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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

    ابراهيم السيد على أبو السيد  .1

2.  
   الرياضية  التربية  مناهج الجبيلى ابراهيم ايمن ابراهيم

3.  
    ابراهيم رافت ابراهيم محمد خليفة

4.  
    سعيد ابراهيم ابراهيم واليابراهيم 

5.  
 ابراهيم ظريف على محمد السواح

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

6.  
    ابراهيم محمد ابراهيم احمد جاويش

7.  
    ابراهيم محمد ابراهيم البشبيشى

8.  
    ابراهيم محمد ابراهيم يوسف حسن

9.  
 اسماعيل محمد محمود اباصيرى احمد

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية 

10.  
 احمد ابراهيم الششتاوى  محمد ابو حسين

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية + الحركية  التربية

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  ماضى حسن مبروك ابراهيم احمد  .11

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  الفتوح سويلمأبو احمد ابراهيم محمد   .12

 ( يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية )
  

    احمد ابراهيم محمد احمد زيادة  .13

14.  
    احمد احمد السيد عيد

15.  
    احمد اسامه على درويش

16.  
   1التشريح الوظيفى س احمد اشرف حسين محمد العقاد

17.  
    احمد اشرف محمد العوضى

18.  
    اشرف نصر القصيراحمد 

19.  
    احمد البسيونى اسماعيل نده

20.  
 احمد الحسن محمود محمد خليل

   2+ تمريناتطرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية 

21.  
 احمد الرفاعى عبدالشافى على عليم

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية 

22.  
    احمد الموافى السعيد  محمد نعمان

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  الشوربجى عباس امين احمد  .23

24.  
    احمد ايمن ابراهيم عزت مصطفى ابو شنب

 احمد بدوى وافى عبدالسميع  .25
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 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

   2تمرينات +التربية الرياضية   فيطرق تدريس والنقد  محمد بشير يوسف بشير احمد  .26

   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  احمد جمال الدين حافظ مسعود حجازي  .27

    احمد جمال على عبد الهادي زيادة   .28

    احمد جمال هاشم عبداللطيف   .29

    احمد حامد زهران حامد عمر   .30

   مبادئ الصحة الرياضية +  اعداد بدنى  احمد حسان محمد ماهر محمد   .31

   تكنولوجيا التعليم  احمد حسن محمد محمد حويك   .32

   الرياضية  التربية  مناهج احمد خالد احمد احمد عامر   .33

    احمد خالد عبدالمنعم الحداد   .34

    احمد راضي عفيفى راضى عفيفى   .35

    احمد رمضان فوزى على الحوت   .36

    المملوك احمد سعد سعد محمد   .37

    احمد سعيد صبحى عيسى   .38

    احمد سعيد محمد سعيد سليم   .39

    احمد سمير على العشرى   .40

   كاراتيه   احمد طاهر محجوب العزب يحيى   .41

    احمد عادل ابراهيم محمود   .42

    احمد عادل زكريا مرسى الجمل   .43

   2جمباز احمد عادل محمدعبد الحليم صالح   .44

   اعداد بدنى+ كاراتيه  احمد عارف حسين البسيونى الشاعر    .45

    احمد عباده زكريا عباده أبوشادى   .46

    احمد عبدالرحمن عبدالرحمن شلبى   .47

    ه داحمد عرفات عبدالمطلب عب   .48

    احمد عصام عبدالقادر بسيونى   .49

طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية + تكنولوجيا  الدياسطى  ف احمد عصام عبد اللطي  .50

 التعليم 
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    احمد عطيه طه عطيه الطوخى   .51

   الرياضية طرق تدريس والنقد فى التربية  االحمر  السيد كمال عالء   احمد  .52

    احمد على محمود محمد شالطة   .53

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  احمد عماد عبدالغفار حجازى   .54

   2جمباز  +  الرياضية التربية  مناهج احمد عيد ممتاز مختار عبد الرحمن  .55

    احمد فتحى بدوى حسن ابوسنه   .56

    احمد فتحى محمد الجوهري   .57

    رزق احمد فتحى محمد   .58

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   مناهج التربية الرياضية +   احمد مازن عبد الجليل على محمود   .59

