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 التوقيع                   ســـــــــــــــــــــــــــم                  اال                
     

 
 

                                                                                                                      

 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 

                            ه جديده  بعد التعديل الئحــبنين    2020/ 2019                        شئون الطالب                

 أسم الماده /                                    تطبيقى                 شفوى  اعمال السنه             

                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

1.  
 إبراهيم احمد إبراهيم الدسوقي  

   الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي  

2.  
 أمان   إبراهيمعبد الرحمن محمد   إبراهيم

   

3.  
 الرفاعي  ز عبد العزيعزت محمد    إبراهيم

   

4.  
 أبو الفتوح  إبراهيمعصام   إبراهيم

   

5.  
    عصام محمد شعبان العكل   إبراهيم

6.  
    إبراهيم عالء الدين محمد خليل  

7.  
 إبراهيم محمد عبد المقتدر عبد الملك  

   

8.  
 إبراهيم جاب للا  إبراهيم احمد 

   

9.  
 عبد الفتاح نصر  إبراهيم حمد أ

   

10.  
 احمد إبراهيم علي إبراهيم فايد 

   

11.  
 م عيسي علي طيبة  إبراهياحمد 

   

12.  
 براهيم محمود متولي محمد  إاحمد 

   

13.  
 احمد أبو بكر خلف للا عبد اللطيف 

   

14.  
 أحمد السيد عبد العزيز عبد الرحمن

   

15.  
 احمد الشحات احمد عبد الرحمن 

   

16.  
 إبراهيم بهنسي  إبراهيماحمد جمال 

   

17.  
 العماوي  بسيوني  جميل أحمد

   

18.  
 أحمد حسن السيد محمود الطوخي  

   

19.  
 الجمل  م أحمد حسني عبد المنع

   

20.  
 أحمد حلمي محمد الحمزاوي 

   

21.  
 أحمد حمدي عطية كامل قاسم

   

22.  
 أحمد حمدي يحي فرج للا الديب  

   

23.  
 السيسي  حسنين  محمد خالد أحمد

   

24.  
 أحمد رمضان سعيد أحمد شعيب  

   

25.  
   محمد طه سعيد  أحمد

   رياضية  عروض  
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26.  
 أحمد شلبي أحمد الزلباني 

   

27.  
 احمد طارق حسن خليل  

   

28.  
 احمد طارق ربيع السيد متولى

   

29.  
 احمد طارق عبد المهيمن عبد الفتاح حبيب 

   

30.  
 احمد عاصم غازى سعد

   

31.  
 الشاذلي   قعبد الخال ن عبد الرحمحمد  أ

   

32.  
 احمد عبدالعاطي السيد محمد رحاب

   

33.  
 االحول   مساعد مساعد ح احمد عبد الفتا

   

34.  
 أحمد عبدللا محمد كامل أبو العطا

   

35.  
 أحمد عبد المهيمن فؤاد البنا 

   القياس البدني والحركي

36.  
 غزةاحمد علي رجب 

   القوام والتدليك الرياضي

37.  
 أحمد علي محمود أحمد شحاته  

   (2)مناهج تربية رياضية س

38.  
 احمد فارس محرز عبد الغنى النقيب

   

39.  
 أحمد فايز السيد وفا

   الرياضي والتدليك القوام

40.  
    سليم عسكر فهمياحمد فايز 

41.  
    احمد فراج ربيع السعيد  مصطفى

42.  
    احمد ماهر على البيومى شلبى

43.  
    احمد مجدى جمعه مرعى عزام 

44.  
    احمد محمد احمد البدوي السيد

45.  
    احمد محمد السيد محمد دربالة

46.  
    أحمد محمد جمعة أنور  

47.  
    احمد محمد رضا عبدالهادى خليفة

48.  
    احمد محمد سالمة حالله 

49.  
    أحمد محمد عبدالحميد راجح 

50.  
    احمد محمد عبدالفتاح السيد الجنزورى
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51.  
 احمد محمد فتحى بحالق

   

52.  
 احمد محمد محمد السيد بدوى

   

53.  
 احمد محمد محمد الغريب

   

54.  
 احمد محمد محمد عبد الهادى

   

55.  
 احمد محمد محمد مصطفى  الخرسيتى

   

56.  
 جزر شحاتة محمود محمد احمد

   

57.  
 أحمد محمد محمود محمد الكتامي

   

58.  
 احمد محمود على إسماعيل

   

59.  
 احمد محمود محمود درويش 

   االصابات واالسعافات األولية 

60.  
 احمد مصطفى محمد السيد شلتوت

   

