السٌد اسماعٌل الحناوي 3568 8

   مرٌم حسن احمد عبدالرحمن الدالى 3569 9

   مرٌم رضا السٌد محمود قاسم 3572 12

   مرٌم سامح حسنى السٌد سلٌم 3571 11

   مرٌم سعٌد كمال محمد 3572 12

   مرٌم شعبان حافظ على علً 3573 13

لقمرٌم صفوت محروس عبدالخا 3574 14    

   مرٌم طارق محمد على 3575 15

   مرٌم عاطف السٌد محمد احمد رمضان 3576 16

   مرٌم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 3577 17

   مرٌم عطٌة السٌد عاشور 3578 18

   مرٌم عالء محمد حسٌنى درٌهم 3579 19

   مرٌم عماد عبدالرحمن عبدالعلٌم 3582 22

   محمد كشكمرٌم عمرو مصطفً  3581 21

   مرٌم فتحً عبدالمقصود سالمة 3582 22

   مرٌم فهمى امٌن فهمى على 3583 23

   مرٌم مجدى حسٌنى السٌد 3584 24

   مرٌم محسن فتحى السٌد محمد جوهر 3585 25

   مرٌم محمد احمد عبد العاطى 3586 26

   مرٌم محمد احمد عبدالرازق خطابى 3587 27

   احمد عبدالرحمن مرٌم محمد 3588 28

   مرٌم محمد احمد مصطفى فرغلى 3589 29

   مرٌم محمد السٌد زٌنهم زٌن العابدٌن 3592 32

   مرٌم محمد شندي احمد محمد 3591 31

   مرٌم محمد صالح الزحالن 3592 32

   ٌم محمد عبدالسمٌع الصادقمر 3593 33

   مرٌم محمود السٌد حسنٌن عمر 3594 34

   مرٌم محمود عبدالمنصف احمد 3595 35

   مرٌم محً محمود علً 3596 36

   مرٌم مصطفى عبدالحمٌد صدٌق السٌد 3597 37

   مرٌم ممدوح زكى منٌسٌر على 3598 38

   مرٌم نعمان ابراهٌم شحات ابراهٌم 3599 39

   مرٌم هشام السٌد محمدى رضوان 3622 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( بٌة اصول التركشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   مرٌم هٌثم سٌد محمد السٌد 3621 1