    احمد محمد احمد عبداللطيف   .60

    احمد محمد الكالوى غطاس   .61

    احمد محمد المحمدى الشربينى   .62

   الرياضية  التربية  مناهج احمد محمد سعيد ابو هيكل   .63

    عالم  سيد  محمد احمد  .64

    احمد محمد شعبان محمد الناطور  .65

   تربيه حركيه+  طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  البردويل  طه  محمد احمد  .66

    احمد محمد عبدالحميد مرسى عطا   .67

    احمد محمد عبدالستار محمد الخيال   .68

   التربية الرياضية طرق تدريس والنقد فى  خليفه  ىعبد المعط احمد محمد    .69

 طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية احمد محمد عطية سالمة   .70

 (يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية )
  

    احمد محمد عوفه صالح االعمى   .71

    حمد محمد فوزى السعيد االحولا  .72

    احمد محمد كريم الدقرنى   .73

    احمد محمد لطفى حسنين   .74

 ( 1س 1سباحة)   + كاراتيه  محمد محمد بدوي حساناحمد   .75

 (االولية االصابات واالسعافات مادة يعفى من) 
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76.  
   2تمرينات احمد محمد محمد صالح

    احمد محمد منصور احمد منصور   .77

78.  
    احمد محمد نبيه صالح 

    احمد محمد نجاح الصفطى   .79

80.  
    حليمةاحمد محمود مصطفى ابراهيم 

81.  
    احمد مرسى احمد االشول 

82.  
 احمد مصطفى محمد المغربى 

   

83.  
    رزق  ح عبد الفتااحمد ممدوح 

84.  
    نصر محمد الجناينى  منسياحمد 

85.  
    احمد ناجى احمد التباع 

86.  

 زعفان احمد نجيب مسلم 

 ( 1)فسيولوجيا الرياضة س  

 يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  

  

   ( 1س  اصول التربية الرياضية ) احمد نصار نصار سليمان   .87

طرق تدريس والنقد فى التربية   + الحركية التربية  طه  ابوزيد  المنعم عبد  هشام احمد  .88
 الرياضية 

  

89.  
    احمد وجدى محمد حماد المشد 

90.  
    اسامه السيد محمود جعفر ادريس 

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  عيسوي  د عبد المجي  السيد محمد اسامه  .91

92.  
 يونس  معبد الكرياسالم سالم 

   

93.  
 اسالم محمد احمد محمود 

   

94.  
 اشرف محمد عبد الحميد القفص 

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

95.  
 الحسن ايمن حسن على جمعه ابوعمر

   2تمرينات  +  طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية

96.  
 السعيد نسيم السعيد عبدالعال  

   2جمباز

97.  
    السيد احمد السيد الشيخ 

98.  
 السيد اسامه السيد السايس 

   

   (1)مدخل فى االدارة الرياضية س +2تمرينات   دالمجيالسيد محمد السيد محمد عبد   .99

 ( )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  

  

100.  
 انس كامل السيد حسن عفيفى 

   2تمرينات
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    محمد حشيش ايمن عبدالعال   .101

   ( 1س  الرياضية التربية اصول)+الحركية التربية  ايهاب محمد طه عبدالمجيد بدير   .102

    بدر محمد سعد الجوهرى  .103

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية رياضات مضرب+  الغفار بدير ابوريه دبدير عب   .104

    بسام عبدالمنعم عبدالعزيز خضر   .105

  لتربية الحركيةا                    شاهينبسام مصطفى محمد شبل   .106

 ()يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية     

  

    بسام نبيل السيد احمد القللى   .107

    بالل محمد محمود الفقى   .108

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  تامر شحاته عبد الرحمن شحاته   .109

   تدريس والنقد فى التربية الرياضية طرق  منصور  محمد جابر احمد  جابر   .110

    جمال اسامه احمد محمود خليل   .111

   ( 1س  الرياضية التربية اصول) حاتم زهران عبدالوهاب غانم   .112

    حازم صابر حسن صابر الشاذلى  .113

   الحركية         التربية  عيسى محمد المنعم عبد حازم  .114

    حامد عاشور حامد على زيدان   .115

    الدين مصطفي عبدالاله عبدالكريم عبدهللاحسام   .116

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  حسام محمد محمد توفيق محمود البدرى   .117