61.  
    احمد مصطفي محمد الشافعي

62.  
    احمد هالل رمضان ناصف

63.  
    يوسف  إبراهيماحمد يوسف 

64.  
    احمد بدران  عبد للاالزين   أسامه

65.  
    الجديجمال صابر عبد الفتاح  أسامه

66.  
   (1)فسيولوجيا الرياضة س أسامة محمد الحفناوي الفقي 

67.  
    خليفة مصطفى محمد  أسامه

68.  
    اسالم السعيد أحمد محمد عيسى 

69.  
   القوام والتدليك الرياضي  اسالم خالد  محمد يوسف عياد 

70.  
    اسالم طارق سالم السيد سالم

71.  
    اسالم محمود مصطفى محمد المسنى

72.  
    حامد احمد الديباسالم يحى 

73.  
    حموده النبيعبد المنعم عبد المجيد عبد  إسماعيل

74.  
   ( 2)مناهج التربية الرياضية س  حأشرف أحمد زكي عبد الفتا

75.  
    اشرف عالء عبدالجواد البنا
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76.  
 اكرم ابراهيم ابراهيم سالمة 

   

77.  
 اكرم محمد عبدالخالق عبدالوهاب

   

78.  
 الحسيني جمال الحسيني علي الشرقاوي 

   

79.  
 السعيد حسنى السعيد محمد اسماعيل

   

80.  
 السيد حسن محمود محمد رضوان

   

81.  
 محمد عباسالسيد ممدوح السيد 

   

82.  
 محمد عبد العزيز العايق أمير

   

83.  
 امير محمد مرسي حسن عبادة

   

84.  
 ايمن اسماعيل حسن مصطفى

   

85.  
 ايمن رفعت عبدالسالم شوشة 

   

86.  
 باسم اسامة عبدالجليل محمد عثمان

   

87.  
 بدر السيد بدر الجيار

   المؤسسات الرياضية  إدارة

88.  
 بالل عزت ابو النجا محمود

   ( 2س الرياضية التربية مناهج)

89.  
 بهاء الدين حسين الحسينى

   

90.  
 حاتم فوزى محمد السعيد المكاوى

   

91.  
 حازم نجيب زهران عبدالرحمن زهران  

   

92.  
 حسام الدين محمد بسيونى احمد غريبه 

   

93.  
 حسن السيد حسن عبد العزيز محجوب 

   

94.  
 حسن شحاته محمد عطية فرج

   ( 2س الرياضية التربية مناهج)

95.  
 حسن عبد الحليم محمد الفتيانى

   

96.  
 حماده محمد حسين مصطفى الشامى

   اإلصابات واالسعافات األولية 

97.  
 خالد علي عزيز محمد علي الملواني  

   

98.  
 خالد محمد مرسى مزروع

   

99.  
 رائد السباعى محمد على قشطه

   4جمباز  

100.  
 رافت عبد الجواد ابو زيد حامد حسن
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101.  
 رشاد رضا رشاد عبد الفتاح 

   علم اجتماع رياضي + إدارة المؤسسات الرياضية 

102.  
 رضا محمد عبد المعطى ابراهيم الكومى 

   

103.  
 زياد مصطفى مصلح عبدالحليم

   الرياضي  والتدليك   القوام

104.  
 سامر رجب عبد المعين عبد الغفار مليس

   

105.  
 شادى خالد ابراهيم الشرشابى

   

106.  
 شادي رضا السيد متولي النجار

   

107.  
 شريف محمد محمد احمد دومة 

   

108.  
 شريف نصر السباعى ناصف

   سيكولوجية المنافسات الرياضية 

109.  
 صالح محمد صالح عبدالحميد

   

110.  
 الدين ناصر صالح السيد السنوسىصالح 

   األولية واالسعافات اإلصابات

111.  
 صالح ماهر حسنى سعد

   الرياضي والتدليك القوام

112.  
 طارق علي  خليل علي مسعود 

   الرياضي والتدليك القوام

113.  
 طه أحمد محمد نور الدين طه  

   

114.  
 عادل عبد الرحمن ابراهيم رزق

   

115.  
    الزفتاوىعادل محمد السيد سعيد 

116.  
   (2+)طرق التدريس والنقد س الرياضي والتدليك القوام عبدالحكيم جالل السيد محمد قادوم

117.  
    عبدالحميد جمال عبدالحميد صديق

118.  
 عبدالحميد عبدالرحيم عبدالحميد عزب خليفة

   