   ملك ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم 3622 2

   ملك ابراهٌم عبدالوهاب طه 3623 3

   ملك ابراهٌم مصطفى على 3624 4

   ملك احمد عبدالمنعم الطوخى 3625 5

   ملك اشرف احمد ابوالخٌر عبدالباقى 3626 6

   ملك اشرف محمود خضر 3627 7

   ملك اٌمن محمد عبدالرحمن 3628 8

   ملك جمال محمدى محمد ابراهٌم 3629 9

   ملك حلمً زغلول عبدالفتاح 3612 12

   لد السعٌد موسى دٌابملك خا 3611 11

   ملك رضا عزي احمد 3612 12

   ملك سٌد اسماعٌل السٌد شرٌف 3613 13

   ملك عبدالرحمن بكري عبدالرحمن 3614 14

   ملك عبدالفتاح محمود عبدالفتاح 3615 15

   ملك عمر صالح محمود السٌد 3616 16

   ملك مجدى متولى على احمد 3617 17

   د عبدالستار وهبهملك محم 3618 18

   ملك محمد عٌد محمد على 3619 19

   ملك مصطفً احمد عبدالعزٌز نعٌم 3622 22

   ملك مصطفى راضً عبدالشافً 3621 21

   ملك هانى السٌد عبدالحمٌد 3622 22

   ملك هانى محمدى ابراهٌم السٌد 3623 23

   ملك وائل محمود احسان ابوالعزم 3624 24

   نار ابراهٌم احمد احمدم 3625 25

   منار السٌد عبدالجلٌل عبدالعزٌز على 3626 26

   منار أٌمن السٌد محمد 3627 27

   منار حماده احمد عبدالحمٌد 3628 28

   منار خالد عبدالرشٌد رمضان 3629 29

   منار شاكر محمد حسٌن 3632 32

   منار عالء محمد جودة 3631 31

   طه عبدالوهاب منار محمد 3632 32

   منار محمد عبدالقادر عبدالقادر 3633 33

   منار نبٌل فتحى محمد محمد 3634 34

   منة منصور سلٌم منصور 3635 35

   منه احمد محمد فوزى محمد مسعود 3636 36

   منه هللا ابراهٌم عبدالحلٌم ٌونس 3637 37

   منه هللا اشرف السٌد عالم 3638 38

   ه هللا اشرف سٌد احمد ابراهٌم الشناوىمن 3639 39

   منه هللا السٌد سالمه عٌد حنفً 3642 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   منه هللا حازم محمد عبدهللا 3641 1

   منه هللا حسٌن محمد حسانٌن 3642 2

   منه هللا حمدى عبده سلطان 3643 3

   منه هللا رمضان محمود رمضان 3644 4

   منه هللا سٌد محمد صبرى السٌد 3645 5

   منه هللا شرٌف على السٌد ابراهٌم 3646 6

   عفٌفً منه هللا عفٌفً عبدالمؤمن 3647 7

   منه هللا عالء محمد السٌد ٌسن 3648 8

   منه هللا عمرو سعد محمد السٌد 3649 9

   منه هللا عواد حسٌن محمد حسٌن 3652 12

   منه هللا عٌد محمد عبدالحمٌد 3651 11

   منه هللا فهمى فوزى فرٌد 3652 12

   منه هللا مجدى سمٌر عبدالحلٌم 3653 13

    مجدى عواد محمد حالوهمنه هللا 3654 14

   منه هللا محمد احمد سٌد ابوجبل 3655 15

   منه هللا محمد زكرٌا السٌد محمد 3656 16

   منه هللا محمد على محمد سلٌمان 3657 17

   منه هللا محمد موسى حسٌن حسنٌن 3658 18

   منه هللا مختار محمد غرٌب عبدالرحٌم 3659 19

   دحت امٌن موسى دٌابمنه هللا م 3662 22

   منه هللا مسعد سمٌر صابر أبو المعاطى 3661 21

   منه هللا مصطفى عبدالعال محمد 3662 22

   منه هللا ممدوح الصغٌر بٌومى 3663 23

   منه هللا موسى عبدالفضٌل عبدالحلٌم 3664 24

   منه هللا وائل رجب ٌسن 3665 25

   مد سالممنه هللا ولٌد السٌد مح 3666 26

   منه هللا ٌاسر مغازي عبدالمجٌد ابراهٌم 3667 27

   منه اٌمن ابراهٌم عٌد حسن 3668 28

   منه حاتم ابراهٌم عبدالعزٌز بٌومً 3669 29

   منه رضا ابراهٌم السٌد جاب هللا 3672 32

   منه سامى سعد عبدهللا 3671 31

   منه عباس محمد ابوالسعود عباس زٌدان 3672 32

   منه محمد ابراهٌم الطوخى 3673 33

   منه محمد صالح الدٌن محمد ٌوسف 3674 34

   منه محمود عفٌفى حسن 3675 35

   منى السٌد جاد توفٌق 3676 36

   منى اٌهاب ابو النور محمد 3677 37

   مها نبٌل عبدالعاطى حسٌن 3678 38

   مهرائٌل مسعود بشاره مسعود رزق 3679 39

   مهٌتاب محمود السٌد البدوى احمد الوكٌل 3682 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   مودة محمد سعد احمد بدٌوى 3681 1