    حسن ايهاب محمد عبد الفتاح محمد   .118

    سنجاب  محمود  عبدالموجود  حسن  .119

    حسين فهمى محمد كمال احمد هالل   .120

    الفقى حسين محروس حسين   .121

    الناغي  زغبي   مصطفي حسين  .122

    الجوهري زعبد العزيحمزة محمد بهاء الدين   .123

    الصعيدي  م عبد السالحمزة محمد محمد    .124

    خالد ابراهيم زياده ابراهيم سعد   .125
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    عزيز   احمد عباس  اشرف  خالد  .126

   2جمباز خالد اشرف يوسف رمضان   .127

    خالد السيد عبدالحميد عبده درويش    .128

    خالد جالل جالل السعدنى   .129

 ريبه حخالد عيد عبدالهادى ابو  .130
   2جمباز

    المغاورى  خيرى المغاورى خيرى  .131

    رافت رشدى رشاد األشمونى   .132

    الحلوانى  العزيز  عبد  ناصر رجائى   .133

طرق تدريس والنقد فى  +الرياضية   التربية  مناهج ابراهيم  امام  الفتاح  عبد   محمد زياد  .134

 التربية الرياضية 

  

 سامر هشام محمد فتحى محمود عثمان   .135
   

 سعد الدين محمد سعد محمود على   .136
 

  

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  الصفار  سعيد ابراهيم سعيد  .137

 سمير مصطفى عطيه سليمان خطاب  .138
   

 شريف عبد العزيز عبد العزيز  .139
 ( )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 

  

    عمر عبدالفتاح منصور شريف  .140

    شمس الدين عادل حافظ الصاوي   .141

142.  
   كاراتيه   شهاب احمد محمد محمد صبرة 

    شهاب وحيد عبد السالم على جاد  .143

    الشحات شبانه مصطفى يوسف صالح   .144

    صالح امين صالح محمد الشرقاوى   .145

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   صالح حمدى محمد ابراهيم ابو شوشه  .146

    ضياء فتحى ابوالمعاطى ابراهيم ابوحمامة   .147

    عادل عادل الشحات عماشه   .148

149.  
 عادل مصطفى مصطفى شتا 

+طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  التربية مناهج

 الرياضية 

  

    عاطف مجدى متولى محمد الجردوح  .150
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151.  
 عامر اشرف عبدالمنعم عامر الصاوى 

طرق تدريس والنقد فى التربية  الحركية+ التربية
 الرياضية 

  

152.  
    عبدالحميد رضا عبدالحميد عيده 

153.  
    محمد  الحميد عبد  يوسف  عبدالحميد 

154.  
    جنه  عبدالخالق فوزى عبدالفتاح محمد 

155.  
 عبدالرؤف حمدته عبدالرؤف الشامي

   

156.  
    عبدالرحمن احمد المصيلحي مصطفى عامر 

157.  
 عبدالرحمن جمال فتحى غريب 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 

  

158.  
 عبدالرحمن جمال محمود جاد 

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية 

159.  
 عبدالرحمن حسين على سيد احمد حله

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية 

    عبدالرحمن عادل رمضان ناصف   .160

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية    حجازي عبدالمجيد  عنتر عبدالرحمن   .161
 

  

    احمد على الطناحى الشافعيعبد الرحيم   .162

   (1س  1سباحة)  +  مناهج التربية الرياضية عبدالعزيز احمد بهجت الكومى  .163

 )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية( 
  

164.  
 عبدالعزيز عصام عبدالعزيز عكاز 

طرق تدريس والنقد فى التربية الحركية +  التربية
  الرياضية 

  

165.  
    الهادي عبدالفتاح خالد عبدالفتاح عبد

166.  
    عبدالفتاح ربيع عبدالفتاح الكرساوى

167.  
     الرياضية التربية  مناهج عبدالفتاح رجب عبدالعظيم الكومى 

168.  
 ابراهيم عبداللطيف الجميزى ف عبد اللطي

   2كاراتيه + تمرينات 

169.  
 عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف حموده  

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 

  

170.  
 مبروك السيد   سعد سعد اسامه  عبدهللا 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 

  

171.  
    عبدهللا السيد النبوى ابراهيم 

172.  
 محمد عطيه عيد  دسوقي عبدهللا 

   