119.  
    عبدالرحمن احمد محمد طلحه

120.  
    عبدالرحمن السيد فوزى محمد

121.  
    عبدالرحمن سعيد محمد الجياره

122.  
    عبدالرحمن محمد سليمان ابوحطب

123.  
    عبد الغني ضبش  محمد عبدالرحمن

124.  
    عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمود

125.  
    عبدالرحمن محمد نجيب حسين حسن
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126.  
    عبدالرحمن يوسف محمد مهران احمد 

127.  
    عبدالسميع عبدالسميع عبدالسميع دياب 

128.  
   (2)مناهج التربية الرياضية س أحمد السيد خليل غنام رعبد الظاه

129.  
    عبدالعزيز الدسوقي عبدالعزيز حامد

130.  
    عبد العزيز ناصر عبد العزيز الحلواني 

131.  
    عبدالعظيم صالح عبدالرؤوف

132.  
    عبدالغفار يوسف عبدالغفار الصاوي

133.  
   تطبيقات في طرق التدريس عبدالفتاح صبحي عبدالفتاح حماده

134.  
    عبد الفتاح عاطف راضي سليمان شعبان  

135.  
 عبدالقوي محمد عبدالقوي خضر

   

136.  
 عبداللطيف عالء عبداللطيف أبو زيد

   (2)مناهج التربية الرياضية س

137.  
    عبدللا ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

138.  
 عبدللا رأفت السيد خضر

   

139.  
 عبدللا سعفان سعيد سعفان 

   

140.  
 عبدللا عبدللا محمد المرسي أبو ليلة

   

141.  
 عبدللا محمد سيد أحمد عطية  

   

142.  
 عبدللا مصطفي عبدالحميد النجار 

   

143.  
 عبدالمحسن الحفناوي عبد المحسن  

   

144.  
 عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم النجار

   إدارة المؤسسات الرياضية             

145.  
 عبده اسماعيل عبده إسماعيل

   

146.  
 عزت زكي عزت زكي نوح

   

147.  
 عالء الدين طارق محمد العسيلى 

   

148.  
 عالء بهجت سالم منصور 

   

149.  
 عالء علي علي علي حشيش

   

150.  
 علي عبد الشافي عبد السيد أحمد
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151.  
 علي كمال الدين شحاته علي 

   

152.  
 علي مبروك نعيم غازي 

   

153.  
 عماد صالح عبدالرازق صالح  

   

154.  
 عمر خالد محمد الطبال

   

155.  
 خاطرعمر محمد عبد العزيز ابراهيم 

   

156.  
 عمر مصطفي عرفان عثمان عبدللا

   

157.  
 عمر نصر علي محمد عطية

   

158.  
 عمرو ابراهيم ابراهيم احمد الخولى

   

159.  
 عمرو المرسى عبدللا ورشة

   

160.  
 عمرو سعد احمد مخلص

   

161.  
 عمرو فوزى عبدالعليم مبارك

   

162.  
 عمرو محمد عبد القوى عبد القوي عون 

   

163.  
 عمرو محمد محي الدين إبراهيم

   (   2)مناهج التربية الرياضية س + 3جمباز  

164.  
 فتحي أمير فتحي مصطفي يونس

   

165.  
 فتحى بدير فتحى  بركات راشد

   

166.  
 فرج ابوزيد احمد محمد العراقى

   

167.  
 حمودة ابراهيم الفتاح عبد كريم

   

168.  
 كريم كمال عبد العاطي صقر

   

169.  
 كريم مصطفي إسماعيل عويس

   

170.  
 كمال أحمد كمال مصطفي  

   

171.  
 لطفي عبدالحميد لطفي شعبان 

   

172.  
 مؤمن خميس عبدالسيد االزهري 

   

173.  
 مجدي السيد محمد المنشاوي

   

174.  
 مجدى ناصر ابو اليزيد

   

175.  
 محمد إبراهيم  صالح عبدالرازق 
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 التوقيع                   ســـــــــــــــــــــــــــم                  اال                
     

 
 

                                                                                                                      

 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 

                            ه جديده  بعد التعديل الئحــبنين    2020/ 2019                        شئون الطالب                

 أسم الماده /                                    تطبيقى                 شفوى  اعمال السنه             

                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

176.  
 محمد ابراهيم محمد علي مصطفي 

   

177.  
 محمد احمد السيد مصطفى عيسى

   

178.  
 محمد احمد عبدالحكيم رزق

   

179.  
 محمد احمد محمد الجنبيهي 

   

180.  
 محمد احمد محمود عيسى الخولى

   