    مً احمد ابراهٌم حسانٌن ابراهٌم 3682 2

   مى تامر السٌد محمد 3683 3

   مى رضا محمد ممدوح جاد عرفه 3684 4

   مى محمد ابراهٌم عمر 3685 5

   مى نبٌل صبحى الصٌفى 3686 6

   مى نجاح محمد محى الدٌن 3687 7

   مٌادة سامى السعٌد عبدالمعطى 3688 8

   حسٌنى محمود البرى مٌاده لطفى 3689 9

   مٌار محمد جوده محمود 3692 12

   مٌران اشرف محمود عبدالحمٌد 3691 11

   مٌرنا حمدى محمد عبدالرحمن البدوى 3692 12

   مٌرنا كمال محمد منٌر شبل والى 3693 13

   مٌرنا مدحت محمد احمد سلٌمان 3694 14

   مٌرهان محمد عبدالفتاح محمدخٌرت 3695 15

   نادٌة سمٌر بٌومى احمد الدبٌس 3696 16

   نادٌه ابراهٌم سٌد حلمى مرسى 3697 17

   نانسى سعٌد محمد جمال الدٌن 3698 18

   نانسى سالمة ابراهٌم ابراهٌم االجهورى 3699 19

   نانسً محمد قاسم محمد الشافعً 3722 22

   نجالء حسٌن ابو الفتوح السٌد 3721 21

   ا ابراهٌم محمود حسنٌنند 3722 22

   ندا جالل سعٌد محمد 3723 23

   ندا سمٌر السٌد حسن على 3724 24

   ندى احمد محمد على صبٌح 3725 25

   ندى اسامة رمضان طلبةاحمد 3726 26

   ندى اشرف سالم رشاد سالم 3727 27

   ندى اشرف عزت حسنٌن ابوعرٌضه 3728 28

   حمد الطنانىندى اشرف محمد ا 3729 29

   ندى اشرف محمود محمد عرابً 3712 32

   ندى السعٌد محمد عبدالحمٌد جعفر 3711 31

   ندى امجد لطفى على حٌدر 3712 32

   ندى اٌمن مختار عبدالهادى 3713 33

   ندى حاتم جوده عبدالبارى العزب 3714 34

   ندى حسن محمد حسن 3715 35

   بدالهادىندى خالد محمد ع 3716 36

   ندى رأفت عبدالعظٌم علٌوه الخٌاط 3717 37

   ندى سامى رمضان السٌد محمد 3718 38

   ندى سعٌد محمد عبدالهادى 3719 39

   ندى شرٌف احمد ابراهٌم 3722 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 عى للعام الجام االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   ندى عبدالعزٌز احمد بٌومى احمد  3721 1