   ( 1اصول التربية الرياضية س )+2تمرينات االمام  شحاته سليمان  عبدهللا   .173

174.  
    عبدهللا صالح ابوالمجد محمد 

175.  
   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  عبدهللا محمد عبدالمنعم حسن
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

176.  
 عبدهللا هادى احمد كمال الدين شحاته عماره 

   كاراتيه   +مناهج التربية الرياضية  

177.  
 عبد ربه محمد عبد ربه المدبولى 

   

178.  
 احمد   احمد رجب عرفه 

   

179.  
   الرياضية  التربية  مناهج ابو الخير فعبد اللطي عصام مدحت  

180.  
    لطفى على الحجر لديناعالء 

181.  
    سالمه عبدالوهاب  عبدالجواد   عالء

182.  
   الرياضية  التربية  مناهج عالء عبد النبي العتريس رقيه 

183.  
    ى الغر ابلمحمد  رفاعيعالء محمد  

184.  
 على ابراهيم الدسوقي حماد 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 

  

185.  
 على اشرف على اللقانى 

   

186.  
 على السيد على حامد 

   

187.  
 عبدالعاطى على السيد على  

طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 2+تمرينات 

  

 على ايمن معوض ابو زهرة  .188
 يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 

  

189.  
 على ماهر محمد عبدالمجيد غنيم 

   

190.  
 على محمود على مرسى على 

   

191.  
 عمار مسعود عبدالعزيز طلبه 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 

  

192.  
  عمر أشرف معوض محمد الليثي

  

193.  
    عمر باسم محمد عرفه

194.  
 عمر خالد عبدالخالق محمد اسماعيل  

طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 2+تمرينات 

  

195.  
 عمر طارق حسن شاكر عالم 

   

196.  
 عمر عبدالواحد منصور الدوخلى 

   

197.  
 حسين ابو قمر عمر عزت 

   الرياضية  التربية  مناهج

198.  
 عمر عماد الدين صبحى احمد  

طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  
 2+تمرينات 

  

199.  
 محمد عبد الحميد راشد السعدني مرع

   

200.  
 العياشي عمر محمد عبدالعزيز 
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

 السعدني  ابراهيم  اشرف  عمرو   .201
   

مدخل فى التدريب )+ طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  عيسي  محمد  محمد  اشرف  عمرو   .202

 ( 1سالرياضى 
  

 عمرو سعيد يحى محمد جعيصه  .203
   االولية يعفى من مادة االصابات واالسعافات 

 طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية              عمرو عالء عبدالمنعم مدين  .204

 ()يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية          

  

    الجندي عمرو على على امين   .205

 عمرو فؤاد محمد حافظ المطاهر   .206
   (1س التشريح الوظيفى + 1س الرياضية التربية اصول)

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   الدينارى  عراقى  مدحت عمرو   .207

    عمرو معوض محمد محمد خليفه  .208

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   عطيه  المولى  عبد محمد  ايمن  فادى   .209

     مناهج التربية الرياضية فتحى اشرف فتحى غريب متولى  .210

211.  
    فكرى مصطفى عبدالمعبود الحملى 

    كامل السيد كامل نويشى  .212

    كامل صبحي كامل محمد المصري  .213

    كريم احمد علي سالمة عوض   .214

 الشورة كريم عبدالفتاح عبد اللطيف محمد   .215
   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

 كريم ماهر ابراهيم محمد البابا   .216
   

    فهمى كريم محمد كمال   .217

218.  
 كريم محمود السعيد السباعي

 3مسابقات ميدان ومضمار

 (1اصول التربية الرياضية س) 

  

    كريم مدحت سعيد محمد    .219

   التربية الحركية كريم هشام امين عبداللطيف االجهوري   .220

    كمال محمد كمال هواش   .221

 مازن عبدالقوى عبدالمقصود نعمه هللا  .222
   

    محمد الطباخ محسن وائل السيد   .223

    محمد ابراهيم ابراهيم السيد زايد  .224

   مناهج التربية الرياضية + كاراتيه   محمد ابراهيم احمد شمس   .225
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