   (1)فسيولوجيا الرياضة س محمد أسعد عبد الحكيم الشيبينى  .181

182.  
    محمد أشرف أبو الوفا نور الهادي 

183.  
    محمد اشرف عباس محمد البحيري 

   (2)مناهج تربية رياضية س محمد السيد مصطفى سبله  .184

    نصر  حعبد الفتامحمد جابر   .185

    محمد جاسر شاكر حمزة    .186

187.  
    محمد حازم محمد النبوي عبدالمعبود

188.  
 محمد خالد محمد الجبان

   

189.  
 محمد رامي احمد محمد عالم

   القوام والتدليك الرياضي 

190.  
 محمد ربيع محمد عبد السميع غزال

   

    محمد رمضان محمود محمد نعنوش   .191

    محمد سامي محي الدين عبد الحميد  .192

193.  
    محمد سراج الدين زكي خضر 

194.  
 محمد سعيد المحمدي جمعة 

   

195.  
 محمد سالمة عبد العزيز السيد

   

196.  
    محمد سمير محمد حسين عامر

197.  
    محمد طارق محمد شعبان إبراهيم

198.  
   القوام والتدليك الرياضي  عبدالسالم القاضيمحمد طارق محمد 

199.  
   علم االجتماع الرياضي               محمد طلعت السيد احمد سرور 

    درويش محمد  احمد طه محمد  .200
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 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 
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                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

201.  
    النشتري احمد عادل محمد

202.  
    محمد عادل السيد حسين أبو النجا

203.  
    محمد عاطف سليمان أبو سعده 

204.  
    محمد عبدالدايم  سيد عبدالدايم 

205.  
    محمد عبدالعا ل على رمضان السكرى             

206.  
    محمد عبدالفتاح احمد ياسين

207.  
    محمدعبد الفتاح محمود عبد الفتاح                      

208.  
    محمد عبد للا االحمدى البحيرى

محمد عبد المنعم محمود محمد    .209
 الرفاعى

 
  

    محمد عصام سعيد الشافعى  .210

    محمد فاضل كمال عطية   .211

    كرمان محمد فتح للا ابراهيم فتح للا  .212

    شوارهمحمد فريد عبد السميع   .213

    محمد محمد احمد شعالن  .214

    محمد محمد احمد محمد سعدون   .215

    محمد محمد عطيه خطاب سالم  .216

    محمد محمد محمود حسن  .217

218.  
    محمد محمود محمد على غراب

219.  
    محمد محمود محمود غزاله   

220.  
    محمد محمود مصطفى مراد

221.  
    محمد مسعد احمد المسلمانى

222.  
    المكر إبراهيممحمد مصطفى محمد 

223.  
    محمد ناجى المغاوري الصاوي الصاوي البرادعي

224.  
    سليمان معبد المنعمحمد هشام 

225.  
    محمد وجيه محمد عبدللا  
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 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 

                            ه جديده  بعد التعديل الئحــبنين    2020/ 2019                        شئون الطالب                

 أسم الماده /                                    تطبيقى                 شفوى  اعمال السنه             

                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

226.  
    احمد حامد سندمحمود 

227.  
   القوام والتدليك الرياضي على محمود سعد احمد محمود

228.  
    محمود احمد يوسف احمد الخولى

229.  
    محمود السعيد إبراهيم المرسى

230.  
    محمود بسيونى السيد بسيونى

231.  
   المؤسسات الرياضية إدارة محمود حامد عبد الرحمن احمد المرسى 

232.  
    محفوظمحمود رضا محمد محمد 

233.  
   واالسعافات   اإلصابات+  الرياضي والتدليك   القوام محمود سامي القطب البرماوي 

234.  
    محمود ضياء صابر الجوهري البسيوني 

235.  
    الدين سالمه طه  ءمحمود عال

236.  
    محمود عيد الدمرداش خير للا

237.  
    محمود محمد حلمي البططي

238.  
    صالح الدمرداش دمحمود محم

239.  
    محمود محمد صالح الدين أحمد

240.  
 محمود مرسي محمود الشاعر 

   سيكولوجية المنافسات الرياضية

241.  
    محمود مصطفى إبراهيم احمد النمر

242.  
    احمد المزين ممحمود وحيد فهي

243.  
 مصطفي إبراهيم أحمد إبراهيم خليل 

   

244.  
 مصطفي إبراهيم السيد مراد   

   

245.  
 مصطفي السعيد مصطفي موسي 

   

246.  
 مصطفى خالد نور الدين مرسى

   ةلرياضياالمؤسسات  إدارة

    4+ جمباز القوام والتدليك الرياضي  مصطفى طارق عزت إبراهيم  .247

مصطفى عبد اللطيف مصطفى   .248
 اللطيفعبد

   