   ندى عرفات حسانٌن عبدالفتاح 3722 2

   ندى عصام صالح على مصلحى 3723 3

   ندى عصام فوزى فرج 3724 4

   ندى عالء عبدالرحمن بٌومى 3725 5

   ندي مجدي عبدالحمٌد عبدهللا 3726 6

   ندى محمد صبحً ابوزٌد 3727 7

   ندى محمد عبدالرحمن عبدالمؤمن مسعود 3728 8

   ندى محمد محمود الصابرى رمضان 3729 9

   ندى محمد ٌوسف مجاهد 3732 12

   ندى مختار فج النور النحاس 3731 11

   ندى ناجى حامد عبداللطٌف الجندى 3732 12

   ندي ناصر عبدهللا جاداحمد 3733 13

   ندى ٌاسر ابراهٌم احمد الدسوقى 3734 14

   نرمٌن جمال حمدى عبدربه 3735 15

   نرمٌن فوزى صالح عثمان عبدالقادر 3736 16

   نرمٌن مختار محمد الهادي 3737 17

   نسرٌن سعٌد محمد السٌد عبدالعلٌم 3738 18

   عت محمودنسرٌن محمد رف 3739 19

   نسمة هشام محروس اسماعٌل على 3742 22

   نسمه حلمى عبد الرافع على 3741 21

   نصره الصادق الدسوقى الصادق عبدهللا 3742 22

   نعٌمة ٌاسر على السٌد الشافعً 3743 23

   نغم ولٌد محمد صالح الدٌن 3744 24

   نهى حسن ابراهٌم على 3745 25

   نسٌم رزق هللا نهى مجدى 3746 26

   نهٌر احمد محمد فرٌد محمود العٌلة 3747 27

   نور ابراهٌم فهمى عبدالقادر 3748 28

   نور اٌمن سمٌر مصطفى 3749 29

   نورا اٌهاب عبدربه احمد 3752 32

   نورا رضا عبد السمٌع محمد الجعبرى 3751 31

   نورالهدى محمود على حواس 3752 32

   ن اشرف حسن عبدالحمٌدنورا 3753 33

   نورهان ابراهٌم قرنى محمود 3754 34

   نورهان احمد محمد عواد 3755 35

   نورهان سامً حسنً عبدالخالق 3756 36

   نورهان صالح الدٌن البرنس صالح الدٌن 3757 37

   نورهان طارق ابراهٌم عبدالمعطى السٌد 3758 38

   على عبدالعالنورهان عصام عبدالفتاح  3759 39

   نورهان عمرو عبدالعظٌم عبدالعزٌز 3762 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   فٌفى امامنورهان فتحى طه ع 3761 1

   نورهان محمود منصور محمود منصور 3762 2

   نورهان مهدى ابراهٌم مهدى 3763 3

   نورهان ناصر محمد على علً 3764 4

   نورهان نور الدٌن مهدى عبدالرحمن 3765 5

   نورهان ٌاسر محمد ابراهٌم شعبان 3766 6

   نورٌن محمد عبدالعظٌم محمد بدر 3767 7

   رة عماد بدوى مجاهد ابورزقنٌ 3768 8

   نٌره احمد دسوقً احمد السٌد 3769 9

   نٌره احمد زكى حسن 3772 12

   نٌره سامح محمد البحٌرى 3771 11

   هاجر ابراهٌم عبد الرازق عبد الحكٌم 3772 12

   هاجر احمد سعٌد حسانٌن الصباغ 3773 13

   هاجر احمد عبدالرازق محمد عبدالحً 3774 14

   هاجر احمد على شاهٌن 3775 15

   هاجر اٌمن محمد عبدالجواد 3776 16

   هاجر جمال الدٌن عبدالرحٌم سلٌمان 3777 17

   هاجر حامد على عوض ابوجازٌه 3778 18

   هاجر حسن احمد حسن 3779 19

   هاجر سالم على عبدالجواد على 3782 22

   هاجر سعد سالمه الجزار 3781 21

   هاجر سٌد احمد ابراهٌم ابوالسعود 3782 22

   هاجر صالح عبدهللا محمد 3783 23

   هاجر عبدالناصر عبدالمجٌد السٌد علً 3784 24

   هاجر عصام حسن ابراهٌم 3785 25

   هاجر على نصر حسن نصر 3786 26

   هاجر فتحى منصور عبدالوهاب منصور 3787 27

   امهاجر كمال ابراهٌم ام 3788 28

   هاجر محمد احكام محمد 3789 29

   هاجر محمد السٌد بكرى 3792 32

   هاجر محمد حامد عبدالغنى 3791 31

   هاجر محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 3792 32

   هاجر محمد محمد عبدالحمٌد النامولى 3793 33

   هاجر ناجى اسماعٌل متولى ابراهٌم 3794 34

   لًهاجر ناصر رشاد ع 3795 35

   هاجر هشام السٌد محمدى رضوان 3796 36

   هاجر ٌاسر عبدالعظٌم توفٌق محمد 3797 37

   هاجر ٌاسر عزت بسٌونى 3798 38

   هالة طارق سعٌد بٌومى السٌد بٌومً 3799 39

   هاله عادل السٌد محمد عفٌفى 3822 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 ( اصول التربٌة كشف درجات  اعمال السنة  مادة )  
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  لىاالوالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   هاله عنتر صبرى مرسى عطٌه 3821 1