 السيد متولى  متوليمحمد ابراهيم   .226
   

    ابراهيم محمد عطيه محمد   .227

    محمد ابو المعاطى محمد مطر   .228

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   عيد   احمد احمد محمد  .229

 2تمرينات +

  

    محمد احمد بهلول أبوالروس   .230

    محمد احمد مرسى حسب   .231

    محمد احمد مصطفى العوضى   .232

طرق تدريس والنقد فى التربية   الحركية+ التربية  صالح  محمد  هاشم احمد محمد  .233

 الرياضية  

  

    الشرقاوي محمد محمد  أدهممحمد   .234

    محمد اسامه محمد احمد ابوسيد احمد   .235

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   + 2جمباز محمد اسعد فراج حموده   .236

    محمد اسالم احمد سليمان   .237

238.  
 المغربىمحمد اشرف السيد ابراهيم 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

 2تمرينات +

  

    محمد اشرف عبدالرازق عبدالحميد قاسم   .239

    البحراوى  محمد أشرف عبد الرسول  .240

    محمد اشرف محمد العزب عوض   .241

 محمد السيد ابراهيم البواب   .242
   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 

 يس عيسى محمد السيد احمد   .243
   

 محمد السيد عوض ابو الرايات   .244
   

 محمد السيد محمد حجازى   .245
   

    محمد السيد محمد يس   .246

    ابوحجازى  محمد العيسوى محمد  .247

   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  محمد المرسى المرسى الحسينى  .248

    محمد توفيق سعد هدهد   .249

   الرياضية  التربية  مناهج محمد ثروت العشماوى الصعيدى    .250
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

    محمد جمال عبدالحليم على   .251

    رمضان  العظيم  عبد جمال  محمد  .252

    عيسى محمد المحسن عبد جمال  محمد  .253

 محمد جمال عيد حماده   .254
   

     التربية الحركية عزام   احمد عاصم   حسام محمد  .255

 غنيم    البهيمحمد حسن السيد   .256
   

   الرجبي عبدالجواد   محمد حسن السيد  .257
   التربية الحركية 

   الرياضية  التربية  مناهج الكومى  على   حسن محمد  .258

   الرياضية  التربية  مناهج محمد حسن على مخيمر   .259

   2+ تمرينات  التربية الحركية محمد حماده زكريا السيد زهره   .260

   2تمرينات  الدخاخني مصطفى  ابراهيم  خالد محمد  .261

   2تمرينات  محمد خالد عبدالكريم محمد قاسم   .262

    محمد خالد فاروق محمد حجاب   .263

264.  
 محمد خالد محمد علي عبدالعال 

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

 ( 1س اصول التربية الرياضية)+

  

 محمد خالد محمد مرعي احمد مرعى  .265
   

 محمد خالد محمد يحي   .266
   

  محمد خالد مصطفى ابراهيم غنيم   .267
  

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   محمد رضا عوض عبدهللا سليمان   .268

محمد رضا محمد صالح الدين عبدالفتاح   .269

 الجمل
 

  

    محمد رمضان السيد عبدالمطلب السيد    .270

   التربية الحركية  جنيد  زكي  محمد زكى محمد  .271

    محمد سامى السيد الشونى   .272

   (1س  1)تمرينات +  4مسابقات ميدان ومضمار محمد سعد عاطف سعد الفتيانى  .273

 ( )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 

  

 محمود محمد   سعودي محمد   .274
   

 محمد سعيد خميس فتح الباب   .275
   ( 1اصول التربية الرياضية س )+2تمرينات
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 بالحروف الدرجه  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

    محمد سعيد عامر ابوالعينين بالل   .276

    محمد سمير عبد الغفار السيد   .277

   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  محمد شعبان ابراهيم شعبان   .278

    عفيفي  راضيعبدالسالم  شكريمحمد   .279

    محمد صابر محمد عبدالوهاب   .280

   االصابات واالسعافات االولية يعفى من مادة  محمد صادق سبيع محمد  .281

    محمد صبحى محمد عاشور   .282

   2+تمريناتطرق تدريس والنقد في التربية الرياضية   الخبيرى   ى عبد القو  صفوت محمد  .283

   يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية  محمد صالح الدين حسن غالى  .284

   ( 1س  الرياضية اصول التربية  ) محمد صالح حامد حسن هنطش   .285

   طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية   محمد صالح عبده عطية رضوان   .286