249.  
    على الستار عبد عزب مصطفى

250.  
 مصطفى على مصطفى عبد الحميد 
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 التوقيع                   ســـــــــــــــــــــــــــم                  اال                
     

 
 

                                                                                                                      

 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 
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                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

251.  
    مصطفى محمد السيد حسونة البخ 

252.  
   ؤسسات الرياضية مال إدارة+ 3جمباز  مصطفى نا صر عبد للا مصطفى

253.  
    شاهين محمد الغنى عبد عاطف معاذ

254.  
    ابراهيم السيد عبد ماهر مالك

255.  
    مهند ياسر سيد احمد احمد

256.  
 موسى محمد موسى السماحى

   

257.  
 نادر  محمد مصطفي السعيد أبو حشيش   

   3جمباز  +  القوام والتدليك الرياضي

258.  
    نبيه أبو العنين نبيه محمد الشنشورى

259.  
 نور الدين على العربي شحاتة

   عروض رياضية 

هادي عالء الدين عبد المقصود   .260
 الغرباوي

   

261.  
    وهبه سامي روفائيل سيدهم 

    ياسر شريف السيد محمد سعد  .262

    ثابت شوقي على يوسف  .263
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 الرابعه  للعام الجامعى  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه كليه التربيه الرياضيه          –جامعه طنطا 

                            ه جديده  بعد التعديل الئحــبنين    2020/ 2019                        شئون الطالب                

 أسم الماده /                                    تطبيقى                 شفوى  اعمال السنه             

                                                                                 .........................   -1اللجنه  

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

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

 
 

رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب 

   طالب بــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لالعاده  -ثـــانيا : 

   التأهيل البدني واالصابات الرياضية  أحمد امير السيد أحمد منصور  .271

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل أحمد صالح إسماعيل أبو زهرة   .272

الرحمن عبد الرحمن احمد عبد   .273
 زهرة

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل احمد مدحت محمد محمود ابراهيم  .274

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل احمد يحي زكريا إبراهيم سالم   .275

والتسويق واالقتصاد الرياضي +)القوام  التأهيل البدني +االعالم  أيمن فرج يوسف العدوي   .276

 (3والتدليك الرياضي س
  

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل حسام اشرف حسن قنديل   .277

   جميع مواد الفرقة الرابعة   حسن عبد الناصر حميده السايس   .278

   (3تدريب ميداني) حسن محمد حسن شرارة   .279

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل عبد للا عبد المجيد محمود خربوش   .280

   (3التأهيل البدني واالصابات الرياضية + تدريب ميداني ) عمر فتحي فتح للا أبو عقيلة   .281

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل محمد حسني أبو اليزيد محمد صالح   .282

التأهيل البدني واالصابات الرياضية + تدريب ميداني  مؤمن سعيد عبد العليم إبراهيم الحا   .283
 (3( +)القياس النفسي في المجال الرياضي س3)

  

(+جميع مواد الفرقة  3س 3)من الفرقة الثالثة جمباز   محمد صالح طلبه محمد بيومي    .284
( +األلعاب الجماعية  2الرابعة ماعدا تدريب ميداني )

 ورياضات المضرب  

  

   جميع مواد الفرقة الرابعة  محمد عبد الحميد السيد السيد احمد  .285

 محمود عزعلي الدين حسن  .286
 

)   ويعامل بعذر مرضى مقبول     
 (للفصل الدراسى الثانى  مستجد

تكنولوجيا التعليم  طرق تدريس ونقد + بعذر مرضي مقبول  ) 
سيكولوجيه المنافسات  ) + ( 2س  + مبادى الصحه الرياضيه

مواد الفصل الدراسي الثاني   + (3س  4الرياضيه + جمباز 
التأهيل البدني )  +  ( 1س الرياضه فسيولوجيا)+  (

   (4س  واالصابات الرياضية

  

   (3تدريب ميداني ) محمود ناصر محمد محمود حسين   .287

التأهيل البدني واالصابات الرياضية + تخطيط  مصطفي طارق مصطفي عبد الصادق  .288
 (3) ميداني+تدريب  التدريب الرياضي

  

   الرياضية واالصابات البدني التأهيل نادر محمد زكي عبد اللطيف   .289

     

   لهم حق أداء االمتحان من الخارج فرصه أولــــــــــــــــــــــــــــــــــى  طالب  -: لثا ثـــا

   جمباز متقدم السيد احمد محمد أبو امنه   .294

 