   هانم عماد عبدالرحمن امام 3822 2

   هاٌدي تامر محمد عبدالعزٌز 3823 3

   د سٌد احمدهاٌدى محمد عطاهللا محم 3824 4

   هاٌدى نجاح عبدالعزٌز ابراهٌم 3825 5

   هاٌدى هٌثم السٌد عواد 3826 6

   هبة احمد السٌد محمد السٌد 3827 7

   هبة حسام خٌرى شوربجى 3828 8

   هبة عادل عبدالرسول السٌد 3829 9

   هبة عمرو عبدالعلٌم علً 3812 12

   هبة محمد حامد محمود ٌحى 3811 11

   هبه هللا حاتم حسن حالوه 3812 12

   هبه هانً حسن علً 3813 13

   هداٌه سمٌر على سابق 3814 14

   هدى احمد محمد مصطفً 3815 15

   هدى عبدالمؤمن محمد عبدالمؤمن حماد 3816 16

   هدى علً اسماعٌل محمد 3817 17

   هدٌر زكرٌا السٌد الجمسى 3818 18

   حمد عرٌبًهدٌر فتحً م 3819 19

   هال ٌاسر عبدالسالم عباس 3822 22

   همس اشرف بٌومى محمد سرور 3821 21

   همسه احمد شعبان عثمان شعبان 3822 22

   همسه القاسم سعد عرابى السٌد 3823 23

   هند احمد على محمد 3824 24

   هند السٌد فرج معوض 3825 25

   هند عالء شوقى محمد الطحاوى 3826 26

   هند محمد علً عبدالفتاح 3827 27

   وسام الحسٌنى مصطفى الحسٌنى 3828 28

   وفاء وائل صادق فتوح مرزوق 3829 29

   والء السٌد جاد عزب عوض هللا 3832 32

   والء عادل محمد حسن جبرى 3831 31

   ٌارا اشرف شحات جمعه 3832 32

   ٌارا اٌهاب ابراهٌم عبدالعزٌز 3833 33

   ٌارا تامر محمد محمد احمد 3834 34

   ٌارا خالد السٌد ٌوسف عبدالرحمن 3835 35

   ٌارا عبدالسمٌع احمد خلف هللا 3836 36

   ٌارا محمد صالح محمد صالح 3837 37

   ٌارا محمود جمال الدٌن احمد حسن 3838 38

   ٌاسمٌن ابراهٌم مصطفى احمد 3839 39

   ده زكى ٌوسفٌاسمٌن اشرف جو 3842 42

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 



                                                                                                                                  
     ٌاضٌةكلٌة التربٌة الر   

 (  ةتربٌالاصول كشف درجات  اعمال السنة  مادة )  
 2222/2223 للعام الجامعى  االولدراسى لالفصل ا(  بنات)  االولىالفرقة  

 

رقم  م
 الجلوس 

 الدرجة بالحروف   الدرجة باالرقام   االســـــــم

   ٌاسمٌن اٌمن عاطف السٌد محمد 3841 1

   سلٌمانٌاسمٌن حامد عبدهللا  3842 2

   ٌاسمٌن شوقى ابوالعنٌن عبدالمؤمن مرسى 3843 3

   ٌاسمٌن عادل عترٌس مهدى 3844 4

   ٌاسمٌن عادل محمد صالح الدٌن 3845 5

   ٌاسمٌن محمد السٌد حمدى اسماعٌل 3846 6

   ٌاسمٌن مرعً سلٌمان مرعى حماده 3847 7

   ٌاسمٌن مسعد عبدالقادر مهدى محمد 3848 8

   ٌاسمٌن ممدوح على موسى سلٌمان 3849 9

   ٌاسمٌن ٌاسر صبٌح حسٌن حسن طه 3852 12

   ٌمنى تامر السٌد احمد الصباغ 3851 11

   ٌمنى طارق محمد السٌد خمٌس 3852 12

   ٌمنى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز احمد 3853 13

   ٌمنى محمد سند محمد 3854 14

   دٌن محمدٌمنى محمود سٌف ال 3855 15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 رئٌس القسم                                                                استاذ المادة 