    الغزالى  محمدمحمد صالح   .287

   2تمرينات محمد طارق بسيونى محمد شلش  .288

 ( )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 

  

    محمد طه عبدالحميد حسين شرف   .289

    الهادي عبد ابراهيم محمد السيد عادل محمد  .290

    محمد عبدالرحيم صبري محمد عادل   .291

    محمد عادل محمد اسماعيل حسين   .292

   الحركية     التربية  دبور    جابر  جابر عبدالحليم  محمد  .293

    محمد عبد الخالق عبد الحليم  .294

    محمد الشافعي  م عبد الدايمحمد   .295

    محمد عبدالرحمن الشحات ابو الوفا   .296

    البيلي  محمد  عبدالسالم  محمد  .297

    محمد بركات  شوقي محمد عبدالمقصود   .298

 محمد عبدالواحد محمد سرحان   .299
   الحركية  التربية 

طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية +)اصول   محمد عقل محمد محمد عقل   .300

   (1التربية الرياضية س

 ( )يعفى من مادة االصابات واالسعافات االولية 
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

   2تمرينات   الدين على السيد مسعد على محمد  .301

    محمد عيد فتوح محمد ابوالعنين   .302

303.  
 محمد فتحى بسيونى عشماوى السجينى

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

 

  

 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   حموده سليمان محمد فتحى محمد  .304

 مبادئ الصحة الرياضية  + 

  

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  محمد فرج عبدالعزيز محمد السودانى  .305

    محمد فرحات حسن محمد المزين   .306

    محمد محمد نزه محمد كامل   .307

   2تمرينات  محمد ماهر محمد محمود محمد   .308

   2تمرينات   +طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية   محمد مجدى عبدالمغنى عبدالقدوس    .309

 محمد محمد عبدالغنى محمد عبدالغنى  .310
   

 محمد محمد محمد عبدهللا ابوالخير    .311
   (1س التشريح الوظيفى)

 محمد محمود حسن احمد سراج الدين    .312
   

   الحركية     التربية  محمد مسعد احمد عبدالغنى   .313

محمد مصطفى عبدالحميد عبدالقوى   .314

 العطار 
 ( 1+انجليزى س 1س التشريح الوظيفى)علم الحركة + 

  

   (1س التشريح الوظيفى)+   الحركية التربية  الشوربجى عبدالمحسن  مصطفى محمد  .315

 منصور عبدالخالق فرج محمد   .316
   

    محمد نبيل احمد الباجورى   .317

318.  
 محمد ياسر عرفات بشير دهب 

طرق تدريس والنقد فى التربية   +  الحركية التربية 

    الرياضية  

  

2تمرينات   طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية + محمد يوسف عبدالحفيظ هاشم  .319    

 البشالوى  الشحات احمد  محمود   .320
   الحركية     التربية 

 محمود احمد عيسى السيد عماره   .321
   

    محمود احمد محمود سليمان مدكور  .322

   مبادئ الصحة الرياضية  محمود اشرف سمير الشيخ  .323

    محمود السيد ابراهيم زعطوط   .324

    محمود جابر السيد محمد سعد   .325
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

   التربية الحركية + كرة سلة   عماشة  احمد  سيد   جمال محمود   .326

    يحيابراهيم  على محمد حمدي محمود   .327

    محمود سعيد محمود ابراهيم هدهد  .328

    محمود سليمان فاروق سليمان   .329

    عطية محمود صالح محمود نصر   .330

     2تمرينات   محمود طارق محمد رشاد محمد خليل   .331

  ب عبد الوها  محمد قعبد الخال محمود   .332

 خليفه 
 

  

    محمود عبدالستار كامل عفيفى رزق  .333

    ابراهيم مدكور  زمحمود عبد العزي   .334

    محمود عبدالقادر عبدالفتاح مصطفى سالم   .335

    محمد دبور بعبد الوهامحمود   .336

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   محمود على حسن العرينى    .337

    على سيف معبد المنعمحمود على   .338

   2تمرينات محمود مجدى حمد هللا السيد الكالوى  .339

    محمود مجدى عبد المنعم وهبى   .340

    محمود محمد حامد محمد خليفه  .341

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية   عبدالجليل الهبابمحمود محمد سعيد   .342

    محمود محمد سليمان عبد المجيد   .343

    محمود محمد عبد الفتاح خليفة   .344

   2تمرينات   طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية + محمود محمد عبدهللا الكردي الزرقاني  .345

    محمود محمد محمد حسن زيدان  .346

    مسعد محمد شنيشنمحمود   .347

    محمود وسام محمد عنب   .348

    مختار ابراهيم بكر ابراهيم الكالف  .349

   طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية   مروان عادل محمود يوسف ماضى  .350
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

    مروان عبدالفتاح محمد الحسينى االمام مشعل  .351

    مصطفى احمد عبدالصادق عبدالمحسن   .352

    مصطفى اسماعيل السيد احمد شراره  .353

    مصطفى الحسيني كمال متولى   .354

    مصطفى رمزى محمد ماهر محمد إبراهيم   .355

    مصطفى رمضان ابراهيم محمد الصفتى   .356

   طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية   قبطان احمد فوزى سامح مصطفى  .357

    مصطفى فتوح مصطفى محمد   .358

    مصطفى محمد سعد حسن رزق  .359

    مصطفى محمد محمد احمد حربى  .360

    الجنديمصطفى محمد محمد   .361

   طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  الحركية +  التربية العايدي محمود رضا محمود مصطفى  .362

    ةبدعابو فمصطفى محمود عبد الرؤ  .363

    مصطفى منصور السيد درويش  .364

   الحركية     التربية  الفخرانيمصطفى نصر مصطفى   .365

    مصطفى وحيد إبراهيم ابونعامه  .366

    مصطفى وليد السيد زميتر  .367

    معازاشرف  جمعه سعد جاد   .368

     2تمرينات   احمد حمدى عطيه مهاب   .369

    مهاب شريف علي محمد ابو القور   .370

    مهاب محمود عبدالعظيم احمد العطار    .371

    العيله ابو محمد كرم مهند  .372

    مهند محمد حسنى حسين ابوفريخه  .373

    مينا وحيد فهيم روفائيل  .374

   واالسعافات االولية يعفى من مادة االصابات   نادر ابراهيم عبدالواحد البحيرى  .375
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

     ناصر رجائي عبد العزيز الحلوانى  .376

   ( 1اصول التربية الرياضية س ) بريك  خليفه  محمد نورالدين  .377

    هشام السيد عبدالجليل احمد قادوس   .378

     طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية هشام طاهر عبدالرحيم الهنداوى  .379

    نصار  طاهرمحمود  هشام  .380

    هشام محمد رضا على طلبه عوض هللا  .381

    هشام محمد محمد عبدالرحيم  العشرى    .382

    هيثم منصور سليمان العشماوى  .383

    وائل وائل شريف جمعه البهنساوى   .384

   2تمرينات  وجيه عادل رضا عبدالمنعم عمار    .385

ياسر مصطفى عبدالعزيز عبدالوهاب    .386

 السيد 
 طرق تدريس والنقد فى التربية الرياضية  

  

  احمد محمد الستار عبد   احمد يحيى  .387

 الشافعى 
 2+تمريناتطرق تدريس والنقد في التربية الرياضية  

  

    محمد  مرسى يوسف  شوقي  احمد يوسف  .388

    محمد  ب عبد الوهايوسف ايمن    .389

   التربية الحركية   يوسف عبدالهادى عبد المنعم  .390

    يوسف مصطفى السعيد عبدالوهاب   .391

    رضوان  على  محمد هانى يوسف  .392
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                   مدير شئون التعليم والطالب         المراجع                 المختص                                                      
  

     التوقيع                                              اللجنه /
     1- ..................... ........................                                               

      2-  .....................................     

      3 -  ...................................                                                        

 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

 ون لالعادهــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب باق -ثانيا :               

401.  

 إبراهيم محمد إبراهيم حسن مرعي 

طرق   ي جميع مواد الفرقة الثالثة ما عدا )تطبيقات ف
س + ميكانيكا حيوية+ الترويح + اصابات  يالتدر

مبادئ  وعليه من الفرقة الثانية)  +  واسعافات اولية(
 ( 2الصحة الرياضية س 

   ( 1س  وعليه من الفرقة االولى )فسيولوجيا الرياضة 
 

  

402.  

 احمد محمد البربري  إبراهيم احمد 

اولية ( جميع مواد الفرقة الثالثة ماعدا ) اصابات واسعافات 

  2س مناهج التربية الرياضية )+وعليه من الفرقة الثانية

فسيولوجيا  +1سباحة   ( +وعليه من الفرقة االولى )
 ( 1س  الرياضة

  

جميع مواد الفرقة الثالثة ما عدا ) تطبيقات ف طرق   احمد جمال حامد يونس   .403
 + علم اجتماع + س + ميكانيكا حيوية+ الترويحيالتدر

وعليه من الفرقة   +المنافسات الرياضيةسيكولوجية 

( +وعليه من  2س  مناهج التربية الرياضية )الثانية

( 1س  فسيولوجيا الرياضةالفرقة االولى )  
 

  

+ وعليه من الفرقة الثانية  جميع مواد الفرقة الثالثة أحمد حسن مسعد النبراوي   .404

 (  2س طرق التدريس والنقد + تكنولوجيا التعليم)

  

  عروض رياضية  + 3+ جمباز  القوام والتدليك الرياضي الحاج محمد أمين محمد خالد   .405
وعليه من الفرقة االولى ) فسيولوجيا    +4+جمباز 

 ( 1س  الرياضة

  

406.  
 محمد جمال محمد السيد السويسى

  1+ تدريب ميدانى 4جمباز+ القوام والتدليك الرياضي
 ( 2س  طرق التدريس والنقد) +وعليه من الفرقة الثانية

  

407.  

 محمد عبد المنعم عبد الحميد السيد

+   3+ جمباز  + الترويحالقوام والتدليك الرياضي
إدارة  عروض رياضية + القياس البدنى والحركى+ 

  1+ تدريب ميدانى  4+ جمباز   المؤسسات الرياضية 
من الفرقة الثانية مناهج التربية الرياضية  )وعليه  

+ وعليه من الفرقة االولى ) فسيولوجيا   (  2س
 ( 1الرياضة +إنجليزي س 

  

408.  

 يوسف احمد محمود السقا

من الفرقة الثانية  ) وعليه    + جميع مواد الفرقة الثالثة

 ( 2مناهج التربية الرياضية س
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 الثالثة   للعام الجامعى      كشف ارقام جلوس ورصد الفرقهكليه التربيه الرياضيه               –جامعه طنطا 

 بنين الئحــــه جديده بعد التعديل       2020/ 2019                               شئون الطالب                

 أسم الماده / اعمال السنه                شفهى               تطبيقى                              

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

 بالفرقة الثالثة  فرصه أولى  متحان من الخارجطالب لهم حق اداء اال -ثالثا: 
 

411.  

 السيد عبد الحليم أحمد السيد عبدهللا

القوام والتدليك الرياضي +علم اجتماع رياضي 
+سيكولوجية +إدارة المؤسسات الرياضية 

 4المنافسات الرياضية + جمباز 
 (  2س +من الفرقة الثانية )مناهج تربية رياضية

  

 اصابات)جميع مواد الفرقه الثالثه ماعدا  عبدالعزيز    الشافعياحمد   .412
ومن الفرقه الثانيه ) مناهج  اولية( واسعافات

( + وعليه من الفرقه  2التربيه الرياضيه س
 (1) فسيولوجيا الرياضه س األولى

 

  

413.  

 احمد حسين إبراهيم محمود مهنا    

جميع مواد الفرقة الثالثة ما عدا ) تطبيقات ف طرق  
س + ميكانيكا حيوية+ الترويح + اصابات  يالتدر

)  األولى+ وعليه من الفرقه  واسعافات اولية(
 (1فسيولوجيا الرياضه س

 

  

احمد محمد سعد محمد علي عبد   .414
  نالرحم

 إصابات)جميع مواد الفرقة الثالثة ماعدا 
 ( اولية واسعافات

 (1+من الفرقة األولي )فسيولوجيا الرياضة س

  

415.  

 مؤمن حسني عوض المغربي 

  القوام والتدليك الرياضي+علم اجتماع 

 1رياضي+تدريب ميداني 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
    

 
    

 


